
«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

9  ι ο υ ν ι ο υ  2 0 1 7
αριθ. φυλλου 1228 
εκδοσεισ: κουρτεση

τηλεφωνο: 416.421.5562
www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ετοσ ιδρυσησ: 1993

Διαβάστε τις δηλώσεις του προέδρου του Euro Working Group

Ο Βίζερ αποκαλύπτει: Κατά 95% 
συμφωνία στο Eurogroup με μνημόνιο 
για τα επόμενα 45 χρόνια σελ. 4



02 9 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



039 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΑΣ
Έλενα Θλιβερού

LAYOUT ARTIST
Ηλίας Μιχαηλίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Θανάσης Κουρτέσης 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κώστας Πάππας, 
Ζωή Ηλιοπούλου, 
Στηβ Θεοφάνους, 
Ράνια Μεσίσκλη,
 Έλενα Θλιβερού, 
Χριστιάνα Κιέσκου,
Δρ. Γεώργιος Γκέκας,
Γιώργος Τσαντήλας

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

ΕΚΔΟΤΗΣ
Θανάσης Κουρτέσης

ΓΡΑΦΕΙΑ
148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 416.421.8945

το BBC μιλά για το 
«φιλότιμο», την 
«ελληνική λέξη που δεν 
μπορεί να μεταφραστεί»

σκουρλέτης: Ζούμε σε 
συνθήκες μιας 
διαρκούς πολιτικής 
ήττας

05

06
σταθερά πάνω από 1 
εκατ. οι άνεργοι: στο 
22,5% η ανεργία τον 
μάρτιο

07
ελεγκτικό συνέδριο: 
δεν μπορείτε να 
«παγώσετε» τις 
συντάξεις μέχρι το 
2023

09

δράσεις για την 
ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
της ναυτιλίας ζήτησε ο 
υπ.μεταφορών

10

δντ: αξιοσημείωτα τα 
οικονομικά επιτεύγματα 
της κύπρου11

τρομοκρατία στο 
ιράν, αποκλεισμός 
στο κατάρ13
τζέιμς κόμεϊ: ο τραμπ 
δυσφήμησε με ψέματα 
εμένα και το FBI14

ανακοίνωσε Χάσι ο 
ολυμπιακός

εθνική ελλάδος: η πιο 
μεγάλη ώρα...

ο οφη το καθήκον 
του!

πρώτη ομάδα με 
back-to-back τίτλους 
στο Champions 
League η Βασίλισσα

Έτσι έχει το θέμα 
σόουζα στον αποελ

Άμυνα για σεμινάριο 
από τους «πράσινους»

«στο φως» η τρωική συλλογή της σοφίας σλήμαν

HIGH: 24°C
ρορ: 40%

παρασκευη σαΒΒατο κυριακη δευτερα τριτη τεταρτη πεμπτη
9 IOYNIOY 10 IOYNIOY 11 IOYNIOY 12 IOYNIOY 13 IOYNIOY 14 IOYNIOY 15 IOYNIOY

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

The paper welcomes articles expressing all 
view-points and opinions. Manuscripts should 
be addressed to the editor 

We regret we cannot return photos and articles. No responsibility is 
assumed for their loss or damage. We reserve the right to edit mate-
rial as necessary.

All opinions expressed within the publication belong to the writer of 
each article and do not necessarily reflect those of the ownership or 
management.

An independent Publication of the Greek Community around the 
world.
ετοσ ιδρυσησ: 1993

HIGH: 27°C
ρορ: 20%

HIGH: 30°C
ρορ: 40%

HIGH: 29°C
ρορ: 40%

HIGH: 31°C
ρορ: 60%

HIGH: 24°C
ρορ: 40%

HIGH: 26°C
ρορ: 60%

HIGH: 26°C
ρορ: 20%

HIGH: 26°C
ρορ: 20%

HIGH: 30°C
ρορ: 10%

HIGH: 31°C
ρορ: 10%

HIGH: 32°C
ρορ: 40%

HIGH: 28°C
ρορ: 20%

HIGH: 22°C
ρορ: 40%

περιεχόμενα

55

56

57

58

61

62

51



04 9 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

Ο Βίζερ αποκαλύπτει: Κατά 95% συμφωνία στο 
Eurogroup με μνημόνιο για τα επόμενα 45 χρόνια

Τ
ο παρασκήνιο του περασμένου Eurogroup φέρ-
νει σ το φως ο πρόεδρος του Euro Working 
Group Τόμας Βίζερ με κοινή συνέντευξή του στις 
αυστριακές εφημερίδες Salzburger Nachrichten 

και Ober Nachrichten. 
Ο κ. Βίζερ αναφέρει ότι οι υπουργοί Οικονομικών της 
ευρωζώνης χαρακτήρισαν «γελοίο» αυτό που πρότεινε 
το ΔΝΤ για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και 
αφηγείται τι συνέβη: «Το ΔΝΤ ζητάει ριζική μείωση του 
χρέους της Ελλάδας με το να μην πληρώνει τοκοχρεωλύ-
σια μέχρι το 2060 και μετά με ένα νέο δάνειο μέχρι το 
2100 να τα αποπληρώσει όλα. Εκεί όλοι οι Ευρωπαίοι 
λένε: Αυτό είναι γελοίο».

Στην 2η αντί για την 8η αξιολόγηση
Ο κ. Βίζερ επισημαίνει ότι «το πρόγραμμα βοήθειας 
τρέχει εδώ και δύο χρόνια. και τελειώνει το καλοκαίρι 
του 2018. Είμαστε στη δεύτερη αξιολόγηση. Βασικά θα 
έπρεπε να είμαστε στην όγδοη. Αυτό είναι μία ένδειξη 
για τις δυσκολίες, οι οποίες υπάρχουν και χωρίς το 
ΔΝΤ».
Παρά ταύτα παραμένει αισιόδοξος ότι σε μια εβδομάδα 
από σήμερα θα έχουμε συμφωνία. 
«Στο επόμενο Γιούρογκρουπ στις 15 Ιουνίου με πιθανό-
τητα 95% θα συμφωνήσουμε. Και μάλιστα έτσι ώστε το 
ΔΝΤ να εγκρίνει κατά βάση το πρόγραμμα, αλλά μα μην 
προχωρήσει σε πληρωμή, προτού καταλήξουμε σε μία 
κοινή ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. 
Το ΔΝΤ μένει οικονομικά, αλλά όχι χρηματοδοτικά προς 
το παρόν».

 Πρόγραμμα για τα επόμενα 45 χρόνια
Bεβαίως η διαφωνία για το χρέος παραμένει: «Μετά 
από μακρές διαπραγματεύσεις υπάρχει ένα οικονομικό 
πρόγραμμα για την Αθήνα, το οποίο αποδέχονται όλες 
οι πλευρές. Περιλαμβάνει όπως πάντα μία ανάλυση της 
βιωσιμότητας του χρέους, την οποία όμως οι Ευρωπαίοι 
πιστωτές και το ΔΝΤ προσεγγίζουν πολύ διαφορετικά.
Οι βασικές παράμετροι είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και 
το πρωτογενές πλεόνασμα για τα επόμενα 45 χρόνια. 
Δεν πρόκειται για προγνώσεις, αλλά για υποθέσεις, 
οι οποίες όμως και με ελάχιστες αποκλίσεις οδηγούν 
σε τεράστιες διαφορές» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. 
Βίζερ.

Συνταγή Μεξικού ξέθαψε το ΔΝΤ για την Ελ-
λάδα
Από το μακρινό 1986 και τη Λατινική Αμερική, όταν το ΔΝΤ 
περίμενε την ομάδα των πιστωτών του Paris Club να παρέχει 
διευκολύνσεις για το χρέος του Μεξικού, προέρχεται η λύση 
που θυμήθηκαν Βερολίνο και Ταμείο για την Ελλάδα.
 Η φόρμουλα αυτή, σχεδιασμένη τότε για μια χώρα του ανα-
πτυσσόμενου κόσμου, θα επιτρέψει στο Ταμείο να μπει στο 
ελληνικό πρόγραμμα με το δικό του μνημόνιο (MEFP), χωρίς 
όμως να εκταμιεύει χρήματα μέχρι οι Ευρωπαίοι να υλοποι-
ήσουν τη δέσμευσή τους για υλοποίηση των μεσοπρόθε-
σμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.
Η ξεχασμένη συνταγή την οποία θυμήθηκαν και ανέσυραν 
από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας φέρει ουσιαστικά την 
υπογραφή της συνεννόησης Σόιμπλε - Τόμσεν. Τριάντα και 
πλέον χρόνια μετά την τελευταία εφαρμογή της, την εποχή 
της κρίσης χρέους στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η 
λύση αυτή προσφέρθηκε στην κυβέρνηση στο Eurogroup 

της 22ας Μαΐου και παραμένει στο τραπέζι ως βάση της 
συζήτησης για το επόμενο, στις 15 Ιουνίου.
Ασφαλώς η λογική του ΔΝΤ δεν είναι ότι υπάρχει μυστική 
συμφωνία με τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, 
παρότι μια τέτοια ερμηνεία δεν έχει πολύ από την πραγ-
ματικότητα. Η λογική (ή καλύτερα η δικαιολογία) για την 
εξέλιξη αυτή λέει ότι εφόσον δύο μέλη του ΔΝΤ, η Γερ-
μανία και η Ελλάδα, συμφωνούν σε αυτή τη φόρμουλα 
-η οποία ιστορικά συγκαταλέγεται στο μενού των παρε-
χόμενων υπηρεσιών ήδη από το 1980-, τότε το ΔΝΤ δεν 
είναι σε θέση να αρνηθεί να προσφέρει αυτή την επιλογή. 
Βεβαίως η Ελλάδα αρνήθηκε στις 22 Μαΐου, ωστόσο 
προεξοφλείται ότι δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή στις 15 
του τρέχοντος μήνα και ως εκ τούτου η κυβέρνηση σκέ-
φτεται ήδη το επικοινωνιακό «πακετάρισμα».
Στην Ελλάδα, όπως στο Μεξικό, το Ταμείο θα προσφέρει 
πρόγραμμα βοήθειας το οποίο τυπικά θα συνοδεύεται 
από χρηματοδότηση. Το πιθανότερο είναι ότι θα συνο-
δεύεται και από μια Εκθεση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) 
περίπου όμοια με αυτή που δημοσιεύτηκε φέτος τον 
Φεβρουάριο (στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Αρθρου 
4), η οποία θα λέει ότι το ελληνικό χρέος είναι εξαιρετικά 
μη βιώσιμο. Εξαιτίας του μη βιώσιμου χαρακτήρα του θα 
υπάρχει και ένας όρος που θα λέει ότι η επόμενη δόση 
θα ξεκλειδώσει όταν οι Ευρωπαίοι αναλάβουν δράση για 
το χρέος. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να τεθεί προς 
έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου τον Ιού-
λιο, η διάρκειά του θα είναι ένα έτος και θα ολοκληρώ-
νεται μαζί με το ευρωπαϊκό μνημόνιο τον Αύγουστο του 
2018. Με δεδομένη τη θέση της Γερμανίας ότι πρέπει να 
τηρηθούν τα συμφωνηθέντα στο Eurogroup του Μαΐου 
του 2016, το οποίο ορίζει ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα 
για το χρέος θα ενεργοποιηθούν -αν χρειαστεί- μετά το 
τέλος του προγράμματος, το 2018, το πιθανότερο είναι ότι 
το ΔΝΤ δεν θα ξεκλειδώσει κάποια δόση στη διάρκεια του 
μονοετούς προγράμματός του που θα λήξει του χρόνου το 
καλοκαίρι. 
Αυτό εξυπηρετεί τη στρατηγική του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο 
οποίος είχε δεσμευτεί έναντι του γερμανικού Κοινοβουλίου 
ότι το Ταμείο θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, κάτι 
που φαίνεται να επιτυγχάνεται δίχως η Γερμανία να πληρώ-
σει το τίμημα μιας απόφασης για ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους στην ευαίσθητη πολιτικά περίοδο προ των εκλογών 
του Σεπτεμβρίου.

Χαρακτήρισε γελοία την πρόταση 

του ΔΝΤ που ζητούσε ριζ ική 

μείωση του χρέους της Ελλάδας με 

το να μην πληρώνει τοκοχρεωλύσια 

μέχρι το 2060 και μετά με ένα 

νέο δάνειο μέχρι το 2100 να τα 

αποπληρώσει όλα
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Τ
α «έψαλαν» οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
στον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη 
Τσακαλώτο, ασκώντας έντονη κριτική 
για την επικοινωνιακή στρατηγική να 

ανεβάσει η κυβέρνηση ψηλά τον πήχη για το 
θέμα του χρέους, χωρίς καν να έχει κλείσει την 
β’ αξιολόγηση. 
Τον λόγο κατά τη σημερινή ενημέρωση που 
έκανε ο κ. Τσακαλώτος στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΣΥΡΙζα έλαβαν αρκετοί βουλευ-
τές, οι οποίοι εστίασαν στο «πάγωμα» των 
συντάξεων κατά ένα έτος μέχρι και το 2022, 
τονίζοντας ταυτόχρονα πως αποτελεί χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα των προθέσεων των 
δανειστών να ζητούν συνεχώς περισσότερα.  
Οι βουλευτές εξέφρασαν στον κ. Τσακαλώτο 
έντονη δυσφορία για έλλειψη ενημέρωσης 
από την κυβέρνηση και το κόμμα, αφού, όπως 
είπαν, δεν έχουν έχουν πλήρη πληροφόρηση 
για το τι συμβαίνει στη διαπραγμάτευση.

Όπως τόνισαν, κατά πληροφορίες, «βλέπουμε 
τους δανειστές να ζητούν περισσότερα και 
αυτό όλο δεν λέει να τελειώσει».
Πολλοί εξέφρασαν την απορία «γιατί δεν 
κλείσατε αυτήν την ιστορία με τα μέτρα στο 
προηγούμενο πολυνομοσχέδιο και αφήνετε 
ουρές;», φέρνοντας προφανώς τους βουλευ-
τές σε δύσκολη θέση. 
Ο υπουργός προσπάθησε να κάνει τονωτικές 
ενέσεις αισιοδοξίας στους βουλευτές, καθώς 
φέρεται να είπε ότι αισιοδοξεί πως το κλίμα 
που θα δημιουργηθεί από αυτό το Eurogroup 
-και η διατύπωση που θα υπάρξει- θα λει-
τουργήσει θετικά υπέρ των αγορών, αλλά και 
για την ΕΚΤ, ώστε να μπει σε μια πορεία βιωσι-
μότητας το χρέος.    
Το σκεπτικό είναι ότι τα μέτρα και οι μεταρ-
ρυθμίσεις στα οποία έχει προχωρήσει η 
Ελλάδα θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Σε απόγνωση οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑΤο BBC μιλά για το «φιλότιμο», 

την «ελληνική λέξη που δεν 
μπορεί να μεταφραστεί»

Η επίσημη μετάφραση της λέξης είναι «αγάπη για την τιμή» ωστόσο και 
πάλι η συγκεκριμένη μετάφραση δεν είναι αρκετή για να περιγράψει το 
πραγματικό νόημα της λέξης ούτε να περιγράψει τις «αρετές που κρύβονται 
σε αυτή τη μικρή λέξη με τις τέσσερις συλλαβές», γράφει ο αρθρογράφος 

«
Η ελληνική λέξη που δεν μπο-
ρεί να μεταφραστεί» γράφει 
στον τίτλο του άρθρου του το 
BBC και προσπαθεί να εξηγή-

σει τι σημαίνει «φιλότιμο». 
Η επίσημη μετάφραση της λέξης είναι 
«αγάπη για την τιμή» -όπως εξηγεί ο 
αρθρογράφος- τονίζοντας ωστόσο ότι 
η συγκεκριμένη μετάφραση δεν είναι 
αρκετή για να περιγράψει το πραγμα-
τικό νόημα της λέξης ούτε να περιγρά-
ψει τις «αρετές που κρύβονται σε αυτή 
τη μικρή λέξη με τις 
τέσσερις συλλαβές».
Ο Stav Dimitropoulos 
ξεκινά το κείμενό του 
από το γραφικό Τολό, 
ένα μικρό χωριό του 
νομού Αργολίδας, 
χτισμένο κατά μήκος 
μιας μεγάλης παρα-
λίας σ τ ις ακτές του 
Αργολικού κόλπου. 
Ήταν εκεί που ένας Γερμανός δημόσιος 
υπάλληλος και συγγραφέας, ο Andreas 
Deffner, έμαθε από ένα λεκτικό του... 
σφάλμα τι σημαίνει η λέξη «φιλότιμο».
«Καλημέρα, πώς είστε;» τον ρώτησε 
μία μέρα η γιαγιά Βαγγελιώ, η ιδιοκτή-
τρια της πανσιόν όπου διέμενε. Η απά-
ντησή του στάθηκε η αιτία για να γρά-
ψει το βιβλίο: «Filotimo!: Abenteuer, 
Alltag und Krise in Griechenland» που 
μιλά για το «φιλότιμο».
«Έτσι κι έτσι» απάντησε ο Γερμανός 
τουρίστας σχεδόν νυσταγμένος. 
Κάπως έτσι μετά από λίγο η γιαγιά Βαγ-
γελιώ και η κόρη της Ειρήνη, του ετοί-
μασαν ένα ολόζεστο πιάτο ζεστής κοτό-
σουπας. Και ενώ εκείνος την απολάμ-
βανε τα μάτια τόσο της γιαγιάς αλλά και 
της κόρης της ήταν καρφωμένα πάνω 
του. Λίγο αργότερα ο Andreas Deffner 
ρώτησε προβληματισμένος τον γιο της 
ιδιοκτήτριας, τον Περικλή, τι ακριβώς 
είχε συμβεί. 
«Είπες στην Βαγγελιώ ότι δεν αισθα-
νόσουν καλά;», τον ρώτησε ο Περι-

κλής. «Παρακαλώ; Απλά είπα ότι ήμουν 
έτσι κι έτσι», απάντησε ο τουρίστας. 
«Αν απαντήσεις «έτσι κι έτσι», οι ντό-
πιοι νομίζουν ότι είσαι άρρωστος και 
το φιλότιμό τους τους κάνει να θέλουν 
να σε βοηθήσουν να αισθανθείς καλύ-
τερα. Έτσι εξηγείται η σούπα», του εξή-
γησε ο Περικλής χαμογελώντας. Αυτή 
λοιπόν ήταν η πρώτη εμπειρία του 
Andreas με το «φιλότιμο» για το οποίο 
έγραψε ολόκληρο βιβλίο. 
Όπως εξηγεί στη συνέχεια του άρθρου 

του  ο  αρθρογράφ ος 
«γύρω από την ερμη-
νεία της λέξης, υπάρ-
χει ένα μεγάλο ντιμπέιτ 
δεδομένου ότι το φιλό-
τιμο σαν λέξη ανήκει στο 
πάνθεον των ελληνικών 
λέξεων που αψηφούν την 
εύκολη εξήγηση. Ωστόσο 
η «αγάπη για την τιμή», 
που θεωρείται και η επί-

σημη μετάφραση, είναι μεν μια χρη-
στική αλλά και και ανεπαρκής προσπά-
θεια για εξήγηση των αρετών που περι-
λαμβάνονται σε αυτή τη μικρή λέξη».
Όσο για το τι απαντούν στο βρετανικό 
δίκτυο για το «φιλότιμο» οι ίδιοι οι 
Έλληνες; Οι απαντήσεις δεν είναι ίδιες: 
«Κάνοντας το σωστό», λέει η γιατρός 
Πηνελόπη Καλαφάτη, «αγαπώντας και 
τιμώντας τον Θεό και την κοινωνία», 
απαντά ο ιερέας Νικόλας Παπανικο-
λάου.
«Να προσπαθείς για την τελειότητα» 
λέει ο ηθοποιός Κωστής Θωμόπουλος. 
«Να βγαίνεις από το comfort zone σου 
για να βοηθήσουμε κάποιον που έχει 
ανάγκη», απαντά η Τατιάνα Παπαδο-
πούλου, εθελόντρια στο camp προσφύ-
γων στη Μαλακάσα.
Όπως, πάντως, επισημαίνει το δημο-
σίευμα, φαίνεται ότι όχι μόνο η λέξη 
παραμένει αμετάφραστη, αλλά και ότι 
ακόμη και οι ίδιοι οι Έλληνες δυσκο-
λεύονται να συμφωνήσουν σε έναν ενι-
αίο ορισμό.
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«Ζούμε σε συνθήκες μιας διαρκούς πολιτικής ήττας. Είμαστε αναγκασμένοι διαρκώς να κάνουμε 
συμβιβασμούς. Αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να διακρίνουμε και ποιες είναι οι μικρές έστω δυνατότητες 
για να σώζουμε ή να κερδίζουμε πράγματα από τη συμφωνία με τους θεσμούς».

Τ
α παραπάνω τόν ισε ο υ-
πουργός Εσωτερικών Πά-
νος Σκουρλέτης, μιλώντας 
σε εκδήλωση που διοργά-

νωσε η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά.
Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, 
σημείωσε ότι αν δουν την κυβέρ-
νηση να συμβιβάζεται με τα μέτρα 
λιτότητας «θα είναι το πρώτο βήμα 
της μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ και της 
Αριστεράς». «Μπορεί να υπoστή-
καμε μια πολιτ ική ήτ τα, αλ λά η 
μεγαλύτερη πολιτ ική ήτ τα ε ίναι 
όταν υιοθετείς τ ις προτάσεις του 
αντιπάλου σου. Και αυτό δεν θα το 
κάνουμε ποτέ», διαβεβαίωσε.
Ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε ότ ι η 
μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης 
με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι η 
τελευταία «εξακολουθεί να υπερα-
μύνεται της λογικής των προγραμ-
μάτων λιτότητας».
«Μια διαφορά», πρόσθεσε, «που 
πρέπε ι  να την  υπε νθυμίζουμε 
συνέχεια γιατί είναι διαφορετικό 
να εφαρμόζεις πράγματα όταν βρί-
σκεσαι απέναν τ ι με υπέρτερους 
συσ χε τ ισμούς,  με  παγ ιωμέ νε ς 
καταστάσεις, όταν έχεις να αν τ ι-
μετωπίσεις απέναντί σου έναν ιδι-
όμορφο πόλεμο από το εξωτερικό 
και το εσωτερικό, να συνειδητο-
ποιείς ότ ι δεν έχεις πολλά περι-
θώρια επιλογών αλλά να λες ότ ι 
εγώ δεν συμβιβάζομαι με αυτή 
την πολιτ ική, δεν παραδέχομαι 
ότ ι αυτή η πολιτ ική ε ίναι μονό-
δρομος. Και είναι τελείως διαφο-
ρετικό να λες ότι υπάρχει ο μονό-
δρομος της νεοφιλελεύθερης λιτό-
τητας, ότι έχει έρθει το τέλος της 
ιστορίας, ότι οι διακρίσεις μεταξύ 
Αριστεράς - Δεξιάς έχουν τελειώ-
σει».
Δήλωσε επίσης ότ ι  «ο κόσμος 
καταλαβαίνει τα ζόρια της κυβέρ-
νησης, γνωρίζει ότ ι δεν ε ίμασ τε 
εμε ίς  οι  οποίοι  αποτε λούν την 

αυθεν τ ική έκφραση αυτών των 
πολι τ ικών που εφαρμόζον τα ι. 
Και το χαίρεται αυτό. Προτ ιμάει 
αυτούς που παλεύουν να λειάνουν 
τ ις επιπτώσεις μιας αν τ ικοινωνι-
κής πολιτικής από αυτούς που την 
καθαγιάζουν».
Ο κ. Σκουρλέτης εκτίμησε ακόμα 
ότι δεν θα υπάρξει γενναία ανα-
διάρθρωση του χρέους, κάνοντας 
λόγο για «ακαμψίες της Ευρώπης», 
ε νώ συμπλήρωσε :  «Η Ε λ λάδα 
είναι πειραματόζωο, όχι μόνο για 
να εφαρμόζονται ακραίες νεοφι-

λελεύθερες πολιτικές, αλλά για να 
αρχίζει να εμπεδώνεται η Ευρώπη 
των πολ λών ταχυτήτων,  με τ ις 
διευρυμένε ς  αν ισότητ ε ς.  Μιας 
Ευρώπης που ολοένα και περισσό-
τερο απομακρύνεται από τις μεγά-
λες αξίες που την οδήγησαν σ τη 
συγκρότησή της».

Ζουράρις: Ποιο 2060 γ ια 
το χρέος; Θα είμαστε όλοι 
νεκροί! Δεν πάμε στην κα-
φετζού καλύτερα;
Στην επισήμανση ότ ι οι πισ τω-
τές μας ωθούν να μιλάμε γ ια το 
2060, ενώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει 
μεθαύριο, είπε στον Real FM: Έχω 
την εντύπωση ότι το 2060 δεν θα 
ζουν και αυτοί.  Επομένως, δεν 
ε ίναι δυνατόν να γ ίνε ται συζή-
τηση επιστημονική στη βάση ορι-
σμένων επισ τημον ικών δομών, 
που  ισ χύουν  σ τ η  σ υν ύπαρξ η 
με ταξύ συσ τημάτων ισχύος, με 

το τι θα γίνει το 2060. Μπορεί να 
πέσει ένα κομήτης του Χάλεϊ σ το 
κεφάλι του Διεθνές Νομισματικού 
Ταμείου και να μην υπάρχει Νέα 
Υόρκη. Τι να πω;
«Ο ι  δ α ν ε ισ τ έ ς  ε π ιμ έ νο υ ν  να 
μιλούν επί  αβέβαιων πραγμά-
των γ ια το μέλλον, το οποίο δεν 
ισχύει ακόμα. Δηλαδή, η καφετζού 
ε ίναι επισ τημον ικά ισ χυρότερη 
από αυτήν τη συζήτηση. Ανακυ-
κλώνουμε ακριβώς τις υποθέσεις 
αυτές, οι οποίες λένε, παραδείγ-
ματος χάρη, θα νικήσουν στο Στά-
λινγκραντ οι Ρώσοι ή οι Γερμανοί; 
Τρέχα γύρευε», κατέληξε.

Ο Κουρουμπλής το μετά-
νιωσε: Πρέπει να ζητήσου-
με συγγνώμη για το «γερ-
μανοτσολιάδες»
«Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, 
αν κάποιοι κατηγόρησαν και ονό-
μασαν κάποιους γερμανοτσολιά-
δες», είπε ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής.
Επ ιπλ έον,  ο  κ .  Κουρουμπλής , 
μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, 
έκανε λόγο για πολιτική συνεννό-
ηση με την αν τ ιπολίτευση γ ια τα 
μεγάλα εθν ικά θέματα με δεδο-
μένα τα όσα συμβαίνουν σ την 
ευρύτερη περιοχή.
Αν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς  σ τ ο  ε π ό μ ε ν ο 
Eurogroup εκτίμησε ότι  τα πράγ-
ματα θα πάνε καλύτερα από ό,τ ι 
σ το προηγούμενο.  «Εκλογές δεν 
υπάρχουν στην σκέψη μας, η χώρα 
οφείλει να περπατήσει, η πολιτική 
ασ τάθεια θα ήταν κατασ τροφή» 
είπε.
Τόνισε ότι ωστόσο πως ένας ανα-
σ χηματ ισμός δε ν  θα ήταν κα ι 
του «θανατά» όπως χαρακτηρι-
στικά είπε, αλλά «ο πρωθυπουρ-
γός είναι αυτός που κρίνει τα πρό-
σωπα».

Σκουρλέτης: Ζούμε σε συνθήκες μιας 
διαρκούς πολιτικής ήττας ΑΣΕΠ: 31.000 

αιτήσεις για 400 
θέσεις εργασίας στο 
Δημόσιο!

Προτάσεις βελτίωσης στον ευαίσθητο 
τομέα των προσλήψεων περιλαμβάνει η 
ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΑΣΕΠ 
που παραδόθηκε σήμερα, Πέμπτη, από 
τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ιωάννη 
Καραβοκύρη στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο 
Βούτση. Στην έκθεση σημειώνεται ότι το 
2016 «με τους γνωστούς περιορισμούς που 
υπήρχαν στο μόνιμο προσωπικό έγιναν 5.000 
προσλήψεις και περίπου 12.000 στο εποχικό 
και έκτακτο προσωπικό».

Ο 
πρόεδρος του ΑΣΕΠ, παραδίδοντας την 
έκθεση, αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό 
των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς 
του ΑΣΕΠ, λόγω των προβλημάτων που 

προκάλεσε η κρίση στον εργασιακό τομέα, και ανέ-
φερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι «σε έναν 
διαγωνισμό για κάλυψη 400 θέσεων, ήταν 31.000 υ-
ποψήφιοι».

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ανέφερε πως έχουν γίνει 
αρκετά βήματα και στον τομέα της αξιολόγησης, 
σημειώνοντας ότι «ένα έργο που ξεκίνησε, επί των 
ημερών του κ. Βούτση, ως υπουργού Εσωτερικών, 
για τις επιλογές και την αξιολόγηση των συντονιστών 
των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ήδη ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία».

Στην αναγκαιότητα γενικότερης μεταρρύθμισης της 
Δημόσιας Διοίκησης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βου-
λής, Νίκος Βούτσης, παραλαμβάνοντας την έκθεση.

Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στα μεγάλα 
κενά που υπάρχουν σε κρίσιμους τομείς του Δημο-
σίου, εξαιτίας των μνημονιακών περιορισμών, αλλά 
και στην πολύ μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στους 
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, «πολιτών οι οποίοι, υπό 
κανονικές συνθήκες για τη χώρα, θα είχαν εργασία 
και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι» όπως τόνισε.

Ο κ. Βούτσης εξέφρασε την ελπίδα «να κλείσει αυτή 
η περίοδος όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να 
πορεί αξιοκρατικά και μέσω των εγγυήσεων που 
δίνει το ΑΣΕΠ να προχωρήσει και η γενικότερη 
μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση». Αναφέρ-
θηκε επίσης και στη διαδικασία για την αξιολόγηση 
του προσωπικού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη 
Βουλή, αρχής γενομένης από την επιλογή των γενι-
κών διευθυντών.
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Αυξήθηκε οριακά ο μη 
ενεργός οικονομικά 
πληθυσμός

Η 
στασιμότητα στην οικο-
νομία εξανέμισε τη δυ-
ναμική για τη μείωση 
της ανεργίας. Έτσι, στο 

22,5% μειώθηκε το ποσοστό της 
ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο 
εφέτος, από 22,9% τον Φεβρου-
άριο 2017 και έναντι 23,8% τον 
Μάρτιο πέρυσι. 
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.068.469 
άτομα, ενώ παραμένει το πρό-
βλημα της αύξησης της ανεργίας, 
λόγω απολύσεων, σε άτομα που 
προσεγγίζουν την ηλικία συντα-
ξιοδότησης.
Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα 
ε ργα τ ικού  δυναμ ικού  τ η ς 
ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι μειώθηκαν 
κατά 74.515 άτομα σε σχέση με 
τον Μάρτιο 2016 (μείωση 6,5%) 
και κατά 19.400  άτομα σε σχέση 
με τον Φεβρουάριο 2017 (μείωση 
1,8%).
Το σύνολο των απασχολουμέ-
νων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
3.682.416 άτομα και οι απα-
σχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 
31.154 άτομα σε σχέση με τον 
Μάρτιο 2016 (αύξηση 0,9%) και 

κατά 11.439 άτομα σε σχέση με 
τον Φεβρουάριο 2017 (αύξηση 
0,3%). 
Ο οικονομικά μη ενεργός πλη-
θυσμός (τα άτομα που δεν εργά-
ζονται ούτε αναζητούν εργα-
σία) ανήλθε σε 3.270.865 άτομα 
και αυξήθηκε κατά 6.875 άτομα 
σε σχέση με τον Μάρτιο 2016 
(αύξηση 0,2%) και κατά 5.143 
άτομα σε σχέση με τον Φεβρου-
άριο 2017 (αύξηση 0,2%).
Η ανεργία στις γυναίκες (26,7% 
τον Μάρτιο 2017 από 28,6% τον 
Μάρτιο 2016) παραμένει σημα-
ντικά υψηλότερη σε σχέση με 
εκείνη στους άνδρες (19,1% από 
20%).
Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία 
καταγράφεται στις ομάδες 15- 
24 ετών (46,6% τον Μάρτιο 2017 
από 50% τον Μάρτιο 2016) και 
25- 34 ετών (29,5% από 30,3%). 
Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 
ετών (19,6% από 20,8%), 55- 64 
ετών (19% από 19,2%), 45- 54 
ετών (18,2% από 19,8%) και 65- 
74 ετών (12,7% από 12%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων 
διοικήσεων της χώρας, στις τρεις 
πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπει-
ρος- Δυτική Μακεδονία (27,4% 
τον Μάρτιο 2017 από 28,5%  τον 
Μάρτιο 2016), η Πελοπόννησος- 

Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι 
(23,3% από 23,8%), η Μακεδο-
νία- Θράκη (22,6% από 24,4%) 
και η Κρήτη (22,6% από 23,3%). 
Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στε-
ρεά Ελλάδα (22,5% από 26,6%), 
η Αττική (21,8% από 23,1%) και 
το Αιγαίο (17,9% από 16,3%).

Κραυγή αγωνίας για τους 
συνταξιούχους: Εξαθλιω-
μένοι οι 8 στους 10
Φτωχός, απογοητευμένος και 
αγανακτισμένος είναι ο σημε-
ρινός συνταξιούχος όπως προ-

κύπτει από έρευνα μεταξύ των 
μελών του, που έγινε από το Ενι-
αίο Δίκτυο Συνταξιούχων. 
Όπως προκύπτει από την έρευνα 
οι 8 στους 10 συνταξιούχους 
έχουν φθάσει πια στο στάδιο 
της εξαθλίωσης. Δεν μπορούν 
να πληρώσουν ούτε τα φάρμακά 
τους ενώ δεν έχουν χρήματα για 
να πληρώσουν ούτε τους λογα-
ριασμούς του ηλεκτρικού και το 
τηλέφωνο.
Όπως σημειώνει ο πρόεδρός του 
Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων 
Νίκος Χατζόπουλος, «οι μειώ-

σεις που έχουν υποστεί τα εισο-
δήματά μας είναι μεγάλες, γιατί 
δεν είναι μόνο η μείωση στη 
σύνταξή μας, είναι και η αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών, η 
αύξηση της φορολογίας και όλα 
αυτά τα χαράτσια που έχουν οδη-
γήσει σε φτωχοποίηση τους από-
μαχους της δουλειάς. Οι συντά-
ξεις, οι οποίες αντιστοιχούν στις 
κρατήσεις των κόπων μιας ολό-
κληρης ζωής, μετατρέπονται 
πλέον μέσα από τις μνημονιακές 
ρυθμίσεις, σε φιλοδωρήματα , 
πρόσθεσε ο κ. Χατζόπουλος. 

