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Συμφωνία στο Eurogroup «έβγαλε» το EuroWorking 
Group

Σ
υμφωνία έβγαλε, κατά πληροφορίες, η συνεδρίαση του 
Euro Working Group, που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 
το μεσημέρι και αποτελεί τον προάγγελο των απογευμα-
τινών εξελίξεων στο Εurogroup. Η συμφωνία δεν αφορά 

μόνο την εκταμίευση της δόσης αλλά και το σύνολο σχεδόν του 
κειμένου της απόφασης του Eurogroup για το θέμα του χρέους. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο ενστάσεις 
στο κομμάτι της συμφωνίας. Η πρώτη είναι να δοθούν τα δικα-
στικά έξοδα στον Ανδρέα Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ και η δεύτερη 
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα από την ποινική δίωξη τριών στε-
λεχών των θεσμών που βρίσκεται σε εξέλιξη για το συμβουλευ-
τικό ρόλο που είχαν αναλάβει στο ΤΑΙΠΕΔ. 
Για το χρέος υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια με αναφορά σε επι-
μήκυνση της λήξης των ευρωπαϊκών δανείων μέχρι τα 15 έτη 
και βελτιωμένη φρασεολογία σε σύγκριση με το ανακοινωθέν 
της 22ας Μαϊου. Υπάρχει επίσης αναφορά σε πλεονάσματα στην 
περιοχή του 2% από το 2023 και μετά. 
Όλα αυτά βέβαια δεν επαρκούν για την είσοδο του ΔΝΤ στο 
πρόγραμμα με λεφτά, ούτε για να κρίνει το χρέος βιώσιμο. 
Παράλληλα δεν είναι αρκετά για την ένταξη της χώρας στο QE.

Bloomberg: Η Ελλάδα θα πάρει 8,5 δισ. ευρώ
Την εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ανα-
μένεται να εγκρίνει το σημερινό Eurogroup, σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Bloomberg.
Επικαλούμενο δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους με γνώση 
των συνομιλιών για την Ελλάδα, το Bloomberg υπογραμμίζει 
πως η εκταμίευση των συγκεκριμένων χρημάτων προϋποθέτει 
την τελική έγκριση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, 
σήμερα, στο Λουξεμβούργο.
Το πρακτορείο σημειώνει ότι ο αρχικός προγραμματισμός έκανε 
λόγο για την απελευθέρωση 7,4 δισ. ευρώ, τα οποία θα αφορού-
σαν τις αποπληρωμές ομολόγων του Ιουλίου.
Ντομπρόβσκις: Η δόση θα καλύψει τις ανάγκες της χώρας
Ιδιαίτερα ευγενής προς την Ελλάδα εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος υποστήριξε ότι 
η χώρα έχει κατορθώσει να ξεπεράσει όλους τους στόχους του 
προγράμματος, ενώ έχει προχωρήσει σε γενναίες μεταρρυθμί-
σεις και ως εκ τούτου η Ευρωζώνη οφείλει να αναγνωρίσει όλα 
τα παραπάνω και να προχωρήσει στην εκταμίευση της δόσης.
Ο κ. Ντομπρόβσκις απέφυγε να αποκαλύψει εάν η δόση θα 
είναι μεγαλύτερη -κοντά στα 10 δισ. ευρώ- υποστηρίζοντας ότι 
«η δόση θα είναι κατάλληλη ώστε να καλύψει τις ανάγκες της 
χώρας».

Ρέγκλινγκ: Επιστροφή στις αγορές μόνο με με-
ταρρυθμίσεις
Σταθερός στις απόψεις που εκφράζει αναφορικά τόσο αναφο-
ρικά με το ελληνικό χρέος όσο και για τις κινήσεις στις οποίες θα 
πρέπει να προχωρήσει η χώρα προκειμένου όχι μόνο να εξέλ-
θει του προγράμματος αλλά και να «βγει» στις αγορές, εμφανί-
στηκε ο Κλάους Ρέγκλινγκ.
Προσερχόμενος στο Eurogroup, ο επικεφαλής του ESM επανέ-
λαβε ότι ο Μηχανισμός δανείζει εξαιρετικά φθηνά την Ελλάδα, 
καθώς το μέσο επιτόκιο φθάνει στο 1%, ενώ προσέθεσε ότι 
η χρηματοδότηση που έχει παράσχει ο ESM προς την Ελλάδα 
είναι η μεγαλύτερη προς κράτος-μέλος της Ευρωζώνης.
Υποστήριξε ακόμη ότι καλό θα είναι η χώρα να βγει σταδιακά 
στις αγορές, κίνηση την οποία τοποθετεί είτε στα τέλη του τρέ-
χοντος έτους είτε στις αρχές του 2018, ενώ αυτό θα επιτευχθεί 
μόνο εάν εφαρμοστούν όλες οι συμφωνηθείσες μεταρρυθμί-
σεις.

Τι προηγήθηκε
Νωρίτερα, για το 2018 είχε μεταθέσει τις τελικές αποφάσεις για 
το ζήτημα του ελληνικού χρέους ο πρόεδρος του Eurogroup, 
Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος παράλληλα, ανακοίνωσε την 
ύπαρξη συμφωνίας για την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης.
Ο κ. Ντάισελμπλουμ προσερχόμενος στην ετήσια σύνοδο του 
ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM) στην 
έδρα του Μηχανισμού στο Λουξεμβούργο, πάντως έσπευσε να 
ξεκαθαρίσει πως θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια αναφορικά 
με τα μέτρα για το ελληνικό χρέος. 
«Η επιπλέον αποσαφήνιση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέ-
ους θα γίνει το επόμενο έτος» έσπευσε να προσθέσει. «Δεν 
θα υπάρξουν αριθμοί για το χρέος τώρα, αυτοί θα έρθουν το 
2018» επανέλαβε, στο ίδιο πλαίσιο.
Όσον αφορά την εκταμίευση της επόμενης δόσης, διαβεβαί-
ωσε ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους θεσμούς για την 
ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων δράσεων εκ μέρους της 
Ελλάδας.

Πιερ Μοσκοβισί: Δυνατή και αναγκαία η συμφω-
νία για την Ελλάδα
Δυνατή και αναγκαία χαρακτήρισε την επίτευξη μιας συμφω-
νίας για την Ελλάδα σήμερα, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για τις Οικονομικές Υποθέσεις Πιερ Μοσκοβισί σε δηλώ-
σεις του στη βρετανική εφημερίδα Financial Times.
«Μια συμφωνία σήμερα δεν είναι μόνο δυνατή, είναι απα-
ραίτητη», δήλωσε ο Μοσκοβισί. «Οι πολίτες της Ελλάδας και 
της υπόλοιπης Ευρώπης απλά δεν θα μπορούσαν να το κατα-
λάβουν εάν ύστερα από τόσους πολλούς μήνες σκληρής δου-
λειάς και απτής προόδου, το Eurogroup δεν καταλήξει και πάλι 
σε μια συμφωνία».
Διπλωμάτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την 
πεποίθηση ότι, εκτός απροόπτου, είναι ορατή μια συμφωνία 
στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, 
ανέφερε το δημοσίευμα, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες θα 
μπορούσαν θα τραβήξουν έως τη νύχτα καθώς καθορίζονται 
οι λεπτομέρειες.
Οι συνομιλίες «πλησιάζουν σε κοινό έδαφος», δήλωσε χθες 
αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, σύμ-
φωνα με τη βρετανική εφημερίδα. «Η ιδέα δεν είναι μόνο να 
επιτραπεί στην Ελλάδα να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες 
δανειακές της υποχρεώσεις αλλά να δοθεί κάποια ορατότητα 
στον ελληνικό λαό και τους επενδυτές» για το τι μέλλει γενέ-
σθαι, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Επιβεβαιώθηκαν οι εκτ ιμήσεις 

για υποχώρηση από το «ηρωικό» 

κ λ ί μ α  π ο υ  κ α λ λ ι ε ρ γ ο ύ σ ε 

τ ις  προηγούμε νε ς  ημέρε ς  η 

κυ βέ ρν η σ η  -  Η  σ υμφ ω ν ία 

προβλέπει την εκταμίευση της 
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Ρεκόρ σημείωσαν τα μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων τον Απρίλιο 

Ν
έα χρέη που προσεγγίζουν τα 
800 εκατ. ευρώ προκύπτουν για 
τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, υποδεικνύοντας ότι οι 
φορολογούμενοι πληρώνουν με το «στα-
νιό» παλιές οφειλές τους, αλλά όχι τους φό-
ρους του 2017.
Την ίδια στιγμή, στο τέλος Απριλίου οι 
φορολογούμενοι στους οποίους έχουν επι-
βληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ανέρ-

χονταν σε 906.101. Δηλαδή, ο αριθμός των 
φορολογούμενων στους οποίους έχουν επι-
βληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης είναι 
67.045 περισσότεροι σε σχέση με το τέλος 
του 2016.
Σε ό, τι αφορά το ύψος των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών στην εφορία μπορεί συνολικά να 
έχει σταθεροποιηθεί λίγο υψηλότερα από 
τα 94 δισ. ευρώ, καθώς μειώθηκαν τα παλιά 
χρέη, όμως τα νέα χρέη αυξήθηκαν σε 4,03 
δισ. ευρώ τον Απρίλιο, από 3,27 δισ. ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα, μια διαφορά της 
τάξης των 754 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο αυξήθηκαν 
κατά περίπου 16.646 οι οφειλέτες που τους 
ασκήθηκαν μέτρα αναγκαστικής είσπρα-
ξης.

Άλμα κατασχέσεων για χρέη στο 
Δημόσιο τον Απρίλιο - «Έβαλαν χέρι» 
σε 906.101 λογαριασμούς

UNICEF: Τέσσερα στα δέκα 
παιδιά στην Ελλάδα ζουν σε 
φτώχεια

Το 25,5% των παιδιών ζουν σε σχετική εισοδηματική φτώχεια και το 39% 
σε πολυδιάστατη φτώχεια, το 11,6% των παιδιών ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων, ενώ το 15,7% των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών ζει με έναν 
ενήλικα που είναι σε επισιτιστική ανασφάλεια

Σ
την Ελλάδα, το 25,5% των παι-
διών ζουν σε σχετική εισοδηματι-
κή φτώχεια και το 39% σε πολυδιά-
στατη φτώχεια, σύμφωνα με την τε-

λευταία έκθεση που δημοσίευσε το Ερευ-
νητικό Κέντρο Innocenti της UNICEF. Οι 
κοινωνικές μεταβιβάσεις μειώνουν την ει-
σοδηματική φτώχεια πριν από τις μεταφο-
ρές κατά 18% και αυτά τα στοιχεία θέτουν 
την Ελλάδα στην 29η θέση σε σύνολο 41 
χωρών, σύμφωνα με τη διεθνή οργάνωση. 
Επίσης, το 11,6% των παιδιών ζουν σε νοι-
κοκυριά ανέργων, ενώ το 15,7% των παι-
διών ηλικίας κάτω των 
15 ετών ζει με έναν ενή-
λικα που είναι σε επισι-
τιστική ανασφάλεια. Η 
έκθεση προβλέπει ότι 
μια άνοδος στην οικο-
γενειακή κοινωνικο-
οικονομική κατάσταση 
θα επιφέρει αύξηση 
των επιδόσεων στις εξε-
τάσεις των μαθητών 15 
ετών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και 
τις φυσικές επιστήμες.
Η έκθεση «Οικοδομώντας το Μέλλον: Τα 
Παιδιά και οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη στις Πλούσιες Χώρες» είναι η πρώτη 
που αξιολογεί την κατάσταση των παι-
διών σε 41 χώρες υψηλού εισοδήματος σε 
σχέση με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη (ΣΒΑ) που προσδιορίστηκαν ως οι 
σημαντικότεροι για την παιδική ευημερία. 
Κατατάσσει τις χώρες με βάση τις επιδό-
σεις τους και διευκρινίζει τις προκλήσεις 
και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι 
προηγμένες οικονομίες για την επίτευξη 
παγκόσμιων δεσμεύσεων έναντι των παι-
διών.
Αναλυτικότερα, για την Ελλάδα η έκθεση 
αναφέρει:
Στην Ελλάδα το 25,5% των παιδιών ζουν σε 
σχετική εισοδηματική φτώχεια και το 39% 
σε πολυδιάστατη φτώχεια. Οι κοινωνικές 
μεταβιβάσεις μειώνουν την εισοδηματική 
φτώχεια πριν από τις μεταφορές κατά 18%. 
Αυτό θέτει την Ελλάδα στην 29η θέση σε 
αυτόν τον στόχο.