Σταθερά πάνω από 1 εκατ. οι άνεργοι: Στο 22,5% η ανεργία τον 
Μάρτιο
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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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Φ
ιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να 
καταστήσει τον Πειραιά σύγχρο-
νο ναυτιλιακό κέντρο, με τις ανα-
γκαίες υποδομές για παντός εί-

δους ναυτιλιακές επενδύσεις, δήλωσε σήμερα 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, σε συνάντηση 
που είχε με Έλληνες και ξένους εκπροσώπους 
των(Αντασφαλιστές Ναυτασφαλίσεων) στο υ-
πουργείο Ναυτιλίας.
Ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ότι το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η πολιτική στα-
θερότητα και η ασφάλεια, ενώ πρόσθεσε ότι ο 
Πειραιάς αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς σε 
ένα υπερσύγχρονο λιμάνι, 
που αποτελεί πύλη από και 
προς την Ευρώπη, για εμπο-
ρεύματα και επιβάτες.
Αναφερόμενος στον τομέα 
της ναυπηγοεπισκευής, είπε 
ότι γίνονται συντονισμένες 
ενέργειες προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις νέες ανά-
γκες που εμφανίζονται, ενώ 
έκανε αναφορά και στην εγκατάσταση δύο 
δεξαμενών από την COSCO στο Πέραμα, στο 
πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπο-
γραφεί.
Ο υπουργός ζήτησε από τους εκπροσώπους 
των P&I Clubs την αρωγή, ώστε η Ελλάδα να 
διεκδικήσει την εμπορική έδρα των Clubs στην 
Ευρώπη, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία 
του BREXIT. Οι εκπρόσωποι των P&I Clubs που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα, επέδειξαν ενδι-
αφέρον και προθυμία για συνεργασία. Αναφέρ-
θηκαν στις υποδομές και το θεσμικό πλαίσιο 
που θα διευκόλυνε την προσέκλυση νέων εται-
ριών, καθώς και την επέκταση των υφιστάμε-
νων δραστηριοτήτων. Ιδιαιτέρως αναφέρθη-
καν στη χρησιμότητα ενός ελληνικού ναυτιλι-
ακού cluster.
Ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ότι τη συγκεκρι-
μένη πρωτοβουλία στηρίζει και η Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα 
έχει και ιστορικό και πραγματικό δικαίωμα να 
μπει με αξιώσεις στην κούρσα της διαδοχής του 
Λονδίνου, ως ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κέντρου, 
στο μέτρο που είναι η σημαντικότερη ναυτιλιακή 
δύναμη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του 
North of England P&I Association, του The 

Standard Club Europe, του UK P&I Club και του 
The London P&I Club.

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 14,3% μειώθηκε το έλ-
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον 
Απρίλιο
Κατά 14,3% στα 1.799,4 εκατ. ευρώ (1.908,8 
εκατ. δολάρια) μειώθηκε το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου κατά το μήνα Απρίλιο 2017 
έναντι 2.100,4 εκατ. ευρώ (2.360,6 εκατ. δολά-
ρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνο-
λική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον 
μήνα Απρίλιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 

4.120,5 εκατ. ευρώ (4.405,1 
εκατ. δολάρια) έναντι 4.216,5 
εκατ. ευρώ (4.767,1 εκατ. 
δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα 
του έτους 2016 παρουσιάζο-
ντας μείωση, σε ευρώ, 2,3%. 
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς 
τα πετρελαιοειδή κατά το 
μήνα Απρίλιο 2017 παρουσί-
ασε μείωση κατά 206,1 εκατ. 

ευρώ, δηλαδή 5,8%, ενώ η αντίστοιχη μετα-
βολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά 
το μήνα Απρίλιο 2017 παρουσίασε μείωση 
κατά 49,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%. 
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, 
κατά τον μήνα Απρίλιο 2017 ανήλθε στο ποσό 
των 2.321,1 εκατ. Ευρώ (2.496,3 εκατ. δολάρια) 
έναντι 2.116,1 εκατ. ευρώ (2.406,5 εκατ. δολά-
ρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρου-
σιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,7%. 
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή 
κατά το μήνα Απρίλιο 2017 παρουσίασε μείωση 
κατά 87,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 5,4% και η αντί-
στοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα 
πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2017 παρουσίασε 
μείωση κατά 61,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το 
μήνα Απρίλιο 2017 ανήλθε σε 1.799,4 εκατ. 
ευρώ (1.908,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.100,4 
εκατ. ευρώ (2.360,6 εκατ. δολάρια) κατά τον 
ίδιο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας μεί-
ωση, σε ευρώ, 14,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή 
χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρί-
λιο 2017 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος 
κατά 119,0, εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1%, ενώ η 
αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή 
και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2017.

επικαιρότητα

Ένα χρόνο ακόμα θα παραμείνουν 
«παγωμένες» οι συντάξεις, 
προκειμένου να επιτευχθούν 
τα συμφωνηθέντα πρωτογενή 
πλεονάσματα

Έ
να χρόνο ακόμα θα παραμείνουν 
«παγωμένες» οι συντάξεις, προκει-
μένου να επιτευχθούν τα συμφω-
νηθέντα πρωτογενή πλεονάσματα, 

σύμφωνα με τις «ηχηρές» τροπολογίες που 
κατατέθηκαν στη Βουλή, προκειμένου η 
κυβέρνηση να προλειάνει το έδαφος εν ό-
ψει του Eurogroup.
Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, το 
«πάγωμα» των συντάξεων θα διαρκέσει 
για έναν ακόμη χρόνο, έως το 2022, προ-
κειμένου να εξοικονομηθούν επιπλέον 
250 εκατ. ευρώ, τα οποία θα στερηθούν οι 
συνταξιούχοι.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η περαιτέρω 
περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης 
μέσω της παράταση, έως το τέλος του 2022, 
της έναρξης ισχύος της προσαύξησης των 
συντάξεων, θα επιτρέψει την απελευθέρωση 
πόρων για την ενίσχυση των άλλων κοινωνι-
κών δαπανών, στις οποίες η Ελλάδα υστερεί 
σημαντικά έναντι άλλων χωρών της ΕΕ.

Έτσι, οι υπουργοί Οικονομικών και Εργα-
σίας θα αυξάνουν ετησίως, αρχής γενο-
μένης από τις 1.1.2023 αντί του 2022, το 
συνολικό ποσό της σύνταξης, με βάση 
συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% 
από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% 
από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή του προηγούμενου έτους.
Αιχμηρή ήταν ωστόσο η άποψη του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, το οποίο στην έκθεσή 
του τονίζει ότι ούτε ένας μήνας δεν πέρασε 
από το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, το 
οποίο ανέφερε ρητά ότι οι συντάξεις θα 
παραμένουν «παγωμένες» έως το τέλος 
του 2021 και «μεταθέσατε εκ νέου το χρόνο 
έναρξης των εννόμων αποτελεσμάτων της 
διάταξης στην 1.1.2023 χωρίς να επέρχε-
ται οποιαδήποτε αλλαγή επί της ουσίας της 
ρύθμισης».
Το Ελεγκτικό Συνέδριο τονίζει επίσης ότι 
πάροδος ενός τόσου μεγάλου διαστήμα-
τος άνω της 5ετίας καθιστά αδύνατη τη δια-
τύπωση ασφαλούς εκτίμησης ως προς τη 
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και 
την οικονομική δυνατότητα των συνταξιού-
χων του Δημοσίου.
Υπενθυμίζουμε ότι στο νόμο Κατρούγκα-
λου προβλεπόταν αύξηση των συντάξεων 
από το τέλος του 2018.

τι αναφέρει στην έκθεσή του

Ελεγκτικό Συνέδριο: Δεν 
μπορείτε να «παγώσετε» τις 
συντάξεις μέχρι το 2023

Κουρουμπλής: Ο Πειραιάς 
μπορεί να διαδεχθεί το Λονδίνο 
ως ευρωπαϊκό ναυτιλιακό 
κέντρο μετά το Brexit

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
ην ανάγκη να προωθηθούν συγκεκριμένες 
δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, αλλά και αρ-
χές που θα διασφαλίζουν τη διατήρηση ίσων 

όρων ανταγωνισμού και τη συνέχιση της αειφόρου 
ανάπτυξης της ναυτιλίας στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού, επεσήμανε με παρέμ-
βασή του στις εργασίες του Συμβουλίου Μεταφο-
ρών των 28, ο Υπουργός Μεταφορών της Κύπρου 
Μάριος Δημητριάδης.
Αντικείμενο του Συμβουλίου, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Λουξεμβούργο, ήταν θέματα που αφο-
ρούσαν τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφο-
ρές ενώ εγκρίθηκαν και συμπεράσματα σχετικά 
με τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για τις 
θαλάσσιες μεταφορές έως το 2020, για τις πτυχές 
της ανταγωνιστικότητας, της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και την ψηφιοποίηση.
Στην παρέμβασή του, ο κ. Δημητριάδης χαιρέτισε 
την πρωτοβουλία της Μαλτέζικης Προεδρίας και 

ανέφερε ότι είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδο-
μητικά και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη βιομηχανία και 
τους κοινωνικούς εταίρους, για την επίτευξη των 
συμφωνηθέντων στόχων.
Τέλος ο Υπουργός παρενέβη και κατά τη διάρ-
κεια γεύματος εργασίας των ‘28’, κατά το οποίο 
αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τις διαβουλεύ-
σεις που λαμβάνουν χώρα στο Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (ΔΝΟ) υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, 
ότι η στρατηγική που θα υιοθετηθεί από το ΔΝΟ 
για τη μείωση αερίων θερμοκηπίου, θα πρέπει να 
βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, διασφαλίζο-
ντας ιδιαίτερα τη διατήρηση ίσων όρων ανταγω-
νισμού και τη συνέχιση της αειφόρου ανάπτυξης 
της ναυτιλίας.
Σημείωσε δε την ανάγκη συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των 
μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών και 
των λιγότερο αναπτυσσόμενων χωρών.

Δράσεις για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας 
ζήτησε ο Υπ.Μεταφορών

Πλεονέκτημα η Κύπρος, λέει ο ΥΠΑΜ του 
Λιβάνου

Η 
παρουσία της Κύπρου στην ΕΕ αποτελεί ση-
μαντικό πλεονέκτημα για τον Λίβανο, είπε ο 
Υπουργός Άμυνας της χώρας, Yaacoub Riad 
Sarraf, ενώ αναφέρθηκε και στις «τεράστι-

ες προοπτικές», που διανοίγονται με την επικείμενη 
επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στη Βηρυτό
«Η Κύπρος ήταν και παραμένει δίπλα στον Λίβανο, 
όπως έπραξε και στο παρελθόν, σε περιόδους 
δύσκολες», δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός 
Άμυνας της Κύπρου Χριστόφορος Φωκαΐδης. Ανα-
φερόμενος στην υπογραφή προγράμματος διμερούς 
στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, 
είπε ότι «αντικατοπτρίζει τη βούληση μας να επεκτεί-
νουμε τη συνεργασία μας κατά τρόπο αμοιβαία επω-
φελή», κυρίως στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης 
κοινών προκλήσεων.
Ο κ. Sarraf, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επί-
σκεψη στην Κύπρο, έγινε το πρωί δεκτός από τον κ. 
Φωκαΐδη στο ΓΕΕΦ και ακολούθησαν κατ’ ιδΊΑν επα-
φές και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπρο-
σωπειών των δύο χωρών.
Η παρουσία του στη Λευκωσία είναι για να «εξοφλή-

σει το χρέος» που ο λαός του Λιβάνου χρωστά στην 
Κύπρο για τη βοήθειά της, είπε ο Υπουργός Άμυνας 
του Λιβάνου, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση και 
αναφέρθηκε στη συμπαράσταση που έχει προσφέ-
ρει διαχρονικά η Λευκωσία, αλλά και πιο πρόσφατα 
με την παροχή χρηματική βοήθειας, δια μέσου της 
ΕΕ, για τους πρόσφυγες που φιλοξενεί από τη Συρία.
«Η Κύπρος παίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό 
μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινότητας και του Λιβάνου», 
πρόσθεσε ο κ. Sarraf.
Είπε παράλληλα ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν 
παρόμοια προβλήματα, όπως την επίλυση συγκρού-
σεων, ενώ αναφερόμενος στην τρομοκρατία, είπε 
ότι Κύπρος και Λίβανος είναι «σαν νησιά στη μέση 
αυτού του ηφαίστειου».
Όσον αφορά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημο-
κρατίας στο Λίβανο, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι 
εναποθέτει μεγάλες ελπίδες, προσθέτοντας ότι «το 
μέλλον βρίσκεται μπροστά μας». Οι προοπτικές για 
ευημερία και ειρήνη, αλλά και για τους τομείς της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού μεταξύ των λαών 
μας είναι τεράστιες, είπε.

Τ
ην απόλυτη ικανοποίηση του για τη συνάντηση με τον Αντι-
πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μάικ Πενς εξέφρασε σήμερα ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος συ-
ναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μάικ Πενς, στον 

Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον.
Στη συνάντηση, η οποία διήρκησε σχεδόν μια ώρα, παρόντες ήταν 
ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο Υπουργός Ενέρ-
γειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος 
Χριστοδουλίδης και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον κ. 
Λεωνίδας Παντελίδης.
Από αμερικανικής πλευράς παρόντες στη συνάντηση ήταν η Σύμβου-
λος και η Βοηθός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Αντιπροέδρου 
των ΗΠΑ, ο προσωπάρχης του Αντιπροέδρου Πενς και η Πρέσβειρα 
των ΗΠΑ στην Κύπρο.
Κατά την άφιξη του στον Λευκό Οίκο, ο Αντιπρόεδρος Πενς υποδέ-
χθηκε εγκάρδια τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στην αίθουσα «Ρού-
σβελτ» που βρίσκεται στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  παρουσίασε τα μέλη της 
κυπριακής αντιπροσωπείας και στη συνέχεια μετέβησαν στο Γραφείο 
του Αντιπροέδρου Πενς όπου άρχισε η συνάντηση.
Μετά τη συνάντηση, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η συνάντηση με τον Αντιπρό-
εδρο Πενς διεξήχθη μέσα σε ένα φιλικότατο, θερμό κλίμα και ήταν 
αρκετά δημιουργική γιατί κατά τη διάρκεια της καλύψαμε θέματα 
που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και τους τρόπους περαιτέρω εμβά-
θυνσης των σχέσεων μας. Καλύψαμε θέματα που αφορούν την περι-
οχή μας, αλλά αυτό μου με ικανοποιεί είναι η εκτίμηση από ΗΠΑ του 
ρόλου που διαδραματίζει η Κύπρος ως αποτέλεσμα των αρίστων σχέ-
σεων που διατηρεί με το σύνολο των γειτονικών κρατών.
Και βεβαίως αυτό που μας απασχόλησε, και που με ικανοποίηση 
θέλω να δηλώσω, είναι η θέση αρχής των ΗΠΑ ότι ουδείς μπορεί να 
αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης.
Όπως ήταν φυσικό, και πλείστο όσο μέρος των συνομιλιών μας, 
κάλυψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια επί-
λυσης του Κυπριακού. Ήταν απόλυτα γνώστης των όσων έχουν δια-
μειφθεί με τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και για τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουμε.
Έχω αναπτύξει σε βάθος τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και 
την ανάγκη όπως υπάρξει παρέμβαση από όσους έχουν να ωφελη-
θούν από τη λύση του Κυπριακού.
Αυτό που με ικανοποιεί είναι το αίσθημα, αλλά και οι δηλώσεις του 
Αντιπροέδρου ότι αυτό που ενδιαφέρει τις ΗΠΑ είναι η λύση του 
Κυπριακού που θα γίνεται αποδεκτή βεβαίως από το σύνολο του 
λαού και που θα βασίζεται σε αρχές όπως αυτές εκφράζονται μέσα 
από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεδομένου ότι η Κύπρος είναι μέλος 
της ΕΕ.
Πρέπει να πω ότι ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικά θετικό είναι 
η προθυμία να ανταποκριθεί σε κάθε παρέμβαση, σε κάθε ανάγκη 
που μπορεί να δημιουργηθεί και κατά τη διάρκεια είτε του διαλόγου 
είτε γενικότερα των πολιτικών που ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία. 
Είναι έτοιμος να δεχθεί την προσωπική μου επαφή, προκειμένου να 
συμβάλει έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η παρέμβαση των 
ΗΠΑ».
Ο Πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι η συνάντηση ήταν πάρα πολύ 
φιλική.

Για μια ώρα τα έλεγαν 
Αναστασιάδης – Πενς

εδώ Κύπρος
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Ρ
ώσοι κα ι  Άραβε ς 
επενδυτές αναπτύσ-
σουν επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες 

σ τον τομέα των ακινήτων 
στην Κύπρο, αγοράζοντας 
οικόπεδα στα οποία ανεγεί-
ρουν είτε ξενοδοχεία, είτε 
διαμερίσματα τα οποία στη 
συνέχεια πωλούν σε ν τό-
πιους αλλά και σε αγορα-
στές από τις χώρες τους.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο 
του Συνδέσμου Κτηματο-
μεσ ιτών Επιχε ιρηματ ιών 
Κύπρου Μαρίνο Κυναιγεί-
ρου, «είναι για πρώτη φορά 
σ τα χρον ικά που έχουμε 
αρκε τούς αγορασ τ έ ς  με 
σκοπό την αξιοποίηση οικο-
πέδων για κτίσ ιμο διαμε-
ρισμάτων, γραφείων κ.ά. 
Αγοράζουν, κτίζουν και τα 
πωλούν».

«Βλέπουμε ότι με αφορμή 
την απόκτηση του διαβα-
τηρίου, δημιουργούν και 
τις επιχειρήσεις τους. Η μία 
περίπτωση είναι αυτοί που 
δραστηριοποιούνται ως επι-
χειρηματίες ανάπτυξης γης 
και η άλλη ως ιδιοκτήτες 
ξενοδοχείων», λόγω και της 
μεγάλης αύξησης του τουρι-
σμού, σημείωσε σε δηλώ-
σεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου.

«Στ ις περισσότερες περι-
πτώσεις οι αγοραστές στο-
χεύουν σε αγορά εμπορι-
κού οικοπέδου με σκοπό 
την ανέγερση ξενοδοχείου. 
Επίσης, υπάρχει και άλλη 
αγορά που δεν αφορά απα-
ραίτητα εμπορικά οικόπεδα, 
αλ λά οικόπεδα σε καλέ ς 
τοποθεσίες, τα οποία αγο-
ράζουν αρκετοί ξένοι με 
σκοπό να κτίσουν διαμερί-
σματα για να τα πουλήσουν» 
εξήγησε ο κ. Κυναιγείρου.

Αγοράζουν, 
κτίζουν και 
πουλούν Ρώσοι 
και Άραβες 
επενδυτές

Τα αξιοσημείωτα οικονομικά 
επιτεύγματα της Κύπρου 
μετά την έξοδο της στις αρχές 
του 2016 από to μνημόνιο 
χαιρετίζει το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ), υπογραμμίζοντας, 
ωστόσο, ότι η ικανότητα της 
Κύπρου να αποπληρώσει το 
δάνειο που παραχώρησε το 
Ταμείο είναι ικανοποιητική 
αλλά υπόκειται σε 
κινδύνους.

Τ
αυτόχρονα, το Εκτελεστι-
κό Συμβούλιο του ΔΝΤ, το 
οποίο ενέκρινε την έκθεση 
του πρώτου μεταμνημονι-

ακού ελέγχου της κυπριακής οικο-
νομίας, σημειώνει τα υψηλά επίπε-
δα του ιδιωτικού χρέους, των μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων και των 
υποχρεώσεων της γενικής κυβέρ-
νησης και καλεί τις κυπριακές αρ-
χές να ενισχύσουν τις προσπάθειές 
τους προς αυτή την κατεύθυνση.
Η οικονομική ανάκαμψη της 
Κύπρου συνέχισε να ενισχύεται 
για 15 συνεχόμενους μήνες μετά 
την έξοδο της από το πρόγραμμα, 
ενώ η ανάπτυξη είχε μια ευρεία 
βάση και ανήλθε στο 2,8% το 
2016, οδηγώντας σε σημαντική 
μείωση του ποσοστού ανεργίας, 
υπογραμμίζει.
Εξαιρουμένων των προσωρι-
νών εισαγωγών, σύμφωνα με το 
Συμβούλιο, το έλλειμμα του ισο-
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
συνέχισε να μειώνεται, ενώ τα 
αρχικά κέρδη στην ανταγωνιστι-
κότητα διατηρήθηκαν. Αναφέρει 
επίσης ότι η αναδιάρθρωση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων 
έχει επιταχυνθεί, υπογραμμί-
ζοντας, ωστόσο, ότι η απομά-

κρυνση του χρέους από τους ισο-
λογισμούς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα εξελίσσεται με 
αργούς ρυθμούς και το χρέος 
παραμένει πολύ μεγάλο.
Μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με το 
Συμβούλιο, ο ρυθμός ανάπτυξης 
αναμένεται σταδιακά να περιορι-
στεί ελαφρώς πάνω από το 2%, 
κυρίως λόγω δύο παραγόντων: 
της αναμενόμενης ενίσχυσης στην 
εξυπηρέτηση του χρέους από τον 
ιδιωτικό τομέα και της αποκατά-
στασης των αποταμιεύσεων, που 
θα στηρίξει την αύξηση της κατα-
νάλωσης, καθώς και του σταδια-
κού περιορισμού της τρέχουσας 
συνεχόμενης αύξησης των επεν-
δύσεων.
Σε συνδυασμό με την διαγραφή 
χρέους, η εξυπη-
ρέτηση του χρέους 
με πιο εντατικούς 
ρυθμούς θα απο-
καταστήσει σ τα-
διακά σε πιο βιώ-
σιμο επίπεδο το 
χρέος του υπερ-
χρεωμένου ιδιωτι-
κού τομέα και θα βελτιώσει την 
«υγεία» του τραπεζικού τομέα, 
υπογραμμίζει.
Το ΔΝΤ αναμένει για το 2017 και 
2018 ότι η αύξηση του πραγματι-
κού ΑΕΠ θα ανέλθει στο 2,7% και 
2,5%, αντίστοιχα, ενώ το πρωτο-
γενές πλεόνασμα θα ανέλθει στο 
3% του ΑΕΠ το 2017 και θα περι-
οριστεί στο 2,3% την περίοδο 
2018-2022, συμβάλλοντας στη 
μείωση του δημόσιου χρέους σε 
ποσοστό ελαφρώς πάνω από το 
80% του ΑΕΠ μέχρι το 2022.
Ειδικότερα, στην αξιολόγηση του 
για την κυπριακή οικονομία το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο χαιρετί-
ζει τα αξιοσημείωτα οικονομικά 
επιτεύγματα της Κύπρου μετά την 

έξοδο της στις αρχές του 2016 
από το πρόγραμμα που χρηματο-
δοτήθηκε από το ΔΝΤ, συμπερι-
λαμβανομένης της ενίσχυσης της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, 
του μεγάλου πρωτογενούς δημο-
σιονομικού πλεονάσματος και της 
συνεχιζόμενης σταδιακής βελτίω-
σης του τραπεζικού συστήματος.
Ωστόσο, τονίζει ότι αυτά τα επι-
τεύγματα αυτά δεν έχουν οδηγή-
σει ακόμη σε σημαντική μείωση 
των υψηλών επιπέδων του ιδιωτι-
κού χρέους, των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων και των υποχρεώ-
σεων της γενικής κυβέρνησης και 
καλούν τις αρχές να ενισχύσουν 
τις προσπάθειές τους.
Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η 
ικανότητα της Κύπρου να αποπλη-

ρώσει το Ταμείο 
είναι ικανοποιητική 
αλλά υπόκειται σε 
κινδύνους.
Η  δ ι α τ ή ρ η σ η 
μέτριας αύξησης 
του ΑΕΠ και πρω-
τογενών δημοσι-
ονομικών πλεονα-

σμάτων αναμένεται να στηρίξουν 
την ικανότητα αποπληρωμής, 
υποστηριζόμενη από την μετα-
κύλιση του προφίλ ωρίμανσης 
(λήξεων) του κρατικού χρέους και 
τη συνεχή πρόσβαση στις κεφα-
λαιαγορές με ευνοϊκούς όρους, 
σημειώνει.
Επιπλέον, το Συμβούλιο χαιρε-
τίζει την πρόθεση των κυπρια-
κών αρχών να αποπληρώσουν 
νωρίτερα, μέρος του δανείου 
που παραχώρησε το Ταμείο στην 
Κύπρο, ενέργεια που θα μείωνε 
περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτη-
σης του χρέους.
Ωστόσο, προκειμένου να διασφα-
λιστεί η ικανότητα αποπληρωμής 
σε περίπτωση αστάθειας της οικο-

νομικής ανάπτυξης και οικονομι-
κών κρίσεων, το Συμβούλιο προ-
τρέπει την κυπριακή Κυβέρνηση 
στην εφαρμογή πιο φιλόδοξων 
πολιτικών για αύξηση των δημο-
σιονομικών αποθεμάτων και την 
μείωση του ιδιωτικού και δημό-
σιου χρέους.
Επιπλέον, συστήνει στην λήψη 
μέτρων για επιτάχυνση της μεί-
ωσης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και της μόχλευσης του 
ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση 
στην παραχώρηση πιστώσεων, 
την εξάλειψη των υπερβολικών 
χρεών, την προστασία των κεφα-
λαίων των τραπεζών και τη βελ-
τίωση της κουλτούρας των πλη-
ρωμών.
Στην αξιολόγηση του για την 
κυπριακή οικονομία, το Εκτελε-
στικό Συμβούλιο συμβουλεύει 
τις κυπριακές αρχές να διαμορ-
φώσουν εργαλεία που να ενθαρ-
ρύνουν τις τράπεζες να προσφέ-
ρουν πακέτα βιώσιμων δανείων 
σε βιώσιμους δανειολήπτες και 
να αυξήσουν την εμπιστοσύνη σε 
παροχής δανείων τρίτων μερών, 
ενώ ταυτόχρονα να εξορθολογή-
σουν τις δικαστικές διαδικασίες 
για επίλυση απαιτήσεων και να 
διασφαλίσουν ότι οι κανονισμοί 
ενθαρρύνουν την έγκαιρη ανα-
γνώριση των ζημιών.
Επιπλέον, το Συμβούλιο ζητεί 
περαιτέρω προσπάθειες για περι-
ορισμό του δημόσιου χρέους 
ώστε να δημιουργηθεί δημοσιο-
νομικό απόθεμα και να απομονω-
θεί η καθοδική πορεία του δημό-
σιου χρέους από πιθανές κρίσεις.
«Αυτό θα μπορούσε να επιτευ-
χθεί με την διαφύλαξη των επι-
πλέον αλλά και των μη αναμενό-
μενων εσόδων καθώς και με την 
επανέναρξη των ιδιωτικοποιή-
σεων», τονίζει.

ΔΝΤ: Αξιοσημείωτα τα οικονομικά επιτεύγματα της 
Κύπρου
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Δ
ύσκολος διαφαίνεται ο σχηματισμός 
κυβέρνησης για την Τερέζα Μέι εάν ε-
πιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα του 
exit poll, που δίνει προβάδισμα 48 ε-

δρών στους Τόρις, μια «αδύναμη» λαϊκή εντο-
λή συγκριτικά με αυτή στην οποία στόχευαν οι 
Συντηρητικοί.
Ακριβώς τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας (22:00 ώρα 
Βρετανίας) έκλεισαν οι κάλπες και ανακοινώθηκε 
από BBC και Sky News το πρώτο exit poll της 
Ipsos Mori.
Το Συντηρητικό Κόμμα της πρωθυπουργού 
Τερέζα Μέι εξασφαλίζει 314 έδρες στο 650-
μελές κοινοβούλιο και κατά συνέπεια δεν κατα-
κτά την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, σύμ-
φωνα με το αποτέλεσμα του exit poll που μετα-
δόθηκε από τα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Η αυτοδυναμία του Συντηρητικού Κόμματος 
είναι πιθανή, αλλά όχι βέβαιη, σχολιάζει με το 
BBC.
Σύμφωνα με αυτό το EXIT POLL:
Συντηρητικοί: 314
Εργατικοί: 266
Εθνικό Κόμμα Σκωτίας: 34
Φιλελεύθεροι Δημοκρατικοί: 14
Κόμμα Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου 
(UKIP): 0
Εάν επιβεβαιωθούν τα exit polls, αυτό θα είναι 
ένα άκρως απογοητευτικό αποτέλεσμα για την 
«Ομάδα της Τερέζα Μέι» που θα την καταστήσει 
ευάλωτη απέναντί σε μία αμφισβήτηση της ηγε-
σίας της κατά τη διάρκεια των δύο ευαίσθητων 
χρόνων των πολύπλοκων διαπραγματεύσεων 
για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. 

Κ
ατά την διάρκεια τηλεφωνικής τους 
επικοινωνίας, οι δύο άνδρες επί-
σης συζήτησαν την συνεργασία με-
ταξύ των δύο χωρών, κατά κύριο 

λόγο στους τομείς της οικονομίας, του εμπο-
ρίου και των επενδύσεων.
Υπενθυμίζεται πάντως ότι νωρίτερα 
σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ 
Τραμπ τάχθηκε εμμέσως πλην σαφώς υπέρ 
του διπλωματικού αποκλεισμού του Κατάρ.

Κλιμακώνεται η απο-
μόνωση Κατάρ
Διαμεσολαβητικό ρόλο 
προτίθεται να αναλάβει ο 
Τούρκος πρόεδρος Ερντο-
γάν στη διπλωματική αντι-
παράθεση που ξέσπασε 
μεταξύ του Κατάρ και των 
αραβικών χωρών, επικοι-
νωνώντας τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομό-
λογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, για να συζητή-
σουν τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό.
Την ίδια ώρα, ο εμίρης του Κουβέιτ, σεΐ-
χης αλ Σαμπάχ, επρόκειτο χθες να μεταβεί 
στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σε μια 
προσπάθεια να δοθεί τέλος στην αντιπα-
ράθεση μεταξύ του Κατάρ με τη Σαουδική 
Αραβία, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και το Μπαχρέιν, οι οποίες διέκο-
ψαν τη Δευτέρα τις διπλωματικές τους σχέ-
σεις με την Ντόχα και ανέστειλαν τις αερο-
πορικές τους συνδέσεις με την πρωτεύ-
ουσα του κρατιδίου του Κόλπου.
Η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της 
κατηγορούν το Κατάρ για στήριξη της αιγυ-
πτιακής Μουσουλμανικής Αδελφότητας, 
για βοήθεια σε ισλαμικές τρομοκρατικές 
οργανώσεις και για στήριξη στην ισλαμική 
κυβέρνηση του Ιράν. Το Κατάρ αρνείται 
όλες τις παραπάνω κατηγορίες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμά του 
στο Twitter εξέφρασε την πλήρη κάλυψή 
του στην πρωτοβουλία της Σαουδικής 
Αραβίας, υπονοώντας ότι ο ίδιος έδωσε το 
σύνθημα για την πρωτοβουλία. «Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής μου στη Σαουδική 
Αραβία δήλωσα ότι η συνέχιση της χρημα-
τοδότησης της εξτρεμιστικής ιδεολογίας 
πρέπει να πάψει. Ολοι οι ηγέτες έδειξαν το 

Κατάρ», έγραψε ο Τραμπ. Την αλλαγή της 
στάσης των ΗΠΑ απέναντι στο Κατάρ απέ-
κλεισε, όμως, το Πεντάγωνο, με τον εκπρό-
σωπό του να δηλώνει ότι η αεροπορική 
βάση των ΗΠΑ στη χώρα θα παραμείνει 
ανοικτή, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενα 
μηνύματα του προέδρου Τραμπ περί στή-
ριξης της Ντόχα σε τρομοκρατικές οργα-
νώσεις.
Τη Δευτέρα το βράδυ, τα κράτη του Κόλ-

που διέταξαν τους υπηκό-
ους τους να εγκαταλείψουν 
το Κατάρ, δίνοντας διορία 
14 ημερών στους πολίτες 
του, που διαμένουν μόνιμα 
σε κράτη του Κόλπου, να 
επιστρέψουν στις χώρες 
τους.
Σε χθεσινή αποκάλυψη 
της εφημερίδας Financial 

Times, η κυβέρνηση του Κατάρ φέρεται 
να κατέβαλε λύτρα ύψους 1 δισ. δολαρίων 
για την απελευθέρωση μελών της βασιλι-
κής οικογένειας της χώρας, τα οποία είχαν 
πέσει θύματα απαγωγής κατά τη διάρκεια 
κυνηγετικού ταξιδιού στο νότιο Ιράκ. Η 
συνδιαλλαγή αυτή με τους απαγωγείς και 
η πληρωμή των λύτρων φέρεται να εξόργι-
σαν τα αραβικά κράτη, προσφέροντας μία 
από τις αφορμές για την πρόσφατη διπλω-
ματική διένεξη.
Τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή συζή-
τησε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Ν. 
Κοτζιάς με αντιπροσωπεία του Κατάρ που 
τον επισκέφθηκε. Ο κ. Κοτζιάς συνομίλησε 
τηλεφωνικά και με τον Ιρανό ομόλογό του 
Μοχάμαντ Ζαρίφ για το ίδιο θέμα. Υπενθυ-
μίζεται ότι η ελληνική πρεσβεία στο Κατάρ 
έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της Αιγύ-
πτου στη χώρα, έπειτα από το ξέσπασμα της 
κρίσης.

ΥΠΕΞ Κατάρ: «Είμαστε ανοιχτοί σε 
διάλογο»
Το Κατάρ είναι ανοικτό στον διάλογο για να 
επιλυθεί η κρίση με τους γείτονές του στον 
Κόλπο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του 
εμιράτου, ο Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλ-
ραχμάν αλ Θάνι, στο τηλεοπτικό δίκτυο 
CNN.

Πούτιν: Λύση «μέσω διαλόγου» 
στην κρίση του Κατάρ
Οι καταστάσεις κρίσεων πρέπει να επιλύονται με πολιτικά και διπλωματικά 
μέσα, μέσω «διαλόγου», διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν 
προς τον εμίρη του Κατάρ, Σέιχ Ταμίμ μπιν Χάμαντ Αλ-Θάνι, στον απόηχο της 
διπλωματικής απομόνωσης της χώρας και της κρίσης που αυτή έχει επιφέρει 
στον αραβικό κόσμο.

Νίκη της Μέι με 314 έδρες, αλλά χωρίς 
αυτοδυναμία, δείχνει το exit poll
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Δ
εν πρόλαβαν να περάσουν 48 
ώρες από τη στιγμή που η σου-
νιτική Σαουδική Αραβία κατη-
γόρησε το σουνιτικό Κατάρ για 

τη σχέση του με το σιιτικό Ιράν και α-
κραίες ισλαμιστικές οργανώσεις και το... 
σουνιτικό (αιρετικό) Ισλαμικό Κράτος 
χτύπησε στην Τεχεράνη! Με τους Ιρα-
νούς να μάχονται τον ISIS στο Ιράκ και 
τη Συρία θα μπορούσε κανείς να πει ότι η 
μεταφορά του πολέμου στην πρωτεύου-
σά του ήταν θέμα χρόνου.
Όμως, στη ζωή το τάιμινγκ παίζει σημα-
ντικό ρόλο και οι Φρουροί της Επανά-
στασης δεν μπορούν να παραβλέψουν 
το γεγονός ότι η επίθεση στη Βουλή της 
χώρας τους και το Μαυσωλείο του Χομε-
ϊνί έγινε ελάχιστες ημέρες μετά την απο-
χώρηση του Αμερικανού Προέδρου από 
το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Όπως 
και η διπλωματική επίθεση της τελευ-
ταίας και των συμμάχων της στην κυβέρ-
νηση της Ντόχα, η οποία αποτελεί συνο-
μιλητή της Τεχεράνης στην περιοχή.
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις το 
Ιράν μπήκε σ την κόντρα και απειλεί 
ανοιχτά τη Σαουδική Αραβία με αντί-
ποινα ενώ το Ισλαμικό Κράτος καλεί τη 
σουνιτική μειοψηφία στο Ιράν να εξε-
γερθεί. 
Για μία ακόμη φορά ο Πύργος της Βαβέλ 
βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του στην 
πολύπαθη περιοχή.
Την ώρα που η πρωτεύουσα του Ισλα-
μικού Κράτους Ράκα δέχεται επίθεση 
από τον συριακό στρατό στο βόρειο 
Ιράκ οι Κούρδοι προωθούν τη διεξα-
γωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρ-
τησία τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, 
στις 25 του πρώτου φθινοπωρινού μήνα 
για την ακρίβεια. Αναλυτές εκτιμούν ότι 
πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται 
οι ΗΠΑ και αναμένουν την αντίδραση 
του Ιράκ και της Τουρκίας, καθώς και τη 
θέση που θα πάρουν το Ιράν και η Συρία.  

Ο αραβικός κόσμος και η διαμά-
χη σιιτών - σουνιτών
Συρία: Η Συρία, με το μωσαϊκό σουνι-
τών, αλαουιτών, δρούζων και των πολ-
λών της χριστιανών, επαίρετο ότι ήταν 
«η καρδιά του παναραβισμού». Όμως, ο 
αιματηρός εμφύλιος στη Συρία έχει ενι-

σχύσει τα θρησκευτικά μίση, οδηγώντας 
στη συνολική ταύτιση των αλαουιτών με 
τον Μπασάρ αλ Ασαντ και των σουνιτών 
με την αντιπολίτευση στο πολίτευμά του. 
Η σιιτική Χεζμπολάχ στον Λίβανο ενι-
σχύει τη στάση αυτή, καθώς υποστηρί-
ζεται από το Ιράν και στηρίζει τον Άσαντ.
Ιράκ: Στο Ιράκ υπάρχει μία φτωχή αγρο-
τική σιιτική πλειοψηφία, μία σουνιτική 
μειοψηφία και η κουρδική κοινότητα. 
Ο σουνίτης Σαντάμ Χουσεΐν εκμεταλ-
λεύθηκε το κοινό τους χαρακτηριστικό, 
την καταπίεση, για να τους ενώσει. Την 
αλλαγή ευνόησε ως καταλύτης η ιρανική 
ισλαμική επανάσταση του 1979, που 
ενέπνευσε τους σιίτες.
Μπαχρέιν: Στο Μπαχρέιν, η σουνιτική 
δυναστεία Αλ Χαλίφα κυβερνά πάνω σε 
μια καταπιεσμένη σιιτική πλειοψηφία. Το 
καθεστώς της Μανάμα κατηγορεί το Ιράν 
ως υπαίτιο του κύματος διαμαρτυρίας, 
τακτική την οποία ακολουθεί και η Σαου-
δική Αραβία. 
 Υεμένη: Τα θρησκευτική μίση, όμως, 
δεν αποτελούν το μοναδικό αίτιο διχα-
σμού στη Μέση Ανατολή. Στην Υεμένη, 
οι αντάρτες Χούτι της φατρίας των Ζαϊ-
ν τί σχετίζονται με τον σιιτ ισμό, αλλά 
προσεγγίζουν ιδεολογικά το σουνιτικό 
δόγμα της πλειοψηφίας των κατοίκων της 
χώρας. Η στήριξη την οποία εξασφαλί-
ζουν από το Ιράν οφείλεται στην πρό-
θεση της Τεχεράνης να κερδίσει συμμά-
χους και να προβάλει την ισχύ της. Οι 
γεωπολιτικές συνθήκες είναι αυτές που 
δίνουν στην κρίση της Υεμένης τη θρη-
σκευτική της διάσταση και όχι το αντί-
θετο.
Αίγυπτος: Παρότι οι Αιγύπτιοι είναι στη 
συντριπτική τους πλειονότητα σουνίτες, 
η επανάσταση του 2011 και η διχαστική 
και καταπιεστική της εξέλιξη οδήγησαν 
στην ταύτιση της μειονότητας των χρι-
στιανών κοπτών με το καθεστώς Μου-
μπάρακ, καθιστώντας τους στόχους των 
ισλαμιστών. Στη Βόρεια Αφρική, όπου 
ξεκίνησε τόσο ελπιδοφόρα η Αραβική 
Ανοιξη με την εξέγερση στην Τυνησία, οι 
θρησκευτικές διενέξεις δεν αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων, 
παρά την εξάπλωση του εξτρεμισμού 
εξαιτίας του πολέμου στη Συρία και την 
ενίσχυση του «Ισλαμικού Κράτους».

Τρομοκρατία στο Ιράν, 
αποκλεισμός στο Κατάρ, 
δημοψήφισμα Κούρδων στο Ιράκ

Μ
πορεί οι μέρες του στον Λευκό 
Οίκο να αποτελούν παρελθόν, 
ωστόσο η φιλία που συνδέει 
τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, 

Μπαράκ Ομπάμα με τον Τζάστιν Τριντό πα-
ραμένει ολοζώντανη, όπως φαίνεται από τις 
φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι δύο άν-
δρες μετά το χαλαρό δείπνο που απόλαυσαν 
παρέα στο Μόντρεαλ.
Ο Ομπάμα κατάφερε να βρει χρόνο στο 
φορτωμένο πρόγραμμά του για μια συνά-
ντηση με τον «παλιόφιλό» του κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψής του στην καναδική μεγα-
λούπολη την Τρίτη, όπου είχε κληθεί να 
εκφωνήσει ομιλία στο Εμπορικό Επιμελητή-
ριο του Μόντρεαλ. Ομπάμα και τριντό συνα-
ντήθηκαν στο εστιατόριο Liverpool House 
και συζήτησαν «την κοινή τους δέσμευση 
στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς 

ηγετών», σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Obama Foundation.
Στις φωτογραφίες που ανέβασαν τόσο ο 
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ όσο και ο Τριντό 
στα social media, φαίνονται να συνομιλούν 
σε άκρως χαλαρό και φιλικό κλίμα με σηκω-
μένα τα μανίκια των πουκαμίσων τους και 
χωρίς γραβάτες. «Πώς θα κάνουμε τους νεα-
ρούς ηγέτες να αναλάβουν δράση στις κοι-
νότητές τους;», έγραψε ο Τριντό, ευχαριστώ-
ντας τον Ομπάμα για την επίσκεψη.
Σύμφωνα με την Global News, κόσμος περί-
μενε για ώρα τους δύο τους να βγουν από 
το εστιατόριο. Όταν ο Ομπάμα και ο Τριντό 
έκαναν την εμφάνισή τους στην πόρτα του 
Liverpool House, το συγκεντρωμένο πλήθος 
τους αποθέωσε, κάτι που έκανε τον Καναδό 
να χαμογελάσει πλατιά, ενώ ο Αμερικανός 
σήκωσε το χέρι του και χαιρέτισε τον κόσμο.

Σαν δυο «παλιόφιλοι» τα είπαν 
Τριντό και Ομπάμα σε χαλαρό δείπνο 
στο Μόντρεαλ

Θα χρειαστούν συμβιβασμοί για μια εμπορική 
συμφωνία Mercosur-ΕΕ λέει η Μέρκελ
Το Βερολίνο υποστηρίζει την 
προσπάθεια της Αργεντινής για να 
επιτευχθεί μια συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου ανάμεσα στα κράτη 
μέλη της Mercosur και αυτά της ΕΕ 
το συντομότερο είπε η Γερμανίδα 
Καγκελάριος

Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί 
να κάνει συμβιβασμούς εάν θέ-
λει να καταλήξει σε μια συμφω-
νία με τη Mercosur για το εμπόριο, 

σημείωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκε-
λα Μέρκελ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευ-
ξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο 
Μπουένος Άιρες μαζί με τον πρόεδρο της 
Αργεντινής Μαουρίτσιο Μάκρι μετά τη συ-
νάντησή τους.
Η Μέρκελ σημείωσε ότι ο πρωτογενής 
τομέα της χώρας του ασφαλώς έχει τα δικά 
του συμφέροντα, αλλά το Βερολίνο υποστη-
ρίζει την προσπάθεια της Αργεντινής για να 
επιτευχθεί μια συμφωνία ελεύθερου εμπο-
ρίου ανάμεσα στα κράτη μέλη της Mercosur 
και αυτά της ΕΕ το συντομότερο.
Ο Μάκρι από την πλευρά του τόνισε στους 

δημοσιογράφους ότι η Mercosur παραμένει 
δεσμευμένη στη συμφωνία παρά την πολι-
τική αναταραχή στη Βραζιλία, ενώ σημείωσε 
πως ο προστατευτισμός στην Ευρώπη είναι 
σοβαρότερο εμπόδιο.
Ερωτηθείσα σχετικά με την πιο απομονω-
τική πολιτική που προωθεί ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Μέρκελ ανέφερε 
ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να έχει 
κάποια βραχυπρόθεσμα οφέλη, αλλά πρό-
σθεσε ότι το παράδειγμα της Αργεντινής 
δείχνει ότι πιο μακροπρόθεσμα δεν φέρνει 
καρπούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματι-
κές πηγές στις Βρυξέλλες, οι όροι της συνθή-
κης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και των μελών της ομάδας 
εμπορίου Mercosur ενδέχεται να έχουν ολο-
κληρωθεί πριν το τέλος του χρόνου, ώστε η 
συνθήκη να τεθεί σε εφαρμογή το 2019. 
Η ομάδα Mercosur αποτελείται από τις 
χώρες Αργεντινή, Βενεζουέλα (σε αναστολή 
από τον Δεκέμβριο του 2016), Βραζιλία, 
Ουρουγουάη, και Παραγουάη, και ιδρύ-
θηκε για να προωθήσει τα εμπορικά συμφέ-
ροντα κρατών της περιοχής.



14 9 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Η 
διοίκηση Τραμπ επέλεξε με ψέ-
ματα να δυσφημήσει εμένα και 
το FBI, δήλωσε ο τέως επικε-
φαλής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, 

καταθέτοντας σήμερα ενώπιον της Επι-
τροπής Πληροφοριών της αμερικανικής 
Γερουσίας. 
Παράλληλα, ξεκαθάρισε δύο πράγματα: 
πρώτον, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν του 
ζήτησε ευθέως, σε καμία περίπτωση, 
να σταματήσει την ερευνά του για τον 
ρωσικό «δάκτυλο» στις αμερικανικές 
προεδρικές εκλογές του 2016, και δεύ-
τερον, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία αμφιβο-
λία πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στις 
αμερικανικές εκλογές.
Αρνήθηκε ωστόσο να σχολιάσει αν ο 
Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να 
παρεμποδίσει με άλλους τρόπους τη 
Δικαιοσύνη.
Πάντως, δήλωσε πεπεισμένος ότι δεν 
υπήρξε κάποια αλλαγή στο αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας των εκλογών, υπονο-
ώντας ότι οι όποιες ρωσικές παρεμβά-
σεις έλαβαν χώρα κατά την προεκλογική 
περίοδο, προκειμένου να επηρεαστεί η 
κοινή γνώμη.
Καταθέτοντας για το ζήτημα των επαφών 
του επιτελείου του Τραμπ, πριν από την 
εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, με 
Ρώσους κρατικούς αξιωματούχους, ο κ. 
Κόμεϊ ανέφερε ότι οι Αμερικανοί οφεί-
λουν να γνωρίζουν πως το FBI υπήρξε 
πάντα ειλικρινές, ισχυρό και ανεξάρ-
τητο.

Ο Κόμεϊ είπε ότι τα σχόλια του Αμερι-
κανού προέδρου για τον ίδιο και το FBI 
ε ίναι «ψέματα, απλά και ξεκάθαρα» 
και εκτίμησε ότι η απόλυσή του είχε 
σχέση με την έρευνά του για τη φερό-
μενη εμπλοκή της Ρωσίας στις προεδρι-
κές εκλογές. «Άκουσα τον πρόεδρο να το 
λέει» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Στη διάρκεια της κατάθεσής του στην επι-
τροπή Πληροφοριών της Γερουσίας, ο 
Κόμεϊ είπε ότι είναι «μπερδεμένος» από 
τις εξηγήσεις που έδωσε ο Λευκός Οίκος 
γ ια την απομάκρυνσή του, οι οποίες 
άλλαζαν συνεχώς, όπως είπε ο ίδιος.
Πρόσθεσε ότ ι «ανησυχούσε πραγ-
ματικά» ότι ο Τραμπ μπορεί να έλεγε 
ψέματα για τη συνάντησή τους. «Ανη-
συχούσα πραγματικά ότι ίσως να έλεγε 
ψέματα για τη φύση της συνάντησής 
μας, οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν σημα-
ντικό να την καταγράψω. Ήξερα ότι ίσως 
ερχόταν η μέρα που θα χρειαζόμουν 
μια καταγραφή του τι συνέβη, όχι για να 
υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αλλά για να 
υπερασπιστώ το FBI». 
Σημείωσε, επίσης, ότι δεν χρειάστηκε 
ποτέ να καταγράψει τις συνομιλίες του 
με τον Μπαράκ Ομπάμα ή με τον Τζορτζ 
Μπους.
Ο Κόμεϊ είπε ότι ο Τραμπ του είχε πει 
επανειλημμένως ότι έκανε «πολύ καλή» 
δουλειά. Προσέθεσε, δε, ότι κατανο-
ούσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει 
το δικαίωμα να απολύσει έναν διευθυ-
ντή του FBI οποιαδήποτε στιγμή θέλει.

Τζέιμς Κόμεϊ: Ο Τραμπ 
δυσφήμησε με ψέματα εμένα 
και το FBI
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Έ
να μάθημα που πήρα ως πατέρας τρι-
ών κοριτσιών είναι ότι τον πιο σημαντικό 
ρόλο στην ανατροφή των παιδιών μας 
τον παίζει η σχέση που έχουμε μαζί τους 

δηλαδή να ταυτιστούμε και να γίνουμε ένα μαζί 
τους. Ακολουθούν 8 μυστικά για να πετύχουμε 
ως γονείς: 
Επιβεβαίωση
Όταν επιβεβαιώνουμε τα αισθήματα του παι-
διού μας, το ενθαρρύνουμε και του καλλιερ-
γούμε την αυτοπεποίθηση. Όταν τα παιδιά μας 
συμμερίζονται μαζί μας τα αισθήματά τους 
θέλουν να τους ακούμε με προσοχή, να ταυτι-
στούμε μαζί τους, και να τα επιβεβαιώσουμε. 
Ας πούμε ότι έρχεται ο γιος σου σπίτι και σου 
λέει, “Σήμερα ο δάσκαλός μου με νευρίασε 
πολύ. Είπε ότι δεν προσπαθώ.” Ενστικτωδώς 
σούρχεται να απαλύνεις την κατάσταση και να 
πεις, “Έλα, καημένε, ίσως δεν εννοούσε τίποτε. 
Ξέχασέ το.” Ή θα μπορούσες να πεις“Άραγε 
προσπαθείς; Ίσως ήθελε να σου πει κάτι.” 
 Καλύτερα προσπάθησε να πεις τα εξής, “Παιδί 
μου, λυπάμαι πολύ γιαυτό που έγινε. Πώς νιώ-
θεις τώρα;» Τότε άκουσέ τον προσεκτικά, να 
καταλάβει ότι τον νιώθεις και να του πεις ότι χαί-
ρεσαι που συμμερίζεται αυτό που νιώθει μαζί 
σου. Είναι σα να του λες ότι μπορεί να σου λέει 
ακριβώς αυτό που αισθάνεται. Ακόμα κι όταν 
δε συμφωνούμε με τα παιδιά μας, μπορούμε να 
επιβεβαιώνουμε τα αισθήματά τους και τα ίδια 
τα παιδιά μας σαν άτομα. 
Αποδοχή
Όταν αποδέχεσαι το παιδί σου χωρίς όρους, 
του δίνεις ένα αίσθημα ασφάλειας. Πες του: “Δε 
σ’ αγαπώ γι αυτά που κάνεις ή πετυχαίνεις. Σε 
αγαπώ γιατί είσαι το παιδί μου.” Η αγάπη μας 
δεν πρέπει να βασίζεται στους καλούς βαθμούς, 
στην καλή συμπεριφορά ή στην καλή του επί-
δοση.
Εκτίμηση
Όταν εκφράζουμε την εκτίμησή μας, το παιδί 
μας νιώθει ότι έχει κάποια αξία. Έτσι, όσο πιο 
πολύ διαπιστώνουμε να κάνουν τα παιδιά μας 
κάτι καλό και σωστό και εκφράζουμε την εκτί-
μησή μας, τόσο πιο πολύ παρακινούνται να 
συμπεριφέρονται ακόμα καλύτερα. Μπορείς 
να εκφράσεις αυτήν την εκτίμηση λέγοντας: “Σ’ 

ευχαριστώ που μου λες την αλήθεια. Ξέρω δεν 
ήταν εύκολο, αλλά πραγματικά εκτιμώ γιατί ανα-
λαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών σου.” 
Επιδοκιμασία
Όταν επιδοκιμάζουμε τα παιδιά μας, αποκτούν 
αυτοπεποίθηση. Ως γονείς, μερικές φορές 
συγκεντρώνουμε την προσοχή μας πώς θα 
διδάξουμε ή θα πειθαρχήσουμε τα παιδιά μας 
και ξεχνάμε να τα επιδοκιμάζουμε. Η επιδοκιμα-
σία σου μπορεί στην κυριολεξία να είναι το χει-
ροκρότημα για το παιδί σου στο παιχνίδι τους, 
στο σχολείο τους, σε κάποια εκδήλωσή τους.
Διαθεσιμότητα
Μπορεί να λέμε ότι τα παιδιά μας είναι πολύ 
σημαντικά για μας. Μερικές φορές όμως, η 
αυτόματη απάντησή μας είναι, “Όχι, τώρα, έχω 
δουλειά.” Τα παιδιά μας πρέπει να είναι πάνω 
από τα χόμπυ μας, πάνω από την εκπομπή στην 
τηλεόραση που παρακολουθούμε, και πάνω 
από αυτό που κάνουμε. Γιαυτό, όταν έρχονται 
κοντά μας,  θα πρέπει  να σταματήσουμε, και να 
τα ακούσουμε , να τα αγκαλιάσουμε και να παί-
ξουμε μαζί τους.    
Συγνώμη
Όταν ζητάμε συγνώμη από τα παιδιά μας καλλι-
εργούμε την εμπιστοσύνη τους σε μας. Αν παρα-
δεχόμαστε τα λάθη μας και ζητάμε συγνώμη 
δε δείχνουμε αδυναμία αλλά ταπείνωση και 
δύναμη. Όταν παραδέχομαι το λάθος μου και 
ζητώ συγνώμη γιαυτό, κερδίζω την εμπιστο-
σύνη τους. Δείχνει ότι δεν είμαι κάποιος που 
νομίζει ότι πάντοτε έχει δίκιο.
Στοργή
 Όλα τα παιδιά θέλουν να είναι αξιαγάπητα. Αν 
δεν πάρουν αγάπη από σένα, θα την πάρουν 
από κάπου αλλού. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι 
που μπορείς να δείξεις στοργή. Αγκάλιασε το 
γιο σου σφιχτά. Κράτα το χέρι της κόρης σου. 
Πάλεψε  μαζί τους στο πάτωμα. Πάρτους στην 
πλάτη σου και κάνε βόλτες.
Ευθύνη
Όταν τους αναθέτουμε κάτι, νιώθουν ευθύνη. 
Τα παιδιά χρειάζονται την πειθαρχία της ευθύ-
νης και του αυτοέλεγχου για να λειτουργήσουν 
με επιτυχία στη ζωή. Εμείς, ως γονείς, πρέπει να 
θέτουμε κανόνες και περιορισμούς για τα παιδιά 
μας και να τους τηρούμε με συνέπεια.

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.

8 Μυστικά για την πετυχημένη 
ανατροφή των παιδιών σου

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Γιατί το παιδί μου «βγάζει 
γλώσσα»;

Ο
ι περισσότεροι γονείς θα συμφω-
νούσαν ότι η αντιλογία γίνεται πά-
ντα ενοχλητική και συχνά οι γονείς 
αντιδρούν υπερβολικά. Νομίζω 

ότι αυτό συμβαίνει γιατί αισθανόμαστε τό-
σο μεγάλη έκπληξη, θυμό και φόβο βλέπο-
ντας το παιδί μας να «μας αψηφά» και να δια-
βαίνει ένα όριο το οποίο εμείς θεωρούσα-
με απαραβίαστο. Αισθανόμαστε έντονη την 
ανάγκη να τους βάλουμε στο μυαλό ότι μια 
τέτοια συμπεριφορά δεν είναι κοινωνικά α-
ποδεκτή, τόσο από εμάς τους ίδιους όσο και 
από τον υπόλοιπο κόσμο.
Σε ηλικία 6 έως 10 ετών η αντιλογία των παι-
διών εξελίσσεται σε μια πραγματική λεκτική 
κατάχρηση. Θα ακούσετε πολύ συχνά κρί-
σεις όπως «Είσαι χαζή, μαμά», «Δεν ξέρεις 
τι σου γίνεται, μπαμπά» ή τα χειρότερα βρω-
μόλογα. Αυτού του είδους οι «προσβολές» 
πυροδοτούν μέσα μας το αίσθημα της αδι-
κίας. «Σε τρέφω, σε φροντίζω, σε αγαπώ και 
ποιο το αντάλλαγμα; Έλλειψη σεβασμού και 
αγένεια!», σκεφτόμαστε. Να είστε, λοιπόν, 
προετοιμασμένοι.
Στην προεφηβεία, η γλώσσα τους γίνεται πιο 
κοφτερή και επιθετική. Στην εφηβεία είναι 
πραγματικοί επαγγελματίες. 
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί πως αντιδράσαμε στην πρώτη τους 
προσβλητική φράση. Είναι ένα καθοριστικής 
σημασίας σημείο, για την περαιτέρω ή όχι 
εκδήλωση της συμπεριφοράς τους. Πολλοί 
λένε «αγνοήστε το», άλλοι λένε «τρίξε του 
τα δόντια τώρα που είναι νωρίς». Ωστόσο, 
καμία από τις προηγούμενες συμπεριφο-
ρές δεν αποτελεί λύση. Το παιδί μας δε θα 
πρέπει ούτε να το αγνοούμε επειδή δεν 
μπορούμε να διαχειριστούμε μία συμπε-
ριφορά του, ούτε να το εκφοβίζουμε γιατί 
είναι ο πιο σίγουρος τρόπος επιτυχίας αυτού 
που θέλουμε, σίγουρα όχι ο πιο σωστός. 
Το μυστικό είναι στο να του μιλήσουμε. Να 
του πούμε, πως αισθανόμαστε όταν το κάνει 
αυτό, τι πιστεύουμε εμείς σας ανθρώπινα 
όντα για αυτή τη συμπεριφορά, πως θέλουμε 
να λειτουργεί και πως πιστεύουμε ότι είναι το 
σωστό και το δίκαιο. Και φυσικά, όλα αυτά τα 
κάνουμε νωρίς, τότε που μπορούν να παγι-
ωθούν και όχι στην εφηβεία. Η εφηβεία δεί-
χνει τι είδους δουλειά είχαμε κάνει τα προη-
γούμενα χρόνια, τότε που εμείς ήμασταν οι 

σημαντικοί άλλοι στη ζωή του παιδιού μας.

Τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις
Αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά μάς επιτίθε-
νται. Σχεδόν πάντα εξαιτίας κάποιας αλλα-
γής ή κάποιας οδυνηρής εμπειρίας, ιδιαιτέ-
ρως στην περίοδο της εφηβείας. Ενδεικτικά, 
ίσως τα απέρριψε κάποιος φίλος - η επί-
δραση των συνομηλίκων στην προσωπική 
ανάπτυξη και στον προσδιορισμό της ταυ-
τότητας είναι καίριας σημασίας στην ηλικία 
αυτή-, η ίδια τους η ανάπτυξη τους προκα-
λεί ανησυχία, απέτυχαν σε κάτι, δοκιμάζουν 
νέα πράγματα και δεν νιώθουν ασφαλή και 
άνετα. Γι’ αυτό το λόγο, καλό είναι να περι-
μένετε και να προσπαθήσετε να εξερευνή-
σετε τι κρύβεται πίσω από την «κακή τους 
συμπεριφορά».

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας!
-  Ηρεμήστε πριν απαντήσετε. Εάν χρειάζε-
ται, βγείτε από το δωμάτιο και γυρίστε όταν 
θα έχετε ξαναβρεί τον έλεγχο. Δώστε και στο 
παιδί χρόνο να ηρεμήσει.
-  Καταλάβετε ότι το παιδί αισθάνεται ασφα-
λές και αρκετά κοντά σας ώστε να τολμά να 
σας επιτεθεί.
-  Ανοίξτε ένα παράθυρο επικοινωνίας. 
Ακούστε προσεκτικά όσα έχει να σας πει, 
ώστε να νιώθει ότι του δίνετε σημασία. 
Δεχτείτε τις απόψεις του και εξηγήστε του τις 
δικές σας.
-  Ψάξτε την αιτία κάτω από την επιφάνεια 
«Νιώθω ότι κάτι σε έχει πληγώσει και ξεσπάς 
πάνω μου. Μου επιτίθεσαι κάθε φορά που 
αποθαρρύνεσαι. Θέλεις να το κουβεντιά-
σουμε;»
-  Εάν χρειάζεται, επιβάλλετε κάποια τιμω-
ρία, όπως απαγόρευση εξόδου ή στέρηση 
κάποιου προνομίου. Βεβαιωθείτε μόνο ότι 
προσπαθείτε να φτάσετε στη ρίζα του προ-
βλήματος.
-  Σφίξτε το στην αγκαλιά σας, ώστε να μη 
νιώθει εντελώς αποξενωμένο από εσάς.
-  Κάντε «οικογενειακό συμβούλιο» για να 
λύσετε όλοι μαζί το πρόβλημα: «Πώς δεν θα 
πληγώνουμε ο ένας τον άλλον».
-  Να θυμάστε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν 
διαρκεί για πάντα. Θα εμφανιστεί και θα εξα-
φανιστεί καθώς το παιδί θα αναπτύσσεται 
και διαμορφώνει την προσωπικότητά του.
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Ν
ερό πάνω από 
1100 °C όταν α-
ντιδρά με το Ζιρ-
κόνιο (Zr), υλικό 

που ε ίναι φτ ιαγμένοι οι 
αγωγοί πίεσης μέσα εκεί 
που κυκλοφορεί το νερό 
παράγει υδρογόνο (H2 ) με 
την χημική αντίδραση¨
  Zr + 2 H2O = ZrO2 + 2 H2
Επίσης λόγω των ρωγ-
μών σ τους αγωγούς πίε-
σης ο ατμός ήλθε σε επαφή 

με τον άνθρακα του γραφίτη παράγοντας μονοξείδιο 
του άνθρακα (CO) και περισσότερο υδρογόνο  (με την 
χημική αντίδραση, C + H2O = CO + H2 ). 
Το υδρογόνο είναι πολύ εύφλεκτο και το μονοξείδιο 
του άνθρακα αναμείχτηκαν με το οξυγόνο του αέρα 
και δημιούργησαν χημική έκρηξη.  Προς Θεού,  δεν 
υπήρξε πυρηνική έκρηξη που τίναξε το δάπεδο που 
κάλυπτε τον αντιδραστήρα και είχε προσαρτημένους 
τους δίαυλους (σωλήνες) του νερού-ατμού.  Μόνο μια 
συμβατική χημική έκρηξη υπήρξε. Έτσι έσπασαν όλοι 
οι υπόλοιποι σωλήνες.  
Ο γραφίτης άρχισε να καίγεται σε επαφή με τον αέρα 
και οι αναθυμιάσεις μόλυναν το κτίριο και όλη τη γει-
τονική περιοχή. Δύο άτομα, ένας τεχνικός και ένας ηλε-
κτρολόγος μηχανολόγος πέθαναν ακαριαία.
Η θερμοκρασία στον αντιδραστήρα έφτασε τους 3000 
°C. Τα προϊόντα σχάσης μπήκαν με διήθηση από το 
καύσιμο μέσα στο γραφίτη που καίγονταν και από κει 
πέρασαν στον ατμοσφαιρικό αέρα.
Όλα τα ραδιενεργά ευγενή αέρια που είναι προϊόντα 
σχάσης, όπως το Κρυπτόν (85Kr), το Ξένον (135Xe),  
20% από τα μέταλλα, όπως το Σίζιο (137Cs) και τα πτη-
τ ικά σ τοιχεία όπως η Ιωδίνη (131I)  πέρασαν σ την 
ατμόσφαιρα  
Μόνο 4%  από λιγότερο ικανά γ ια διήθηση, λόγω 
βάρους, ραδιενεργά μέταλλα Στρόντιο (89Sr, 90Sr) και 
Πλουτώνιο (239Pu) πέρασαν στο περιβάλλον.
Το ατύχημα του Τσερνομπίλ είναι πλέον Ιστορία, αλλά 
θα πρέπει να μας δώσει μερικά μαθήματα προς απο-
φυγή πυρηνικών ατυχημάτων του είδους αυτού.
Βασικό λάθος σ την φιλοσοφία των Σοβιε τ ικών σε 
σχέση με τον σχεδιασμό Πυρηνικών σταθμών είναι 
η χρήση του Ηλεκτρονικού υπολογιστή, μόνον σαν 
μέσον επικοινωνίας του χειριστή με τον αντιδραστήρα, 
ενώ πρέπει να μειώνεται η παρέμβαση του χειριστή και 
να αυξάνει η συμμετοχή του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

στον έλεγχο του Πυρηνικού σταθμού. 
Στη Δυτική φιλοσοφία σχεδιασμού Πυρηνικών σταθ-
μών ο Υπολογιστής έχει ενεργό ρόλο στον έλεγχο του 
αντιδραστήρα.  
Με το σκεπτικό αυτό μειώνεται αυτό που λέμε “λάθος 
χειριστού” ή λάθος από  “ανθρώπινο παράγοντα”.
Η λανθασμένη πληκτρολόγηση της ισχύος που υπήρξε 
η απαρχή μιας αλυσίδας μοιραίων λαθών που τελικά 
οδήγησαν στην τραγωδία του Τσερνομπίλ θα αποφεύ-
γονταν εάν ο έλεγχος γίνονταν από τον Ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.  
Ένα άλλο λάθος στο σχεδιασμό των Σοβιετικών Πυρη-
νικών σταθμών σε σχέση με τους Δυτικούς είναι η ανυ-
παρξία κτιριακής θωράκισης του αντιδραστήρα.
Οι Δυτικοί Πυρηνικοί σταθμοί περιβάλλονται από ένα 
ισχυρό στεγανό κτίριο που περικλείει τα συστήματα 
που περιέχουν το πυρηνικό καύσιμο και το ψυκτικό 
και που προστατεύει το περιβάλλον όταν οι σωλήνες 
αυτοί σπάσουν και ακόμα όταν ραδιενεργά υλικά δια-
φεύγουν.  
Ο ατμός και η ραδιενέργεια περιορίζονται στο κτίριο. 
Το στεγανό αυτό κτίριο δεν εμποδίζει ένα ατύχημα  
από του να συμβεί, αλλά προστατεύει το κοινό με το 
να περιορίσει εντός του κτιρίου τα αποτελέσματα του 
ατυχήματος.  
Το  κ τ ίρ ιο  α υ τ ό  λ έ γ ε -
ται  Containment, (σ τα 
ε λ λην ικά θα δώσω μια 
δική μου ελεύθερη μετά-
φραση, “Κτιριακή Θωρά-
κιση”).  
Με τά  το  α τύχημα του 
Τσερνομπίλ, οι Σοβιε τ ι-
κοί βιάστηκαν να υπογρά-
ψουν συμβόλαια με Δυτι-
κές εταιρείες για  να κατα-
σκευάσουν εκ των υστέ-
ρων τέ τοια κάλυψη των 
υφισταμένων Πυρηνικών 
σταθμών.