Στόχος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε σχέση 
με την πείνα:
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 35η θέση, με το 
15,7% των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 
ετών να ζει με έναν ενήλικα που είναι σε 
επισιτιστική ανασφάλεια και ποσοστό παι-
δικής παχυσαρκίας 20,9% (το 3ο υψηλό-
τερο).
Στόχος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε σχέση 
με την εκπαίδευση:
Με το 56,7% των 15χρονων να επιτυγχά-
νουν τη βάση στην ανάγνωση, τα μαθημα-
τικά και τις φυσικές επιστήμες (το 5ο χαμη-

λότερο ποσοστό) και το 
94,9% των παιδιών να συμ-
μετέχουν σε προσχολική 
εκπαίδευση ένα χρόνο πριν 
από την έναρξη της υποχρε-
ωτικής σχολικής φοίτησης, 
η Ελλάδα βρίσκεται στο 
χαμηλότερο τρίτο της κατά-
ταξης για αυτόν τον στόχο 
στην 33η θέση.
Στόχος για τη Βιώσιμη Ανά-

πτυξη σε σχέση με την οικονομική ανά-
πτυξη και την εργασία: 
Η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις 
σε αυτόν τον στόχο στην 32η θέση, με το 
10,5% των ατόμων ηλικίας 15-19 ετών να 
μην είναι σε εκπαίδευση, απασχόληση ή 
σε κατάρτιση και το 11,6% των παιδιών 
ηλικίας κάτω των 18 ετών να ζουν σε νοι-
κοκυριά ανέργων (πάνω από το μέσο όρο 
για αυτήν την ομάδα χωρών και στους δύο 
δείκτες).
Στόχος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε σχέση 
με την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και ισχυρούς 
θεσμούς: 
Το ποσοστό αυτό-αναφερόμενου χρό-
νιου εκφοβισμού (bullying) είναι το 7ο 
χαμηλότερο σε αυτήν την ομάδα χωρών 
(6,4% παιδιών 11-15 ετών που έχουν υπο-
στεί εκφοβισμό τουλάχιστον δύο φορές 
το μήνα). Επίσης 12,2% γυναικών ηλικίας 
18-29 ετών που ανέφεραν ότι είχαν βιώ-
σει φυσική βία πριν την ηλικία των 15 στην 
Ελλάδα (το 6ο χαμηλότερο ποσοστό). Τα 
αποτελέσματα αυτά θέτουν την Ελλάδα 
στην 3η θέση.
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«Στρατηγικό σημείο» της όλης επένδυσης τα 37 στρέμματα από το σύνολο των 6.200 στρεμμάτων, για τα 
οποία το Δασαρχείο Πειραιά έχει αποφανθεί ότι είναι δασική έκταση

«
Καταθέσαμε σήμερα το πρωί 
το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Α-
νάπτυξης για την επένδυση 
του Ελληνικού και πριν να έ-

χουμε το αποτέλεσμα από την εξέτα-
ση της ένστασης που έχει υποβάλει 
η ελληνική Πολιτεία σε σχέση με το 
δασικό ζήτημα των 37 στρεμμάτων, 
ώστε να κυλήσουν παράλληλα οι α-
δειοδοτικές διαδικασίες. Επαναλαμ-
βάνουμε ότι από την πλευρά μας, εί-
μαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ε-
πένδυση του Ελληνικού …χθες».
Αυτό επεσήμανε πρίν από λίγο κατά 
τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης 
ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda 
Development Οδυσσέας Αθανα-
σίου, ο οποίος χαρακτήρισε «στρα-
τηγικό σημείο» της όλης επένδυσης 
τα 37 στρέμματα από το σύνολο των 
6.200 στρεμμάτων, για τα οποία το 
Δασαρχείο Πειραιά έχει αποφανθεί 
ότι είναι δασική έκταση. Ο δε πρόε-
δρος του ομίλου κ. Τάσος Γιαννίτσης 
έκανε τον παραλληλισμό με την Αχίλ-
λειο πτέρνα, θέλοντας να τονίσει τη 
σημασία του συγκεκριμένου σημείου 
των 37 στρέμμάτων στα 6.200 στρέμ-
ματα για την όλη επένδυση.
«Στα 37 στρέμματα, με βάση το 
master plan θα δημιουργηθεί ένα 
από τα τοπόσημα του έργου, με τη 
δημιουργία του ολοκληρωμένου 
θερέτρου που θα περιλαμβάνει και 
το καζίνο, εκθεσιακούς και συνεδρι-
ακούς χώρους κ.τ.λ. το οποίο θα συν-
δέεται μέσω μιας γέφυρας με ιδιαί-
τερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 
με τη μαρίνα του Αγίου Κοσμά», ανέ-
φερε ο κ. Αθανασίου. «Το κομμάτι 
αυτό είναι στρατηγικό κομμάτι του 
έργου και αν αλλάξει, αλλοιώνεται 
ουσιωδώς η όλη επένδυση. Σηματο-
δοτεί όλο το ψυχαγωγικό και τουρι-
στικό κομμάτι του Ελληνικού.
Η έκταση έχει μεγάλη σημασία για 
το business plan και το master plan, 
για τα οποία έχουν διατεθεί εκατ. 
ευρώ σε εγχώρια και διεθνή μελε-
τητικά και αρχιτεκτονικά γραφεία. 

Δεν έχουμε να κάνουμε με μία …
Legoland, έχουμε εν προκειμένω μία 
ολότητα κι επομένως δεν είναι δυνα-
τόν να γίνει μετακίνηση των κτιρίων 
που έχουν προγραμματισθεί να κατα-
σκευαστούν στα 37 στρέμματα που 
έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά», 
ανέφερε ο κ. Αθανασίου. Ερωτηθείς 
για τα επόμενα βήματα στην περί-
πτωση που η απόφαση της αρμό-
διας επιτροπής, όπου έχει κατατεθεί 
ήδη η ένσταση από το ΤΑΙΠΕΔ, είναι 
αρνητική, ο κ. Αθανασίου ανέφερε 
ότι πρόκειται για ένα υποθετικό σενά-
ριο το οποίο δεν έχει εξεταστεί, «οι 
άνθρωποι είναι εδώ για να βρίσκουν 

λύσεις, ωστόσο όταν έγινε ο διαγωνι-
σμός είχε κάποιους συγκεκριμένους 
κανόνες σε διάφορα στάδια.
Δασική είναι μία περιοχή που έχει 
αναπτυχθεί με φυσικά αίτια. Τα 
δέντρα που υπάρχουν φυτεύτηκαν 
από το Κολέγιο Θηλέων και απε-
φάνθη επ’ αυτού το Νομικό Συμ-
βούλιο του Κράτους. Αναμένουμε να 
δούμε τί θα πεί η αρμόδια επιτροπή 
κατά την εκδίκασης της ένστασης. Η 
ίδια η Πολιτεία έχει κάνει ένσταση 
κατά της πράξης του Δασάρχη. Εμείς 
εμπράκτως και δείχνοντας πόσο 
θέλουμε να κυλήσει το έργο, κατα-
θέσαμε τις μελέτες πρίν ακόμη να 
έχουμε την απόφαση της επιτροπής 
για την ένσταση ώστε να κυλούν όλες 
οι διαδικασίες παράλληλα».
Ως προς το χρονοδιάγραμμα και με 
δεδομένο ότι σήμερα κατατέθηκε το 
ΣΟΑ, με βάση το νόμο για το έργο από 
την στιγμή που κατατεθούν οι μελέτες 
σε 6 μήνες θα πρέπει να έχει βγεί το 

Προεδρικό Διάταγμα, «κάτι το οποίο 
είναι απόλυτα εφικτό», όπως σχολί-
ασε ο κ. Αθανασίου, «επομένως το 
Νοέμβριο του 2017, θεωρητικά, θα 
πρέπει να έχει βγεί το ΠΔ». Μετά θα 
πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, για την οποία απαιτείται 
διάστημα ενός τριμήνου περίπου. 
«Παράλληλα με αυτά πρέπει να τρέξει 
και η διαδικασία του διαγωνισμού για 
το καζίνο. Ο διαγωνισμός του καζίνο 
είναι ένας διαγωνισμός που γίνεται 
από την ελληνική Πολιτεία, η οποία 
θα εισπράξει και τα χρήματα από την 
άδεια, επομένως το πόσο γρήγορα θα 
γίνει και πόσο επιτυχημένος θα είναι 
εξαρτάται από το ίδιο το κράτος και 
όχι από το επενδυτικό σχήμα».
Ως προς τα αρχαιολογικά ζητή-
ματα, που είχαν προκύψει πέρυσι το 
καλοκαίρι, ο επικεφαλής της Lamda 
Development ανέφερε ότι «έχει γίνει 
ένα μνημόνιο συνεργασίας κατόπιν 
διαβούλευσης με τους αρμόδιους 
φορείς (ΤΑΙΠΕΔ, υπουργείο Πολιτι-
σμού) που περιγράφει ακριβώς τα 
βήματα κατά τη διάρκεια των εκσκα-
φών. Περιμένουμε να μας σταλεί για 
να υπογραφεί».

Φλαμπουράρης: Επιτέλους 
ξεκινά μια μεγάλη επένδυση
Την ικανοποίησή του για την κατά-
θεση του master plan για το Ελληνικό, 
εξέφρασε με δήλωσή του σήμερα, 
Πέμπτη, ο υπουργός Επικρατείας, 
Αλέκος Φλαμπουράρης, υπογραμμί-
ζοντας ότι «οι πολύμηνες καθυστε-
ρήσεις θα μπορούσαν να αποφευ-
χθούν».
«Επιτέλους κατατέθηκε το Σχέδιο 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στην 
Ελληνικό Α.Ε. και ξεκινά ο οδικός χάρ-
της μέχρι την έναρξη της κατασκευής» 
τονίζει και προσθέτει πως «τίθενται 
οι βάσεις για να ξεκινήσει μια μεγάλη 
επένδυση, με σημαντικά οφέλη για 
το περιβάλλον, την οικονομία και την 
ποιότητα της ζωής των πολιτών της 
Αττικής».

Κατατέθηκε το master plan για την 
επένδυση στο Ελληνικό Για να πάρουν τη δόση, 

πρέπει να πληρώσουν 
τα δικαστικά έξοδα του 
Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ...

Σκληρούς όρους συνθηκολόγησης επέβαλαν 
οι Ευρωπαίοι στον Τσακαλώτο: Το Eurogroup 
αξίωσε να παύσει η δίωξη σε τρία μέλη της 
Τρόικα για το ΤΑΙΠΕΔ

Α
ίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι στη συνε-
δρίαση του Euro Working Group που προηγή-
θηκε του σημερινού Eurogroup στο Λουξεμ-
βούργο τέθηκε το αίτημα προς την ελληνική 

πλευρά να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του πρώην επι-
κεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ. Ανδρέα Γεωργίου για τις διώξεις 
που έχουν ασκηθεί κατά καιρούς εναντίον του για τα στα-
τιστικά στοιχεία του 2010. 