Το γεγονός ότι δεν δούλεψαν τα εφεδρικά συστήματα 
ασφαλείας είναι ένας άλλος λόγος αδυναμίας του σχε-
διασμού του αντιδραστήρα.
Επίσης οι Σοβιετικοί ξανασχεδιάζουν τις ράβδους ελέγ-
χου του αντιδραστήρα, έτσι ώστε ο γραφίτης στο κάτω 
άκρο να μην μπορεί να τραβηχτεί πάνω από τον χώρο 
καύσης του αντιδραστήρα ακόμα και όταν οι ράβδοι 
τραβηχτούν πλήρως εκτός.
Και ένα τελευταίο που αποδεικνύει ότι οι Σοβιετικοί 
πλήρωσαν μέσω του Τσερνομπίλ το πολιτικό κόστος 
του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας τους.
Η απομόνωση από την διεθνή πυρηνική κοινότητα τους 
στέρησε από τα οφέλη που μπορούσαν να προσκομί-
σουν ανταλλάσσοντας τεχνολογία με την Δύση.
Μετά το ατύχημα, όταν οι Σοβιε τ ικοί έβγαλαν τα 
άπλυτά τους σ τη φόρα, οι Δυτικοί κατενόησαν την 
τεχνολογική γύμνια που τους κατάτρεχε πάνω σε αυτό 
τον τομέα.
Το θετικό είναι ότι μετά την εξαφάνιση του ....υπαρ-
κτού Σοσιαλισμού, οι Σοβιετικοί απεφάσισαν να μπουν 
στην διεθνή επιστημονική κοινότητα και να ανταλλά-
ξουν τεχνολογίες.
Πιστεύω ότι το ατύχημα του Τσερνομπίλ έδωσε ένα 
θετικό μάθημα στους Σοβιετικούς και το τελευταίο 
αυτό τους τιμάει.

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). 

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕχΕΙΑ - ΓρΑΦΕΙ Ο ΚώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

επιστήμη

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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απόψεις

Η 
εντιμότητα φαίνεται να μην είναι 
τόσο υπολογίσημη. Το ψέμμα έχει 
γίνει τρόπος ζωής. Είναι σαν επιδη-
μία και πρέπει να προσέχεις ποιόν 

εμπιστεύεσαι. Βέβαια δεν λέμε όλοι ψέμματα 
όμως όταν συμβεί, περνάει πολύς καιρός να 
ξεχάσεις και να ξαναεμπιστευθείς – γίνεσαι 
καχύποπτος. Συχνά η αλήθεια αποκαλύπτε-
ται όσο κι αν σκεπαστεί προσεκτικά. Στο έργο 
του Carlo Collodi ``Οι Περιπέτειες Του Πινό-
κιο`` το 1881, όταν ο Πινόκιο ρωτάει: Πως ξέ-
ρεις ότι λέω ψέμματα; Του απαντούν: Τα ψέμ-
ματα παιδί μου, τα καταλαβαίνεις στο λεπτό. 
Υπάρχουν δύο ειδών ψέμματα, τα ψέμματα 
με  κοντά πόδια και τα ψέμματα με μακρυές 
μύτες. Τα δικά σου, μόλις τώρα, συμβαίνει να 
έχουν μακρυές μύτες. Ο Πινόκιο, που δεν ή-
ξερε που να κρύψει τη ντροπή του, προσπά-
θησε να δραπετεύσει από το δωμάτιο, όμως 
η μύτη του έγινε τόσο μακρυά που δεν μπο-
ρούσε να βγεί έξω από την πόρτα.
Η φιλαλήθεια είναι το θεμέλιο όλων των 
άλλων αρετών. Είναι μία από τις Δέκα Εντο-
λές.Η αλήθεια είναι απελευθερωτική. Μπο-
ρείς να συνθηκολογήσεις με την αλήθεια και 
να κλείσεις την συζήτηση ενώ το ψέμμα σου 
αφήνει μία ερήμωση, αβεβαιότητα και σύγ-
χυση για το ποια ήταν πραγματικά η αλήθεια. 
Επίσης, όταν λες την αλήθεια δεν χρειάζεται 
να θυμάσαι το ψέμμα! 
Η αλήθεια δεν είναι απλώς ηθική αρχή ή 
ακόμα ένας ηθικός νόμος. Είναι μία δύναμη 

που όταν ακουσθεί , γραφτεί ή εκφρασθεί 
παραστατικά, αλλάζει τα πάντα. Ας είμαστε 
λογικοί – πριν πούμε το ψέμμα ας αναρωτη-
θούμε:̀ `Θα ήθελα να μου το κάνουν αυτό;̀ ` 
Από αυτό το σημείο ξεκινάει η ακεραιότητά 
μας. Να είμαστε πρώτα έντιμοι με τον εαυτό 
μας  για το ποιοί είμαστε πραγματικά. Οταν 
λες ποιός είσαι τότε δεν χρειάζεται να λες 
ψέμματα, έχεις αυτοσεβασμό. Και κατ’επέ-
κταση σέβεσαι και τους άλλους.
Ολοι κάποιες φορές λέμε ψέμματα. Τουλά-
χιστον μην το κάνουμε συχνά και όχι για 
σοβαρά θέματα.Ενα ψέμμα μπορεί να μην 
επανορθώνεται. Να είναι το λάθος της ζωής 
σου.
Επειδη στους περισσότερους ανθρώπους 
αρέσει η αυταπάτη, ο ψεύτης μπορεί να εχει 
επιτυχία.Αν θέλουμε την αλήθεια θα δεχό-
μαστε και τις ατέλειες των άλλων.Λέμε ότι  
θέλουμε εντιμότητα όμως επιλέγουμε να 
πιστεύουμε το ψέμμα που μας παρουσιάζεται 
– συνήθως ακούγεται καλύτερα απο την αλή-
θεια. Αυτή είναι η άσχημη πραγματικότητα.
Συμβαίνει όταν κάποιος πεθάνει ν’αποκαλύ-
πτονται μυστικά. Αν δεν είναι πολύ σοβαρά 
οπως ...φόνος, τότε δεν χρειάζεται ν’αλλά-
ξουν τα αισθήματά μας απο τη μια στιγμή 
στην άλλη και να ξεχάσουμε πόσο φιλόστορ-
γος, ευγενικός και αξιοπρεπής ήταν σε όλη 
τη ζωή του. Η οταν κάνουμε ένα λάθος που 
ξέρουμε ότι δεν θα επαναληφθεί δεν είναι 
ανάγκη να το πούμε στόν συντροφό μας και 

να καταστραφεί η σχέση απο μία βλακεία. 
Ακόμη το εθελοντικό άνοιγμα και η εντιμό-
τητα μπορούν να προκαλέσουν τρομακτικό 
ρήγμα ιδιαίτερα όταν λές τα πάντα που αφο-
ρούν το παρελθόν σου. Οι άνθρωποι κρίνουν 
ούτως ή άλλως και δεν θα σε λυπηθούν ούτε 
θα εκτιμήσουν τη φιλαλήθειά σου.
Ολοι λένε ψέμματα για κάποιον λόγο που το 
απαιτεί ή και με όλον τον σεβασμό. Η Κυβέρ-
νηση και οι πολιτικοί, τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, οι γονείς μας για να κρύβουν τα δικά 
τους ψεγάδια, ενώ και ο κλήρος δεν ξεφεύγει 
απο την υποκρισία. Καλύτερα ν’ακούμε τα 
συναισθήματά μας ή και την διαίσθησή μας 
γι’αυτό που μας λένε οι άλλοι. Η καρδιά μας 
νιώθει την αλήθεια, πρέπει να την εμπιστευ-
όμαστε. Εξ’άλλου είναι δύσκολο να ζητάς 
απ’τον άλλον να είναι απολύτως ειλικρινής. 
Δοκίμασε να είσαι εντελώς αληθής για μία 
μέρα. Στοιχηματίζω ότι δεν θα τα καταφέρεις!
Οι παλαιότεροι συνήθιζαν να λένε: ``Να μην 
πιστεύεις τίποτα απο αυτά που ακούς κι απο 
αυτά που βλέπεις να πιστεύεις τα μισά` .̀ Το 
ψέμμα είναι αδυναμία – μια προσωρινή 
ευκαιρία να παραιτηθείς απο την υπευ-
θυνότητα. Το ίδιο ισχύει για το ψέμμα απο 
παράλειψη που κι αυτό μπορεί να καταστρέ-
ψει καθώς και το ψέμμα που λέγεται για να 
κατευθύνει κάποιον προς το καλό: Δεν εχει 
σημασία πόσο αλτρουιστικό είναι. Αντί για 
μαυρο ή άσπρο ο ψεύτης παρουσιάζει απο-
χρώσεις του γκρί. Η φιλοσοφία μπροστά σε 
μία δύσκολη κατάσταση μπορεί να είναι ̀ `Μή 
ρωτάς, μη λες` ,̀ η σιωπή είναι εναλλακτική 
λύση αντί για το ψέμμα.
Μερικοί λένε την αλήθεια όμως αφήνουν έξω 
...μερικά σημεία. Εξ’άλλου διαπιστώνεις το 
ψέμμα καλύτερα όταν το ακούσεις τη στιγμή 
που λέγεται – ρωτάς για την αλήθεια ενώ την 
ξέρεις απο πριν!
Ψεύτης που δεν είναι ρεαλιστής: Εχει φαντα-
σίωση ότι θέλει κάτι ενώ δεν θέλει πραγ-
ματικά. Κοροιδεύει τον εαυτό του και τους 
άλλους.Ωσπου έρχεται η ώρα που ο ψεύτης 
δεν εμπιστεύεται ούτε τον εαυτό του. Ομως 
και η κακή επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει 

στην υπόνοια  ότι ειπώθηκε ψέμμα ενώ χρει-
αζόταν καλύτερος τρόπος έκφρασης.
Δύσκολο να ξαναεμπιστευθείς κάποιον που 
σου είπε ψέμμα. Οταν τον βλέπεις είναι σα να 
έχει ένα τατουάζ απιστίας πάνω στο μέτωπο 
του που σου θυμίζει ό,τι έγινε.
Οι χειρότεροι ψεύτες είναι οι κακόβου-
λοι αρρωστημένα με πρόθεση να βλάψουν 
άλλους ανθρώπους επειδή τους φθονούν 
χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος . Τους 
θυμίζουν αυτό που θα ήθελαν να είναι και 
θέλουν να τους καταστρέψουν για να νιώ-
σουν οι ίδιοι καλύτερα. Αλλοι βλέπουν το 
ψέμμα σαν παιχνίδι ή απλά δεν τους απασχο-
λεί αν θα πουν την αλήθεια ή όχι. Η ανοησία 
είναι επικίνδυνη.
 Επίσης μπορεί να ειπωθεί ψέμμα για χάρη 
κάποιου άλλου και θεωρείται απόδειξη αγά-
πης και αφοσίωσης...
Αν εισαι αξιωματικός μυστικών υπηρεσιών 
είναι υποχρεωτικό να κρατάς μυστικά. Λες ότι 
ήσουν σε ταξίδι στην Λίμα αλλά στην πραγ-
ματικότητα κατεδίωκες τρομοκράτες στην 
Καμπούλ! Ενδιαφέρουσα είναι και η τακτική 
των δικηγόρων. Δημιουργούν μία συσκό-
τηση γύρω απο την αλήθεια, την παρουσιά-
ζουν περίπλοκη χωρίς να είναι, για να μη φαί-
νεται καθαρά.
Η θεωρία μία φορά ψεύτης πάντα ψεύτης δεν 
είναι τόσο λογική. Είναι σα να πιστεύουμε ότι 
όποιος αποτύχει μια φορά θα αποτυχαίνει 
πάντα. Ομως αν δεν θέλει ν’αλλάξει μόνος 
του δεν πρόκειται κανείς άλλος να τον αλλά-
ξει. Ο παθολογικός ψεύτης είναι εγωκεντρι-
κός και ανίκανος ν’αγαπήσει κάποιον πραγ-
ματικά. Ποτέ δεν θα είναι στενά συνδεδεμέ-
νος με κάποιον άλλον. Ισως και να θέλει να 
κρατάει αποστάσεις – έτσι τα ψέμματα απο-
καλύπτονται πιο δύσκολα. Σταδιακά ο Πινό-
κιο μεγαλώνει και απο ένα εγωιστικό παιδί, 
που καθοδηγείται απο την επιθυμία για ευχα-
ρίστηση, μετατρέπεται σε ενήλικο που συναι-
σθάνεται τους άλλους ανθρώπους.  

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

ΤΗΣ ρΑΝΙΑΣ μΕΣΙΣΚΛΗ

λεω Ψεμματα !
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Ό
ταν οι γονείς χωρί-
ζουν και δεν μιλάνε, 
αυτό έχει επιπτώ-
σεις στην ψυχική και 

τη σωματική υγεία των παιδιών 
τους. 
Τα παιδιά αυτά, όταν γίνουν 
ενήλικες, έχουν τριπλάσια πιθα-
νότητα να κολλήσουν τον ιό του 
κρυολογήματος, σε σχέση με 
τους ανθρώπους των οποίων 
οι γονείς έμειναν παντρεμένοι, 
είτε συνέχισαν να επικοινω-
νούν φιλικά και μετά τον χωρι-
σμό. Αυτό δείχνει μια νέα αμε-
ρικανική επιστημονική έρευνα, 
με επικεφαλής τον ψυχολόγο 
Μάικλ Μέρφι του Πανεπιστη-
μίου Κάρνεγκι Μέλον, η οποία 
δημοσιεύθηκε σ το περιο-
δικό της Εθνικής Ακαδη-
μίας Επιστημών των ΗΠΑ 
(PNAS). 
Οι ερευνητές πειραματί-
στηκαν με 201 άτομα 
ηλικίας 18 έως 55 
ετών, τα οποία εξέ-
θεσαν στον ιό του 
κοινού κρυολογή-
ματος και τα παρα-
κολούθησαν στη συνέ-
χεια για πέντε μέρες για να 
δουν ποιος αρρώστησε 
και ποιος όχι. Οι 109 
είχαν γονείς που δεν 
ε ίχαν χωρίσει, οι 
41 που είχαν χωρί-
σει αλλά μιλούσαν και 
μετά τον χωρισμό, ενώ οι 
51 είχαν γονείς που μετά 
το διαζύγιο δεν είχαν 
καμία επικοινωνία. 
Διαπιστώθηκε ότι οι 
άνθρωποι που είχαν 
βιώσει ένα επώδυνο και 
μη φιλικό διαζύγιο, με 
συνέπεια οι γονείς τους να 
μην ξαναμιλήσουν ποτέ, ήταν 
αυτοί που κινδύνευαν περισσό-
τερο να κρυολογήσουν (είχαν 
τουλάχιστον τριπλάσια πιθα-
νότητα). Αν οι γονείς κάποιου 
είχαν χωρίσει «πολιτισμένα» 
και κράτησαν επαφές, τότε το 
παιδί ως ενήλικας δεν ήταν πιο 

ευάλωτο στα κρυολογήματα. 
Ο αυξημένος κίνδυνος αποδί-
δεται κυρίως στο ψυχολογικό 
στρες που επιδρά στο ανοσο-
ποιητικό σύστημα. «Τα ευρή-
ματά μας δείχνουν τις σημαντι-
κές επιπτώσεις που έχει μακρο-
πρόθεσμα για το ανοσοποιη-
τικό σύστημα μια πρώιμη οικο-
γενειακή σύγκρουση. Δείχνουν, 
επίσης, ότι όλα τα διαζύγια δεν 
είναι ίδια, καθώς η συνεχι-
ζόμενη επικοινωνία ανάμεσα 
στους γονείς αποτελεί ανάχωμα 
για τις δηλητηριώδεις συνέ-
πειες του χωρισμού πάνω στη 
μελλοντική υγεία των παιδιών» 
δήλωσε ο καθηγητής ψυχολο-
γίας Σέλντον Κοέν. 
«Οι στρεσογόνες εμπειρίες στα 

αρχικά στάδια της ζωής κάτι 
κάνουν στη φυσιολογία και 
στις φλεγμονώδεις αντι-
δράσεις, που αυξάνει τον 

κίνδυνο για χειρότερη 
υγεία και για χρόνιες 
παθήσεις. Η μελέτη μας 

αποτελεί ένα βήμα προ-
όδου για την καλύτερη 

κατανόηση του πώς το 
οικογενειακό σ τρες 
στη διάρκεια της παι-
δικής ηλικίας μπορεί να 

κάνει ένα παιδί πιο ευά-
λωτο σε αρρώστιες έπειτα 
από 20 έως 40 χρόνια» 

πρόσθεσε ο Μέρφι. 
Πολυάριθμες προηγού-
μενες μελέ τε ς έ χουν 
συσχετίσει το παιδικό 

βίωμα του χωρισμού των 
γονιών (με ή χωρίς διαζύ-

γιο) με ποικίλες αρνητικές 
ψυχολογικές επιπτώσεις 
για τα παιδιά αυτά, χειρό-

τερες επιδόσεις στο σχο-
λείο, χαμηλότερα εισοδήματα 

ως ενήλικες κ.ά. Τα παιδιά χωρι-
σμένων γονιών είναι πιθανό-
τερο μετά την ενηλικίωσή τους 
να νιώθουν πιο δυστυχισμένα, 
να έχουν περισσότερα ψυχικά 
προβλήματα και μεγαλύτερες 
δυσκολίες στις σχέσεις τους με 
άλλους ανθρώπους. 

Ο
ι γυναίκες που θηλάζουν τα μωρά τους επί ένα εξάμηνο αντιμετω-
πίζουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου, 
σύμφωνα με μια νέα αυστραλιανή επιστημονική μελέτη. Η μεγαλύ-
τερη χρονική περίοδος θηλασμού φαίνεται να μειώνει περαιτέρω 

τον κίνδυνο, αν και το όφελος δεν είναι μεγάλο μετά τους εννέα μήνες θηλασμού.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Σούζαν Τζόρνταν του ιατρικού ερευνητικού 
ινστιτούτου QIMR Berghofer Medical Research Institute στο Μπρισμπέιν, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό μαιευτικής και γυναικολογίας 
«Obstetrics and Gynecology», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αξιολόγη-
σαν (μετα-ανάλυση) στοιχεία από 17 επιδημιολογικές έρευνες από διάφορες 
χώρες. Συνολικά αναλύθηκαν ιατρικά δεδομένα για περισσότερες από 26.000 
γυναίκες που είχαν κάνει παιδί, από τις οποίες περίπου 9.000 είχαν διαγνωσθεί 
με καρκίνο του ενδομητρίου.
Διαπιστώθηκε ότι ο θηλασμός σχετίζεται με κατά μέσο όρο 11% μικρότερο κίν-
δυνο της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου, σε σχέση με τις γυναίκες που απέ-
κτησαν παιδί, αλλά ποτέ δεν το θήλασαν. «Ο καρκίνος της μήτρας γίνεται συχνό-
τερος και πρέπει να βρούμε τρόπους να τον προλάβουμε. Η νέα μελέτη μπορεί 
από μόνη της να μην πείσει τις γυναίκες να θηλάζουν, όμως συνεισφέρει στη 
γενικότερη εικόνα για τα οφέλη στην υγεία που προκύπτουν από τον θηλασμό» 
δήλωσε η Τζόρνταν.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), ο καρκίνος 
του ενδομητρίου είναι ο τέταρτος συχνότερος καρκίνος μεταξύ των γυναικών 
στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο συγκεκριμένος καρκίνος επηρεάζεται από το επί-
πεδο των οιστρογόνων και οι εν λόγω θηλυκές ορμόνες μειώνονται στη διάρ-
κεια του θηλασμού.

Τ
ο μέτριο αλάτι στο φαγητό 
είναι πιο υγιεινό από το λί-
γο αλάτι! Αντίθετα με την ευ-
ρέως διαδεδομένη πεποίθη-

ση πως δεν πρέπει να τρώει κανείς 
αλάτι, μια νέα διεθνής επιστημονι-
κή έρευνα κατέληξε στο «αιρετικό» 
συμπέρασμα ότι η διατροφή με λι-
γοστό αλάτι μπορεί να μην κάνει κα-
λό στην υγεία, εκτός από όσους έ-
χουν υπέρταση. Αντίθετα, μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδι-
αγγειακό επεισόδιο και πρόωρο 
θάνατο.
Αμέσως ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις 
για τη νέα μελέτη, καθώς και ενα-
ντίον του διεθνούς κύρους περιο-
δικού «The Lancet», που τη δημο-
σίευσε. Ο καθηγητής Φραντσέσκο 
Καπούκιο, επικεφαλής του Κέντρου 
Διατροφής του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, επέκρινε τόσο την 
μεθοδολογία της μελέτης (επειδή 
μέτρησε την ποσότητα του νατρίου 
μόνο στα πρωινά ούρα), όσο και 
το περιοδικό που τη δημοσίευσε. 
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα δια-
βάζαμε τόσο κακή επιστήμη δημο-
σιευμένη στο Lancet», δήλωσε.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
αναπληρωτή καθηγητή κλινικής 
επιδημιολογίας και βιοστατιστικής 
Άντριου Μέντε της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου ΜακΜάστερ 
του Καναδά, ανέλυσαν στοιχεία 
για περισσότερους από 133.000 
ανθρώπους με μέση ηλικία 55 
ετών σε 49 χώρες, εκ των οποίων οι 
63.550 με υπέρταση.
Οι επιστήμονες συσχέτισαν την 
ποσότητα κατανάλωσης νατρίου 
(αλατιού) με την πιθανότητα καρ-
διοπάθειας, εγκεφαλικού και πρό-
ωρου θανάτου. Συμπέραναν ότι οι 
μόνοι τελικά που πρέπει να ανησυ-
χούν για το αλάτι στο φαγητό τους, 
είναι αφενός όσοι ήδη έχουν υψηλή 
αρτηριακή πίεση και αφετέρου 
όσοι τρώνε πάρα πολλά αλμυρά.
Η απρόσμενη διαπίστωσή τους 
είναι ότι, άσχετα αν κανείς έχει 
υπέρταση ή όχι, η χαμηλή κατανά-
λωση νατρίου (αλατιού) σχετίζεται 
με περισσότερα εμφράγματα, εγκε-
φαλικά και πρόωρους θανάτους, σε 
σχέση με την μέτρια κατανάλωση. 
Όσοι δεν έχουν υπέρταση και 
τρώνε λίγο αλάτι, έχουν 11% μεγα-
λύτερο κίνδυνο σοβαρού καρδιαγ-
γειακού επεισοδίου.

Τελικά πόσο 
αλάτι πρέπει να 
καταναλώνουμε;

Ο θηλασμός μειώνει τον 
κίνδυνο για καρκίνο της μήτρας

To κακό διαζύγιο επηρεάζει 
την υγεία των παιδιών 
όταν ενηλικιωθούν

υγεία

Ό
λοι αναρωτιούνται 
αν έχουν αλλεργία 
σε κάποια τροφή, 
αλ λά πόσο συνη-

θισμένες είναι τελικά τέτοιου 
είδους αλλεργίες στον πληθυ-
σμό; Εκδηλώνονται περίπου σε 
έναν άνθρωπο στους 27 ή ποσο-
στό 3,6% στο σύνολο του πλη-
θυσμού και η συχνότερη διατρο-
φική αλλεργία αφορά στα οστρα-
κοειδή, σύμφωνα με μία νέα αμε-
ρικανική επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές του Νοσοκο-
μείου Brigham and Women’s 
της Βοστώνης, με επικεφαλής τη 
δρα Λι Τσου, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο περιοδικό 
αλλεργιολογίας και κλινικής ανο-
σολογίας «Journal of Allergy and 

Clinical Immunology», ανέλυ-
σαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία 
για πάνω από 2,7 εκατομμύρια 
ασθενείς, από τους οποίους περί-
που 97.500 είχαν μία ή περισσό-
τερες διαπιστωμένες διατροφι-
κές αλλεργίες ή έλλειψη ανοχής 
σε κάποια τροφή.
Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι 
διατροφικές αλλεργίες αυξάνο-
νται διαχρονικά, ενώ δείχνει ότι 
περισσότερο επηρεάζονται οι 
γυναίκες (4,2% του πληθυσμού) 
σε σχέση με τους άνδρες (2,9%).
H συχνότερη αλλεργία αφορά 
στα οστρακοειδή (σχεδόν στο 
1% του πληθυσμού) και ακολου-
θούν τα φρούτα-λαχανικά (0,7%), 
τα γαλακτοκομικά (0,5%) και τα 
φιστίκια (επίσης 0,5%).

Σχεδόν το 4% έχει 
διατροφική αλλεργία
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«Στον Γάμο του Γιού μου Θεόδωρου»

Έ
χω παραβρεθεί σε δεκάδες γάμων αλλά ποτέ σε κανένα  γά-
μο δεν  άκουσα λόγο αποκλειστικά σε ποίημα . Ο έμμετρος 
λόγος Δημητρίου Λυμπερογιάννη στον γάμο του γιου του 
Θεόδωρου με τη Μαρία Άλκης  στις 3 Ιουνίου 2017 με εντυ-

πωσίασε και σας στον παραθέτω  χωρίς δικά μου σχόλια.

Απόψε ετούτη τη βραδιά εδω, που ‘μαστε μαζεμένοι
Την ευλογία του γάμου τους εορτάζουν  οι  δύο ερωτευμένοι
Στους συγγενείς μας που ήρθανε από Κύπρο και Ελλάδα
Ένα μεγάλο ευχαριστώ,  μας έφεραν ψυχική λιακάδα
Παρακαλώ, όλοι να με προσέξετε, δεν θα μακρολογήσω
Και αν δύο λόγιο παραπάνω πω, αυτά τα παίρνω πίσω
Μου είπαν  ο λόγος μου, να είναι περιορισμένος,
Για αυτό και εγώ τον έγραψα  ποιητικά  γραμμένος. 
Θεόδωρε: Πάω στην αρχή,  από εκεί να ξεκινήσω
Τα χρόνια που περάσαμε μαζί, να σου υπενθυμίσω
Θεόδωρε: το όνομα σου λέει  πως είσαι θειο δώρο
Το δώρο αυτό αισθάνονται, όλοι σ’ αυτόν  χώρο.
Είσαι ο δεύτερος μου γιος, στην οικογένεια μας
Με τα αλλά δυο αδέρφια σου, ήσασταν η χαρά μας
Μία χαρά ατέλειωτη, από  γεννήσεως σου
Γιατί  Θεού εικόνα  βλέπαμε,  μεσα στο πρόσωπο σου
Στα παιδικά σου χρόνια ήσουνα, καλός και  ντροπαλός,
Και σε όλους φίλους και συγγενείς ήσουν  αγαπητός
Σαν παιδί δεν ζήτησες, ποτέ κάτι περιττό να αποκτήσεις
Ανάμεσα στα αδέλφια σου ήσουν ευχαριστημένος για να ζήσεις
Έτσι στο πατρικό σου σπίτι  μεγάλωσαν τρία χελιδόνια 
Τριών παιδιών τα παιδικά, αξέχαστα τα χρόνια
Τα παιδικά σου χρόνια πέρναγαν, με ασφάλεια και ησυχία
Και εσύ μεγάλωνες σωστά  με γνώση και σοφία                                                                                                                            
Απ τα σχολεία με κόπους απέκτησες,  σοφία και πτυχία
Αυτά χρειάζονται για μία άνετη ζωή με παιδιά και συμβία
Μεγάλος πια κάθε πρωί πέρναγες, απ’ το δωμάτιο μας
Πριν στη δουλειά σου για να πας  να δεις το πρόσωπο  μας
Και εμείς απ το κρεβάτι μας, που ‘μασταν ξαπλωμένοι
Μια προσευχή σου στέλναμε, μαζί σου για να μένει
Τα βήματα σου ακούγαμε, τα σκαλοπάτια να τα κατεβαίνεις
Και λίγες στιγμές  αργότερα, από την πόρτα του σπιτιού να βγαίνεις 
Οι ώρες στην δουλειά περούσανε, κάνοντας τα καθημερινά
Και όταν η μέρα τέλειωνε, στο πατρικό το σπίτι γύριζες ξανά
Και κάπου- καπου απ’ την δουλειά, στην μάνα σου τηλεφωνούσες 
Να δεις αν μαγείρεψε  το φαγητό  που αγαπούσες
Η Μανά σε περίμενε, στην πόρτα να σε συναντήσει
Και αν είσαι καλά παιδάκι μου αμέσως να ρωτήσει
Θεόδωρε, τα τελευταία  χρόνια τα ζησες, με μανά και πατέρα
Και τον μικρό σου Αδελφό Γεώργιο, παρέα  κάθε μέρα 
Όμως τα χρόνια στην ζωή, φέρνουν και κάποιες αλλαγές 
Αυτές πια έφτασαν, και χρειάζεσαι  νέες προσαρμογές 
Θεόδωρε εις την ζωή, ο άνθρωπος όταν ωριμάσει,
Αφήνει αδέρφια και γονείς, το σπίτι του να φτιάξει 
Και το πλήρωμα του χρόνου έφτασε, βρήκες τον άνθρωπο σου,
Μαρία είναι η σύζυγος που  έχεις  στο πλευρό σου 
Το νέο σου το σπίτι δεν είναι δίπλα στο πατρικό σου,
Όμως οι γονείς και αδέρφια σου θαμάστε στο πλευρό σου                                                                                                              
Και τώρα που παντρεύτηκες  και ανοίγεις  δικούς σου δρόμους ,
τα αδέρφια σου και τους γονείς, ποτέ μην τους αφήσεις μόνους 
Πολλά συμβαίνουν στην ζωή, και όλα τα ξεπερνάμε
με την βοήθεια των γονιών, και αυτών που μας αγαπάμε
Θεόδωρε, πάντα δώρο ήσουν και ακόμα παραμένεις
μα τώρα το δώρο αυτό, στην νέα οικογένεια σου φέρνεις
Μαρία:  Μέχρι προ τινός δεν σε ξέραμε ούτε το όνομα σου, 

Όμως  σε περιμέναμε, και γρήγορα αγαπήσαμε  το όμορφο πρό-
σωπο σου
Μαρία είσαι κόρη μας, καλώς όρισες στην οικογένεια μας.
Από σήμερα  θα σε έχουμε όπως και τα βιολογικά  παιδιά  μας
“Η Μαρία Θάνε Κόρη σας όχι απλά μια  Νύφη”  
Μας είπε η μητέρα σου,  και σύντομα αυτό  απεδείχθη
Και ο Πατέρα σου συμπλήρωσε, “μονό νάναι τα παιδία μας  ευτυ-
χισμένα
Και όλα τα αλλά είναι περιττά , για μένα, και για σένα»
Την συμπεθέρα μου Κική,  όσοι  και να την γνωρίσετε
Τα πολλά ταλέντα της, ευθύς θα απαριθμήσετε

Και το  συμπέθερο μου Μενέλαο , κανείς μην υποτιμήσει , 
Γιατί πατρίδα, οικογένεια και Θεό,  έχει πολύ αγαπήσει 
Μαρία, και Θεόδωρε, ζευγάρι γενήκατε στης εκκλησιάς το  άγιο  
χώρο,
Αυτό όμως  δεν το κατορθώσατε εσείς , αυτό είναι Θειο δώρο
Δώρο είναι η σύζυγος, δώρο, το δώρο της ζωής μας
Δώρο είστε και σεις σε  μας που  ευφραίνει την ψύχη μας
Μαρία και Θόδωρε έτσι ο Θεός μας έπλασε  πανω στην γη να 
ζούμε,
Mε τη σκέψη, λόγια και έργα μας, πάντα να τον δοξολογούμε                                                 
Πάντα να σκέπτεστε μπροστά, καλλίτεροι  να γίνετε
Kαι στην ψύχη ότι υπέροχο έχετε, απλόχωρα να δίνετε
Ο άνθρωπος πλάστηκε όχι πλούτη για να μαζεύει,
Αλλά  κάθε  στιγμή του στην ζωή, το πλάστη του να γυρεύει
Μαρία, τώρα απέκτησες  οικογένεια  δική σου,
O σύντροφος σου ο Θεόδωρος είναι απάντηση στην προσμονή σου
Και όταν έρθει η στιγμή  το σπλάχνο σου  στα χέρια  να κρατήσεις,
Mια φωνή ανείπωτης χαράς, απ τη ψύχη θα αφήσεις 
Και όταν , ακούσεις το παιδί να σε αποκαλεί  μητέρα,
Xαρά θα σου γεμίζει την καρδιά κάθε στιγμή και μέρα
Και αν η ζωή σου κάποτε, σε φέρει σε δρόμο σκοτεινό,
Eνα, « Θεέ μου βοηθάμε », θα σε βγάλει απ αυτό 
Μαρία και Θεόδωρε του γάμου, το μυστήριο είναι το θέμα το πρω-
τεύον,
Η διασκέδαση και φαγητό, αυτής του γάμου μέρας είναι το δευτε-
ρεύον
Σήμερα  φίλοι  συγγενείς σας στέλνουν τις  ευχές τους , παρόντες 
και απόντες, 
Ακόμα και αυτοί που πια  δεν ζουν, στη χαρά σας χαίρονται  οι εκλι-

πόντες 
Σήμερα, Θυμάμαι  τον πατέρα και  τη μανά μου , στα νιάτα τα δικά 
μου 
Που έλεγαν: «και από τον ουρανό θα προσεύχομαι για εσάς παι-
διά μου»
Μαρία, και Θεόδωρε  από σήμερα δεν θα κοιμόσαστε  στο σπίτι 
των γονιών σας, Kαι ότι αποκτήσετε  άνωθεν θα επιτραπεί,  από 
τον Οδηγάν σας
Αφού η ήμερα είναι σήμερα,  σπουδαία και μεγάλη
Τρεις συμβουλές έχω για σας να πω που ίσως  σας δώσουν και οι  
άλλοι
Πρώτη συμβουλή: ἕνεκεν τοἕτου εγκαταλεἕψει ἕνθρωπος τἕν πατἕρα 
αἕτοἕ καἕ τἕν μητἕρα καἕ προσκολληθἕσεται πρἕς τἕν γυναἕκα αἕτοἕ, καἕ 
ἕσονται οἕ δἕο εἕς σἕρκα μἕαν 
Δεύτερη συμβουλή :  Εάν μείνετε μαζί Μου και οι λόγοι Μου μεί-
νουν μεσα σας, ότι Μου ζητήσετε θα το έχετε. (Κατά Ιωάννων  
Ευαγγέλιο, κεφαλαίο 15)
Τρίτη συμβουλή : Ο Χριστός μετά την Ανάστησαν του, παρουσι-
άστηκε στους μαθητές του και ερώτησε τον Πέτρο τρεις φόρες: “ 
Πέτρο, με αγαπάς “;  Και ο Πέτρος δειλά, δειλά απαντούσε κάθε 
φορά: “ Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι φιλώ σε» . Και ο Χριστός του 
έδωσε τρεις φόρες την ιδία εντολή, “φρόντιζε τους Αδελφούς 
Moυ”. 
Θεόδωρε και Μαρία, η τρίτη συμβουλή  είναι πολύ σπουδαία
Να φροντίζετε τους αδελφούς σας για μια κοινωνία ωραία
Μαρία και Θεόδωρε κάνετε όνειρα, να ζήσετε την ζωή σας ,
Και όλα θα τα επιτύχετε, με αγάπη μεταξύ σας 
Η αγάπη, δεν ενε ένα συναίσθημα, που μεσα μας γεννιέται
Και όταν τα πρώτα σύννεφα φανούν, αμέσως φεύγει, και ξεχνιέται
Ο Απόστολος Παύλος έγραψε τον υπέροχο ύμνο της Αγάπης, ( 1 
Κορίνθιους 13 ) Και αυτήν την Αγάπη σας ευχόμενα να αποκτή-
σετε !
Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη,  δεν 
ζηλεύει,  δεν καυχιέται, δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, 
δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δεν σκέφτεται το κακό 
για τους άλλους, δεν χαίρει όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, 
όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα 
ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει.
Αυτό που ζούμε σήμερα, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει
Εάν οι μανάδες των παιδιών, πολλά δεν είχαν υπομείνει
Για την Ελευθερία και Κική, για αυτές τις δυο μιλούμε 
Πολύ καλά το ξέρουν, και οι δυο ότι πολύ τις αγαπούμε
Για το κουμπάρο, τον γιο μου, Γεώργιο, θέλω να πω μια ρύση
Εκεί που κάθονται οι νεόνυμφοι, γρήγορα να καθίσει
Για το μεγάλο  μου το γιο, Ηλία, σύζυγο  Κατερίνα, και κόρη Βικτώρια 
Από καρδιάς σας  εύχομαι, υγεία, αγάπη, και χαρά χωρίς όρια
Προτού τελειώσω  θα ήθελα, να αναρωτηθώ και να  μου απαντήστε
Και οι δύο μου γιοι Κύπριες  παντρευτήκαν  παρακαλώ,  εξηγείστε
Πως είναι αυτό δυνατόν?  Τύχη?  μαθηματική πιθανότητα?
Εγώ όμως αυτό το  θεωρώ, παρέμβαση από την άνωθεν  Οντότητα                                                                                                                                    
Απόψε, ο χρόνος είναι λιγοστό όλα για να τα πούμε,
Όμως, αν θέλει ο Θεός, σύντομα θα ξαναβρεθούμε
Μαρία, και Θεόδωρε, τα λογία που σας έχω πει  θέλω να τα θυμάστε
Να σας ορμηνεύουν στη ζωή ότι και αν κάνετε και  οπού και νόστε
Δεν θέλω να μακρολογώ να  λέω τα ιδία και τα ιδία ,
Ζωή χωρίς Θεό  είναι  ζωή, σκουπίδια
Και τώρα που με ακούσατε, θέλω να σας ευχαριστήσω
στον γάμο τον επόμενο, του γιου μου Γεωργίου, θα σας ξαναμι-
λήσω
Μια ευχή, τώρα μαζί να δώσουμε, στο νέο το ζευγάρι
να το σκεπάζει από ψηλά, η Θεϊκή η Χάρη.