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Μαΐου το Συμβούλιο Εφε-
τών αποφάσισε με νέο του βούλευμα να μην παραπεμ-
φθεί σε δίκη ο κ. Γεωργίου για τις κατηγορίες που αφο-
ρούν στις καταγγελίες για τεχνητή διόγκωση του ελλείμ-
ματος. Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά βούλευμα με 
το οποίο κρίνεται ότι οι τρεις αρχικώς, εμπλεκόμενοι για 
την υπόθεση αυτή δεν πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στο 
ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου.

Επιπλέον, ως τελευταία εκκρεμότητα πριν από τη δόση, 
ζητείται από την ελληνική πλευρά να εξετάσει το ζήτημα 
που προέκυψε από την ποινική δίωξη τριών στελεχών 
των θεσμών που βρίσκεται σε εξέλιξη για το συμβουλευ-
τικό ρόλο που είχαν αναλάβει στο ΤΑΙΠΕΔ. 

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια στο Euro Working Group 
που έγινε στις 8 Ιουνίου όπως είχε αποκαλύψει αποκλει-
στικά το newmoney.gr. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές 
ο εκπρόσωπος της Ελλάδας έγινε δέκτης σφοδρών παρα-
πόνων και διαμαρτυριών από τους εκπροσώπους των 
Ιταλίας, Ισπανίας και Σλοβακίας.

Αιτία ήταν η συνεχιζόμενη δίωξη κατά των στελεχών από 
τις τρεις παραπάνω χώρες, οι οποίοι υπηρετούσαν ως 
τεχνικοί σύμβουλοι στο ΤΑΙΠΕΔ και πρόκειται σύντομα 
να καθίσουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Σημειώ-
νεται ότι η υπόθεση αφορά δίωξη για πώληση και εκμί-
σθωση 28 ακινήτων του ελληνικού δημοσίου, ενώ οι 
αλλοδαποί τεχνοκράτες ήταν ένας Σλοβάκος, μία Ιταλίδα 
και ένας Ισπανός.

Παρότι το ζήτημα αυτό, δηλαδή των ευθυνών των εμπει-
ρογνωμόνων έχει καλυφθεί με νομοθετική ρύθμιση, 
η υπόθεση αυτή προηγείται της εν λόγω ρύθμισης, αν 
και έχει αλλάξει ο νόμος. Σύμφωνα με πληροφορίες οι 
διαμαρτυρίες ήταν έντονες ωστόσο το θέμα είναι πολύ 
δύσκολο να επιλυθεί και προκαλεί, τουλάχιστον, προ-
βληματισμό στην κυβέρνηση.
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«Σε ποιον ανήκει το φορτίο; 
Γιατί σιωπά η κυβέρνηση;» 
τα ερωτήματα του  
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
για την αποκάλυψη από το 
Πρώτο ΘΕΜΑ

«
Σκαστή λαθρεμπορία» χαρα-
κτήρισε ο Ανδρέας Λοβέρδος 
την υπόθεση με τα 10 εκατ. λα-
θραία τσιγάρα που αποκάλυ-

ψε το Πρώτο ΘΕΜΑ.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης είπε ότι από τις πληρο-
φορίες που έχει, το πλοίο είχε φορτω-
θεί στο Μαυροβούνιο και κατευθυνό-
ταν στη Βηρυτό. 
Όπως είπε οι κούτες με τα τσιγάρα 
είναι φορτωμένες χύμα και όχι σε 
κοντέινερ και τα τσιγάρα δεν αναφέ-
ρουν ημερομηνία παραγωγής ούτε 
χώρα προέλευσης γεγονός που συνι-
στά «σκαστή λαθρεμπορία».
Με ανάρτησή του στο Facebook ο κ. 
Λοβέρδος επαναλαμβάνει τα βασικά 
ερωτήματα για την υπόθεση αυτή 
κατηγορώντας την κυβέρνηση για τη 
σιωπή που επιδεικνύει: 
«Ακινητοποιημένο πλοίο στα Χανιά.
-7,5 μήνες;
-Λαθρεμπόριο;

-Σε ποιον ανήκει το φορτίο;
Πολλά τα ερωτήματα και καμμία απά-
ντηση μέχρι στιγμής από την Κυβέρ-
νηση. Γιατί τέτοια σιωπή;»
Εξάλλου ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με 
ερώτησή του προς τον υπουργό Οικο-
νομικών έχει ήδη ζητήσει τα επίσημα 
έγγραφα που αποδεικνύουν ποιοι 
είναι οι υπεύθυνοι της διακίνησης του 
πλοίου με τα λαθραία τσιγάρα. 
«Στις 11 Ιουνίου σας ρώτησα αν το 
πλοίο που ακινητοποίησαν εδώ και 
επτά μήνες οι ελληνικές αρχές στα 
Χανιά είχε στα αμπάρια του προϊόντα 
συγκεκριμένων καπνοβιομηχανιών, αν 
πράγματι σε αυτές περιλαμβάνεται και 
η ΣΕΚΑΠ, οπως γράφτηκε στον Τύπο 
και εάν πρόκειται για λαθρεμπόριο» 
αναφέρει ο κ Λοβερδος και ρωτά «
 Α. Η ποσότητα του εμπορεύμα-
τος (20.000 χαρτοκιβώτια επί δέκα 
πακέτα), αλλά και ο χύμα τρόπος της 
φόρτωσης, τον οποίο δεν αποδέχονται 
τα περισσότερα, αν όχι όλα, λιμάνια 
σοβαρών κρατών, παραπέμπουν σε 
λαθρεμπόριο. Ισχύει αυτή η εκδοχή;
Β. Στους επτά και πλέον μήνες που το 
καράβι είναι ακινητοποιημένο στα 
Χανιά, διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι για 
τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση 
της συγκεκριμένης εμπορικής συναλ-
λαγής, ή έχουν εξαφανιστεί ο αποστο-
λέας και ο παραλήπτης;
Γ. Ποιός είναι κατά τα έγγραφα ο εξα-

γωγέας από το λιμάνι του Μαυροβου-
νίου και ποιός ο εισαγωγέας στο λιμάνι 
της Βυρηττού;
Δ. Από τα πακέτα των τσιγάρων προ-
κύπτει η ημερομηνία παραγωγής και 
ο προορισμός της παραγομένης παρ-
τίδας. Ποιές είναι οι πληροφορίες που 
έχετε περί αυτών;
Ε.Το συγκεκριμένο φορτίο είχε ασφα-
λιστεί;
ΣΤ. Η καθυστέρηση έκδοσης ανακοι-
νώσεων από την πλευρά των εποπτευ-
όντων Υπουργών οφείλεται σε πολι-
τικές παρεμβάσεις, στη γραφειοκρα-
τία ή σε κάποιο άλλο θέμα και σε ποιό 

συγκεκριμένα;
Οπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», 
η υπόθεση απασχολεί την Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Χανίων και βρί-
σκεται στο στάδιο της προανακριτι-
κής έρευνας προκειμένου να διαπι-
στωθεί η νομιμότητα του τεράστιου 
φορτίου τσιγάρων και να εντοπιστεί 
ο πραγματικός αποδέκτης του. Μάλι-
στα πριν από περίπου ενάμιση μήνα 
και ενώ το πλοίο φέρεται να ήταν 
έτοιμο προς αναχώρηση δόθηκε 
εντολή από την εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Χανίων προς τις λιμενικές αρχές 
να απαγορευτεί ο απόπλους του. Αμέ-

σως μετά την εντολή εισαγγελέως στο 
λιμάνι της Παλαιόχωρας μετέβη κλι-
μάκιο του Τελωνείου Χανίων που με 
τη βοήθεια των λιμενικών πλαγιοδέτη-
σαν το πλοίο στην προβλήτα. Στη συνέ-
χεια το ξεφόρτωσαν προκειμένου να 
μετρήσουν το εμπόρευμα, κούτα προς 
κούτα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
εισαγγελέως. Η διαδικασία διήρκεσε 
σχεδόν δύο ημέρες και αυτό διότι στο 
αμπάρι του αλιευτικού εντοπίστηκαν 
εκατομμύρια πακέτα τσιγάρα, και ως 
εκ τούτου η καταμέτρησή τους δεν 
ήταν και το ευκολότερο πράγμα στον 
κόσμο.

Λοβέρδος: Σκαστή λαθρεμπορία με τα τσιγάρα της ΣΕΚΑΠ στα 
Χανιά
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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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Μ
ε ειρωνικό ύφος αντιμετωπίζει 
το περιοδικό Politico τις προ-
σπάθειες του Αλέξη Τσίπρα να 
βρει λύση για το χρέος στη Σύ-

νοδο Κορυφής με αφορμή και τα όσα είπε ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για τα τηλεφωνήματα 
του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άνγκελα 
Μέρκελ.
«Μέχρι στιγμής οι προσπάθειές αυτές του 
έχουν εξασφαλίσει περισσότερο χλεύη αντί 
για σεβασμό ειδικά στη Γερμανία» παρα-
τηρεί το περιοδικό σε άρθρο του με τίτλο 
«Γιατί η Ελλάδα είναι μια ντε φάκτο αποι-
κία χρέους».
Η αρχή του κειμένου είναι 
ενδεικτική του πώς αντιμε-
τωπίζονται πλέον οι κινή-
σεις του Έλληνα πρωθυ-
πουργού. «Καημένε Αλέξη 
Τσίπρα» αναφέρεται στο 
άρθρο στο οποίο γίνεται 
μια ανάλυση του γιατί η 
Ελλάδα δεν θα πάρει την 
ελάφρυνση χρέους που 
διακαώς ζητά η κυβέρνηση.
«Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών θα 
αποφασίσουν στη συνάντηση του Λουξεμ-
βούργου την Τρίτη για το αν θα δώσουν μια 
δόση μεγαλύτερη των 7 δισ. ευρώ για την 
Ελλάδα. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η Αθήνα 
θα πάρει τα χρήματα. Ο Σόιμπλε ο ίδιος 
δεσμεύθηκε γι’ αυτό την Τρίτη. Αλλά ο Τσί-
πρας θέλει κάτι πιο πολύτιμο: Ελάφρυνση 
χρέους» αναφέρεται στο άρθρο.
Όπως επισημαίνει ο συντάκτης για να 
γίνει αυτό θα πρέπει να πειστεί η Γερμα-
νία, η χώρα στην οποία η Ελλάδα οφείλει τα 
περισσότερα χρήματα.
«Για το μεγαλύτερο τμήμα της δεκαετούς 
ύφεσης η Ελλάδα ήταν όμηρος των εγχώ-
ριων πολιτικών της. Τώρα είναι όμηρος της 
Γερμανίας» προστίθεται στο άρθρο.