απόψεις
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
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Σ
ε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις των μεγάλων οργανισμών της παροικίας μας που στέφονται από 

επιτυχία και εισπράττουν μεγάλα ποσά για διάφορους σκοπούς υπάρχουν άξιοι πρόεδροι, συμ-

βούλια, παρατρεχάμενοι (ειδικά την ημέρα της εκδήλωσης), οι οποίοι φαίνονται ΜΠΡΟΣΤΑ. Βγά-

ζουν λόγους, φωτογραφίζονται κλπ… Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε την εκδήλωση του 

HHF και το Walkathon του Γεροκομείου. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω κανέναν, γιατί όλοι βοηθούν από το 

δικό τους μετερίζι.

Στον κάθε οργανισμό υπάρχουν κάποιοι Special «ΕΡΓΑΤΕΣ» που τρέχουν την εκδήλωση και σαν δημοσιογρά-

φος της HELLAS NEWS βλέπω και κρίνω λόγω και της 35ετούς πείρας μου σ’ οτιδήποτε εκδηλώσεις. Πρώτα, 

λοιπόν, στο HHF υπάρχει ο κος ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ, που δουλεύει ακατάπαυστα από την αρχή μέχρι και το 

τέλος της εκάστοτε εκδήλωσης σε όλους τους τομείς. Βλέποντας και μιλώντας με τον Γιώργο θα σου εμπνεύσει 

εμπιστοσύνη, έχει το ταλέντο και την προσωπικότητα για αυτήν την δουλειά… που είναι δύσκολη πιστέψτε 

με και τυχεροί αυτοί που τον έχουν.

Μια άλλη αφανής προσωπικότητα είναι η κα Πατ Αγραπίδη, που και αυτή έχει την πείρα, τον τρόπο και τους 

ελιγμούς να τους έχει όλους HAPPY, VERY HAPPY μάλιστα και ειδικά στο νευραλγικό πόστο που ακούει στ’ 

όνομα (εγώ θα το λέω) «Γηροκομείο», με όλο Έλληνες και Ελληνίδες ηλικιωμένους , που δεν είναι και ότι πιο 

εύκολο στην ζωή ενός εργαζόμενου, η αεικίνητη κα Πατ Αγραπίδη πανταχού παρών, νομίζω ότι αξίζει την 

θέση και τον ρόλο που της έχει ανατεθεί.

Πάντα μου αρέσει και θα συνεχίσω να προβάλω σεμνά και ταπεινά τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις… 

κουρτίνες και πολλές φορές τ’ ακούνε κιόλας.

Μπράβο σας Γιώργο και Πατ.

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

ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΦΑΝΕΙΣ»
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ – ΠΑΤ ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ



9 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια26 TOροντο

Μ
ια λαμπερή και επιτυχημένη βραδιά έλαβε χώ-
ρα την Παρασκευή 2 Ιουνίου στον χώρο εκ-
δηλώσεων του Universal Eventspace από το 
Hellenic Heritage Foundation για την 21ή 

«Βραδιά στην Πλάκα» (A night in Plaka). Το παρών έδω-
σαν πολλοί επιχειρηματίες Έλληνες και Καναδοί καθώς και 
ο Μητροπολίτης Σωτήριος, αλλά και ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Τορόντο, κος Αλέξανδρος Ιωαννίδης, ο Πρόε-
δρος της Ελληνικής Κοινότητας, κος Αντώνης Αρτεμάκης και 
ο Πρόεδρος του «Ελληνικού Σπιτιού» (Hellenic Home), κος 
Γιάννης Φαναράς.
Την βραδιά διηύθυναν  η διευθύντρια του HHF, κα Έφη Τρι-
ανταφυλοπούλου και ο πρώην  Πρέσβης του Καναδά στην 
Ελλάδα, κος  Ρόμπερτ Γουίλιαμ Πεκ. Μία από τις πιο σημα-

ντικές στιγμές ήταν η ομιλία του προέδρου του HHF, κ. 
Γιάννη Δάγωνα, ο οποίος δέχτηκε τα συγχαρητήρια για το 
έργο το οποίο έχει παράγει τα τελευταία δύο χρόνια, με τον 
ίδιο να ευχαριστεί όλους όσους έλαβαν μέρος και συνεισφέ-
ρουν σε αυτό που προσπαθεί να χτίσει το HHF στο Τορόντο, 
που δεν είναι άλλο από την θεμελίωση των Ελληνικών Σπου-
δών σε ολόκληρο τον Καναδά. Ακόμη παρουσίασε τους 
Tony Lourakis και Elias Demangos ως υποψηφίους για τις 
θέσεις των Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα. 
Άλλη μία αξιόλογη στιγμή ήταν η ομιλία της φοιτήτριας του 
Πανεπιστημίου του Τορόντο, Taiyan Liu, η οποία παρακολου-
θεί το πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας που προσφέρει το UoT  
σε συνεργασία με το HHF μέσα από το πρόγραμμα Ελληνικών 
Σπουδών. Η κινεζικής καταγωγής φοιτήτρια μίλησε σε άπται-

στα ελληνικά γεμίζοντας περηφάνια και συγκίνηση όλους 
τους Έλληνες και φυσικά όλοι στην αίθουσα όρθιοι την κατα-
χειροκρότησαν.
Ομιλίες απηύθυναν, επίσης,  και ο Michael Coteau, Υπουργός 
Παιδείας και Αντι-Ρατσισμού, ο Francesco Sorbara,  Βουλευ-
τής του Κοινοβουλίου για το Vaughan, o Peter Fragiskatos, 
Βουλευτής του Βορείου Λονδίνου και η Νάνσι  Αθανασοπού-
λου-Μυλωνά, που για άλλη μία φορά εντυπωσίασε με την 
δουλειά που παράγει με τα «Μελισσάκια» της. Επαγγελματίες 
χορευτές έδωσαν ακόμη μία ευχάριστη νώτα στην βραδιά, με 
την τραγουδίστρια Μάρω Λύτρα να αναλαμβάνει να απογει-
ώσει το κέφι έως τις πρώτες πρωινές ώρες.  
Πολύς κόσμος, καλό φαΐ, πολλές και μεγάλες οικονομικές 
προσφορές… ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

ΚΕΙμΕΝΟ/ΦώΤΟΓρΑΦΙΕΣ χρΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

“A NIGHT IN PLAKA”
Μια extravaganza εκδήλωση

Η Έφη Τριανταφυλλόπουλος 
διηύθυνε την βραδιά.

O Μητροπολίτης Σωτήριος λίγο 
πριν ξεκινήσει το δείπνο.

Μαζί με την κα Έφη 
Τριανταφυλλόπουλου, ο 
πρώην Πρεσβευτής του 

Καναδά στην Ελλάδα, κος 
Robert William Peck, 
διηύθυναν την βραδιά.

Μιλώντας σε άπταιστα 
ελληνικά η φοιτήτρια του UoT, 
Taiyan Liu, γέμισε συγκίνηση 
και υπερηφάνεια την αίθουσα.

Η Νάνσι Αθανασοπούλου-
Μυλωνά με τα «Μελισσάκια» 

της για άλλη μία φορά 
προσέφερε εξαιρετικό θέαμα.



9 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 27TOροντο

στο 21ο Ετήσιο Gala
του Hellenic Heritage Foundation

Το παρών έδωσαν και μέλη από τον Ι.Ν του Αγίου Παντελέημονα.

Ο Γιώργος Κερογλίδης με τον 
Θανάση Κουρτέση.

Η Νάνσυ Αθανασσοπούλου-Μυλωνά και τα «Μελισσάκια» της

Οι κκ Τζ. Αναστασιάδης, Γιάννης Δάγωνας και Μυρκόπουλος μετά των 
συζύγων των

Ο κ Ηλιόπουλος με τον Θανάση Κουρτέση.
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Η συνεπέστερη Ελληνική οργάνωση του Καναδά,

Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας, Αντώνης Αρτεμάκης.

Ο κ. Ηλιόπουλος με τον Γενικό Πρόξενο, 
Αλέξανδρο Ιωαννίδη.

Ο Γενικός Πρόξενος, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, με τον Ανδρέα 
Παπαδάκο, την σύζυγο του και τον Ύπατο Αρμοστή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, Παύλο Αναστασιάδη.
Ο κ. Ηλιόπουλος με τον κ. Ανδρέα Παπαδάκο και 

τον κ. Αλέξανδρο Αλεξάκη.

Η κα Κερογλίδου με την οικογένεια της.

Ο Γενικός Πρόξενος, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, με την σύζυγο του και τον γνωστό 
επιχειρηματία, Αλέξανδρο Αλεξάκη.

Η Μάρω Λύτρα με τον σύζυγό της
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Το HHF εντυπωσίασε για άλλη μια φορά

Το τραπέζι με τον πρόεδρο του «Ελληνικού Σπιτιού», Γιάννη Φαναρά.

Η παρέα του Τζιμ Αναστασιάδη.
Ο πρόεδρος του HHF, Γιάννης Δάγωνας, δίπλα στον Μητροπολίτη Σωτήριο και τον Γενικό Πρόξενο, 

κ. Αλέξανδρο Ιωαννίδη, όπως επίσης και τον Βουλευτή του Vaughan, Francesco Sorbara.

Οι κκ Σώτος, Δάγωνας, Ηλιόπουλος & Μιρκόπουλος

Ο γνωστός & αγαπητός Γιώργος Λούκας των Homemaker’s με την όμορφη παρέα του

Το τραπέζι του κ Φαναρά και των αφων Κώστα και Γιώργο Παπαγιάννη

Το τραπέζι της οικογένειας Θεόδωρου και Ειρήνης Κερογλίδου, του ζεύγους Φατούρου και της παρέας τους

Το τραπέζι του κ Ανδρέα Παπαδάκου

Το τραπέζι του κ Αλεξάκη από το Krinos Foods

Το τραπέζι του διακεκριμένου δικηγόρου κ Σώτου και της παρέας του
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The 21st Annual Hellenic Heritage Foundation Gala was held on Friday, June 2nd at the 
Universal Eventspace in Vaughan.

With over 600 + in attendance, the evening was extremely successful and the 
Foundation was pleased with the number of young professionals, entrepreneurs and 
doctors who were in attendance.

Acting as Masters of Ceremonies were HHF Director – Effie Triantafilopoulos, and former 
Ambassador of Canada to Greece – Mr. Robert William Peck.

Among the special guests and dignitaries were:

His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios
Alexandros Ioannidis – Consul General of Greece in Toronto
Pavlos Anastasiades – High Commissioner of the Republic of Cyprus
Member of Provincial Parliament, Michael Coteau – Minister of Children & Youth 
Services and Minister responsible for Anti-Racism
Member of Parliament for Vaughan-Woodbridge, Francesco Sorbara
Member of Parliament for London North Centre, Peter Fragiskatos
Mayor Vaughan – Maurizio Bevilacqua
President of the Hellenic Home for the Aged – John Fanaras
President of the Greek Community of Toronto – Andonis Artemakis

MPP Coteau shared greetings on behalf of the Premier of Ontario and MPs Fragiskatos 
and Sorbara shared greetings on behalf of the Prime Minister.

HHF President, Mr. John Dagonas, was recognized with a special tribute for his 
outstanding work and contribution over the last two years in his current capacity 
and announced that HHF Directors and 2017 Gala Co-Chairs – Tony Lourakis and Elias 
Demangos – have been nominated to take over positions of the President and Vice-
President, respectively as we move towards the future.  Mr. Dagonas confirmed that 
he and the Board of Directors will continue to work closely with the new President and 
Vice-Presidents as the Foundation grows moving forward.

Another special moment of the evening was hearing from University of Toronto student 
– Taiyan Liu, who was able to be part of the Greek Language Course offered by the HHF 
through the new Hellenic Studies Program.  Taiyan (who’s parents are of Greek and 
Chinese descent), spoke extremely well in both English and Greek and thanked both the 
HHF as well as the Donors and Sponsors for creating such a program and allowing her to 
study the Greek language at the Post-secondary level.  Her speech was inspirational and 
very consistent with the Foundation’s mission to preserve, promote and enhance Greek 
heritage and language within Canada.

Net proceeds raised from the Gala and the upcoming Annual Golf Tournament 
(scheduled for Tuesday, September 12th, 2017) will go towards the Foundation’s newest 
major project initiative in support of Primary Greek School Language Education.  The 
Foundation’s goal is to work with a number of community groups to significantly 
enhance the quality of programs offered.  To achieve this the HHF will, among other 
initiatives, fund the purchase of new textbooks for students (as many schools are 
currently only working with photocopies of texts), continue the very successful Teacher 
Training Certificate Program that the HHF has developed with the Faculty of Education 
at York University; and have begun plans to develop an online educational portal which 
will include resources and teaching tools to benefit students, teachers and parents alike.

Among the various and talented performances, a special choreographed routine 
was created by Nancy-Athan Mylonas and her youth group – Melissakia including a 
contemporary dance routine performed by Anastasia Botou to the classical Greek song 
– Spasmeno Karavi by Kostas Karalis.

Special thanks to our Event Sponsors:

Gold Sponsors:
Cinespace Film Studios
Easy Plastic Containers
Fortigo Freight Services

The Lourakis Family – Sporos Foundation

Silver Sponsors:
Carpenter’s Union – Local 27
Greybrook Realty Partners

Polydor Group
William Vastis Wealth Management Group

Gift Sponsor:
Dion Neckware

Many thanks,
George Keroglidis

Special Event Manager – 2017 HHF Gala
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Μ
ε πολύ μεγάλη επιτυχία δι-
οργανώθηκε και φέτος το 
37ο Walkathon του «Hellenic 
Home». Παρακολουθώντας α-

νελλιπώς τα τελευταία χρόνια όλες τις εκδη-
λώσεις του «Ελληνικού Σπιτιού», βλέπω το 
δέσιμο και τη συμπόνοια όλων των παρα-
γόντων ανδρών και γυναικών που με περίσ-
σιο ζήλο κι αγάπη διοργανώνουν άψογα όλες 
τους τις εκδηλώσεις και μαζεύουν χρήματα 
που τόσο έχουν ανάγκη για να λειτουργήσει 
αυτό το «ΣΠΙΤΙ».
Μεστός ο λόγος κι ευχαριστώ του Προ-

έδρου κ Φαναρά, οι βραβεύσεις των νικη-
τών του Walkathon, οι βραβεύσεις των όλων 
που μάζεψαν και φέτος χρήματα, όπως η κα 
Ειρήνη Κερογλίδη κι άλλες, όπως και γνω-
στών επιχειρηματιών που πρόσφεραν απλό-
χερα όλα αυτά τα χρόνια, όπως η αξιότιμη 
οικογένεια των κκ Κώστα και Γιώργου Παπα-
γιάννη από το Kariba Foods, καθώς και πολ-
λοί άλλοι φίλοι και υποστηρικτές που ο καθέ-
νας πρόσφερε με το δικό του τρόπο.
Συγχαρητήρια, πάντα υγεία και του χρόνου να 
μην λείπει κανείς. Τα χρήματα που μαζεύτη-
καν εφέτος πλησίασαν τις 80.000 δολάρια!!!

37ο Walkathon με πολύ κόσμο,
αγάπη & φιλανθρωπιά



9 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 37TOροντο

Συγχαρητήρια σε Συμβούλιο, εθελοντές,
δωρητές & ευεργέτες
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ
«Έμαθα από τις πτώσεις μου, όχι από τις πτήσεις μου»

ΕΠΙμΕΛΕΙΑ : ΓΙώρΓΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ 

Ο 
Ιωάννης Μελισσανίδης μίλη-
σε στην εφημερίδα “ HELLAS 
NEWS” για την διοργάνωση των 
Ελληνοκαναδικών Αγώνων –για 

τους οποίους ο δημοφιλής Ολυμπιονίκης ε-
πισκέπτεται το Τορόντο- αλλά και για τις με-
γάλες και ανεπανάληπτες στιγμές που έζησε 
όταν χάρισε στην Ελλάδα το Ολυμπιακό με-
τάλλιο για πρώτη φορά στην ενόργανη γυ-
μναστική και άνοιξε το δρόμο για τους υπό-
λοιπους λαμπρούς Έλληνες αθλητες.  Με το 
πέρασμα του χρόνου αναδύθηκαν και άλλες 
επιθυμίες για ενασχόληση και ενδιαφέρο-
ντα για τον Ιωάννη ο οποίος έχει εισχωρή-
σει στο χώρο του θεάτρου και του χορού με 
πιθανότητα στο μέλλον να δούμε μια από τις 
παρουσίες του εδώ στο Τορόντο. 

Οι Έλληνες του εξωτερικού αγα-
πάμε την Ελλάδα πιο έντονα.
«Είμαι κι εγώ παιδί μεταναστών , γεννημέ-
νος στη Γερμανία και αντιλαμβάνομαι πλή-
ρως την προσπάθεια που γίνεται για να 
υπάρχει δυνατός δεσμός μεταξύ των Ελλή-
νων και γνωρίζω την απέραντη αγάπη τους 
για την πατρίδα.
Δεν θα πω πως οι Έλληνες του εξωτερικού 
αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από εκεί-
νους που ζουν στην πατρίδα, αλλά την αγα-
πάμε πιο έντονα γιατί μας λείπει!  Οι Ελλη-
νοκαναδικοί αγώνες καταφέρνουν να ενώ-
σουν γεννιές διαφορετικές, με παππούδες 
που δεν μιλούν αγγλικά και παιδάκια που 
δεν μιλούν καλά ελληνικά και όλοι προσπα-
θούν . Είναι πολύ δυναμική και αξιόλογη 
προσπάθεια που φέρνει κοντά τα Ελληνο-
καναδεζάκια από όλες τις γειτονιές της περι-
οχής για να συναγωνισθούν και να παίξουν 
μεταξύ τους κάτι το οποίο είναι πολύ σημα-
ντικό για τα παιδιά. Οι αγώνες περνούν και 
πολύ χρήσιμα μηνύματα , όπως έλεγα και 
στα παιδιά , είναι πολύ σημαντικό το μετάλ-
λιο, αλλά πάνω από όλα είναι η συμμετοχή 
στον αγώνα και να δίνουμε τον καλύτερό 
μας εαυτό . Μετά θά έρθουν και οι επιτυχίες. 
Αυτοεκτίμηση και σεβασμός στον αντίπαλο 
είναι τα «όπλα» στην δύσκολη πορεία για 
την επιτυχία στον αθλητισμό.»

Το πίστευα και το ήθελα από την 
αρχή ...
«Το είχα όνειρο, έγινε όραμα και τελικά ο 
στόχος που έγινε πραγματικότητα. Η συμ-
μετοχή και όλο αυτό το ταξίδι σίγουρα σε 
κάνει καλύτερο άνθρωπο . Ο αθλητισμός 
γενικά μας διδάσκει πως να γίνουμε καλύ-
τεροι άνθρωποι και πως να εξαντλούμε τις 
δυνάμεις μας για να πετύχουμε το στόχο. 
Μπορεί από τα παιδιά αυτά σήμερα να βγει 
ένας ή μια ολυμπιονίκης , μπορεί και όχι . 
Θα έχουμε σε κάθε περίπτωση μεταφέρει 
στα παιδιά αυτά τα σπουδαία μηνύματα , 
που δίνει ο αθλητισμός . Εγώ ξεκίνησα στα 
βαθιά τα όνειρά μου , είπα πως θέλω χρυσό 
μετάλιο για την πατρίδα μου , από πιτσιρι-
κάς ...»  

Έμαθα από τις πτώσεις μου , όχι α-
πό τις πτήσεις μου .
«Εγώ έμαθα από τις πτώσεις μου , όχι από 

τίς πτήσεις μου. Οι πτώσεις μου με έκαναν 
να πετάξω. Αν έστελνα ένα μήνυμα στα παι-
διά , θα τους έλεγα , να μην τα παρατάνε. 
Οι αποτυχίες να μας κανουν πιο δυνατούς. 
Χρειάζεται  Σπαρτιάτικη πειθαρχία και το ευ 
αγωνίζεσθαι να κυριαρχεί πάντα με σεβα-
σμό στον αντίπαλο.»

Δεν θα ξεχάσω ποτέ ...
«Αλησμόνητες στιγμές , θα τις έχω πάντα 
μαζί μου μέχρι να φύγω από τη ζωή . Θυμά-
μαι πως ετοιμάστηκα από το πρωί την ημέρα 
του αγώνα, σαν Σπαρτιάτης , έφτειαξα τα 
μαλλιά μου , την ενδυμασία μου , τοποθέ-
τησα το εθνόσημο , προσευχήθηκα, άκουσα 
τη μουσική μου , Ελύτη, Θεοδωράκη, Ξαρ-
χάκο και μετά .... μόνος μου , εγώ και το ταπί 
! Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και μετά 
το τέλος αισθάνθηκα την κάθαρση. Οι στιγ-
μές της ανάκρουσης του Εθνικού μας Ύμνου 
αλλά και η υποδοχή που μου επιφύλαξαν οι 
Έλληνες στην πατρίδα θα παραμείνουν για 
πάντα στην μνήμη και την καρδιά μου και θα 
τους ευχαριστώ πάντα για αυτό.»

Παληκαρίσιο μετάλλιο
«Αυτό το μετάλλιο έχει ένα ειδικό βάρος 
γιατί σπάσαμε ένα κατεστημένο με τον προ-
πονητή μου –τον άνθρωπο της ζωής μου- 
τον κ. Καπνίδη και ανοίξαμε δρόμους για 
τους επόμενους Έλληνες αθλητές . Μέχρι 
τότε δεν υπήρχαν αθλητές, στη συμμε-
τοχή για τα μετάλλια, εκτός των παραδοσι-
ακών δυνάμεων Κίνας , Ρωσσίας ... Εμείς 
σαν χώρα είχαμε μηδαμινή παράδοση στο 
άθλημα. Ηταν το πρώτο μετάλλιο για την 
Ελληνική Ενόργανη Γυμναστική.»

Αγάπη για το θέατρο
«Το ταξίδι της ζωής συνεχίζεται και τώρα 
ασχολούμαι με το θέατρο που πολύ αγαπώ 
. Ένα κομμάτι των σπουδών μου ήταν στην 
Ιατρική , αλλά μου άρεσε ο χορός και το 
κλασσικό θέατρο και έκανα σπουδές στη 
Βασιλική Ακαδημία στο Λονδίνο και στην 
Αμερικάνικη Ακαδημία  στο Λος Άντζε-
λες με υποτροφία. Έχω κάνει ήδη  κάποιες 
ωραίες δουλειές στο Λονδίνο , Λος Άντζε-
λες, Μπανκογκ και προγραμματίζουμε στο 
μέλλον να τις παρουσιάσουμε και Τορόντο 
, Μόντρεαλ! Συμμετέχω και στο σόου του 
ΑΝΤ1 “So you think you can dance”, ως κρι-
τής για τα χορευτικά.»

Απίστευτες μάχες δίνουν οι Έλληνες ...
«Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι 
εύκολη. Αλλα θαυμάζω τους Έλληνες που 
είναι μαχητές για την οικογένεια και στηρί-
ζουν ο ένας τον άλλο όπως μπορούν απέ-
ναντι σε ένα κράτος που λειτουργεί σαν την 
Λερναία Ύδρα. Το λυπηρό είναι ότι πολλά 
νέα μυαλά φεύγουν από τη χώρα, αλλά το 
μυαλό τους είναι πάντα πίσω στην πατρίδα. 
Φως στο τούνελ υπάρχει, μέσα από την 
υπερπροσπάθεια που γίνεται, αρκεί οι πολι-
τικοί μας να σταματήσουν τους μικροκομ-
ματισμούς και να δουλέψουν σαν ομάδα 

απέναντι στην μεγάλη πρόκληση. Υπάρ-
χει φως, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα του 
φωτός!  Δείτε με τι γενναιοδωρία και μεγα-
λείο ψυχής έχουμε υποδεχθεί τους ανθρώ-
πους που έρχονται από τον πόλεμο, ενώ oi 
βορειοευρωπαίοι έχουν κλείσει τα σύνορά 
τους. Αισθάνομαι πολύ περήφανος για την 
Ελλάδα.»

Ο αθλητισμός μας ενώνει
«Συγχαρητήρια στον Φώτη και την ομάδα 
του για την αγάπη τους στην Ελλάδα και τα 
παιδιά. Ο αθλητισμός μας ενώνει σε κάθε 
γωνιά της γης και αναδεικνύει τον μεγαλό-
πνοο στόχο που καλύπτει και τις όποιες δια-
φορές που μπορεί να υπάρχουν κι εδώ , 
όπως μαθαίνω μεταξύ εκκλησίας, κοινότη-
τας .  Γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι εδώ 
έχουμε να κάνουμε με παιδιά, που είναι το 
μέλλον της Ομογένειας και ο στόχος είναι 
πιο δυνατός από όποιο προσωπικό ή άλλο 
πρόβλημα μεταξύ κάποιων. Αυτά τα παιδιά 
έχουν ελληνική ψυχή και καναδική καρδιά ή 
το αντίστροφο. Είναι υπέροχο πως σε αυτή 
τη χώρα μπορούν να τα συνδυάσουν και για 
αυτό είμαι εδώ για να τους πω ένα μπράβο 
από κοντά. Τέλος να δώσω τα συγχαρητήριά 
μου και στους εθελοντές που έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό για την πραγματοποί-
ηση της διοργάνωσης.
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Μ
ετά την αποτυ-
χία επίτευξης 
συμφωνίας για 
τη ρύθμιση του 

ελληνικού χρέους στο Ευρω-
γκρούπ (οι υπουργοί οικονο-
μικών της ευρωζώνης) της 22 
Μαΐου ακούγονται πολλά για 
το πώς θα μπορέσει να αντι-
δράσει η Ελλάδα εάν και στο 
επόμενο Ευρωγκρούπ στις 15 
Ιουνίου δεν επιτευχθεί σχετι-
κή συμφωνία. Μέχρι αθέτηση 

πληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος συζητεί-
ται, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο οι όροι «απεχθές χρέος»  
και «επαχθές χρέος». Τι σημαίνουν οι όροι αυτοί; Είναι έννοιες 
με διεθνή νομική αποδοχή; Η Ελλάδα, θα μπορούσε να επικαλε-
στεί τους όρους αυτούς ώστε να αρνηθεί να πληρώσει έστω ένα 
μέρος από το βαρύ διεθνές χρέος της; Θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως απεχθές ή επαχθές 
και να χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα σε μία νομική διαμάχη για την 
διαγραφή του. Είναι άραγε πραγματικότητα ή μύθος; Είναι το ελ-
ληνικό χρέος νόμιμο ή παράνομο;   
Στη συνέχεια, θα εξηγήσουμε τι είναι το «Απεχθές Χρέος» και 
τι το «Επαχθές Χρέος» ενώ για το αν η Ελλάδα θα μπορούσε 
να επικαλεστεί τις έννοιες αυτές ώστε να αρνηθεί να πληρώ-
σει μέρος τουλάχιστον από το χρέος της, θα το αφήσουμε να το 
διερευνήσουν και να το αποφασίσουν οι κυβερνόντες τη Χώρα 
μας. 

Απεχθές Χρέος Odious Debt    
Απεχθές σημαίνει επονείδιστο, ανήθικο, αντιπαθές, μισητό.  
Πρόκειται για θεωρία του Διεθνούς Δικαίου η οποία υποστηρί-
ζει ότι οι οφειλές του δημόσιου χρέους μιας χώρας που δημιουρ-
γήθηκαν από ένα καθεστώς, για σκοπούς μη εθνικού συμφέρο-
ντος, δεν θα πρέπει να είναι εκτελεστές, δηλαδή, δεν θα πρέπει να 
καταβάλλονται. 
Η θεωρία ή το δόγμα του απεχθούς χρέους θεμελιώθηκε από τον 
ρωσικής καταγωγής καθηγητή νομικής Αλεξάντερ Σακ (Alexander 
Sack) το 1927, ο οποίος δίδασκε στο Παρίσι. Ο Σακ θεμελίωσε τη 
θεωρία του βασιζόμενος σε ιστορικά παραδείγματα. Ένας λαός 
δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει χρέη τα οποία δεν ήταν σε 
όφελός του και ξεκίνησε με την άρνηση της σοβιετικής κυβέρνη-
σης το 1921 να πληρώσει τα τσαρικά χρέη με την αιτιολογία ότι 
«κανένας λαός δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία των 
αλυσίδων που ο ίδιος φορούσε στην διάρκεια των αιώνων». Για 
να θεωρηθεί απεχθές το δημόσιο χρέος μιας χώρας θα πρέπει: 
•	 ο	δανεισμός	να	έχει	γίνει	με	ανήθικο	τρόπο	και	χωρίς	την	
ουσιαστική συγκατάθεση του λαού της χώρας, 
•	 τα	δάνεια	να	σπαταλήθηκαν	σε	δραστηριότητες	μη	συμφέ-
ρουσες το λαό και τη χώρα και   
•	 οι	πιστωτές	να	γνώριζαν	τα	ανωτέρω.
Η θεωρία του απεχθούς χρέους μετατοπίζει την επιχειρηματολογία 
της μη πληρωμής του δημόσιου χρέους μιας χώρας από το αν μπο-
ρεί να πληρώσει (επαχθές χρέος) στο αν πρέπει να πληρώσει.  
Πολλές κυβερνήσεις και κινήματα, έχουν αξιοποιήσει στο παρελ-
θόν το δόγμα του απεχθούς χρέους. Το απεχθές χρέος είναι επο-
μένως μια πραγματικότητα και όχι μύθος και θα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και από την Ελλάδα αν συντρέχουν βεβαίως οι συγκε-

κριμένοι λόγοι. Οι κυβερνόντες ας εξετάσουν εάν συντρέχουν οι 
λόγοι.
Επαχθές χρέος είναι το βαρύ, το ασήκωτο, το αβάσταχτο χρέος, 
το οποίο σε περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής εφαρμόζεται το 
πτωχευτικό δίκαιο με τις διάφορες μορφές αναδιάρθρωσης που 
καθορίζουν οι πιστωτές. Ένα κράτος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί 
την πληρωμή χρέους επικαλούμενο την «κατάσταση ανάγκης» 
(state of necessity) η οποία υιοθετείται από την Επιτροπή Διε-
θνούς Δικαίου του ΟΗΕ και αναφέρει ότι «ένα κράτος δεν μπο-
ρεί να κλείσει τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα δικαστήρια, να 
διαλύσει την αστυνομία, να παραμελήσει τις δημόσιες υπηρεσίες 
και να εκθέσει το λαό του σε συνθήκες χάους και αναρχίας, μόνο 
και μόνο για να ικανοποιήσει τους δανειστές του, αλλοδαπούς ή 
ημεδαπούς». 
Και σε αυτή την περίπτωση  επομένως πρόκειται για μια πραγμα-
τικότητα και όχι για μύθο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
από την Ελλάδα για να αρνηθεί να πληρώσει μέρος του δυσβά-
σταχτου χρέους της εξαιτίας του οποίου εξαθλιώθηκε ο ελληνι-
κός λαός. 
Στην περίπτωση της Ελλάδος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
υποστηρίζει ότι το δημόσιο χρέος της χώρας δεν είναι βιώσιμο. 
Αυτό είναι μια παραδοχή ότι πρόκειται για επαχθές χρέος.
Εναπόκειται στους κυβερνώντες να διερευνήσουν και να απο-
φασίσουν αν συντρέχουν οι λόγοι ώστε τμήμα, τουλάχιστον, του 
ελληνικού χρέους να  κηρυχτεί επαχθές και επομένως μη πληρω-
τέο. (Σημείωση Κ. Πάππα: Το αν ένα άλλο μέρος του χρέους μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί Απεχθές θα το αφήσουμε να το διερευνή-
σουν και να το αποφασίσουν οι κυβερνώντες τη χώρα μας, όπως 
ακριβώς αναφέρει πιο πάνω ο Δρ. Μανωλάτος).