Το δημοσίευμα του Politico
Σχολιάζοντας, δε, την πρόθεση του Έλληνα 
πρωθυπουργού να μεταφέρει το θέμα του 
χρέους στη Σύνοδο Κορυφής καθώς η Γερ-
μανία δεν θα υποκύψει στις πιέσεις ενόψει 
των εκλογών του φθινοπώρου στη χώρα, 
το Politico γράφει ότι «ο Τσίπρας μπορεί να 
προσπαθήσει να αντισταθεί σε μια συμφω-

νία για το χρέος αυτή την εβδομάδα και να 
πάει το θέμα στην Σύνοδο Κορυφή της επό-
μενης εβδομάδας στις Βρυξέλλες αλλά αυτό 
είναι απίθανο να κάνει μεγάλη διαφορά».
Οι ημέρες που το Grexit προκαλούσε νευ-
ρικότητα στις αγορές έχουν περάσει, σημει-
ώνει το δημοσίευμα, συμπληρώνοντας ότι 
σήμερα μία αναφορά στην Ελλάδα είναι 
πιο πιθανό να προκαλέσει ένα ανέκφραστο 
βλέμμα, αν όχι χασμουρητό. «Με το χρέος 
μακριά από τα χέρια των πιστωτικών αγο-
ρών και στα θησαυροφυλάκια της ΕΚΤ και 
της Ευρώπης, η Αθήνα δεν μπορεί πλέον 
να ταρακουνήσει το παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα».
Ο κ. Τσίπρας, αναφέρει το 
Politico, δεν το κατάλαβε 
αυτό παρά μόνο μετά την 
εκλογή του, το 2015. Εκλέ-
χθηκε με την υπόσχεση 
να ανατρέψει το μεγαλύ-
τερο μέρος της λιτότη-
τας που είχαν επιβάλλει οι 
δανειστές και έκανε δημο-

ψήφισμα, αλλά μετά ήρθε η πραγματικό-
τητα. «Αντιμέτωπος με την κατάρρευση του 
ελληνικού συστήματος, την έξοδο από την 
ευρωζώνη και ένα μέλλον πιο θλιβερό από 
το παρόν, πείστηκε αναγκαστικά».
«Από τότε, ο Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό έχει 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των δανει-
στών για περαιτέρω περικοπές και μεταρ-
ρυθμίσεις. Το Βερολίνο και οι εταίροι του 
αντιμετώπισαν τα περιστασιακά ξεσπά-
σματα αντίστασής του με απλή υπομονή. 
Στο τέλος, ήξεραν ότι ο Έλληνας ηγέτης δεν 
θα είχε άλλη επιλογή παρά να υποχωρή-
σει», αναφέρει το Politico, σημειώνοντας 
ότι ξανά και ξανά αποδείχθηκαν σωστοί, 
αναφέροντας ως τελευταίο παράδειγμα 
ότι ο κ. Τσίπρας πέρασε τις περικοπές στις 
συντάξεις, κάτι που κάποτε ήταν αδιανό-
ητο.
Από την αρχή της κρίσης, μέρος της γερ-
μανικής στρατηγικής στο ελληνικό ζήτημα 
ήταν να μην κάνει την πρόοδο πολύ 
εύκολη. Αν και οι Γερμανοί αξιωματούχοι 
δεν θα το παραδεχθούν δημόσια, το να 
τιμωρούν την Ελλάδα ως παραδειγματισμό 
ήταν πάντα μέρος του σχεδίου τους, σημει-
ώνει το Politico.

επικαιρότητα

Το 2018 θα δούμε αν το ελληνικό 
χρέος είναι βιώσιμο, είπε ο Γερμανός 
ΥΠΟΙΚ και πρόσθεσε: Διότι αν 
αποδειχτεί ότι η ελάφρυνση του 
χρέους δεν είναι απαραίτητη, τότε δεν 
θα γίνει...

«
Είχαμε βρει λύση για το ελληνικό ζή-
τημα, αλλά οι Έλληνες ζήτησαν τρεις 
εβδομάδες προθεσμία για επικοι-
νωνιακούς λόγους», δήλωσε ο Βόλ-

φγκανγκ Σόιμπλε, λίγη ώρα πριν την έναρξη 
του κρίσιμου Eurogroup στο Λουξεμβούργο 
και «καρφώνοντας» με τον τρόπο αυτό τους 
χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο 
ζήτημα της διαπραγμάτευσης.
«Φυσικά είμαι αισιόδοξος για την επίτευξη 
συμφωνίας. Άλλωστε είχαμε καταλήξει σε 
συμφωνία πριν από τρεις εβδομάδες αλλά 
η Ελλάδα ζήτησε άλλες τρεις εβδομάδες για 
επικοινωνιακούς λόγους» αποκάλυψε ο κ. 
Σόιμπλε απαντώντας σε ερώτηση δημοσι-
ογράφου για το αν θα επιτευχθεί συμφω-
νία στη σημερινή συνάντηση των υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμ-
βούργο.
Δύο ημέρες αφού υποστήριξε ότι ο Αλέξης 
Τσίπρας δεν εμπιστεύεται τον Ευκλείδη Τσα-
καλώτο αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ο 

Έλληνας πρωθυπουργός τηλεφωνεί συνε-
χώς στην Άνγκελα Μέρκελ, ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε υποστήριξε εμμέσως ότι η ελληνική 
κυβέρνηση δραματοποιεί την κατάσταση 
για επικοινωνιακούς λόγους...
Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του 
Eurogroup, ο Γερμανός υπουργός Οικονο-
μικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εμφανίστηκε 
αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία για 
την εκταμίευση της δόσης σήμερα, είπε ότι 
έχει βρεθεί η διαδικασία για να συμμετάσχει 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πρό-
σθεσε ότι το ΔΝΤ θα εκταμιεύσει σε μετα-
γενέστερο χρόνο τα δικά του χρήματα προς 
την Ελλάδα. 
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υπογράμμισε ότι η 
συμφωνία για το χρέος θα κινείται στο πλαί-
σιο που είχε προδιαγράψει το Eurogroup 
από τον Μάιο του 2016.
Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο υπουργός 
Οικονομικών της Γερμανίας είπε ότι οι συζη-
τήσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους θα ξεκινήσουν μετά την επιτυχή ολο-
κλήρωση του προγράμματος, το καλοκαίρι 
του 2018 και πρόσθεσε: Διότι αν αποδειχτεί 
ότι η ελάφρυνση του χρέους δεν είναι απα-
ραίτητη, τότε δεν θα γίνει...
Ο κ. Σόιμπλε εξέφρασε τη βεβαιότητά του 
ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να επανέλθει στις 
αγορές μετά το τέλος του προγράμματος.

Σόιμπλε: Συμφωνήσαμε στις 
22/5 αλλά η Ελλάδα ζήτησε 3 
εβδομάδες για επικοινωνιακούς 
λόγους

Διεθνής οίκτος από το Politico: 
Καημένε Τσίπρα τι τηλεφωνάς, 
η Ελλάδα είναι αποικία της 
Γερμανίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Τ
ο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  εκ-
φράζει εκ νέου τη λύπη του για τα συνεχι-
ζόμενα απεργιακά μέτρα της ΠΟΕΔ, λίγες 
μόνο μέρες προτού κλείσουν τα σχολεία και 

θεωρεί πως τα μέτρα αυτά είναι αδικαιολόγητα και 
καταλήγουν να ταλαιπωρούν τους ίδιους τους μα-
θητές και τους γονείς τους.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας αναφέ-
ρει πως «το μόνο που επιτυγχάνει η ΠΟΕΔ είναι η 
πρόκληση αχρείαστης αναστάτωσης, δεδομένου 
ότι από πλευράς του Υπουργείου και της πολιτείας 
συνολικά, έχουν γίνει όλες οι εφικτές και νόμιμες 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Συστή-
ματος Διορισμών, ώστε να προάγεται το καλό της 
εκπαίδευσης και του τόπου, χωρίς να θυματοποι-
ούνται εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη προσφέρει τις 
υπηρεσίες τους για σημαντικό χρονικό διάστημα 
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα».
«Προς το σκοπό αυτό», σημειώνει, «το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού έχει υιοθετήσει μια σειρά 
ευνοϊκών ρυθμίσεων προς όφελος αυτών των 
εκπαιδευτικών ενώ παράλληλα, με το Νέο Σύστημα 
Διορισμών, το Υπουργείο ανοίγει ευκαιρίες εργο-
δότησης και στους νέους πτυχιούχους του τόπου 
μας, που είναι θύματα του υφιστάμενου συστή-
ματος διορισμών, το οποίο τους αφήνει ελάχιστες 
προοπτικές διορισμού».
Το Υπουργείο Παιδείας επαναλαμβάνει ότι το 
αίτημα της ΠΟΕΔ δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, 
αφού αυτό συγκρούεται με τις αποφάσεις της 
συντριπτικής πλειοψηφίας της Βουλής των Αντι-
προσώπων και με γνωματεύσεις της Νομικής Υπη-
ρεσίας.
Καλεί εκ νέου την ηγεσία της ΠΟΕΔ σε συμπό-
ρευση, όχι μόνο στο θέμα των διορισμών, αλλά 
και σε όλα τα θέματα που απασχολούν τη Δημοτική 
Εκπαίδευση και αποσκοπούν στην ποιοτική ανα-
βάθμιση της παρεχόμενης παιδείας.

Υπ. Παιδείας: Αδικαιολόγητα τα μέτρα 
της ΠΟΕΔ

Στα €23,8 δις οι μη εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις τον Φεβρουάριο

Μ
ικρή επιβράδυνση παρουσίασε τον 
Φεβρουάριο ο ρυθμός μείωσης των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 
Οι ΜΕΧ μειώθηκαν κατά €31 το Φε-

βρουάριο (€44 εκ. τον Ιανουάριο) υποχωρώντας 
στις €23,84 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι συνολικές χορηγήσεις το Φεβρουάριο ανήλ-
θαν σε 50,61 δις, παρουσιάζοντας αύξηση €381 
εκ. σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Ως εκ τούτου, 
οι ΜΕΧ ως ποσοστό των συνολικών δανείων δια-
μορφώθηκαν στο 47,12%.

Σε ετήσια βάση, οι ΜΕΧ παρουσίασαν μείωση 
€2,92 δις.

Ωστόσο, μειωμένες παρουσιάζονται οι συνολι-
κές αναδιαρθρώσεις, οι οποίες το Φεβρουάριο 
υποχώρησαν κατά €153 εκ. στα €13,28 δισ. από 
€13,44 δις τον Ιανουάριο. Οι αναδιαρθρωμένες 

χορηγήσεις που παραμένουν μη εξυπηρετούμε-
νες μειώθηκαν ελαφρά στα €9,70 δις από €9,78 
δις τον Ιανουάριο.

Οι ΜΕΧ στις επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν στα 
€11,20 δις, παρουσιάζοντας μείωση 10,3 εκ. σε 
σύγκριση με €11,21 δις τον Ιανουάριο. Οι επιχει-
ρηματικές ΜΕΧ αποτελούν το 47% των συνολι-
κών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Η μείωση των ΜΕΧ σε νοικοκυριά ξεπέρασε 
την αντίστοιχη μείωση των ΜΕΧ στις επιχειρή-
σεις, φτάνοντας στα €27 εκατ. Υποχώρησαν σε 
€12,08 δις τον Φεβρουάριο από €12,11 δις τον 
προηγούμενο μήνα. Ως ποσοστό των συνολικών 
ΜΕΧ τα κόκκινα δάνεια νοικοκυριών αντιστοι-
χούν στο 51%.

Αναλλοίωτος παράμεινε ο δείκτης κάλυψης ΜΕΧ 
με προβλέψεις, ο οποίος διατηρήθηκε στα €9,90 
δις, που αντιστοιχεί στο 41%.

Η 
συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ σε πολλούς τομείς, με 
προεξάρχοντα αυτόν της ενέργειας, ήταν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων των ηγετών των τριών χωρών Νίκου Αναστασι-
άδη, Αλέξη Τσίπρα και Βενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια 

των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισ-
ραήλ, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Η κατ’ ιδίαν συνάντηση 
των τριών ηγετών ολοκληρώθηκε με σημαντική καθυστέρηση που ξε-
πέρασε τη μια ώρα και με την υπογραφή της Διακήρυξης της Θεσσαλο-
νίκης.
Καθοριστικό σημείο αναφοράς της Τριμερούς, η δέσμευση των ηγετών 
για επίσπευση των διεργασιών για κατασκευή του αγωγού East Med για 
μεταφορά φυσικού αερίου από το Ισραήλ και την Κύπρο στην Ελλάδα 
και απ’ εκεί ενδεχομένως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς και η ανά-
πτυξη του ηλεκτρονικού καλωδίου και οπτικής ίνας με την ονομασία 
Euroasia Interconnector.
Κύριο θέμα στην ατζέντα της συζήτησης των περιφερειακών ζητημά-
των ήταν και το Κυπριακό με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και του 
Ισραήλ να εκφράζουν τη στήριξη τους στη παρούσα διαδικασία των 
συνομιλιών και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να τους ενημερώνει για τη 
συνάντηση του με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και να τους ευχαριστεί 
για τη στήριξη.
Άλλοι, εξίσου σημαντικοί τομείς συνεργασίας των τριών χωρών που 
συζητήθηκαν κατά την Τριμερή ήταν οι τομείς της οικονομία, οι επιστή-
μες, η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία, η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, 
του περιβάλλοντος. Η νέα Τριμερής Διάσκεψη, όπως ανακοινώθηκε, θα 
πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία το τελευταίο τρίμηνου αυτού του έτους.
Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως το τριμε-
ρές σχήμα συνεργασίας είναι στρατηγικής σημασίας, και πρόσθεσε ότι 
στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος των συναντήσεων 
υψηλού επιπέδου. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για τα σημεία των συνομιλιών 
των τριών ηγετών κατά τη συνάντηση, και τη συμφωνία τους όπως η τρι-
μερής συνεργασία επεκταθεί σε νέους τομείς.
Όπως είπε, αποφασίστηκε να προωθηθούν κοινές πρωτοβουλίες με 
ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
προώθηση προγραμμάτων υποτροφιών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενί-
σχυση ερευνητικών και επιχειρηματικών δικτύων και παροχής στήρι-
ξης σε νέους επιχειρηματίες. Επίσης, συζητήθηκε η ένταξη στην τριμερή 
συνεργασία των τηλεπικοινωνιών και της διασποράς, επειδή και οι τρεις 
χώρες διαθέτουν εξαιρετικά δυναμική ομογενειακή παρουσία πέρα από 
τα σύνορα τους. Ακόμη, συμφωνήθηκε η μεταξύ τους συνεργασία να 
επεκταθεί στον συντονισμό με τρίτες χώρες.
Στον τομέα της ενέργειας, ο Ελληνας Πρωθυπουργός είπε πως η συνερ-
γασία αυτή είναι ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας 
μεταξύ των τριών χωρών και ανοίγονται πολύ μεγάλες δυνατότητες, 
δεδομένης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, της Κύπρου και του 
Ισραήλ. «Άλλωστε, η εξεύρεση σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου στην Κύπρο και το Ισραήλ και η στρατηγική της Ελλάδας να κατα-
στεί ενεργειακός κόμβος στην περιοχή, πιθανά νέα κοιτάσματα, τόσο 
στην ΑΟΖ του Ισραήλ, της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδας, δίνουν μία ιδι-
αίτερη προοπτική σε αυτήν τη συνεργασία, όχι μόνο για τις τρεις χώρες 
μας, αλλά για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στη στρατηγική την ευρωπαϊκή στον χώρο 
της ενέργειας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας», είπε.

Συνεργασία Κύπρου-
Ελλάδας-Ισραήλ και 
Κυπριακό στο επίκεντρο

εδώ Κύπρος
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Ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Ανα-
σ τασ ιάδης κάλεσε 

σήμερα τους επιχειρηματίες 
στο Λίβανο να αξιοποιήσουν 
τις πολλαπλές ευκαιρίες που 
προσφέρει η Κύπρος σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας, 
διαβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρ-
νηση θα σταθεί αρωγός στις 
προσπάθειές τους, παρέχο-
ντας διευκολύνσεις με στόχο 
την επιτυχία των επιχειρημα-
τικών και επενδυτικών τους 
δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, 
σε χαιρετισμό του στο Επιχει-
ρηματικό Φόρουμ Κύπρου – 
Λιβάνου που διοργανώθηκε 
στη Βηρυτό από τα Εμπορικά 
και Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
των δύο χωρών, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας αναφέρ-
θηκε, μεταξύ άλλων, στους 
εξαίρετους δεσμούς φιλίας 
τόσο των δύο χωρών όσο και 
των λαών τους που σε καιρούς 
δοκιμασίας συμπαραστάθη-
καν ο ένας στον άλλον.
Ο Πρόεδρος επεσήμανε πως 
στόχος των χωρών είναι να 
ενισχύσουν την οικονομική 
και επενδυτική συνεργα-
σία, προσθέτοντας ότι κατά 
τις πολιτικές του επαφές στη 
Βηρυτό επαναβεβαιώθηκαν 
οι εξαίρετες πολιτικές σχέσεις.
Εξέφρασε επίσης ευγνωμο-
σύνη προς το λαό του Λιβά-
νου, ο οποίος σε δύσκολες 
εποχές για την Κύπρο είχε 
επιδείξει εμπιστοσύνη στο 
χρηματο -οικονομικό της 
σύστημα, τονίζοντας παράλ-
ληλα ότι η βαθιά ύφεση της 
κυπριακής οικονομίας έχει 
πλέον παρέλθει.
«Η Κύπρος είναι τώρα μια από 
τις πλέον γρήγορα αναπτυσ-
σόμενες οικονομίας της ΕΕ με 
ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν 3% 
του ΑΕΠ», είπε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, προσθέτοντας 
ότι ο τραπεζικός της τομέας 
έχει αναδιαρθρωθεί.

Κάλεσμα του 
ΠτΔ στους 
επιχειρηματίες 
του Λιβάνου

Την έκθεση του Γενικού 
Ελεγκτή για το Υπουργείο 
Εσωτερικών, με έτος 
αναφοράς το 2015, εξέτασε 
σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου 
της Βουλής, στην οποία 
παρέστη ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Κωνσταντίνος 
Πετρίδης, ο οποίος εξέφρασε 
την ετοιμότητα να δουλέψει 
μαζί με τον Γενικό Ελεγκτή 
και με την Επιτροπή Ελέγχου, 
ώστε να τεθούν εκεί που 
χρειάζεται και εκεί που πρέπει 
αντικειμενικά κριτήρια για 
όλα τα θέματα που αφορούν 
το Υπουργείο Εσωτερικών 
για να διορθωθούν τα 
κακώς έχοντα στην Δημόσια 
Υπηρεσία και να επέλθει η 
χρηστή διοίκηση.

Σ
ε δηλώσεις του, μετά από 
τη συνεδρία της Επιτροπής 
Ελέγχου, ο κ. Πετρίδης ανα-
φέρθηκε στα έκτακτα πο-

λεοδομικά κίνητρα που έδωσε η 
Κυβέρνηση το 2013, λέγοντας πως 
«έχουμε παραθέσει στη Βουλή μια 
επιχειρηματολογία που αποδει-
κνύει ότι αυτά είχαν ένα τεράστιο 
οικονομικό όφελος, όσον αφορά 
την προσπάθεια της Κύπρου να ε-
ξέλθει της κρίσης».
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι «μέσω 
των κινήτρων δημιουργήθηκαν 
περίπου 10 με 11 χιλιάδες νέα κλί-
νες οι οποίες αυτή την στιγμή είναι 
πλήρως κατειλημμένες από τουρί-
στες», προσθέτοντας πως «αυτό 
αναμένεται να φέρει συνολικά 
περίπου 100 με 140 χιλιάδες επι-
πλέον τουρίστες στην Κύπρο» .
«Όσον αφορά κάποια θέματα που 
έθιξε όσον αφορά την μονιμοποί-
ηση ο Γενικός Ελεγκτής, δουλεύω 
με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κρά-

τους, ούτως ώστε η νομιμοποίηση 
να γίνει μέσω της νόμιμης οδού 
και των νόμιμων διαδικασιών του 
κράτους μέσω του πολεοδομικού 
σχεδιασμού, ούτως ώστε αυτό να 
είναι και πολιτικά και πολεοδομικά 
ορθό», είπε ο κ. Πετρίδης.
Εξάλλου, για την Υπηρεσία Αναδα-
σμού, ανέφερε πως «έχει ληφθεί η 
πολιτική απόφαση, ώστε να γίνει 
ενσωμάτωση αυτής της Υπηρεσίας 
με το κτηματολόγιο, γιατί υπάρ-
χουν μεγάλες συνέργειες», για να 
εκφράσει την εκτίμηση ότι «με 
αυτό τον τρόπο τάχιστα θα προ-
ωθηθεί η διεκπεραίωση των εφτά 
με εννιά εναπομεινάντων σχε-
δίων αναδασμών, οι οποίοι καθυ-
στερούν αδικαιολόγητα, λόγω της 
αναποτελεσματικότητας πλέον 
αυτής της Υπηρε-
σίας και της υποστε-
λέχωσης του προ-
σωπικού».
Επίσης, είπε «υπάρ-
χουν πολλά κρού-
σματα, από ό,τ ι 
φαίνεται από την 
έκθεση του Γενικού 
Ελεγκτή, τα οποία θα πάρουν το 
δρόμο της δικαιοσύνης».
Απαντώντας σε ερώτηση αν η 
πρώτη υπηρεσία του δημοσίου, 
που θα ενσωματωθεί σε άλλη, ο 
κ. Πετρίδης είπε ότι «αν εξαιρέ-
σουμε το Τμήμα του ΦΠΑ και του 
Φόρου Εισοδήματος τα οποία ενο-
ποιήθηκαν σε μία Υπηρεσία λόγω 
μνημονιακής υποχρέωσης, είναι το 
πρώτο».
Ερωτηθείς αν μελετούν νέα κίνη-
τρα για τους εγκλωβισμένους αγο-
ραστές ακινήτων, ο κ. Πετρίδης 
είπε ότι «για το θέμα αυτό, γίνε-
ται μια εντατική διαβούλευση του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του 
Γενικού Εισαγγελέα, ούτως ώστε 
να βρεθεί αυτή η νόμιμη ρύθμιση 

η οποία θα απεγκλωβίσει αυτούς 
τους εγκλωβισμένους αγοραστές».
«Σε κάποιες μέρες θα έχουμε κάτι 
πολύ πιο ουσιαστικό να πούμε, 
γιατί τα πάντα πρέπει να γίνονται 
στο πλαίσιο της ορθότητας και της 
νομιμότητας», πρόσθεσε.
Αναφορικά στο θέμα των μεταφρά-
σεων, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «με τις 
μεταφράσεις όντως υπήρχε ένα 
θέμα εκεί, το οποίο πιστεύουμε ότι 
τροχιοδρομείται προς την οριστική 
του επίλυση μέσω του θεσμού 
των ορκωτών μεταφραστών που 
θα αναλαμβάνουν και την ευθύνη 
της ορθότητας των μεταφράσεων 
τους και της δημιουργίας ενός 
μητρώο το οποίο θα εμπεριέχει 
αυτούς τους ορκωτούς μεταφρα-
στές, ούτως ώστε να ξέρουμε και 

να γίνεται ο έλεγχος 
ότι οι μεταφράσεις 
είναι όντως ποιοτι-
κές και ανταποκρί-
νονται σε αυτό που 
πρέπει να γίνει».
Σε ερώτηση αν 
μιλάμε μόνο γ ι’ 
αυτούς που μετα-

φράζουν κείμενα, ο κ. Πετρίδης 
είπε ότι είναι και για πιστοποιητικά 
και για οτιδήποτε άλλο.
«Το ΓΤΠ έχει ως αρμοδιότητα τις 
μεταφράσεις. Παλαιότερα οι ίδιοι 
κάνανε κάποιες μεταφράσεις. 
Αντιλαμβάνεστε αυτό δεν μπορεί 
να γίνεται από μία Υπηρεσία του 
δημοσίου. Πρώτα απ’ όλα είναι και 
πάρα πολλές οι γλώσσες. Υπήρχε 
ένα σύστημα βάση του οποίου έδι-
ναν χωρίς κάποιο έλεγχο ή χωρίς 
κάποια αντικειμενικά κριτήρια σε 
εξωτερικούς να κάνουν αυτές τις 
μεταφράσεις. Το ίδιο το Τμήμα δεν 
μπορούσε να ελέγξει την ποιότητα 
αυτών των μεταφράσεων αλλά 
έβαζε την σφραγίδα του κράτους», 
είπε.