ΤΗΝ ΠΑρΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙμΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΚώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣμε το πενακι του κωστα παππα
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

ΝΟΜΙΜΟ ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ; ΑΠΕΧΘΕΣ ή ΕΠΑΧΘΕΣ;
ΓρΑΦΕΙ Ο Δρ. ΓΑΒρΙΗΛ μΑΝώΛΑΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟμΙΑΣ ΚΑΙ χρΗμΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Αθλητική Πανδαισία στη 2η επιτυχημένη 
διοργάνωση των Ελληνοκαναδικών Αγώνων στο 

“Bill Crothers Secondary School στο Μάρκαμ»

Τ
ο Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν ένα ακόμη μαγικό σε 
συνέχεια του περσινού και αποτελεί πλέον ένα όνειρο για 
την ελληνοκαναδική νεολαία , να πάρει η ομάδα τους του 
χρόνου το πολυπόθητο κύπελλο , έπαθλο για τη νίκη τους 

στους Ελληνοκαναδικούς αγώνες. Ένα όνειρο που έχει επιφορ-
τιστεί να κάνει πραγματικότητα για τους νέους κέθε χρόνο ο για-
τρός Φώτης Καραντώνης , η αδελφή του , γιατρός επίσης, Μαρία 
και η απίθανη ομάδα που συνεργάζεται για την διεκπεραίωση 
της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.
Φέτος όπως δηλώνει στην «HELLAS NEWS» ο κ. Καραντώνης 
έσπασε το ρεκόρ συμμετοχής με 400 παιδιά που αγωνίστηκαν σε 

ομαδικά αθλήματα , ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπολ χοκει και στίβο 
δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Αξιοσημείωτη η παρουσία 
των 160 εθελοντών που έφεραν άψογα εις πέρας την αποστολή 
τους που ήταν πραγματικά δύσκολή. 
«Όνειρο ζήσαμε για δύο μέρες , όλα τα παιδιά ήταν χαρούμενα 
και ενθουσιασμένα και είχαμε το καλύτερο πρόσωπο για να 
δώσουμε το μήνυμα των αγώνων, τον Ιωάννη Μελισσανίδη», 
σημειώνει ο ιθύνων νους της προσπάθειας που ξεκίνησε πέρυσι 
, και συνεχίζει «και είχαμε συμμετοχές από την ευρύτερη περι-
οχή του Τορόντο , Μισισάγκα, Μάρκαμ από την ΕΚΤ , από το 
Ελληνορθόδοξο Σχολείο της Μητρόπολης, υπήρξε μεγάλος 

συναγωνισμός και πιστεύω στο μέλλον θα είμαστε ακόμη πιο 
πολλοί και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ για την 3η διοργά-
νωση.» 
Στους αγώνες συμμετείχαν τα παιδιά χωρισμένα σε 4 ομά-
δες με αρχαιοελληνικά ονόματα «ΑΘΗΝΑ», «ΑΠΠΟΛΛΩΝ», 
«ΑΡΤΕΜΙΣ», «ΗΡΑΚΛΗΣ», ενώ το κύπελλο κατέκτησε η ομάδα 
«ΑΘΗΝΑ». Η παρουσία του Ιωάννη Μελισσανίδη προσέδωσε το 
ειδικό βάρος στην διοργάνωση δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς 
και μεγάλους να βρεθούν κοντά , να συνομιλήσουν και να φωτο-
γραφηθούν με τον Ολυμπιονίκη μας διαπιστώνοντας και τον 
αδαμάντινο χαρακτήρα του. Συγχαρητήρια και του χρόνου. 

ΤΟΥ ΓΙώρΓΟΥ ΤΣΑΝΤΗΛΑ
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κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Λ
ίγο πριν την έναρξη των Ελληνοκαναδικών ολυμπιακών αγώνων για δεύτερη 
χρονιά, ο Δρ  Φρανκ Φώτης Καραντώνης και οι συνεργάτες του θέλησαν να ευ-
χαριστήσουν με ένα μεγαλοπρεπές δείπνο στην γνωστή αίθουσα του PALACE 
RESTAURANT  στο PAPEόλους όσους συμμετέχουν πίσω από τις κουρτίνες σε αυτό 

το θαυμάσιο έργο που παράγουν για τον ελληνικό αθλητισμό και έχει στόχο να περάσει το 
μήνυμα και στις επόμενες γενεές, ώστε τα νέα παιδιά να συμμετέχουν πιο ενεργά σε ότι αφο-
ρά την ελληνική κοινότητα και τον πολιτισμό, πάντα με έναν πιο υγιή τρόπο ζωής.
Επίσημος προσκεκλημένος αυτή την χρονιά ήταν ο Ιωάννης Μελισσανίδης, χρυσός Ολυμπι-
ονίκης το 1996 στην Ατλάντα και η Ελληνοκαναδέζα παραολυμπιονίκης, Μαρίσα  Παπακων-
σταντίνου.  Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Μητροπολίτης Σωτήριος , καθώς 
και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, Αντώνης Αρτεμάκης.
Μετά το φετινό ρεκόρ συμμετοχών με 400 αθλητές και πάνω από 160 εθελοντές η επιτυχία 
ήταν δεδομένη.

Από τα Προεόρτια των Greek-Canadian Games 
στο Palace Restaurant
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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 καθημερινότητα της Ελλαδας το ‘40

Εκείνη την περίοδο προσπαθούσαν όλοι να βοηθήσουν στο να τα βγάλουν πέρα και φυσικά η ηλικία 
δεν έπαιζε κανέναν απολύτως ρόλο. Ακόμη και παιδιά που δεν έχουν ξεπεράσει τα 8-10 χρόνια 
έπρεπε να βγάλουν το μεροκάματο απλά και μόνο για να έχουν ένα πιάτο φαΐ… Κι όχι τότε δεν 

υπήρχε η δικαιολογία «φάε το φαΐ σου, τα άλλα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε…»

Παιδόπολη Λέρου. Οι νεαροί τρόφιμοι των Παιδοπόλεων, πολλοί από τους οποίους ήταν ανήλικοι 
αντάρτες του εμφυλίου που είχαν συλληφθεί σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, «αναμορφώνονταν» σ' 

αυτές και μάθαιναν μια τέχνη.

Είναι τα Αναφιώτικα στο κέντρο της Αθήνα. Η φωτογραφία υπολογίζεται να έχει τραβηχτεί στα 
μέσα της δεκαετίας.
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Melanie Pavola: 
ανεβάζει τη
θερμοκρασία

Το αινιγματικό 
βλέμμα, οι πλούσιες 
καμπύλες και 
το μπούστο που 
εντυπωσιάζει 
την κάνουν 
ακαταμάχητη !

Το 20χρονο μοντέλο 
fitness Melanie 
Pavola κατάγεται 
από το Μεξικό και 
σαγηνεύει τους 
followers της στο 
instagram με τις 
σέξι πόζες της.
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Τ
ης έχει προσ-
δοθεί ο τίτ-
λος Ελληνί-
δα Πάμελα 

αφού η εκρηκτική 
ξανθιά πλησιάζει 
πολύ αυτό το πρό-
τυπο! Τούμπανο με 
όλη τη σημασία της 
λέξης, η Θεοφα-
νία Καλογιάννη έχει 
τρελάνει κόσμο τό-
σο με το υπερπλού-
σιο στήθος της όσο 
και με τα θανατηφό-
ρα της οπίσθια! Η 
«PamKiller» θα σας 
βγάλει από τα ρού-
χα... της με τέτοιες 
πόζες! Πάρτε μία γε-
ρή δόση από το ατε-
λείωτο κορμί της!

παρουσιάστρια στην 

ελλάδα με καυτό 

στρινγκ στα βράχια!

Η ξανθιά καλλονή απολαμβά-
νει τις καλοκαιρινές της δια-
κοπές στη Μύκονο και ο τρό-
πος που έκανε την εμφάνισή 
της, προκάλεσε… εγκεφαλικά 
στον κόσμο με το… ανύπαρ-
κτο μαγιό της.

Μιλάμε για την Τζούλια Νόβα, 
η οποία διαθέτει… κορμάρα 
και με το στρινγκ της αποφά-
σισε να μας δείξει την… πίσω 
της κίνηση, η οποία απλά 
δεν… υπάρχει!

η καυτή Fashion 

Blogger που πάει να 

γίνει Star Hellas 2017!

Η Nelly Rai, μένει τα τελευταία 
3 χρόνια στην Ελλάδα και 
αγαπημένος της προορισμός 
είναι η Γλυφάδα. 

Η ομορφιά της δεν μπορεί 
να μείνει… κρυφή και είμα-
στε ιδιαίτερα χαρούμενοι που 
μπορούμε να την απολαμβά-
νουμε. Μάλιστα, το τελευ-
ταίο διάστημα ετοιμάζεται 
να κατακτήσει την Ελλάδα, 
καθώς μετέχει στον διαγωνι-
σμό Star Hellas 2017.

Η ξανθιά καλλονή παρακο-
λούθησε από την κερκίδα το 
μεγάλο ντέρμπι του Πανα-
θηναϊκού Superfoods με τον 
Ολυμπιακό και μπορούμε, 
με χαρακτηριστική άνεση, 
να πούμε ότι «τρέλανε» τους 
άνδρες που ήταν γύρω της.

Θεοφανία Καλογιάννη, 
η ελληνίδα Πάμελα

Αυτή είναι η Ελληνίδα 
σχεδιάστρια με κορμάρα… 
λαμπάδα!

η ευρυδίκη 

παπαδοπούλου… 

ξεσήκωσε το οακα!

Η 
Ζωή Τζάνη ή αλλιώς το κορίτσι 

του Γιάννη Σπαλιάρα συνεχίζει 

να μας αναστατώνει και να α-

νεβάζει τις θερμοκρασίες. Ό-

σο ο καλός της βρίσκεται στον Άγιο Δομί-

νικο  και μάχεται στο Survivor έδωσε συνέ-

ντευξη στην Espresso με μία άκρως  καλο-

καιρίνη και καυτή φωτογράφιση!

Η Ζωή Τζάνη τερματίζει το κοντέρ!

Ε
ίναι όμορφη, 
νέα και ιδιαίτε-
ρα καυτή. Παρά 
το γεγονός πως 

ασχολείται με την μόδα, 
δεν είναι μοντέλο, αλλά 
αυτή που… περιποιεί-
ται τα μοντέλα. Η Χριστί-
να Ζαφειρίου, περί ης ο 
λόγος, είναι σχεδιάστρια 
μόδας, αλλά πραγματικά 
δεν έχει τίποτα να… ζη-
λέψει από τα μοντέλα.

Η ίδια διαθέτει εξαι-
ρετ ική κορμάρα και 
φυσική ομορφιά και το 
δείχνει σε κάθε… ευκαι-
ρία μέσα από τον προ-
σωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram, όπου 
τα… χτυπήματα είναι 
απανωτά για τον ανδρικό 
πληθυσμό.
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Γ
ια τον Mario Götze, τα περισσότερα 
είναι λίγο-πολύ γνωστά. Ο άσος της 
Bayern δεν είναι μόνο ένας από τους πιο 
ακριβοπληρωμένους παίκτες του Ευ-

ρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά και από τους 
πρωτεργάτες που έφεραν την Εθνική Γερμα-

νίας στην κατάκτηση του Μουντιάλ στη Βρα-
ζιλία. Αν μέχρι σήμερα τον ζήλευες για την κα-
ριέρα, τα γκολ και τα αδιανόητα ποσά που τσε-
πώνει, καιρός να γνωρίσεις και το άλλο του μι-
σό. Το 27χρονο θαύμα του Έμεριχ που ακούει 
στο όνομα Ann-Kathrin Brömmel.

Η 
κουκλάρα που 
σας παρουσι-
άζουμε μας… 
έρχε ται από 

την Χιλή και όπως κάθε 
Λατίνα, ξέρει τι σημαί-
νει… καμπύλες και δεν 
έχει πρόβλημα να τις 
παρουσιάσει στους… 
φίλους της στα social 
media.

Αυτός είναι και ο λόγος 
που ο λογαριασμός 
της στο Instagram έχει 
περισσότερους από 2,7 
εκατομμύρια ακολού-
θους. Άλλωστε, αυτές 
οι καμπυλάρες δεν γίνε-
ται να μην μαζέψουν… 
πάνω τους όλο το ενδι-
αφέρον του ανδρικού 
πληθυσμού.

Το ξανθό με τις μεγαλύτερες 
καμπυλάρες στο Instagram!

Η 
Ριάνα ...ε-
πέσ τ ρεψε 
και φυσι-
κά είναι και 

πάλι γυμνή!

Ο φ ωτογραφικό ς 
φακός την... έπιασε 
σ τα γυρίσματα του 
νέου της βίντεο κλιπ 
χωρίς εσώρουχα και 
με διάφανη μπλούζα, 
η οποί αποκάλυπτε τον 
κρίκο στη θηλή του στή-
θους της δημοφιλούς 
τραγουδίστριας.

Ζήτω το γυναικάκι του Γκέτσε!
Διάσημο μοντέλο έμεινε 

γυμνή για την Μπαρτσελόνα!

Η 
Μπαρτσελόνα κατέκτησε 
το τρόπαιο στο Copa del 
Rey και έκλεισε με τον κα-
λύτερο τρόπο την φετ ι-

νή σεζόν, αλλά και την θητεία του 
Λουίς Ενρίκε στον πάγκο. Ο Ερνέστο 
Βαλβέρδε είναι πλέον ο νέος προπο-
νητής της ομάδας της Βαρκελώνης, 
όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει εί-
ναι τα καυτά μωρά που τα… πετούν 

όλα για χάρη των «μπλαουγκράνα».
Η Miss Bum Bum χάρηκε τόσο πολύ 
για το τρόπαιο που έχυσε σαμπά-
ν ια σ την εξαιρε τ ική της… πίσω 
κίνηση, αλλά πλέον δεν είναι η μόνη 
που δηλώνει μ’ αυτόν τον τρόπο την 
αγάπη της για την Μπαρτσελόνα. Το 
νέο χτύπημα έρχεται από την Judit 
Benavente, η οποία έβαλε φωτιά 
στο Instagram.

Νέες «αποκαλύψεις» από 
Ριάνα
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Ε
ίναι ιδανικό για λιπαρές επιδερμίδες 
που είναι επιρρεπείς σε σπυράκια 
και ακμή. Επίσης η αντισηπτική και 
αντιβακτηριδιακή του δράση βοη-

θά τους πόρους να ανοίξουν και καθαρίζει 
το δέρμα σε βάθος.
Συγχρόνως έχει οφέλη και για τα ξηρά δέρ-
ματα, καθώς έχει ενυδατική δράση και είναι 
δροσιστικό και ανακουφιστικό. Μάλιστα, 
το παγωμένο ροδόνερο είναι ιδανικό για 
να σας ανακουφίσει από τα εγκαύματα του 
ήλιου.
Τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά 
από το ξύρισμα για να ηρεμήσει τις ερεθι-
σμένες περιοχές.
Κατασκευάζουμε τις δικές μας σπιτικές 
μάσκες ομορφιάς, με ροδόνερο που προ-
μηθευόμαστε από το φαρμακείο.
Ενυδατική κρέμα: 
4 κουταλιές της σούπας ροδόνερο
4 κουταλιές της σούπας λάδι τριαντάφυλ-
λου(το φτιάχνουμε μόνοι μας προσθέτοντας 
σε ½ κούπα ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι πέταλα 
τριαντάφυλλων και τα αφήνουμε για 4-5 
μέρες σε δροσερό μέρος. Έπειτα σουρώ-
νουμε και το λάδι είναι έτοιμο.)
1/4 κουταλάκι του γλυκού βόρακας (το βρί-
σκουμε στα φαρμακεία)
3 κάψουλες βιταμίνη Ε (το βρίσκουμε στα 
φαρμακεία)
1 κουταλιά σούπας κερί μέλισσας (το βρί-
σκουμε είτε απευθείας από μελισσοκόμο, 
είτε από κατάστημα με προϊόντα μέλισσας) 
10 σταγόνες αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου 
(σε βιολογικά καταστήματα)
Εκτέλεση: Βάζουμε σε 1 μικρό αποστει-
ρωμένο βαζάκι το ροδόνερο μαζί με το 
βόρακα. Σε ένα άλλο βαζάκι βάζουμε το 
τριμμένο μελισσοκέρι. Παίρνουμε ένα 
τηγάνι, το γεμίζουμε κατά το 1/3 με νερό, το 
βάζουμε σε μέτρια φωτιά και βάζουμε μέσα 
τα 2 σκεύη.  Όταν λιώσει το κερί, ρίχνουμε 
μέσα το λάδι τριαντάφυλλου και ανακα-
τεύουμε με αποστειρωμένο κουταλάκι. 
Αποσύρουμε τα σκεύη από τη φωτιά. Στο 
σκεύος του λαδιού προσθέτουμε τις κάψου-
λες της βιταμίνης Ε ανακατεύοντας συνεχώς. 
Δοκιμάζουμε με τις άκρες των δακτύλων 
μας τη θερμοκρασία και των 2 μιγμάτων 
(πρέπει να είναι ίδια με του ανθρώπινου 
σώματος). Aν έχουμε θερμόμετρο, ακόμα 
καλύτερα, πρέπει να είναι στους 37 βαθ-
μούς Kελσίου. Ρίχνουμε λίγο  λίγο το ροδό-

νερο στο λάδι ανακατεύοντας συνέχεια με 
το μίξερ. Ανακατεύουμε μέχρι τα υλικά να 
ομογενοποιηθούν και να γίνουν μια λευκή 
κρέμα. Ανακατεύουμε μέχρι η κρέμα να 
κρυώσει. Αφού κρυώσει ρίχνουμε τα αιθέ-
ρια έλαια και ανακατεύουμε πάλι καλά.
 Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Τη βάζουμε σε 
γυάλινο αποστειρωμένο βαζάκι και τη δια-
τηρούμε σε δροσερό μέρος μόνο για 3 
εβδομάδες γιατί πολύ απλά δεν έχει συντη-
ρητικά. Αν δεν υπάρχει αυτό το μέρος, τότε 
τη διατηρούμε στο ψυγείο αλλά με την δια-
φορά ότι δεν κάνει καλό στα αιθέρια έλαια.
Η κρέμα αυτή είναι πολύ ενυδατική - αντι-
ρυτιδική. Είναι επίσης κατάλληλη για ξηρά 
και ώριμα δέρματα. 
Έχει πολύ ωραία υφή αλλά όχι την υφή της 
κρέμας που αγοράζουμε γιατί πολύ απλά 
δεν έχει χημικά. Ωστoσο έχει καταπληκτικά 
αποτελέσματα! Άν σας φανεί βαριά, μπο-
ρείτε να την χρησιμοποιήσετε σαν κρέμα 
νυκτός.
Σπιτικό Ανθόνερο 
Στο εμπόριο θα βρείτε συνήθως ανθόνερο 
(rose water) από νερό μέσα στο οποίο έχουν 
προσθέσει κάποιο αιθέριο έλαιο. Το καλύ-
τερο μέσο να παρασκευάσουμε ανθόνερο 
θα ήταν ένας αποστακτήρας. 
Ο παρακάτω τρόπος παρασκευής ίσως σας 
φανεί πρωτόγονος, όμως είναι ένας πρακτι-
κός τρόπος να αποκτήσετε ανθόνερο φτιαγ-
μένο με αγνά υλικά. Αν το φτιάξετε με άνθη 
νεραντζιάς θα εκπλαγείτε με το άρωμά του.
Υλικά: Αποσταγμένο νερό
Άνθη από ένα λουλούδι ή φύλλα νερα-
ντζιάς, λεμονιάς ή κάποιο άλλο αρωματικό 
βότανο
Πάγο από 2 λίτρα νερό
Σκεύη: ψηλή και μεγάλη κατσαρόλα
1 τρίποδα (χύτρας)
1 τρυπητό καλαθάκι (χύτρας)
1 μέτριο πυρέξ ή ένα ανοξείδωτο μπολ με 
πλατύ στόμιο
1 μεγάλο μεταλλικό μπολ που θα εφάπτε-
ται καλά στην κατσαρόλα (το χρειαζόμαστε 
για να φτιάξουμε τον πάγο). Αν δεν υπάρχει 
τέτοιο μπολ, αναστρέφουμε το καπάκι της 
κατσαρόλας (το οποίο θα πρέπει να είναι 
πομπέ), πάνω στο οποίο θα τοποθετήσουμε 
πάγο( βάζουμε στην κατάψυξη από 2-4 έως 
πλατειά- ρηχά σκεύη με νερό να καταψυ-
χτούν. Όχι παγάκια γιατί λιώνουν εύκολα). 
Προσθέτουμε τον  πρώτο πάγο από τα 

σκεύη, μόλις λιώσει αυτός  αδειάζουμε το 
νερό γρήγορα και το αποθετούμε  το δεύ-
τερο κ.ο.κ. Το καπάκι πρέπει να παραμένει 
πάντοτε παγωμένο.
Παρασκευή: Τοποθετούμε μέσα στη κατσα-
ρόλα σαν βάση τον τρίποδα και προσθέ-
τουμε  αποσταγμένο νερό  τόσο όσο να μην 
τον σκεπάζει.
Στη συνέχεια τοποθετούμε πάνω του το  
τρυπητό καλαθάκι, στο κέντρο του οποίου 
βάζουμε μια κούπα πυρέξ ή ένα ανοξεί-
δωτο μπολ στο οποίο θα συλλεχτεί τελικά 
το ανθόνερο. Γύρω από το μπολ τοποθε-
τούμε τα άνθη (όσα περισσότερα μπορείτε). 
Σκεπάζουμε τη κατσαρόλα με ένα πομπέ 
καπάκι ανεστραμμένο, όπου εκεί θα τοπο-
θετήσουμε τον πάγο τμηματικά.

Μόλις το νερό αρχίσει να βράζει, χαμηλώ-
νουμε την εστία (η θερμοκρασία δεν πρέπει 
να είναι δυνατή  για να μη καταστρέψει τα 
συστατικά των ανθέων).
Οι υδρατμοί που θα δημιουργηθούν από 
τον βρασμό, θα περνούν από τα άνθη απο-
σπώντας όλες τις πολύτιμες και αρωματι-
κές ουσίες τους. Έρχονται  σε επαφή με τη 
κρύα επιφάνεια όπου έχει τοποθετηθεί ο 
πάγος, υγροποιούνται και δίνουν το αρω-
ματικό ανθόνερο.
Αφού λιώσει ο πάγος αποσύρουμε τη 
κατσαρόλα από την εστία και παίρνουμε 
το πυρέξ - μπολ με το ανθόνερο, το αδειά-
ζουμε σε ένα μπουκάλι ( αποστειρωμένο με 
βραστό νερό και οινόπνευμα) και τέλος το 
τοποθετούμε στο ψυγείο.

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

το ροδόνερο είναι ένα πολύ ευεργετικό 
προϊόν για κάθε τύπο επιδερμίδας
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Τ
εκμήρια του βίου και του γλύπτη του 
Φωκίωνα Ρωκ, ο οποίος φιλοτέχνη-
σε μαζί με τον Κώστα Δημητριάδη το 
ανάγλυφο του Αγνωστου Στρατιώτη 

στο Σύνταγμα, παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά στο Μέγαρο Εϋνάρδου στην Αθήνα, α-
πό το Μορφωτικό Ιδρυμα της Εθνικής Τράπε-
ζας, στο οποίο περιήλθε όλο το εικαστικό αρ-
χείο του καθώς και μεγάλο μέρος του έργου 
του ύστερα από δωρεά του γιου του, Νικόλα-
ου Ρωκ-Μελά (1938-2015).
Σκοπός της έκθεσης είναι αφενός να αναδεί-
ξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο 
καλλιτέχνης στην ελληνική σκηνή των εικα-
στικών τεχνών στις αρχές του 20ού αιώνα και 
αφετέρου να αποτυπώσει μέσα από το ευρύ 
φάσμα των ενδιαφερόντων και δραστηριοτή-
των του, όπως προκύπτει από το αρχείο του, 
το κλίμα της εποχής του.
Ο γλύπτης Φωκίων Ρωκ (Αργοσ τόλι 
1891?Αθήνα 1945) αποτελεί ιδιαίτερα σημα-
ντικό Ελληνα καλλιτέχνη των αρχών του 20ού 
αιώνα. Απόγονος του Γάλλου Πιερ-Νικόλαου 
Ρωκ, που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 

1789, ο Φωκίων Ρωκ σπούδασε στο Σχολείο 
των Τεχνών στην Αθήνα και παρακολούθησε 
μαθήματα στο Παρίσι.
Το 1919, μαζί με τους ζωγράφους Περικλή 
Βυζάντιο και Παύλο Καλλιγά, νοίκιασε ατε-
λιέ στην Πλάκα, το οποίο λειτούργησε ως 
επαγγελματικό-καλλιτεχνικό εργαστήριο και 
παράλληλα ως τόπος συνάντησης για καλλι-
τέχνες και συγγραφείς. Το 1927 συμμετείχε 

ως ιδρυτικό μέλος στη Λέσχη Καλλιτεχνών 
«Ατελιέ», που το 1936 μετονομάστηκε σε 
«Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών». Το 1931 ανέ-
λαβε και εκτέλεσε το ανάγλυφο του Αγνω-
στου Στρατιώτη για το Μνημείο του Συντάγ-
ματος, συνεργαζόμενος στενά με τον γλύπτη 
Κώστα Δημητριάδη. Εκτέλεσε δημόσιες και 
ιδιωτικές παραγγελίες, κυρίως προτομές, 
καθώς και ελεύθερα έργα.

Ενα μεγάλο μουσείο, που έχει 
τα πάντα στον τομέα του, δεν 
θα μπορούσε να μην έχει και 
αντικείμενα από την Τροία. 

Β
εβαίως και έχει τέτοια εκθέ-
ματα και το Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, «παρότι οι ε-
πισκέπτες δεν το γνωρίζουν» 

όπως λέει στο «Εθνος» η διευθύντριά 
του, δρ Μαρία Λαγογιάννη. Και τα κά-
νει τώρα κεντρικό έκθεμα, καθώς το 
Αθέατο Μουσείο είναι αφιερωμένο 
στην «Τρωική συλλογή της Σοφίας 
Σλήμαν».
Πήλινα αγγεία, εργαλεία, μικροευ-
ρήματα και μαρμάρινα ειδώλια, που 
βρέθηκαν στις ανασκαφές του Ερρί-
κου Σλήμαν στην Τροία τη δεκαε-
τία του 1870 και δωρήθηκαν μετά 
τον θάνατό του από τη Σοφία Σλή-
μαν στο ΕΑΜ, αποτελούν τα αντικεί-
μενα της σχετικής βιτρίνας στη λεγό-
μενη «αίθουσα του βωμού» όπου θα 
παραμείνουν έως και τις 31 Ιουλίου. Η 
Σοφία Σλήμαν, το γένος Εγκαστρωμέ-
νου, ήταν Ελληνίδα.
Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πολύ 
περισσότερα, και ιδίως τον περίφημο 
«Θησαυρό του Πριάμου». Ο Ερρίκος 
Σλήμαν είχε προσφερθεί να κατα-
σκευάσει με έξοδά του μουσείο, στο 
οποίο να είναι ισοβίως διευθυντής, 
να βάλει εκεί τα ευρήματά του από τις 
ανασκαφές στην Τροία, και μετά τον 
θάνατό του να περιέλθει αυτό και η 
συλλογή στο ελληνικό κράτος.
Η τότε κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη, μέσω 

του υπουργού Εκκλησιαστικών και 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απάντησε 
(η απάντηση έχει μείνει θρυλική ως 
προς την ανοησία της):
«Ο κ. Σλήμαν, να πάρει τα τσουκα-
λάκια του και να μας αφήσει ησύ-
χους». Ο Σλήμαν, που ήταν έμπο-
ρος, τα πούλησε στη Γερμανία, από 
την οποία τελικά τα πήρε ο Κόκκινος 
Στρατός κατά τον πόλεμο και τα πήγε 
στη Ρωσία, όπου έμεναν κρυμμένα 
επί δεκαετίες. Σήμερα εκτίθενται στο 
Μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν 
της Μόσχας, αλλά η Γερμανία τα ζητά 
πίσω.
Κανονικά, θα έπρεπε να επιστραφούν 

στην Τουρκία, από όπου βγήκαν χωρίς 
άδεια τον 19ο αιώνα, αλλά κανείς δεν 
συζητά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Στις 9 και 11 Ιουνίου και στις 14, 16 
και 23 Ιουλίου, ώρα 13.00, αρχαι-
ολόγοι του μουσείου υποδέχονται 
τους επισκέπτες στον χώρο της έκθε-
σης και συνομιλούν μαζί τους για την 
ανακάλυψη της Τροίας, τον «θησαυρό 
του Πριάμου» και τις περιπέτειες της 
Τρωικής Συλλογής του Ερρίκου και 
της Σοφίας Σλήμαν, που βρίσκεται 
μοιρασμένη σε μεγάλα μουσεία του 
κόσμου.
Η διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολο-
γικού Μουσείου, Μαρία Λαγογιάννη, 

μας λέει πως στην κεντρική είσοδο 
έχει τοποθετηθεί μια βιτρίνα όπως 
εκείνες που χρησιμοποιούνταν πριν 
από 150 χρόνια.
Υπάρχουν εκεί βιβλία του Ερρίκου 
Σλήμαν για τις ανασκαφές του στις 
Μυκήνες και στην Τροία και αντί-
γραφα αρχαιοτήτων. Ο επισκέπτης θα 
κατευθύνεται κατόπιν στην «αίθουσα 
του βωμού», όπου και η βιτρίνα του 
Αθέατου Μουσείου και σε άλλη 
αίθουσα, των νεολιθικών, όπου επί-
σης υπάρχουν εκθέματα από την τρω-
ική συλλογή. «Μέσω των ξεναγή-
σεων, θα δείξουμε ό,τι έχουμε» τονί-
ζει.

Τιμή ρεκόρ για 
την «Ανδρομέδα» 
του Ροντέν

Ένα γλυπτό από λευκό μάρ-
μαρο του Γάλλου Ογκίστ 
Ροντέν που παρουσιά-

ζει την πριγκίπισσα της Αιθι-
οπίας «Ανδρομέδα» αποκοι-
μισμένη και γυμνή πάνω σε 
βράχο πωλήθηκε 3,6 εκατομ-
μύρια ευρώ στη δημοπρασία 
του Οίκου Artcurial χθες βράδυ 
στο Παρίσι.
Το έργο που κατείχε εδώ και 
130 χρόνια μια χιλιανή οικο-
γένεια και το οποίο φιλοτεχνή-
θηκε το 1886-1887, εκτιμάτο 
μεταξύ 800.000 και 1,2 εκατομ-
μυρίου ευρώ. Η δημοπρασία 
που διεξήχθη στο μεγαλύτερο 
μέρος της τηλεφωνικά έκλεισε 
γρήγορα στα 3.670.600 ευρώ 
(4,1 εκατ. δολάρια).
Υπάρχουν τέσσερα ακόμη αντί-
γραφα αυτού του γλυπτού, τρία 
από τα οποία ανήκουν σε συλ-
λογές των μουσείων Ροντέν 
του Παρισιού και της Φιλαδέλ-
φειας και του Μουσείου Καλών 
Τεχνών του Μπουένος ‘Αιρες. 
Το τέταρτο αγοράστηκε από ιδι-
ώτη το 2006 σε δημοπρασία 
στο Παρίσι αντί 3 εκατ. δολα-
ρίων.
Το αντίγραφο που τέθηκε στη 
δημοπρασία από τον Artcurial 
είχε «προσφερθεί από τον γλύ-
πτη το 1888 στον χιλιανό διπλω-
μάτη Κάρλος Μόρλα Βικούνια 
που υπηρετούσε στο Παρίσι 
σε ένδειξη ευχαριστιών για 
τη δωρεά μιας προτομής (που 
φιλοτεχνήθηκε από τον Ροντέν) 
της συζύγου του στο Μουσείο 
του Λουξεμβούργου», εξηγεί 
ο Μπρινό Ζομπέρ, διευθυντής 
του τμήματος «Ιμπρεσιονιστών 
και Μοντέρνων» καλλιτεχνών.
«Εδώ και 130 χρόνια το έργο 
παρέμενε στην οικογένεια αυτή 
των διπλωματών παρά τις δια-
φορετικές θέσεις στο εξωτερικό 
που κατείχαν τα μέλη της», διευ-
κρίνισε.
Ιδιαίτερης κομψότητας, το έργο 
χαρακτηρίζεται από την αντί-
θεση μεταξύ του βράχου που 
έμεινε ακατέργαστος και της ιδι-
αίτερα φροντισμένης επεξερ-
γασίας του κορμιού της Ανδρο-
μέδας, της κόρης του βασιλιά 
Κηφέα και της Κασσιόπης.