Πρόσθεσε ακόμα πως «για να 
νοικοκυρέψουμε και να θέσουμε 
μηχανισμό ελέγχου σε αυτό το 
σύστημα, είπαμε να δημιουργηθεί 
ο θεσμός των ορκωτών μεταφρα-
στών, οι οποίοι θα είναι σε συγκε-
κριμένο μητρώο, δε μιλάμε για 
κλειστό επάγγελμα, μιλούμε για 
όσους έχουν τα πραγματικά προ-
σόντα και θα αναλαμβάνουν μέσω 
του συστήματος των ορκωτών 
μεταφραστών και την ευθύνη, τότε 
θα μπορούν να διεξάγουν αυτές τις 
μεταφράσεις, ούτως ώστε να είναι 
και νομικά υπόλογοι σε οποιοδή-
ποτε λάθος ή προσπάθεια παρα-
πληροφόρησης».
Όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις, ο 
κ. Πετρίδης είπε ότι «το Υπουργείο 
Εσωτερικών και το Τμήμα Κτημα-
τολογίου βρίσκονται αντιμέτωποι 
με μια μεγάλη διαχρονική στρέ-
βλωση που επιφέρει και ένα τερά-
στιο κόστος στον φορολογούμενο, 
διότι εκκρεμούν πληρωμές απαλ-
λοτριώσεων», για να προσθέσει 
ότι «μέχρι πρόσφατα εκκρεμού-
σαν πληρωμές απαλλοτριώσεων οι 
οποίες μάλιστα έφεραν και επιτό-
κιο της τάξης του 9%, της τάξης του 
μισού δισεκατομμυρίου ευρώ».
«Αντιλαμβάνεστε», συμπλήρωσε, 
ότι το πόσο κόστιζε ένα έργο για 
τον οποίο γινόταν η απαλλοτρίωση 
ή μια απαλλοτρίωση στο δημό-
σιο όταν εκκρεμούσαν από το 
1970 πληρωμές τέτοιων απαλλο-
τριώσεων. Με μεγάλο κόπο και με 
μεγάλο νοικοκύρεμα των κονδυ-
λίων, αυτή τη στιγμή το ποσό αυτό 
έχει μειωθεί περίπου στις 300 με 
330 εκατομμύρια. Επιπλέον, δεν 
γίνονται απαλλοτριώσεις αν δεν 
είναι πλήρως προϋπολογισμένες 
αυτή τη στιγμή για να μην συσσω-
ρεύονται. Ως τρίτος πυλώνας έχει 
μειωθεί το επιτόκιο το οποίο πλη-
ρώνεται από το 9 στο 3%».

Στη Βουλή η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για Υπ. 
Εσωτερικών
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Τ
ο κόμμα του προέδρου της Γαλλί-
ας Εμανουέλ Μακρόν είναι πιθανό 
να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία-ρεκόρ στον δεύτερο 

γύρο των βουλευτικών εκλογών, κατέδει-
ξε σήμερα δημοσκόπηση της Opinionway.
Βάσει της έρευνας το κόμμα Η Δημοκρα-
τία Εμπρός (LREM) και οι σύμμαχοί του 
προβλέπεται ότι θα εξασφαλίσουν 440-
470 έδρες εκ των συνολικά 577 στην κάτω 
βουλή, ένα αποτέλεσμα που εφόσον επι-
βεβαιωθεί θα εδραιώσει τον θρίαμβο των 
πολιτικών δυνάμεων του κέντρου έναντι 
των παραδοσιακών κομμάτων που κυρι-
αρχούσαν στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας 
εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το κεντρο-
δεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και οι 
σύμμαχοί του θα συγκεντρώσουν 70-90 
έδρες, ενώ οι Σοσιαλιστές, που βρίσκο-
νταν στην εξουσία έως και πριν από ένα 
μήνα, θα εξασφαλίσουν μόλις 20-30 
έδρες.
Το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο προβλέπε-
ται ότι θα κερδίσει 1-5 έδρες και το αρι-
στερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία μεταξύ 
5 και 15.
Η συμμετοχή προβλέπεται να ανέλθει στο 
55,4%, υψηλότερη σε σύγκριση με τον 
πρώτο γύρο ωστόσο σε χαμηλότερο επί-
πεδο σε σύγκριση με προηγούμενες εκλο-
γικές αναμετρήσεις.

Ο 
υπουργός Εξωτερικών της Τουρ-
κίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δή-
λωσε ότι μεταβαίνει αύριο Παρα-
σκευή στη Σαουδική Αραβία για 

συνομιλίες όσον αφορά την κρίση ανάμεσα 
στο Κατάρ και άλλες χώρες του Κόλπου, έπει-
τα από την επίσκεψή του στη Ντόχα νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα.
Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου 
που παραχώρησαν στην Άγκυρα με τον τυνή-
σιο ομόλογό του, ο Τσαβούσογλου υποστή-
ριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση παραμένει 
αμερόληπτη σε αυτή τη διένεξη και ότι συνε-
χίζει τις προσπάθειες για τη διευθέτησή της.
Δημοσιεύματα αραβικών ΜΜΕ νωρίτερα 
ανέφεραν πως ο επικεφαλής της τουρκικής 
διπλωματίας μετέφερε το ίδιο μήνυμα κατά 
την περιοδεία του σε κράτη του Κόλπου. «Η 
Τουρκία τηρεί ίσες αποστάσεις από το Κατάρ 
και τη Σαουδική Αραβία», φέρεται να είπε 
στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την 
εφημερίδα αλ Κάμπας του Κουβέιτ.
Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Τζαζίρα του Κατάρ 
μετέδωσε παρόμοια σχόλια του τούρκου 
ΥΠΕΞ.
Ακόμη, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκρινε 
ότι οι κυρώσεις που επέβαλαν στη Ντόχα η 
Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος, προσά-
πτοντας στο Κατάρ ότι υποστηρίζει «την τρο-
μοκρατία» δεν είναι σωστές, ανέφερε η αλ 
Κάμπας.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας περι-
μένει από τον σαουδάραβα μονάρχη Σαλ-
μάν να ηγηθεί της προσπάθειας να επιλυθεί 
η κρίση με το Κατάρ, ενώ σημείωσε ότι οι 
κυρώσεις και τα εμπάργκο δεν διορθώνουν 
την κατάσταση.
Η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα ΗΑΕ και 
το Μπαχρέιν διέκοψαν τις διπλωματικές τους 
σχέσεις με το Κατάρ και επέβαλαν κυρώσεις 
στη χώρα αυτή επειδή όπως την κατηγορούν 
υποστηρίζει «την τρομοκρατία» και προσε-
ταιρίζεται το Ιράν, τον κυριότερο αντίπαλο 
του Ριάντ στην περιοχή — κατηγορίες που η 
Ντόχα διαψεύδει.
Η Τουρκία υποστήριξε το Κατάρ στη διένεξη 
και εξέφρασε ανησυχίες στην Ουάσινγκτον 

και στη Μόσχα.

Πορεία διαμαρτυρίας 400 χλμ. ξε-
κίνησε η τουρκική αντιπολίτευση
Χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν σήμερα στην 
Άγκυρα, έπειτα από κάλεσμα του μεγαλύ-
τερου κόμματος της αντιπολίτευσης, μια 
πορεία που αναμένεται να τους οδηγήσει 
έως την Κωνσταντινούπολη, σε απόσταση 
400 χλμ., σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη 
φυλάκιση ενός βουλευτή του κόμματος.
Ο Ενίς Μπερμπέρογλου, του Λαϊκού Ρεπου-
μπλικανικού Κόμματος (CHP, σοσιαλδημο-
κρατικό) καταδικάστηκε χθες σε κάθειρξη 
25 χρόνων με την κατηγορία ότι έδωσε στην 
αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet 
εμπιστευτικές πληροφορίες.
Ο Μπερμπέρογλου είναι ο πρώτος βουλευ-
τής του CHP, που ιδρύθηκε από τον πατέρα 
της σύγχρονης Τουρκίας, τον Μουσταφά 
Κεμάλ Ατατούρκ, που καταδικάζεται σε ποινή 
κάθειρξης.
To CHP καταδίκασε αμέσως την απόφαση 
αυτή, με πολλούς βουλευτές να τη χαρακτη-
ρίζουν «πολιτική».
Ο ηγέτης του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρο-
γλου, αποφάσισε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, 
να διανύσει πεζή τα περισσότερα από 400 
χλμ. που χωρίζουν την Άγκυρα από την Κων-
σταντινούπολη, όπου φυλακίστηκε ο βου-
λευτής. Τα ΜΜΕ αναφέρουν πως η πορεία 
αναμένεται να διαρκέσει από 20 ημέρες έως 
ένα μήνα με τακτικές διακοπές στη διάρκεια 
της διαδρομής.
«Αν υπάρχει ένα τίμημα να καταβληθεί, θα 
το πληρώσω πρώτος», δήλωσε ο Κιλτσντά-
ρογλου προτού πει. «Θα περπατήσω έως την 
Κωνσταντινούπολη. Και θα συνεχίσουμε την 
πορεία μας έως ότου υπάρξει δικαιοσύνη 
στην Τουρκία».
Κάλεσε επίσης όλους όσοι θέλουν να υπερα-
σπιστούν τη δικαιοσύνη να υποστηρίξουν το 
διάβημά του.
Χιλιάδες άνθρωποι πορεύθηκαν μαζί του 
υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από το 
κέντρο της Άγκυρας, σύμφωνα με δημοσι-
ογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρι-
σκόταν στο σημείο.

Ο Τσαβούσογλου στο Ριάντ με 
στόχο τον τερματισμό της κρίσης 
με το Κατάρ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας περιμένει από τον σαουδάραβα 
μονάρχη Σαλμάν να ηγηθεί της προσπάθειας να επιλυθεί η κρίση με το 
Κατάρ, ενώ σημείωσε ότι οι κυρώσεις και τα εμπάργκο δεν διορθώνουν την 
κατάσταση 

Δημοσκόπηση στη Γαλλία: 
Κυβέρνηση με πλειοψηφία ρεκόρ για 
τον Μακρόν
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Έ
νας πολιτικός των Φιλιππίνων 
ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι κά-
τοικοι, οι οποίοι εγκαταλείπουν 
το Μαράουι, έχουν δει τουλάχι-

στον 100 πτώματα «διάσπαρτα» στους 
δρόμους, μετά από εβδομάδες έντο-
νων συγκρούσεων μεταξύ τζιχαντιστών 
και των κυβερνητικών δυνάμεων, που 
έχουν επιδοθεί σε έναν πόλεμο στην υ-
πό κατοχή από τζιχαντιστές πόλη.
Εξιστορώντας τη μαρτυρία των ανθρώ-
πων που δραπέτευσαν πρόσφατα την 
πολιορκημένη πόλη, ο Ζία Αλόν το 
Αντιόνγκ, κυβερνήτης της επαρχίας 
Λανάο ντελ Σουρ, δήλωσε ότι υπάρ-
χει μεγάλος αριθμός πτωμάτων σε μια 
περιοχή στην οποία διεξήχθησαν σφο-
δρότατες συγκρούσεις.
«Τουλάχιστον 100 πτώ-
ματα, διάσπαρτα σ την 
πε ριοχή» δήλωσ ε  ο 
Αντιόνγκ σ τους δημο-
σιογράφους, σύμφωνα 
με το Reuters. Ο στρα-
τός προηγουμένως είπε 
ότι 290 άνθρωποι έχουν 
σκοτωθεί, συμπεριλαμ-
βανομένων 206 τζιχαντιστών, 58 στρα-
τιωτών και 26 πολιτών.

Αναπτύχθηκε στρατός γύρω α-
πό το Μαράουι
Εν τω μεταξύ ένοπλοι Αμερικανοί στρα-
τιώτες έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος 
και σε κοντινή απόσταση από την περι-
κυκλωμένη πόλη Μαράουι στις Φιλιπ-
πίνες. Ο ρόλος τους είναι υποστηρι-
κτικός και δεν λαμβάνουν μέρος στις 
πολεμικές επιχειρήσεις, δήλωσε εκπρό-
σωπος του στρατού των Φιλιππίνων.
«Υπάρχουν μερικοί Αμερικανοί στρα-
τιώτες με τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
ώστε να παρέχουν πληροφορίες για 
την διαμόρφωση της επιχειρησιακής 
κατάστασης μάχης, στις στρατιωτικές 
δυνάμεις μας», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο ταξίαρχος Ρεστιτούτο Παντίλα 
στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό, αλλά 
και την αποστολή τους. Τους έχει επι-
τραπεί να έχουν οπλισμό για την προ-
σωπική τους προστασία. Ωστόσο, δεν 
συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρή-

σεις, παρέχοντας μόνο υποστήριξη», 
μέσω της συλλογής πληροφοριών, είπε 
χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος 
του ISIS
Ο στρατός στις Φιλιππίνες ανακοίνωσε 
ότι συνέλαβε έναν από τους αδελφούς 
Μαούτε, που είναι υψηλόβαθμο στέλε-
χος των ανταρτών του Ισλαμικού Κρά-
τους, με τους οποίους μάχεται στην 
πόλη Μαράουϊ, στα νότια της χώρας.
Ο Μοχάμεντ Νοαίμ Μαούτε ή Αμπου 
Τζαντίντ συνελήφθη σε σημείο ελέγ-
χου κον τά σ την παραλιακή πόλη 
Καγκαγιάν ντε Όρο, λίγο μετά την αυγή 
σήμερα, σύμφωνα με σ τρατ ιωτ ικό 

εκπρόσωπο.
Δύο από τα αδέρφια του 
Μοχάμεν τ, ο Ομαρκα-
γιάμ κι ο Αμπντουλάχ, 
ηγούν ται  της συμμο -
ρίας των Μαούτε, που 
βρίσκεται σ την πρώτη 
γραμμή των πολεμικών 
συγκρούσεων με τον 
στρατό των Φιλιππίνων, 

στην πόλη Μαράουι, εδώ κι έναν μήνα 
περίπου.

Τραυματίστηκε από αδέσποτη 
σφαίρα δημοσιογράφος στις 
Φιλιππίνες
Ένας Αυστραλός δημοσιογράφος τραυ-
ματ ίσ τηκε από σφαίρα σ τον λαιμό 
σήμερα στην πόλη Μαράουι των Φιλιπ-
πίνων, όπου εξακολουθούν να μαίνο-
νται συγκρούσεις μεταξύ του στρα-
τού και ισλαμιστών ανταρτών που την 
έχουν καταλάβει.
«Τυχερός», έγραψε στο Twitter ο Άνταμ 
Χάρβει της ABC Indonesia αναρτώντας 
μια φωτογραφία από την ακτινογρα-
φία που έκανε και στην οποία φαίνε-
ται ξεκάθαρα μια σφαίρα κοντά στην 
σπονδυλική του στήλη.
Ο δημοσιογράφος τραυματίστηκε στην 
πόλη Μαράουι, τη μεγαλύτερη πόλη 
στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων, 
όπου οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας 
προσπαθούν εδώ από τις 23 Μαΐου να 
εκδιώξουν τους ισλαμιστές αντάρτες 
που την έχουν καταλάβει.

Πόλεμος στρατού-τζιχαντιστών 
στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 100 
πτώματα στους δρόμους

«
Εξοργιστική, αδικαιολόγητη και πα-
ράνομη» χαρακτήρισε μια πιθανή έ-
ρευνα εις βάρος του αμερικανού προ-
έδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαρκ Κα-

ράλο, εκπρόσωπος του δικηγόρου του Μαρκ 
Κάσοβιτς, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις της 
εφημερίδας Washington Post, χωρίς πάντως 
να διαψεύσει το δημοσίευμα. 
Στην χθεσινή της έκδοση, η εφημερίδα είχε 
εκτενές ρεπορτάζ που υποστήριζε ότι ο αμερι-
κανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διερευνάται 
από τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μόλλερ 
για πιθανή παρακώλυση της δικαιοσύνης.
Ο Μόλερ είναι ο εισαγγελέας που διερευνά την 
φερόμενη προσπάθεια της Ρωσίας να επηρε-
άσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και 
την πιθανή συμπαιγνία της προεκλογικής ομά-
δας του Τραμπ. Ο πρώην διευθυντής του Ομο-
σπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) Τζέιμς 

Κόμεϊ εξέφρασε την πεποίθηση στο Κογκρέσο 
την περασμένη εβδομάδα ότι απολύθηκε από 
τον Τραμπ γιατί ο πρόεδρος ήθελε να υπο-
νομεύσει την έρευνα του FBI για το ρόλο της 
Ρωσίας στις εκλογές.
Επικαλούμενη πέντε άτομα εν γνώσει του 
θέματος που μίλησαν υπό το καθεστώς ανω-
νυμίας, η Ουάσιγκτον Ποστ ανέφερε ότι ο 
Νταν Κόατς, επικεφαλής της αμερικανικής 
πληροφόρησης, ο Μάικ Ρότζερς, επικεφαλής 
της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), και 
ο Ρίτσαρντ Λέτζετ, πρώην αναπληρωτής διευ-
θυντής της NSA είχαν συμφωνήσει να μιλή-
σουν σε ανακριτές του Μόλερ, ίσως και αυτή 
την εβδομάδα.
Η Post αναφέρει ακόμα πως η διερεύνηση του 
Τραμπ για πιθανή παρακώλυση δικαιοσύνης 
ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά την απόλυση του 
Κόμεϊ στις 9 Μαΐου.

«Εξοργιστική, αδικαιολόγητη και 
παράνομη» η έρευνα εις βάρος του 
Τραμπ, λέει ο δικηγόρος του

Μέτρα «κάθαρσης» της δημόσιας 
ζωής από τον Μακρόν

Σ
τον απόηχο του σκανδάλου Φιγιόν, 
που αναστάτωσε την προεκλογική 
εκστρατεία στη Γαλλία, η κυβέρνη-
ση του νέου προέδρου Εμανουέλ 

Μακρόν παρουσίασε το πρώτο σημαντικό 
πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων, με αντι-
κείμενο την εξυγίανση της δημόσιας ζωής.
Τα μέτρα που εισηγήθηκε στο υπουρ-
γικό συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Φρανσουά Μπαϊρού κινούνται σε τρεις 
άξονες. Συνταγματική αναθεώρηση για 
τη μεταρρύθμιση σημαντικών θεσμών 
της δημοκρατίας, όπως το Συνταγματικό 
Συμβούλιο. Νέο οργανικό νόμο που υπό-
σχεται μεγαλύτερη διαφάνεια και δημό-
σιο έλεγχο στη χρηματοδότηση των κομ-
μάτων. Και νομοσχέδιο για τα οικονομικά 
των βουλευτών και των γερουσιαστών, 
που θα τους απαγορεύει να προσλαμβά-
νουν συγγενείς τους σε θέσεις βοηθών, 
ενώ θα θεσπίζει πιο αυστηρό πλαίσιο για 
τις σχέσεις τους με ιδιωτικές εταιρείες, 
ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους.
Ωστόσο, η επιχείρηση «κάθαρση» του 
Μακρόν σκιάζεται ήδη από τις υποψίες 
για σκάνδαλα που βαρύνουν κορυφαίους 

συνεργάτες του. Ο εισαγγελέας Βρέστης 
ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για τον 
υπουργό Εδαφικής Συνοχής των Περιφε-
ρειών Ρισάρ Φεράν, γενικό γραμματέα του 
κόμματος του Μακρόν και επικεφαλής της 
προεδρικής εκστρατείας του. Παράλληλα, 
ο εισαγγελέας του Παρισιού διέταξε προ-
καταρκτική έρευνα εις βάρος του κόμμα-
τος του ίδιου του υπουργού Δικαιοσύνης, 
MoDem, του κυριότερου μέχρι σήμερα 
πολιτικού συμμάχου του Γάλλου προέ-
δρου. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες περί 
κατάχρησης δημοσίων πόρων, με πλα-
σματικές θέσεις εργασίας υποτιθέμενων 
«βοηθών» ευρωβουλευτών του κόμμα-
τος.
Η θέση του Μπαϊρού έγινε δυσχερέ-
στερη ύστερα από τηλεφωνική παρέμ-
βασή του σε γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο 
που ερευνούσε την υπόθεση. Ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης εμφανίστηκε να ασκεί 
πίεση σε δημοσιογράφους για να προστα-
τέψει πολιτικούς συντρόφους του, γεγο-
νός που αποδοκιμάστηκε, διακριτικά μεν, 
πλην σαφέστατα, από τον πρωθυπουργό 
Εντουάρ Φιλίπ.
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Α
υξάνεται ο αριθμός των θυμάτων, 
όπως ήταν δυστυχώς αναμενόμε-
νο, από την φονική πυρκαγιά στο 
«Grenfell Tower» του Λονδίνου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της 
πυροσβεστικής το μεσημέρι της Πέμπτης ο 
τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 17 
θύματα. Πάρα πολλοί είναι οι αγνοούμε-
νοι, με τις Αρχές να θεωρούν δεδομένο ότι ο 
αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί τις επόμε-
νες ώρες. «Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να εντο-
πιστεί κάποιος ζωντανός μέσα στον πύργο», 
δήλωσε νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της 
αστυνομίας. 
Οι έρευνες συνεχίζονται από πυροσβέστες 
και σωστικά συνεργεία, ενώ σύμφωνα με 
την ενημέρωση, θα σταλούν πρώτα σκυλιά 
για να ελέγξουν όλους τους χώρους. «Θα 
χρειαστεί πολύς χρόνος ακόμα», δήλωσε 
εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. 
Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, όπως είπε 
στους επάνω ορόφους του κτηρίου. Μάλι-
στα χρησιμοποίησαν και ειδικά drones προ-
κειμένου να ελέγξουν κάποιους χώρους.  
Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου 
δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να 
παραπέμπουν σε τρομοκρατική ενέργεια.
Παράλληλα, όπως είπε,  εξετάζεται το ενδε-
χόμενο,  αν σχετίζεται η φωτιά με παραλή-
ψεις της εταιρείας που είχε την διαχείριση 
του κτηρίου και πρόσφατα είχε προχωρήσει 
στην ανακαίνισή του. 
Την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης παρα-
κολουθούσε αποσβολωμένος, την εικόνα 
του φλεγόμενου 24ώροφου κτηρίου 

«Grenfell Tower» στο Λονδίνο, δεκάδες 
ανθρώπινες ιστορίες εκτυλίσσονταν, άλλες 
με αίσιο και άλλες με δραματικό τέλος.
Ήταν περίπου στη μία τα ξημερώματα της 
Τετάρτης όταν η πυροσβεστική υπηρεσία 
του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για την πυρκα-
γιά που είχε ξεσπάει στους πρώτους ορό-
φους του  κτηρίου με τα 120 διαμερίσματα 
και τους περίπου 600 ενοίκους.
Αμέσως επικράτησε πανικός με τους ενοί-
κους να προσπαθούν να σωθούν. Ξεχωρίζει 
η ιστορία του 38χρονου Marcio Gomes, του 
πατέρα - ήρωα του «Grenfell Tower», όπως 
ονομάστηκε από πολλά ξένα Μέσα ενημέ-
ρωσης. 
Ο ηρωικός μπαμπάς, δείχνοντας αυτοθυ-
σία, έσωσε την έγκυο σύζυγό του και τις δυο 
κόρες τους. 
Όταν αντιλήφθηκε την φωτιά βρισκόταν 
στον 21ο όροφο του «Grenfell Tower», μαζί 
με την οικογένειά του.  Ενώ οι φλόγες είχαν 
αρχίσει να τυλίγουν το κτήριο, εκείνος επι-
κοινώνησε με την πυροσβεστική και την 
αστυνομία που τον ενημέρωναν να παρα-
μείνει στο διαμέρισμά του. 
 Η ώρα άρχισε να περνάει και η φωτιά να 
επεκτείνεται και οι πυροσβέστες δεν προ-
σέγγιζαν τον διαμέρισμά του. «Δεν είχα επι-
λογή, έπρεπε να σώσω την οικογένειά μου», 
λέει.Δίχως να το σκεφτεί, τύλιξε την οικογέ-
νειά του με βρεγμένα σεντόνια και πετσέ-
τες και άρχισαν να κατεβαίνουν τις σκάλες. 
Στα μέσα της διαδρομής συνειδητοποίησε, 
όπως λέει, ότι η 12χρονη κόρη του δεν ήταν 
μαζί τους. 