«στο φως» η τρωική συλλογή της σοφίας 
σλήμαν

«Πρώτη» για τον «πατέρα» του Αγνωστου Στρατιώτη
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ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 mEρΙΔΕΣ)
 ª 3 κουτ. γλυκού λάδι
 ª 1/2 κουτ. γλυκού σπόροι μουστάρδας (σε μπαχαράδικα)
 ª 1/2 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο
 ª 200 γρ. πατάτες, σε κύβους
 ª 1/4 κουτ. γλυκού κουρκουμάς, σε σκόνη
 ª 1 κουτ. γλυκού κύμινο, σε σκόνη
 ª 1 κουτ. γλυκού κόλιανδρος, σε σκόνη
 ª 11/2 κουτ. γλυκού garam masala
 ª 4 ώριμες ντομάτες, σε κύβους
 ª 1 μεγάλο κουνουπίδι (με βάρος περίπου 1-1,2 κιλά), σε μπουκετάκια
 ª 1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ 2 εκ., τριμμένο
 ª 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη, αλάτι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Ζεσταίνουμε το λάδι σε βαθύ τηγάνι, σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε τους 

σπόρους μουστάρδας, σκεπάζουμε το τηγάνι και περιμένουμε να σκάσουν οι 
σπόροι. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τις πατάτες και σοτάρουμε για 5-6 λεπτά ή 
μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

 ª Προσθέτουμε τον κουρκουμά, το κύμινο, τον κόλιανδρο και το γκαράμ 
μασάλα στο τηγάνι και σοτάρουμε για μερικά δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε την 
ντομάτα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα μπουκετάκια του κουνουπιδιού και 
ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ανακατεύοντας το τζίντζερ, τη ζάχαρη και 120 ml 
νερό, δυναμώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση. 
Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει για 
15 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Αλατίζουμε.

Άρωμα Κουζίνας
Κοκκινιστό κουνουπίδι με 
πατάτες

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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- Θα σε αγαπάω μέχρι να γεράσουμε. 
- Αλλά λένε οι εξετάσεις σου..

Ο σκυλος μου ειναι ο καλυτερος φυλα-
κας. 
Οταν κοιμαται και ακουει θορυβο 
σηκωνει το κεφαλι του και με κοταζει 
μεχρι να σηκωθω να δω τι ηταν!!!

Ευτυχως που δεν χωραει τιποτα στην 
ντουλαπα με τα ρουχα της γυναικας 
μου, ετσι δεν χρειαζεται να ψαξω οταν 
γυριζω σπιτι μηπως κρυβει καποιον!!!

Μην χτυπατε τα καρπουζια πριν ταα-
γορασετε . 
Πρωτον δεν ε ιναι κανεις μεσα και 
δευτερον δεν προκειται να σας ανοι-
ξουν.!!!

Μπαινει μια ξανθια σε καταστημα οπτι-
κων και ρωταει: 
- Θελω ενα ζευγαρι γυαλια. 

- Για σας; 
- Οχι για τον ηλιο.!!!

Χθες τσακωθηκα ασχημα με τον γυμνα-
στη μου , ειπε οτι ετρεχα πολυ . 
-Αφου εσυ δεν πας γυμναστηριο . 
-Με το αμαξι ημουν και πηγε να περα-
σει τον δρομο

Είναι ο Πόντιος Πιλάτος στο μπαλκόνι, 
με τον Χριστό και τον Βαραβά...
Φωνάζει λοιππόν στο συγκεντρωμένο 
όχλο...
- Que Libero? Jesus a Baraba?
- Baraba, baraba!!! φώναζε το πλή-
θος...
Πάει δυο βήματα πιο πέρα ο Πιλάτος, 
κοιτάει το πλήθος και ξαναρωτά...
- Que Libero? Jesus a Baraba?
- Baraba, baraba!!! ξαναφώναζε το 
πλήθος...
Το σκέφτεται ξανά ο Πιλάτος... ξανα-
πάει στον όχλο και ρωτά...
- Per fin! Que Libero? Jesus a Baraba?
- Baraba, baraba!!! φωνάζει το πλήθος...
- Εντάξει, φωνάζει ο Πιλάτος! Libero ο 
Βαραβάς, στον πάγκο ο Χριστός!

ΚρΙΟΣ
Οι αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο 
είναι αισθητές και αυτό θα καλυτερεύσει 
κατά πολύ τη διάθεσή σας. Την περίοδο 
αυτή η εκκαθάριση των οικονομικών σας 
προβλημάτων θα προχωρήσει με ταχύ-
τατους ρυθμούς. Ξεγλιστρήστε με διπλω-
ματία, από μία συζήτηση που δεν θα σας 
βγάλει πουθενά.

ΤΑΥρΟΣ
Εκμεταλλευτείτε τις επαφές σας όσον 
αφορά την εργασία σας και δείξτε σύνεση 
για να έχετε τα ποθητά αποτελέσματα. 
Οποιαδήποτε εγωιστική συμπεριφορά 
από μέρους σας απαγορεύεται! Αντιμε-
τωπίστε τις καταστάσεις με λογική και 
καθαρό μυαλό και αφήστε τα συναισθή-
ματα γιατί δεν σας αφήνουν να δείτε τις 
σχέσεις με αντικειμενικότητα.

ΔΙΔΥμΟΙ
Ξαναβρίσκετε τη φόρμα και τη ζωτικό-
τητά σας. Οι μέρες αυτές ίσως φέρουν 
καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση 
των στόχων σας. Προσέξτε κάποιες παρε-
ξηγήσεις με φίλους. Οι ισορροπίες είναι 
ευαίσθητες. Δυστυχώς είστε αναγκασμέ-
νοι να ζείτε κάτω από σκληρές συνθή-
κες!! Μην εμπλακείτε ποτέ σε κατα-
στάσεις που θα σας στεναχω-
ρήσουν.

ΚΑρΚΙΝΟΣ
Την περίοδο αυτή 
φαίνεται πως κατά 
κάποιο τρόπο θα απο-
συρθείτε λίγο από την 
καθημερινότητα στρέ-
φοντας το ενδιαφέρον 
σας στις οικογενειακές 
σας υποθέσεις. Η προ-
σοχή που θα δώσετε στην 
οικογένεια και στο σπίτι, θα 
έχει θετικά αποτελέσματα για τη δημι-
ουργία μιας ζεστής ατμόσφαιρας.

ΛΕώΝ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να αγω-
νιάτε για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας 
διότι σπάνια τα άτομα που έχουν γεννη-
θεί στο ζώδιό σας έχουν χάσει το δρόμο 
τους στη ζωή. Βέβαια έχετε ορισμένες 
υποχρεώσεις και πολύ σωστά σκέπτεστε 
ότι δεν μπορείτε να τις αγνοήσετε. Όμως, 
δεν ξέρω πόσο έχετε καταφέρει να εμβα-
θύνετε στη χρησιμότητα ορισμένων σχέ-
σεών σας ξεκινώντας από τον πολύ στενό 
σας κύκλο, μέχρι και τους συνεργάτες 
σας.
Θα σας απασχολήσουν τα επαγγελμα-
τικά σας και θα έχετε λίγο άγχος. Τις μέρες 
αυτές τα άστρα σας ανοίγουν ένα νέο 
κύκλο όπου μπορείτε να ασχοληθείτε με 
δάνεια, κεφάλαια, γενικά ότι αφορά χρή-
ματα από άλλους, αλλά και για να διευ-
θετήσετε τις οποιεσδήποτε υποθέσεις 
σας. Εξαιρετική περίοδος για ότι αφορά 
τα επαγγελματικά σας. Ίσως στεναχωρη-
θείτε από φιλικό περιβάλλον.

ΖΥΓΟΣ
Δίνετε έμφαση στην προνοητικότητα αυτό 
το διάστημα. Πάντα να έχετα κατά νου ότι 
οι άνθρωποι θυμούνται πολύ περισσότερα 
πράγματα από όσα νομίζουμε. Κάντε καλή 
εντύπωση σε ορισμένα άτομα, που κάποια 
στιγμή στο μέλλον η γνώμη τους θα είναι 
καθοριστική για την εξέλιξή σας.

ΣΚΟρΠΙΟΣ
Είναι πιθανό… μα πολύ πιθανό η προσω-
πική σας ζωή να αποκτήσει πολύ περισ-
σότερο σασπένς και όσο και αν δεν σας 
αρέσουν «τα ξαφνικά» μάλλον θα πρέπει 
να αρχίσετε να ζείτε με αυτή την ιδέα!!! 
Το καλό είναι ότι τώρα ξέρετε ακριβώς τι 
θέλετε γενικώς από τη ζωή σας και μάλιστα 
είστε διατεθειμένοι να το επιδιώξετε. Προ-
σοχή όμως… οι φίλοι πρέπει να παραμεί-
νουν φίλοι!! Από εσάς εξαρτάται!! Μην τους 
παραμελείτε!

ΤΟξΟΤΗΣ
Αυτή την εποχή είστε τόσο πολύ πιεσμένοι 
που σίγουρα ακόμα και τα λιγότερο σοβαρά 
ζητήματα θα σας κάνουν να αγανακτή-
σετε. Όμως, αν είναι μόνο η αγανάκτηση το 
πρόβλημα, δεν είναι τόσο σοβαρό. Γίνεται 
ωστόσο σοβαρό, αν διαισθάνεστε και κυρίως 

αν έχετε αποδείξεις ότι γίνονται πίσω από 
την πλάτη σας πράγματα εις βάρος 

σας, γεγονός που σας καθιστά 
αρκετά ανασφαλείς.

ΑΙΓΟΚΕρώΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη 
την κατά γενική ομο-
λογία άβολη και περί-
ε ργ η  κα τάσ τασ η, 

όπου ενώ είστε γεμά-
τοι από ενέργεια, δεν 

έχετε που να την εκτο-
νώσετε. Οι επιλογές σας 

δυστυχώς περιορίζονται ανά-
μεσα στο να βρείτε μία νέα ασχολία 

ή στο να έρθετε σε επαφή με φίλους που 
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να 
τους βοηθήσετε.

ΥΔρΟχΟΟΣ
Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας, 
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή κι 
αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκειται να 
αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε εσείς 
αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει και 
σας κακοφαίνεται. Και δυστυχώς τις επόμε-
νες μέρες ένα ς φίλος θα φροντίσει να σας 
πει όλη την αλήθεια για κάποιο θέμα σας 
που σας απασχολεί.

ΙχΘΕΙΣ
Κάποια απρόοπτα γεγονότα επηρεάζουν 
αρκετά την ψυχολογική σας κατάσταση. 
Πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά τι ακριβώς 
χρειάζεστε αυτή την εποχή. Μεγάλη προ-
σοχή στον επαγγελματικό σας χώρο. Θα 
πρέπει να υπολογίσετε τις κινήσεις σας, 
καθώς τίποτα δε σας χαρίζεται και αν κάτι 
πάει στραβά, θα έχει αργότερα δυσάρε-
στες συνέπειες.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Π
ροπονητής του Ολυμπιακού με κά-
θε επισημότητα είναι ο Μπέσνικ Χά-
σι. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, λίγη ώ-
ρα μετά την παρουσίασή του στους 

εκπροσώπους του Τύπου, ανακοίνωσε την έ-
ναρξη της συνεργασίας της με τον Κοσοβάρο 
τεχν ικό. Παράλληλα, έγ ιναν γνωστοί και οι 
συνεργάτες του 46χρονου πρώην προπονη-
τή της Άντερλεχτ και της Λέγκιας Βαρσοβίας.
Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημο-
σιότητας, ο Χάσι υπέγραψε συμβόλαιο ετών 
γ ια δύο χρόν ια έναν τ ι 600.000 ευρώ ετη-
σίως, με τους Πειραιώτες να διατηρούν οψιόν 
ανανέωσης γι’ ακόμα ένα έτος.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασ ίας της με τον προπονητή κ. 
Μπέσνικ Χάσι. Μαζί του, στο τεχνικό επιτε-
λε ίο, εν τάσσον ται οι Μάρκο Μπάμπιτ ς 
(βοηθός προπονητή),  Μπαρτ Μέερτ 
(αναλυτής) και Στέφεν Φανχάρεν (προ-
πονητής φυσικής κατάστασης).

Κοσάνοβιτς για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
O 27χρονος διεθνής Σέρβος σ τόπερ, 
Μίλος Κοσάνοβιτς βρίσκεται στο στόχα-
στρο των δύο «Δικεφάλων», του ΠΑΟΚ και 
της ΑΕΚ. Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ της η 
ιστοσελίδα «dhnet.be», υπογραμμιζοντας ότι 
οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν δείξει το ενδι-
αφέρον τους χωρίς όμως να έχουν καταθέ-
σει πρόταση στη βελγική ομάδα για την από-
κτησή του. 
Ο Κοσάνοβιτς έχει συμβόλαιο για τρία ακόμη 
χρόνια με τη Σταντάρ Λιέγης και πέρυσι είχε 
έναν τραυματισμό σ το γόνατο που τον είχε 
κρατήσει αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστική 
δράσης, επανήλθε όμως από τα τ έ λη του 
2016.
Ο ύψους 1.92μ. σ τόπερ βρίσκεται αυτή την 
περίοδο μαζί με τον Πρίγ ιοβιτ ς σ την απο-
σ τολή της  εθν ικής  Σερβίας.  Άρχ ισε  τ ην 
καριέρα του από την σερβική Μλάντοστ, το 

2010 πήρε μεταγραφή στην πολωνική, Κρα-
κόβια, και από το 2014 βρίσκεται στο Βέλγιο, 
αρχικά στη Μαλίν και στη συνέχεια στην Στα-
ντάρ Λιέγης.

Το «παλεύει» για Ροντρίγκες ο Ολυ-
μπιακός
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Τετάρτης (7/6) 
στην Αργεντινή, ο Γκονσάλο Ροντρίγκες απά-
ντησε αρνητικά στην πρόταση του Ολυμπια-
κού και εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναπα-
τριστεί για χάρη της Ράσινγκ Κλουμπ.
Το ενδιαφέρον της «ακαδεμία» είναι υπαρ-
κτό κι έχει δύο ατού. Το πρώτο είναι ότι προ-
σφέρει τριε τέ ς συμβόλαιο σ τον Αργεν τ ινό 
αμυντικό και το δεύτερο (παράλληλα με το 
πρώτο) επαναπατρισμό.

Και τα δύο είναι σε συνάρτηση 
με την ηλικία του πρώην ποδο-

σφαιρισ τή της Φιορεν τ ίνα. 
Στα 33 του έ τη θα έβλεπε 
θετ ικά την επισ τροφή του 
σ την πατρίδα του, πόσο 
μάλλον με ένα συμβόλαιο 
που θεωρητικά θα του εξα-

σφάλιζε την παραμονή του 
στην Αβεγιανέδα μέχρι και το 

36ο έτος της ηλικίας του.
Ωσ τόσο,  σύμφωνα με πληροφορίε ς  του 
Sport24.gr, ο Ολυμπιακός αν και γνωρίζε ι 
τις δυσκολίες δεν παρατάει την υπόθεση. Οι 
«ερυθρόλευκοι» επανήλθαν τ ις τε λευταίες 
ώρες με νέα - σαφώς βελτιωμένη - οικονο-
μικά πρόταση προς τον Αργεντινό προκειμέ-
νου να τον δελεάσουν να μείνει στην Ευρώπη 
και να έρθει στην Ελλάδα.
Πλέον, είναι στο χέρι του ιδίου. Εάν θα επι-
λέξει να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο υπό 
την πιθανότητα να αγωνιστεί στο Champions 
League - σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευ-
κοι» προκριθούν στους ομίλους - ή την επι-
στροφή στην πατρίδα του μετά από 14 χρό-
νια.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Λίγη ώρα μετά την παρουσίασή του, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της 
συνεργασίας της με τον Μπέσνικ Χάσι.

Ανακοίνωσε Χάσι ο 
Ολυμπιακός

αθλητικά

Οι επαφές των FIFA / UEFA με τις Ενώσεις διήρκησαν περί-
που 3 ώρες στο Caravel. Οι διεθνείς Ομοσπονδίες εκπρο-
σωπήθηκαν με τον Σέρβο Λάκοβιτς, τον Ελληνοιταλό Ρηγό-

πουλο αλλά και δύο παράγοντες από Μάλτα και Γεωργία. 
ήνυμά τους προς τους εκπροσώπους των Ενώσεων ήταν πως 
«θα γίνουν οι αλλαγές όπως τις θέλουμε, αλλιώς έχουμε τον 
τρόπο να τις περάσουμε. Θα γίνουν όλα όσα πρέπει αλλιώς θα 
έχετε ξανά μεγάλο πρόβλημα (σ.σ. υπονοώντας GREXIT)». Στις 
συζητήσεις με τις Ενώσεις εκπροσωπήθηκε ανάμεσα στα άλλα 
και η ΕΠΣ Ηρακλείου με τον κ. Τζώρτζογλου. Η ατζέντα περι-
λάμβανε αρκετά θέματα και οι συζητήσεις κράτησαν περίπου 
3 ώρες.
Τέθηκαν επί τάπητος οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κατα-
στατικό, η ανάγκη για πιο μικρό συμβούλιο στην ΕΠΟ και πιο 
μικρή Γ.Σ. σε αριθμό. Οι FIFA / UEFA θέλουν ακόμα και πιο 
μικρή Εκτελεσ τική Επιτροπή. Να υπάρχει ένας εκπρόσωπος 
από κάθε Ένωση, με τις Ενώσεις να ζητούν τρεις και ένας από 
κάθε ΠΑΕ. Για το κομμάτι της διαιτησίας οι FIFA / UEFA επισήμα-
ναν ότι δεν θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Οι FIFA / UEFA 
έχουν την δέσμευση του Βασιλειάδη πως εφόσον περάσουν οι 
αλλαγές που απαιτούνται στην κατασταστική Γ.Σ. της ΕΠΟ στις 
30 Ιουνίου θα επέλθει άμεσα και η αλλαγή του Νόμου για να 
δρομολογηθούν εκλογές στην Ομοσπονδία.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης που θα οριστεί θα υπάρχει για το 
κομμάτι της ΕΠΟ και της διαιτησίας και είναι προφανές πως οι 
FIFA / UEFA θα έχουν την εποπτεία στην ελληνική Ομοσπονδία 
και μετά τις εκλογές. Η Μεικτή Επιτροπή Επαγγελματικού Πρω-
ταθλήματος - που έπεσε επίσης στο τραπέζι - θα είναι εκείνη 
που θα γνωμοδοτεί γ ια θέματα επαγγελματικού ποδοσφαί-
ρου στην ΕΠΟ. Θα έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρα-
κτήρα. Καταργούνται περίπου 10 Επιτροπές όπως του Ευ αγω-
νίζεσθαι και της Στρατηγικής Ανάπτυξης ποδοσφαίρου. Οι τελι-
κές αντιπροτάσεις των Ενώσεων θα σταλούν μέχρι την Δευτέρα. 
Εκ μέρους των FIFA και UEFA παραδέχθηκαν στις επαφές με τις 
Ενώσεις πως υπάρχουν προβλήματα με διαιτησία και Κυβέρ-
νηση και άλλα θέματα και πως θα τα δουν όλα ξανά άμεσα.

 ΝΕΑ ΕΠΑΦΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
 Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες έγινε νέα επαφή 
εκπροσώπων των Ενώσεων με την πλευρά Βασιλειάδη. Συζητή-
θηκαν εκ νέου όλα τα απαραίτητα θέματα και όλα όσα αφορούν 
στις Ενώσεις και το κομμάτι της ΕΠΟ αλλά και τις εκλογές και τις 
αλλαγές που πρέπει να κάνει η Πολιτεία.

FIFA / UEFA σε Ενώσεις: 
«Αλλαγές όπως τις 
θέλουμε, αλλιώς έχουμε 
τον τρόπο»!
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Α
ισιόδοξος πως τελικά ο 
Ηρακλής θα αποφύγει 
τον υποβιβασμό, εμφα-
νίστηκε ο Τάσος Κατσα-

μπής.
Ο πρώην αρχηγός του Γηραιού, 
φιλοξενήθηκε στον Arena FM, 
όπου μίλησε για τη λανθασμένη 
διαχείρηση των οικονομικών της 
ΠΑΕ, εκφράζοντας ταυτόχρονα την 
αβεβαιότητά του για την επόμενη 
μέρα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
 «Ο Ηρακλής χωρίς αυτά τα μεγάλα 
χρέη, με μια σωστή διαχείριση, θα 
έβγαινε μια χαρά και θα έμεναν και 
χρήματα για μεταγραφές. Αυτό 
δεν μπορούσα να το καταλάβω 
από τότε που ήμουνα ποδοσφαι-
ριστής. Πως γίνεται με τόσα έσοδα, 
από την ΕΠΟ, από τον κόσμο, αυτή 
η ομάδα κάθε χρόνο να έμπαινε 
μέσα…
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε 
από το καλοκαίρι, αλλά πάντα βρί-
σκαμε κάποιο …ντουβάρι μπρο-
στά μας».
Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν 
θέλω να μιλήσω για κανέναν 
παράγοντα. Τα παιχνίδια κερ-
δίζονται μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο, τώρα αν κάποιοι ψάχνουν 
να βρουν αν ξεχρεώσαμε τον 
Πουρτουλίδη… Το παιδί με πήρε 
3-4 φορές και ένιωθε ενοχές που 
ακούγεται το όνομα του σε μια 
τέτοια υπόθεση. Μου έλεγε, ότι ο 
Ηρακλής τον έχει ξεχρεώσει και 
αν μπορούσε να κάνει κάτι. Πάλι 
καλά που είχε αίσιο τέλος αυτή η 
ιστορία.
Εγώ δεν ξέρω αν έχω θέση στο 
ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορώ να 
γίνω λαμόγιο… Αν δω συνθήκες 
που εμπνέουν και είναι καθαρά τα 
πράγματα, θα μπω να βοηθήσω, 
δυστυχώς πάντως το μεγαλύτερο 
ποσοστό στο ποδόσφαιρο είναι 
λαμόγια και μάλιστα επιβιώνουν ».
Τι θα γίνει στον Ηρακλή;
«Θα δικαιωθούμε! Το θέμα είναι 
τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Δεν 
θέλω και δεν πρέπει να ξανα-τρα-
βήξουμε ότι τραβήξαμε πέρυσι 
. Θέλω να ξαναπώ ένα μεγάλο 

μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Σε 
μικρή ηλικία και χωρίς εμπειρία, 
διαχειρίστηκαν τέλεια μια τέτοια 
κατάσταση. Έβαλε φυσικά το χέρι 
του και ο κ.Παντελίδης, που του 
βγάζω το καπέλο».
Θα φύγει ο Παπαθανασάκης;
«Δεν ξέρω είναι η μοναδική ερώ-
τηση που δεν μπορώ να απα-
ντήσω. Δεν βγαίνει άκρη με αυτόν 
τον άνθρωπο. Ο αγώνας μας συνε-
χίζεται, αύριο έχουμε κάποια 
ραντεβού και ξανά στους δρόμους 
μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο 
μας, να είναι ο Ηρακλής εκεί που 
πρέπει να είναι».

«Πήρα τη σωστή απόφαση 
για Ηρακλή»
Δικαιωμένος από την απόφασή 
του να ψηφίσει υπέρ του Ηρακλή 
στο συμβούλιο της Super League, 
εμφανίστηκε ο Γιώργος Σπανός.
«Για την ψηφοφορία που αφο-
ρούσε στον Ηρακλή, δεν ήμα-
σταν αρμόδιοι σαν συμβούλιο του 
συνεταιρισμού να βγάλουμε από-
φαση για υποβιβασμό. Τη συγκε-
κριμένη απόφαση την παίρνουν 
τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. 
Δεν έχουμε εμείς καμία τέτοια 
αρμοδιότητα. Πιστεύω πήρα τη 
σωστή απόφαση για τον Ηρακλή 
όπως αποδείχθηκε.
Δε θέλω να κάνω εκτίμηση για 
τον Ηρακλή και για τα εσωτερικά 
του. Εύχομαι να είναι έντάξει στο 
οικονομικό και να κρίνονται τα παι-
χνίδια μέσα στους αγωνιστικούς 
χώρους.
Ο Ηρακλής είναι ιστορική ομάδα 
με πολύ κόσμο που στενοχωριέται 
για το μέλλον της. Είναι κρίμα γιατί 
τράβηξε πολλά και εκεί που νομί-
σαμε ότι επιστρέφει καθαρός, πάλι 
έχει προβλήματα.
Οι αντιπαραθέσεις πλέον είναι επι-
χειρηματικές και έξω από το χώρο 
του ποδοσφαίρου. Η χρονιά δεν 
έκλεισε καλά μέχρι να γίνουν εκλο-
γές. Με προμετωπίδα τη διαιτη-
σία, ξαναχάλασε το κλίμα. Αυτά 
κάνουν καλό στο ποδόσφαιρο. 
Πως μετά να έρθουν προπονητές 
και παίκτες από το πάνω ράφι;»

«Θα δικαιωθεί ο 
Ηρακλής»

... είναι στις 21:45 της Παρασκευής. Η Εθνική 
Ελλάδος θα δοκιμαστεί στην Ζένιτσα της 
Βοσνίας σ’ ένα ματς που μπορεί να κρίνει σε 
μεγάλο βαθμό την πρόκριση στο Μουντιάλ 
της Ρωσίας. 

Ο
τι κερδίσαμε με την Βοσνία στο... 95’ 
με το γκολ του Τζαβέλλα το χάσαμε 
στο... 89’ με το γκολ του Λουκάκου. 
Και πάλι όμως. Η Εθνική μας ομάδα 

βρίσκεται στην δεύτερη θέση του 8ου ομίλου για 
τα προκριματικά του Μουντιάλ της Ρωσίας. Πίσω 
από το Βέλγιο (13 βαθμούς) και μπροστά από την 
Βοσνία (10 βαθμούς) με 11 βαθμούς.
Οπότε μπορείτε να καταλάβετε την κρισιμότητα 
του αγώνα της Παρασκευής (21:45 Cosmote 
Sports1, ΣΚΑΙ) σ την Ζέν ιτσα της Βοσν ίας. Η 
Εθνική αρχικά δεν θέλει να χάσει για να παρα-
μείνει πάνω από τον αυριανό της αν τ ί-
παλο, μιας και η δεύτερη θέση οδηγεί 
σε αγώνες μπαράζ, και αν μπορέσει 
(που μπορεί κάτι που απέδειξε και 
μέσα σ τις Βρυξέλλες κόντρα σ το 
Βέλγιο) να πάρει τη νίκη η οποία 
όχι μόνο θα της αυξήσει τις πιθα-
νότητες να κλειδώσει την δεύτερη 
θέση αλλά και να διεκδικήσει την 
πρώτη στο ματς με «κόκκινους διαβό-
λους» στο «Καραϊσκάκης».
Αλλωστε το δήλωσε και ο Μίκαελ Σκίμπε στην 
συνέντευξη Τύπου. Πως και ο βαθμός της ισοπα-
λίας είναι καλός αλλά σίγουρα οι τρεις της νίκης 
θα είναι καλύτεροι εάν έρθουν.
Ομως τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Εκτός 
του ότι η Βοσνία είναι μια εξαιρετική ομάδα (και 
θα έχει κανονικά τον Πιάνιτς ο οποίος ξεπέρασε 
τον τραυματισμό του) η Εθνική θα παίξει σε μια 
«καυτή» έδρα. Σε αυτά προσθέστε και τις απου-
σίες που έχει ο Σκίμπε γ ια τον συγκεκριμένο 
αγώνα. Ταχτσίδης, Σάμαρης και Τζαβέλλας είναι 
τιμωρημένοι για το συγκεκριμένο ματς με αποτέ-
λεσμα ο Γερμανός να χάσει τρεις από τους έντεκα 
βασικούς που είχε στο ματς κόντρα στον Βέλγιο!
Ο τεχνικός της Βοσνίας, Μεχμέντ Μπαζνάρεβιτς, 
τόνισε στη δική του συνέντευξη Τύπου πως η 
δική του ομάδα είναι το φαβορί μιας και αγωνί-
ζεται εντός έδρας ενώ ο Τζέκο αναφέρθηκε στην 
μονομαχία που θα έχει με τον συμπαίκτη του 
στην Ρόμα, Κώστα Μανωλά.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Συνολικά οι δύο χώρες έχουν αναμετρηθεί επτά 
φορές σε προκριματικούς ομίλους και η Εθνική μας 
μετράει τέσσερις νίκες, δύο ματς έχουν λήξει ισό-
παλα και η Βοσνία μετράει μόλις μια νίκη. Αυτή στις 
22 Μαρτίου του 2013 όταν η Βοσνία νίκησε με 3-1 
(Τζέκο 30’, 54’, Ιμπίσεβιτς 36’ – Γκέκας 93’).
Στα υπόλοιπα παιχνίδια:
13/11/2016 Ελλάδα – Βοσνία 1-1
12/10/2012 Ελλάδα – Βοσνία 0-0
13/10/2007 Ελλάδα – Βοσνία 3-2
11/10/2006 Βοσνία – Ελλάδα 0-4
2/4/1997 Βοσνία – Ελλάδα 0-1
1/9/1996 Ελλάδα – Βοσνία 3-0

ΡΕΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ
Οσον αφορά το σχήμα της Εθνικής μας; Με τις αρκε-
τές απουσίες που έχει ο Σκίμπε σκέφτεται να βάλει ως 
αριστερό μπακ τον πρωτοεμφανιζόμενο Παναγιώτη 

Ρέτσο, ώστε ο Κώστας Σταφυλίδης να μείνει 
στην θέση του αριστερού χαφ.

Οι άλλες θέσεις θα είναι με τον Καρνέζη 
στο τέρμα, τον Τοροσίδη δεξί μπακ 
και τους Παπασταθόπουλο, Μανωλά 
στα στόπερ. Αλλαγές θα υπάρχουν 
σίγουρα στ’ αμυντικά χαφ μιας και 

είναι τιμωρημένος και ο Σάμαρης και 
ο Ταχτσίδης. Η λογική λέει πως ο Σκίμπε 

θα πάει με Τζιόλη και Μανιάτη και μπρο-
στά τους τον Φορτούνη και τον Μάνταλο στα 

δεξιά με τον Μήτρογλου να είναι σε ένα ακόμα παι-
χνίδι ο φορ της ομάδας.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Και διαιτητής της ανα-
μέτρησης θα είναι ο Ιταλός, Νίκολα Ριτσόλι. Μαζί του 
θα είναι οι συμπατριώτες του, Ρικάρντο Ντι Φιορε, 
Λορέντσο Μανιανέλι (βοηθοί) και Μάρκο Γκουιντά 
(τέταρτος)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Βέλγιο 13 22-2
Ελλάδα 11 10-3
Βοσνία 10 13-5
Κύπρος 4 3-8
Εσθονία 4 5-15
Γιβραλτάρ 0 2-22
* Υπενθυμίζουμε επειδή μιλάμε για διοργάνωση της 
FIFA (Μουντιάλ) σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράει η 
διαφορά τερμάτων.

εθνική ελλάδος

Η πιο μεγάλη ώρα...

αθλητικά
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Μπορεί να είναι αδιάφορος, 
αλλά ο ΟΦΗ συνεχίζει να παίρνει 
τα τρίποντα, με τελευταίο 
αυτό κόντρα στην Αναγέννηση 
Καρδίτσας με 0-2. Νίκες για 
Παναιγιάλειο, Τρίκαλα και 
Αιγινιακό.

Ψ
ηλά το κεφάλι για τον ΟΦΗ, 
που οδεύει προς το φινάλε 
του πρωταθλήματος με νίκη! 
Οι Κρητικοί, έκαναν το καθή-

κον τους και επικράτησαν 0-2 της Ανα-
γέννησης Καρδίτσας.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτερο και 
στα 90 λεπτά και κατάφεραν να πάρουν 
το προβάδισμα από το πρώτο μέρος. 
Συγκεκριμένα, ο Βουό ήταν αυτός που 
στο 31’ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα για το 0-1. Η υπεροχή του 
ΟΦΗ δεν καρποφόρησε γ ια δεύτερη 
φορά στο πρώτο μέρος και έτσι το 0-1 
ήταν το σκορ του ημιχρόνου.
Καλλιθέα – Τρίκαλα 0-1
Στην έδρα της ήδη υποβιβασμένης 
Καλλιθέας, τα Τρίκαλα κατάφεραν και 
πέρασαν επικρατώντας με 0-1.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση 
ήρθε σ το πρώτο μέρος. Πιο συγκε-
κριμένα, σ το 35’ οι φιλοξενούμενοι 
κέρδισαν πέναλτ ι σε χέρι του Ντ ια-
γκ ιτ έ το οποίο ανέ λαβε να εκ τ ε λέ-
σει ο Ριζογιάννης. Ο άσος των Τρικά-
λων δεν αστόχησε και έκανε το 0-1, με 
τους γηπεδούχους στο 45’ να έχουν το 
πρώτο τους δοκάρι με τον Συριόπουλο.
Λέμε το πρώτο τους καθώς σ το δεύ-
τ ε ρο  ημ ίχ ρονο ε ί χαν  ακόμα δύο. 
Αρχικά στο 55’ ο Τσώνης σημάδεψε το 
δοκάρι, ενώ στο 63’ το ίδιο έκανε και 
ο Λεβέντης. Τελικά και μέχρι το τέλος 
της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι και το 
0-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
Κισσαμικός-Πανσερραϊκός 1-1
Ισόπαλη 1-1 έ ληξ ε  η  αναμέ τ ρηση 
μεταξύ Κισσαμικού και Καλλονής, με 
τους γηπεδούχους να κλειδώνουν την 
παραμονή τους σ τη Football League. 
Αυτό ήταν το τελευταίο παιχν ίδι του 
Πανσερραϊκού γ ια φέτος, καθώς την 
τε λευταία αγωνισ τ ική αν τ ιμε τωπίζε ι 
την Καλλονή που έχει αποβληθεί από 
το πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους 
αντιπάλους τους, ανοίγοντας το σκορ 
μόλις σ το 11’ με τον Κάκκο. Οι γηπε-
δούχοι πήραν τον έλεγχο στη συνέχεια, 
δοκιμάζον τας να ισοφαρίσουν, αλλά 
η προσπάθεια του Στογιάνοφ στο 33’, 
σταμάτησε στο δοκάρι του Ρίστιτς.
Ένα λεπτό μετά τη σέν τρα του δευτέ-
ρου μέρους, ο Κισσαμικός ισοφάρισε. 
Ο Μίλιτς εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του 
Μάντζη, κάνοντας με προβολή το 1-1 
στο 46’. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το 
τέλος, με τις δύο ομάδες να μη ρισκά-
ρουν ιδιαίτερα.

Παναιγιάλειος-Πανελευσινια-
κός 4-0
Ο Παναιγιάλειος επικράτησε με 4-0 του 
Πανελευσ ιν ιακού, σε ένα αδιάφορο 
βαθμολικά παιχνίδι, καθώς οι φιλοξε-
νούμενοι έχουν ήδη υποβιβαστεί.
Με το καλημέρα ο Παναιγιάλειος είχε 
δοκάρι, με τά από σουτ του Μπρους 
σ το 4’. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να 
έ χουν την πρωτοβουλία των κ ινή -
σεων στο πρώτο μέρος, απειλώντας με 
τους Τσιλιγκίρη στο 11’, Σκαρτσίλα στο 
35’ και Κρητικό σ το 37’, αλλά ο Γκό-
μες δήλωνε παρών. Το γκολ ήρθε στο 
45’ με τον Κρητικό να εκμεταλλεύται τη 
σέντρα του Τσιλιγκίρη.
Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευ-
τέρου μέρους, η ομάδα του Σπανού 
έφτασε σε ένα ακόμη τέρμα. Ο Κρητι-
κός βρέθηκε σ την περιοχή, κάνοντας 
από κοντά το 2-0 στο 52’. Στο 55’ έγινε 
το 3-0 με σκόρερ το Σκαρτσίλα. Στο 69’ 
λίγο οι γηπεδούχοι άγγιξαν το τέταρτο 
τέρμα, αλλά το δοκάρι σ ταμάτησε το 
σουτ του Μπούζα. Αυτό έγινε στο 82’. 
Ο Γκόμες απέκρουσε ασταθώς το σουτ 
του Τσιλιγκίρη, με τον Γκούφα να παίρ-
νει το ριμπάουντ, γράφοντας το 4-0.  

Αιγινιακός-Αχαρναϊκός 3-1
Ο Αιγ ιν ιακός επικράτησε με 3-1 του 
Αχαρναϊκού γ ια την 33η αγωνισ τ ική 
της Football League. Οι δύο ομάδες 
έπαιξαν χωρίς άγχος, καθώς έ χουν 
εξασφαλίσει την παραμονή τους στην 
κατηγορία.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 17ο 
λεπτό. Ο Πατράλης σούταρε δυνατά 
έξω από την περιοχή, με την μπάλα να 

κοντράρει στους αμυντικούς του Αχαρ-
ναϊκού και τον αμαρκάριστο Λιόλιο να 
πλασάρει για το 1-0. Στο 30’ οι φιλοξε-
νούμενοι λίγο έλειψε να ισοφαρίσουν, 
αλλά ο Τόλιος απέκρουσε εντυπωσιακά 
την κεφαλιά του Κυριαζόπουλου, με το 
σκορ να μην αλλάζει μέχρι το τέλος του 
ημιχρόνου.
Το δεύτερο μέρος άρχισε με γκολ για 
τον Αχαρναϊκό. Ο Καραντασιάδης με 
πλασέ από πλάγια θέση έκανε το 1-1 
στο 49’. Στο 75’ ο Αιγινιακός πήρα ξανά 
κεφάλι σ το σκορ, με τον Πατράλη να 
κάνει το 2-1. Οι γηπεδούχοι δε σταμά-
τησαν εκεί, πετυχαίνοντας το 3-1 σ το 
80’, χάρη σε σουτ του Φασίδη από το 
ύψος του πέναλτι.

Απόλλων Σμύρνης - Χανιά 3-0
Πρωταθλητής Football League αναδεί-
χθηκε μετά και το 3-0 επί των Χανίων ο 
Απόλλων Σμύρνης! Η ομάδα της Ριζού-
πολης, πανηγύρισε και τυπικά την επι-
σ τροφή της σ τη Σούπερ Λιγκ και το 
γιόρτασε εντός και εκτός γηπέδου.
Το πάρτι που χε σ τηθεί σ τις εξέδρες, 
περίμενε για 90 λεπτά, καθώς έπρεπε 
να έρθει η νίκη επί των Χανίων. Τελικά 
αυτή ήρθε άνετα, μιας και μόλις σ το 
9’ ο Πετρόπουλος με υπέροχο τέρμα 
έκανε το 1-0 και έδειξε πως η «Ελαφρά 
Ταξιαρχεία» θα έχει ένα εύκολο από-
γευμα. Έτσι και ήταν, με τον Κονέ στο 

36’ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομά-
δας του με ένα πανέμορφο σουτ εκτός 
περιοχής.
Στην επανάληψη, όλοι πλέον μετρού-
σαν αν τ ίσ τ ροφα γ ια την απονομή. 
Όμως, ο Απόλλων ήθελε να ευχαρι-
σ τήσε ι όσο περισσότερο μπορούσε 
τον κόσμο που βρέθηκε σ το γήπεδο 
και έτσι στο 52’ ο Περογαμβράκης με 
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
για το 3-0. Από εκεί και πέρα, ο ρυθ-
μός έπεσε, με τους γηπεδούχους να 
έ χουν κάποιε ς ακόμα ευκαιρίε ς.  Το 
3-0 έμεινε μέχρι τέλους και ο Απόλλων 
πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου.

Σπάρτη - Λαμία 0-1 
κόμη μία νίκη προσέθεσε η Λαμία στο 
ενεργητικό της, καθώς κέρδισε με 1-0 
σ τη Σπάρτη. Σε ένα ματ ς με διαδικα-
στικό χαρακτήρα, οι παίκτες του Μπά-
μπη Τεννέ πήραν τους τρεις βαθμούς 
χάρη σε γκολ που πέτυχε ο Ρότσα στο 
20’ με σουτ. Οι φιλοξενούμενοι ουσι-
αστικά έπαιξαν όσο... χρειάζονταν για 
να κερδίσουν (ε ίχαν και δοκάρι σ το 
49΄μετά από σέντρα-σουτ του Χριστο-
φιλλέα), κόντρα σε έναν αντίπαλο που 
δεν τους απείλησε ουσιαστικά. Κυρίως 
στο δεύτερο μισό, όπου επισκέφτηκε 
μόνο μία φορά με αξιώσεις τα καρέ 
του Τσέναμο (στο 86’ με σουτ του Φρά-
γκου).

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

ο οφη το καθήκον του!

αθλητικά
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Η Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχθηκε μία 
κλάση πάνω από την Γιουβέντους και 
με τον Ρονάλντο να βάζει δύο γκολ 
τη συνέτριψε 4-1 στο Κάρντιφ και 
χάραξε το όνομά της για 12η φορά 
στο τρόπαιο του Champions League.

Π
έρασαν 24 χρόνια. Φαινόταν ότι 
δεν θα συμβεί ποτέ. Αν όμως συ-
νέβαινε, θα ήταν με τον Ζινεντίν 
Ζιντάν στον πάγκο και τον Κρι-

στιάνο Ρονάλντο στην επίθεση. Ετσι κι έ-
γινε. Η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε ότι βρίσκεται 
σε άλλο επίπεδο από την Γιουβέντους και 
με τον CR να σκοράρει δύο φορές, έγινε η 
πρώτη ομάδα που κρατά τον τίτλο της στο 
Champions League. Η Γιουβέντους στάθη-
κε πολύ καλά στο πρώτο μέρος όταν και 
ισοφάρισε αλλά στο δεύτερο μέρος υπέ-
στη αρνητικό makeover και υπέκυψε στους 
Merengues που έδειξαν απίστευτη φυσι-
κή κατάσταση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η 
Ρεάλ φόρεσε το στέμμα για 12 φορά στην 
ιστορία, ενώ οι Bianconeri πήγαν το αρνη-
τικό τους ρεκόρ στις μόλις 2 κατακτήσεις 
σε 9 τελικούς στην κορυφαία διοργάνωση, 
δεχόμενη 4 γκολ ενώ στα 12 προηγούμε-
να ματς, είχε δεχθεί 3. Πρώτος παίκτης με 
γκολ σε τρεις τελικούς ο Ρονάλντο, που με 
τα δύο γκολ έγινε ο πρώτος σκόρερ της δι-
οργάνωσης για 6η φορά, επίδοση που α-
ποτελεί ρεκόρ.
Η Ρεάλ δεν κατάφερε σε υποψία ευκαιρίας 
να εκμεταλλευτεί το μίνι-σοκ της Γιούβε 
μετά το γκολ με τον Ισκο και δεν άργησε να 
το πληρώσει. Στο 27’ ύστερα από σέντρα 
του Αλεξ Σάντρο από αριστερά, ο Pipita 
έστρωσε στον Μάντζουκιτς, ο οποίος με 
εκπληκτικό γυριστό που θα περάσει στα 
highlight της διοργάνωσης νίκησε τον 
Νάβας για το 1-1 σκοράροντας με δεύτερη 
διαφορετική ομάδα σε τελικό (Μπάγερν). 
Η Γιουβέντους ανέβηκε άμεσα ψυχολογικά 
μετά το γκολ και αφού στο 33’ η κεφαλιά-
ψαράκι του Ρονάλντο δεν ήταν καλή, οι 
ομάδες πρόσεξαν στο φινάλε του πρώτου 
μέρους, το οποίο ολοκληρώθηκε με 1-1.
Στο δεύτερο μέρος είδαμε ένα εντελώς δια-
φορετικό σκηνικό. Μετά τα πρώτα λεπτά, 

η Ρεάλ μετέφερε εμφατικά το παιχνίδι στο 
μισό της Γιουβέντους και δεν έφευγε με 
τίποτα. Στο 55’ ο Μόντριτς σούταρε στον 
Μπουφόν, στο 56’ ο Μαρσέλο άουτ και στο 
58’ ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε τη σέντρα 
αλλά ο Ρονάλντο δεν πρόλαβε. Η Γιουβέ-
ντους δεν μπορούσε να απεγκλωβιστεί από 
την πίεσω των Blancos, οι οποίοι σκόρα-
ραν τελικά με έναν... απίθανο σκόρερ με 
έναν απίθανο τρόπο. Στο 61’ το σουτ του 
Κροος αποκρούστηκε και η μπάλα έφτασε 
στον Καζεμίρο που δοκίμασε κεραυνό από 
τα 25 μέτρα, η μπάλα βρήκε στον Κεντίρα 
και πήγε στη γωνία του Μπουφόν, που δεν 
μπορούσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει 
το 1-2.
Πριν προλάβει να καταλάβει τι έγινε, η 
Γιουβέντους είδε ξανά την μπάλα στα 
δίχτυα της. Υστερα από γρήγορο παιχνίδι 
από δεξιά, ο Μόντριτς βγήκε και έκανε τη 
σέντρα, ο Μπουφόν δεν βγήκε και ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο τον τιμώρησε σκοράρο-
ντας σε βάρος του για 7η φορά σε 5 αγώ-
νες και πηγαίνοντας το σκορ στο 1-3. Ούσα 
πλέον πίσω στο σκορ με δύο γκολ, η Κυρία 
προσπάθησε να βγει από το δικό της μισό, 
όμως το μέτριο παιχνίδι των περισσότε-
ρων αστεριών της και το γεγονός ότι ο Ιγου-
αΐν κοβόταν κάθε φορά που έπαιρνε την 
μπάλα, δεν της επέτρεπε να κάνει πολλά.
Στο 73’ μετά το γύρισμα του Μαρσέλο ο 
Κριστιάνο δεν κατάφερε να γίνει ο πρώτος 
με χατ-τρικ σε τελικό στο CL και στο 80΄ο 
Πορτογάλος έκανε τρελό σπριντ και προ-
σπάθησε να δώσει στον Μπέιλ, που μπήκε 
αλλαγή, αλλά ο Ουαλός κόπηκε τελευταία 
στιγμή. Στο τελευταίο κομμάτι, αφού δεν 
είχε τίποτα απολύτως να χάσει, η Γιουβέ-
ντους, βγήκε πιο μπροστά. Στο 82’ η κεφα-
λιά του Αλεξ Σάντρο μετά το φάουλ του 
Αλβες πέρασε έξω και στο 84’ η Γιουβέ-
ντους έμεινε με δέκα εξαιτίας της δεύτε-
ρης κίτρινης που είδε ο Κουαδράδο σε... 
φάση με τον Ράμος. Στο 86’ ο Ιγουαΐν είχε 
την ευκαιρία αλλά η κεφαλιά του ήταν κακή 
και για... κακή τύχη των Τορινέζων το σκορ 
πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις στο 90’ με 
το πλασέ του Μάρκο Ασένσιο μέσα από 
την περιοχή ύστερα από γύρισμα από αρι-
στερά για το τελικό 1-4.

Ι
σπανία και Κολομβία αναδείχθηκαν ι-
σόπαλες 2-2 στο φιλικό της Μούρθια, 
με τον Φαλκάο να ολοκληρώνει την α-
νατροπή, σκοράροντας μετά από 2 χρό-

νια, αλλά τον Μοράτα να απαντά στο 87’.
H Κολομβία βρέθηκε κοντά σε μία σπου-
δαία φιλική νίκη στην Ισπανία, αλλά τελικά 
στο 87’ ο Άλβαρο Μοράτα διαμόρφωσε το 
τελικό 2-2 στο «Estadio Nueva Condomina» 
της Μούρθια.
Η Furia Roja άνοιξε το σκορ στο 22’ με τον 
Νταβίντ Σίλβα, απάντησε στο 39’ ο Έντουιν 
Καρδόνα της Πατσούκα και την ανα-
τροπή ολοκλήρωσε ο Ρανταμέλ 
Φαλκάο στο 55’.
Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του 
Φαλκάο με την εθνική μετά 
από δύο χρόνια και μία ημέρα, 
αλλά ο Μοράτα του στέρησε τη 
χαρά της νίκης, διαμορφώνο-
ντας το τελικό 2-2 στο 87’.

«3άρα» η Ιταλία στην Ουρου-
γουάη
Φιλική νίκη με 3-0 επί της Ουρουγουάης 
πήρε η Ιταλία στο «Stade de Nice», με το 
σκορ να ανοίγει μόλις στο 7ο λεπτό με το 
εντυπωσιακό αυτογκόλ του Χοσέ Μαρία 
Χιμένες.
Ο αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης έστειλε 
την μπάλα στο «γάμα» του Μουσλέρα, στην 
προσπάθειά του να αποτρέψει τον Αντρέα 
Μπελότι από το να σκοράρει.
Στο 82’ ο Έντερ έκανε το 2-0 με κοντινή 
κεφαλιά και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο 
Ντανιέλε Ντε Ρόσι στο 92’ με εκτέλεση 
πέναλτι.

Νεκρός στην προπόνηση ο Σεΐκ Τιοτέ
Ο Σεΐκ Τιοτέ άφησε την τελευταία πνοή του 
τη Δευτέρα σε ηλικία 30 ετών, μετά από 
κατάρρευση από άγνωστη αιτία στη διάρ-
κεια προπόνησης με την κινεζική ομάδα 
στην οποία αγωνίζεται από τις αρχές του 
2017.
Ο Σεΐκ Τιοτέ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια 
της απογευματινής προπόνησης της Μπέ-
ιτζιν Έντερπραϊζις και άφησε την τελευταία 
πνοή σε ηλικία μόλις 30 ετών. Την είδηση 
μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ που επικοινώνη-
σαν με το νοσοκομείο όπου διακομίστηκε ο 
διεθνής μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έκανε προπό-
νηση με την κινεζική ομάδα στην οποία ανή-
κει από τις αρχές του 2017 και με την οποία 
μετράει ήδη 11 συμμετοχές στη δεύτερη 
κατηγορία του κινεζικού πρωταθλήματος. 
Την ώρα που μοιράζονταν οι σαλιάρες για 
να χωριστούν οι παίκτες σε ομάδες, ο Τιοτέ 
κατέρρευσε στο γήπεδο.
Ο ατζέντης του επιβεβαίωσε ότι ο πελάτης 
του απεβίωσε. «Με βαθιά λύπη μπορώ να 
επιβεβαιώσω ότι ο πελάτης μου, Σεΐκ Τιοτέ, 

έφυγε από τη ζωή νωρίτερα μέσα στην 
ημέρα, αφότου κατέρρευσε στην 

προπόνηση με τον σύλλογό 
του, Μπέιτζινγκ Έντερπραϊ-
ζις. Δεν μπορούμε να πούμε 
κάτι παραπάνω προς στιγ-
μήν και ζητούμε σεβασμό 
για την οικογένειά του σε 

αυτήν τη δύσκολη στιγμή. 
Ζητούμε γ ια τ ις προσευ-

χές σας», δήλωσε ο Εμανουέλε 
Παλαντίνο.

Ο Τιοτέ βρέθηκε στο στόχαστρο του Ολυμπι-
ακού το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποχώ-
ρησε από τη Νιούκαστλ μετά από έξι σεζόν, 
ωστόσο προτίμησε την πρόταση της Γαλα-
τάσαραϊ. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν γραφτό 
του να συνεχίσει την καριέρα του ούτε στην 
άλλη πλευρά του Αιγαίου πελάγους, αφού 
απέτυχε στις ιατρικές εξετάσεις, λόγω προ-
βλήματος που εντοπίστηκε στον αριστερό 
μηνίσκο.
Στις 9 Φεβρουαρίου υπέγραψε στον σύλ-
λογο της κινεζικής πρωτεύουσας και έκανε 
ντεμπούτο στην πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος, στην ήττα με 2-1 από την Κινγκντάο 
Χιουάνγκαϊ.

Συνεχίζει στην Μαλίν ο Νίνης
Ο Σωτήρης Νίνης μπήκε πρόσφατα στο χει-
ρουργείο, ωστόσο, θα είναι πανέτοιμος 
στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της 
Μαλίν. Ο Έλληνας μέσος κόντρα στα σενά-
ρια από το Βέλγιο δεν θα αποχωρήσει από 
τον σύλλογο παρά τον μικρό χρόνο συμμε-
τοχής που είχε κατά την διάρκεια της σεζόν. 
Ο «Ελ Νίνιο» έχει συμβόλαιο για δύο χρό-
νια ακόμη και περιμένει τις ευκαιρίες για να 
δείξει το καλό πρόσωπο που είχε στην Σαρ-
λερουά. Ένα πρόσωπο που έφερε και την 
μεταγραφή του στην Μαλίν.

πρώτη ομάδα με back-to-
back τίτλους στο Champions 
League η Βασίλισσα

ο μοράτα απάντησε στον 
φαλκάο

αθλητικά
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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

ΖΗΤETAI 
ΔΩΜΑΤΙΟ

Ζητείται Δωμάτιο
κατά προτίμηση

με ιδιωτική κουζίνα 
& μπάνιο

στη ευρύτερη 
περιοχή

του East York.
Tηλ: Βαγγέλης  

647.537.3116
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Παίρνοντας τον παλμό των φίλων 
του ΑΠΟΕΛ στις συζητήσεις αλλά και 
στις ραδιοφωνικές τους παρεμβάσεις, 
είναι ξεκάθαρο ότι στο άκουσμα του 
ενδιαφέροντος για τον Λούκας Σόουζα 
ξέσπασε θύελλα ενθουσιασμού.

Β
έβαια όταν είναι μια δύσκολη περίπτω-
ση πάντα αυτό συμβαίνει αλλά όπως και 
να έχουν τα πράγματα στην πλειοψηφία 
τους οι φίλοι της ομάδας ευνοούν την 

απόκτηση του. Ξέρουν ότι μπορεί να βοηθήσει 
καθώς είδαν τι μπορεί να δώσει από την θητεία 
του στην ΑΕΛ αλλά το μεγάλο ερωτηματικό που 
δικαίως αιωρείται είναι σε ποια κατάσταση θα 
βρίσκεται μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυμα-
τισμό.  
Αυτά όσον αφορά το feeling του κόσμου. Στην 
ουσία τώρα, το θέμα παραμένει ως έχει χωρίς 
να έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Δηλαδή 
η συμφωνία του Βραζιλιάνου μέσου 
με το ΑΠΟΕΛ είναι δεδομένη και οι 
«γαλαζοκίτρινοι» περιμένουν το 
οριστικό ξεκαθάρισμα του παίκτη 
με την ΑΕΛ. Θυμίζουμε ότι οι δυο 
πλευρές (Σόουζα και ΑΕΛ) ε ίναι 
στα δικαστήρια λόγω της μονομε-
ρούς διακοπής του συμβολαίου και 
για κάποια άλλα πράγματα που έχουν 
να κάνουν με την εγχείρηση στην οποία 
υποβλήθηκε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
ανακοινωθεί και επίσημα από τους πρωταθλη-
τές.
Είναι ο παίκτης που θέλουν αλλά δεν μπορούν 
να περιμένουν για πάντα καθώς πρόκειται για 
μια από τις σημαντικές θέσεις που χρίζουν ενί-
σχυσης και θα πρέπει να κλείσει σύντομα. Αν το 
θέμα δεν ξεκαθαρίσει έγκαιρα τότε οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» της Λευκωσίας θα στραφούν στις 
εναλλακτικές λύσεις. Η προεργασία που έγινε 
από τους Λορένθο και Σάπουριτς επιτρέπει κάτι 
τέτοιο καθώς και οι εναλλακτικές δεν είναι και 
άσχημες.
Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την σύναψη συνεργασίας 
με δύο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.
Είμαστε σίγουροι πως τόσο ο Μηνάς Αντωνίου 
όσο και ο Κύπρος Χρισ τοφόρου μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γαλαζοκι-
τρίνων και γιατί όχι τα επόμενα χρόνια να είναι 
τα νέα αστέρια του Κυπριακού πρωταθλήματος.

«Σφήνα» για τον Σκέμπρι η Ανόρθωση!
Πρόταση, καλύτερη και από εκείνη που δέχτηκε 
από τον Απόλλωνα, έστειλε στον Αντρέ Σκέμπρι 
η Ανόρθωση, αλλά για την ώρα δεν είναι εύκολο 
να δελεάσει το Μαλτέζο.
 Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Ρόνι Λέβι λέει τα 
καλύτερα για τον Σκέμπρι και σε συνεργασία με 
τον Ανδρέα Παντελή, θα προσπαθήσουν να εξα-
ντλήσουν όλες τις πιθανότητες που έχουν.
Το εμπόδιο που συναντούν είναι η επιφύλαξη 
του ποδοσφαιρισ τή να έρθει σ την Κύπρο σε 
ομάδα, η οποία δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Ανορθωσιάτης ο Παναγιώτης Αρτυ-
ματάς
Η διοίκηση της Ανόρθωσης ανακοινώνει την 

απόκτηση του Παναγιώτη Αρτυματά.
 Αναλυτικά:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοι-
νώνει τη σύναψη συνεργασίας με 
τον νεαρό Κύπριο ποδοσφαιριστή 
Παναγιώτη Αρτυματά.
Πρόκειται για 18χρονο ποδοσφαι-
ρισ τή,  ο οποίος αγων ίζ ε ται  ως 

κεντρικός αμυντικός. Την σεζόν που 
ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν στην δεύ-

τερη ομάδα της Αγγλικής Γουέστ Μπρομ.
Μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ο Αρτυ-
ματάς προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως 
ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης. 

Τέλος ο Ολιβέιρα
Δεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φιλίπε Ολι-
βέιρα στην Ανόρθωση.
 Ο Πορτογάλος ποδοσφαιρισ τής,  ο οποίος 
σ τους τ έσσερις μήνε ς παρουσ ίας του σ την 
Κύπρο, κατέγραψε 18 συμμετοχές και σκόραρε 
πέν τε τέρματα, επικαλέσ τηκε οικογενειακούς 
λόγους και ως εκ τούτου δεν θα ανανεώσει το 
συμβόλαιο του με την ομάδα.
Πλέον ο Ρόνι Λέβι, καλείται να ψάξει γ ια την 
εξεύρεση και άλλου ακραίου επιθετικού ώστε 
να αντικαταστήσει τον Πορτογάλο.

Έτσι έχει το θέμα σόουζα στον 
αποελ

Για την άφιξη στην Κύπρο του Κάρλες Σόρια ενημερώνει η 
ΑΕΚ, καθώς ο νεαρός ήρθε και έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο για 
2+1 χρόνια. Αναλυτικά:
«Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει την από-
κτηση του 20χρονου (08/10/1996) Ισπανού ακραίου αμυντικού 
Carles Soria για τα επόμενα 2+1 χρόνια.
Ο ποδοσφαιριστής αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες 
ιατρικές εξετάσεις, στην συνέχεια υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια.
Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυ-
χία.
«Πρώτα από όλα θέλω να πω ευχαριστώ για τα πάντα. Είμαι πολύ 
χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά 
και όπως είπα και πριν είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. 
Βρισκόμουν οκτώ χρόνια στην Espanyol και τώρα θα αγωνιστώ για 
πρώτη φορά εκτός Ισπανίας. Θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά τα πάντα 
στην ΑΕΚ μου δείχνουν ότι πήρα την σωστή απόφαση να έρθω εδώ. 
Υπάρχουν αρκετοί Ισπανοί, έχω συναντήσει πάρα πολύ καλό κόσμο 
στην ΑΕΚ, πάρα πολύ καλούς ανθρώπους για αυτό και αποφάσισα 
να έρθω εδώ. Επίσης η ομάδα θα αγωνιστεί στο Europa League, 
για μένα θα είναι η πρώτη μου φορά. Θέλω να ξεκινήσω και να 
έχω μία καλή σεζόν. Για μένα δεν είναι πολύ φυσιολογικό να ξεκι-
νάω τόσο νωρίς, συνήθως ξεκινούσα προπονήσεις τον Ιούλιο. Πρέ-
πει να ξεκινήσουμε νωρίς γιατί ακολουθεί το Europa League, μην 
ξεχνάμε ότι δεν έχουν πολλοί ποδοσφαιριστές αυτή την ευκαιρία. 
Έχω μεγάλο κίνητρο και θέλω να ξεκινήσω τώρα. Αυτό που μπορώ 
να πω είναι ότι θα τρέξω, θα παλέψω για την ομάδα, το κίνητρο 
μου είναι μεγάλο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και ανυπομονώ να 
ξεκινήσω», δήλωσε αμέσως μετά τις υπογραφές ο Ισπανός ακραίος 
αμυντικός.

Υπογραφές ο Σόρια
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Άμυνα για σεμινάριο από τους 
«πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στον 4ο τελικό της σειράς 
και έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον αρχηγό του που... ταλαιπωρήθηκε 
από υψηλό πυρετό, επικράτησε εύκολα των «ερυθρολεύκων» (71-58) με 
αποτέλεσμα ο τίτλος να κριθεί στο ΣΕΦ!

Κ
αι τώρα ο... τελικός των τελι-
κών! Μπορεί ο Ολυμπιακός να 
είχε το προβάδισμα του τίτλου 
μετά τη νίκη του στο Στάδιο Ει-

ρήνης και Φιλίας, αλλά ο Παναθηναϊκός 
αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πε-
θάνει με αποτέλεσμα να κερδίσει εύ-
κολα τους «ερυθρόλευκους» στον 4ο 
τελικό με 71-58, να φέρει τη σειρά στα 
ίσια (2-2) και ο τίτλος να κριθεί το βρά-
δυ της Κυριακής (11/6, 21:00) στο φαλη-
ρικό παλέ!
Μεγάλος πρωταγωνισ τής του αγώνα 
ήταν ο Νικ Καλάθης, ο οποίος όχι μόνο 
κατάφερε να συνέλθει από τον υψηλό 
πυρετό που τον ταλαιπώρησε, αλλά 
πραγματοποίησε και το καλύτερο παι-
χνίδι του στους τελικούς! Ήταν εκείνος 
που πήρε από το χέρι τους «πράσινους» 
και ηγήθηκε στη νίκη που έβαλε 
και πάλι τον Παναθηναϊκό 
σ τη διεκδίκηση του τ ίτ-
λου. Μάλιστα η διαφορά 
ε ίχε φτάσει και σ τους 
21 πόντους (65-46 στο 
35’) αλλά το... αργοπο-
ρημένο «ξύπνημα» των 
«ε ρυθρολεύκων» δε ν 
σ τάθηκε αρκε τό γ ια να 
γυρίσει το ματς.
Το ξ εκ ίνημα του δεύ τ ερου 
ημιχρόνου ήταν και το καλύτερο για 
τους «πράσινους» και αυτό χάρη στην 
φοβερή τους άμυνα! Με αλληλοκαλύ-
ψεις, πίεση πάνω σ τη μπάλα, hustle 
plays διεκδικών τας κάθε μπάλα και 
καλό «διάβασμα» στην αναχαίτιση του 
Σπανούλη (3π., 0/2σ. 3/3β. μέχρι το 
30’) μπόρεσε να κρατήσει τη διαφορά 
πάνω από τους 10 πόντους και να την 
εκτοξεύσει στους 21 (59-38) λίγο πριν 
από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σε 
εκείνο το διάστημα οι Μπουρούσης και 
Σίνγκλετον κρατούσαν τον Παναθηνα-
ϊκό στο σκοράρισμα, ενώ ειδική ανα-
φορά πρέπει να γίνει στον Τζέιμς Γκιστ, 
ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον 
τ ις ασίσ τ των Καλάθη,Τζέιμς ενώ την 
ίδια ώρα είχε βγάλει εκτός αγώνα και 
τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων».
Η άμυνα ήταν εκείνη που ισοσκέλιζε την 

αστοχία του Παναθηναϊκού στο πρώτο 
μισό του αγώνα, αφού οι «πράσινοι» 
ξεκίνησαν πολύ άσχημα στο ματς έχουν 
μόλις 1/10 σουτ εν τός παιδιάς. Στον 
αντίποδα, οι παίκτες του Γιάννη Σφαι-
ρόπουλου έπεφταν στις «παγίδες» των 
γηπεδούχων και έκαναν το ένα λάθος 
μετά το άλλο με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να... μπουν σ το κλίμα του 
αγώνα και να πάρουν τα ηνία του σκορ.
Από τη στιγμή που μπήκαν στο παρκέ 
και οι... αμφίβολοι Μπουρούσης και 
Καλάθης άλ λαξε όλη η ε ικόνα του 
αγώνα. Οι «πράσ ινοι» έπαιξαν πιο 
ορθολογικό μπάσκετ, βρήκαν δημιουρ-
γία και ηρεμία στην επίθεση και μετά 
το 18-17 του 11’’ άρχισαν να ανοίγουν 
την ψαλίδα στο σκορ. Ο αρχηγός των 
κυπελλούχων δικαιολογούσε στο από-

λυτο τα όσα έλεγε το απόγευμα 
του αγώνα από το νοσοκο-

μείο ότ ι ήθελε να παίξε ι 
όσο τίποτε άλλο, με απο-
τ έ λεσμα να κλε ίσε ι το 
πρώτο μισό του αγώνα 
έχον τας 12 πόν τους με 
3/3 δίποντα, 2/3 τρίπο-

ντα, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα 
και τα 12:40 που χρησιμο-

ποιήθηκε.
Ουσιαστικά από την ώρα που 

μπήκε δεν... ξαναβγήκε σ το πρώτο 
μισό του αγώνα, με τη διαφορά να φτά-
νει και στο +11 (39-29) με τη λήξη του 
ημιχρόνου. Ο Γιάν νηςΜπουρούσης 
βοήθησε πολύ στην άμυνα, ενώ πήρε 
και τα φάουλ από τους ψηλούς του Ολυ-
μπιακού, την ώρα που οι Σίνγκλετον και 
Τζέιμς συμπλήρωναν ιδανικά τους δύο 
Έλληνες παίκτες των «πρασίνω-ν». Στον 
αντ ίποδα, η ομάδα του Πειραιά είχε 
12 λάθη στο ημίχρονο (!!) με τους Πρί-
ντεζη και Γκριν να αποτελούν τις μονα-
δικές αξιόπιστες λύσεις στην επίθεση. 
Παρόλα αυτά τα ποσοστά ήταν άσχημα 
στα σουτ εντός παιδιάς και για τις δύο 
ομάδες (11/29 ο Παναθηναϊκός και 
10/26 ο Ολυμπιακός) με τους γηπεδού-
χους να είναι πολύ πιο εύστοχοι σ τις 
βολές (13/14) απ’ ότι οι φιλοξενούμε-
νοι (5/9).

Τα «σπάνε» οι Καβαλίερς πίσω από τη 
γραμμή των τριών πόντων

Τ
ο ποσοστό στα σουτ τριών πό-
ν των των Κλίβελαντ Καβαλί-
ερς είναι τραγικό και θυμίζει 
πρόσφατε δικές τους πάλι, ε-

πιδόσεις. 
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς βρίσκονται 
μία ανάσα από την «σκούπα» των 
Ουόριορς και ένα σημαν τ ικό μερί-
διο ευθύνης αποτ ε λε ί  η ασ τοχ ία 
τους πίσω από τη γραμμή των τριών 
πόντων.
Οι «Καβς» έχουν 31/104 τρίποντα και 
ποσοστό 29.8%.
Για να γίνει πιο κατανοητό το τραγικό 
ποσοστό τους να αναφέρουμε πως 
μόλις άλλες τρεις φορές την τελευ-

ταία δεκαε τ ία υπήρξε ομάδα που 
σούταρε με χαμηλότερο του 30% στα 
τρίποντα και οι Καβαλίερς ήταν σχε-
δόν πάντα οι αρνητικοί πρωταγωνι-
στές.
Στους τελικούς του 2007 οι Καβαλί-
ερς ηττήθηκαν από τους Σπερς με 4-0 
σουτάροντας με 29.4%.
Στους τελικούς του 2010 οι Λέικερς 
πήραν το πρωτάθλημα με 4-3 από 
τους Σέλτικς έχοντας 28% στα τρίπο-
ντα.
Στους τελικούς του 2015 οι Καβαλίερς 
ηττήθηκαν με 4-2 από τους Ουόριορς 
σουτάρον τας με 29.3% και φέ τος 
μέχρι τώρα έχουν 29.8%.

αθλητικά
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