«Grenfell Tower»: Στους 17 οι 
νεκροί από τον φλεγόμενο 
πύργο στο Λονδίνο
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Ο
ι έφηβοι σήμερα μεγαλώνουν μέσα 
σ’ .έναν κόσμο που λατρεύει την ε-
λευθερία, που απορρίπτει την ευ-
θύνη, και τους εξασφαλίζει πολ-

λούς τρόπους για να κάνουν και τα δύο.  
Πρέπει να μάθει ο γονιός να δίνει στον /στην 
έφηβό του περισσότερη ελευθερία και να 
του/της αναθέτει ευθύνες καθώς μεγαλώ-
νουν. Να μένουν αργά έξω. Να βρουν μία 
δουλειά μερικής  απασχόλησης. Να μείνουν 
στο σπίτι κάποιου φίλου/φίλης το βράδυ. Η 
ταχύτητα που τα κάνεις αυτά θα ποικίλει ανά-
λογα με την ωριμότητα του εφήβου.
Καθώς το παιδί σου σιγά σιγά ετοιμάζεται να 
φύγει από το σπίτι για να μπει στον κόσμο, θα 
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από εκείνους με 
τους οποίους ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο 
του. Γιαυτό, εσύ, ως γονιός, θα χρειαστεί να  
γνωρίσεις καλύτερα τους φίλους του. Παρα-
κάτω προτείνουμε 4 τρόπους. 
 Φρόντισε να τους γνωρίσεις. Ζήτησε από 
τον έφηβό σου να καλέσει τους φίλους του 
στο σπίτι. Παρακολούθησε τον τρόπο που 
συμπεριφέρονται. Δείχνουν σεβασμό στους 
ανθρώπους και στα πράγματα; Μιλάνε καλά 
για τους γονείς τους και την οικογένεια; Μπο-
ρείτε να μάθετε πολλά από μια φιλική συζή-
τηση. Πώς τα πάνε στο σχολείο; Ποιες είναι 
οι εξωσχολικές τους δραστηριότητες;   Πώς 
σου φαίνεται το ντύσιμό τους; Αν ανήκουν 
σε κάποια ομάδα με το παιδί σου --είτε στην 
εκκλησία, είτε στο σχολείο-- ρώτησε τον 
υπεύθυνο γι αυτούς εμπιστευτικά. 
Γνώρισε τους γονείς τους.  Αν το παιδί σου 
σφυρηλατεί μία ισχυρή σχέση με το φίλο του/
τη φίλη της, πρέπει να μάθεις περισσότερα 
για τη ζωή στο άλλο σπίτι. Να τους καλέσεις 
για φαγητό ώστε να μάθουν κι εκείνοι περισ-
σότερα για σας, αλλά κι εσείς να μάθετε ό,τι 
μπορείτε γι αυτούς. Αν διαπιστώσεις ότι έχετε 
τις ίδιες απόψεις στα θέματα ανατροφής, θα 
μπορέσετε να κάνετε μία καλή συμμαχία. Έτσι 
όταν το παιδί σου λέει, “Γιατί δε μ’ αφήνεις. Η 
μητέρα του Βασίλη τον αφήνει,” είτε θα ξέρεις 

αν είναι αλήθεια είτε θα μπορείς να τηλεφω-
νήσεις και να μάθεις. Και αν υπάρχουν σημα-
ντικές διαφορές στις απόψεις σας, τουλάχιστο 
μπορείτε να είστε λιγάκι επιφυλακτικοί. 
 Μάθε τους βασικούς κανόνες στο σπίτι 
τους. Αν σου πει η κόρη σου, “Θα βγω με τη 
Μαρία,”, δεν είναι αρκετό για να την αφή-
σεις. Πρέπει να ξέρεις τι θα κάνουν και πού 
θα πάνε. Ποιος άλλος θα είναι εκεί; Αν πρό-
κειται να κοιμηθεί στο σπίτι της, θα είναι και 
οι γονείς της στο σπίτι;  Τι ταινία μπορούν να 
δουν; Υπάρχουν οινοπνευματώδη ποτά στο 
σπίτι τους; Οι έφηβοι είναι γνωστό ότι αλλά-
ζουν εύκολα τα σχέδιά τους. Σε μια τέτοια 
περίπτωση θα επικοινωνήσει μαζί σου το 
παιδί σου για να σε ενημερώσει και να σε 
ρωτήσει για το καινούργιο σχέδιό τους αν 
συμφωνείς;
Φρόντισε να μάθεις τι κάνουν όταν είναι μαζί. 
Όταν γυρίσει το παιδί σου στο σπίτι, είναι  
σημαντικό να είσαι εκεί και να μην κοιμάσαι. 
Βέβαια, μην περιμένεις να σου δώσει λεπτο-
μερή αναφορά.  Μπορείς όμως να μάθεις 
πολλά από τυχαίες συζητήσεις.
 Όταν τα παιδιά μας ήταν στην εφηβεία 
τους, διαπιστώσαμε ότι μερικές φορές όταν 
έμπαιναν στο σπίτι  είχαν διάθεση να μιλή-
σουν, κι άλλες όχι. Όταν δεν είχαν διάθεση, 
απλά το αφήναμε να περάσει απαρατήρητο 
και μιλούσαμε για κείνο κάποια άλλη φορά. 
Όταν θέλουν να μιλήσουν, μη ρωτάς απλά 
ποιο έργο είδαν, αλλά σχολίασέ το. Άσε να 
σου πει τη γνώμη του ώστε να νομίζει ότι 
έχεις όρεξη για συζήτηση, και όχι για εξο-
μολόγηση. Επίσης, να προσέχεις γενικά τη 
συμπεριφορά του παιδιού σου , ακόμα και 
το λεξιλόγιό του, ύστερα από την έξοδό του 
με το φίλο του/τη φίλη της. Βλέπεις κάποια 
αλλαγή; Αν ναι, είναι προς το καλύτερο ή προς 
το χειρότερο; 
Αν μάθεις αυτά τα τέσσερα πράγματα, μπορεί 
να σε βοηθήσουν να δεις αν πρέπει ν’ αφή-
σεις περισσότερο το σχοινί ή να το μαζέψεις 
λιγάκι.

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.

Οι φίλοι των εφήβων: 
4 Πράγματα που πρέπει να 

ξέρει κάθε γονιός

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
10 (πικρές) αλήθειες που 
πρέπει να ξέρετε για την κόρη 
σας!

Τ
η μια μέρα σφίγγετε στην αγκα-
λιά σας αυτό το μικροσκοπικό πλα-
σματάκι, τη μικρή σας πριγκίπισ-
σα, αυτήν την αιθέρια επτάχρονη 

με τις ροζ κορδέλες και την επόμενη στιγ-
μή... καθώς πλησιάζει την εφηβεία νιώ-
θετε ότι ζείτε με ένα πλάσμα που το έχει 
καταπιεί εξωγήινος. Αχ, τι σας επιφυλάσ-
σει το μέλλον για την αγαπημένη σας κο-
ρούλα;

1. Κάποια μέρα θα μιλάει μόνο 
για αγόρια 
Θα μιλάει μόνο γι΄αυτά, θα κλαίει μόνο 
γι΄αυτά, θα ντύνεται μόνο γι΄αυτά και θα 
σκέφτεται συνέχεια και μόνο αυτά!   

2. Κάποια μέρα θα είστε για εκεί-
νη ο πιο «ανόητος» άνθρωπος 
πάνω στον πλανήτη  
Ετοιμαστείτε να ακούσετε, ξανά και ξανά, 
ότι ποτέ δεν θα την καταλάβετε. Ότι είστε 
άδικη. Και κακιά. Και κακόγουστη. Και 
χοντρή. Και γριά! Και ότι ποτέ σας δεν την 
αγαπήσατε!  

3. Κάποια μέρα θα αποκτήσει 
τρίχες σε διάφορα μέρη του σώ-
ματος 
Και εσείς θα πρέπει να της μιλήσετε για 
όλες τις νέες μεθόδους αποτρίχωσης 
στα… πόδια, τις μασχάλες τα φρύδια, το…
μπικίνι! Ενίοτε και στα μπράτσα! 

4. Κάποια μέρα θα συνειδητο-
ποιήσετε ότι δεν είναι μόνο τα 
αγόρια που μυρίζουν! 

5. Κάποια μέρα θα μισήσει τα 
φορέματα 
Ειδικά αυτά τα χαριτωμένα φορέματα με 
τα απλικέ σχέδια που κάποτε τα «σετά-
ρατε» με ασορτί κοκαλάκια. Και θα 
φοράει μόνο παντελόνια. Και αρβύλες! 

6. Κάποια μέρα θα αρχίσει να 
ντύνεται αλλόκοτα 
Ναι, κάποια μέρα θα βγει από μέσα της ο 
σκοτεινός εαυτός της και θα μεταμορφω-
θεί σε ροκ περσόνα. Στην καλύτερη περί-
πτωση. Στη χειρότερη μπορεί να μεταμορ-
φωθεί σε έφηβη με εμμονή στην μέταλ 
μουσική, πολλά piercing και πολλούς 
τόνους ρίμελ. Πριν πάθετε καρδιακή προ-
σβολή θυμηθείτε τη δική σας εμμονή με 
τα διχτυωτά τοπ σε στυλ Madonna! 

7. Κάποια μέρα θα συνειδητο-
ποιήσετε πως ο μόνος τρόπος 
για να μάθετε πού είναι…θα εί-
ναι να της στέλνετε μηνύματα
Στα οποία μηνύματα θα είστε απλώς 
τυχερή αν απαντήσει. 

8. Κάποια μέρα θα πρέπει να της 
μάθετε τι είναι το ταμπόν!  
Και πώς να το χρησιμοποιεί! Επίσης μαζί 
με το ταμπόν θα πρέπει να μιλήσετε στο 
«μωρό σας», για τα αγόρια, την αντισύλ-
ληψη, το σεξ, τον οργασμό και την αυτο-
διάθεση. Αχ πόσα ακόμα να αντέξει μια 
μάνα! 

9. Κάποια μέρα θα μισήσει το 
διάβασμα
Γιατί όλα τα κορίτσια που δε διαβάζουν, 
είναι πιο cool απ’ όσα διαβάζουν. Και 
εκείνη θέλει να ανήκει στις...cool!  

10. Κάποια μέρα θα σας μισήσει 
κι εσάς! 
Αλλά (ευτυχώς) όχι για πάντα Συγχαρη-
τήρια! Είστε η περήφανη (;) μαμά μιας 
έφηβης κόρης. Μην απελπίζεστε, όμως: 
Αυτός ο εξωγήινος που μοιάζει να έχει 
καταπιεί το γλυκό σας κοριτσάκι, θα μετα-
μορφωθεί μια μέρα σε μία υπέροχη, ενή-
λικη κοπέλα, η οποία θα αποζητά τη μαμά 
της. Και εσείς θα είστε εκεί, για να την αγα-
πάτε πάντα το ίδιο και περισσότερο!
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Τ
ο ιστόρημα αυτό εί-
χα δημοσιεύσει πριν 
δύο περίπου χρόνια 
στην Hellas News, αλ-

λά μερικοί αναγνώστες από 
το Μόντρεαλ μου ζήτησαν 
την αναδημοσίευση και προ-
χωρώ μια και τα δύο αφηγή-
ματα (το δεύτερο την επόμε-
νη εβδομάδα) είναι συναρ-
παστικά.  Αναφέρομαι στο 
ημερολόγιο του ναυάρχου 
Richard Byrd.  Εδώ μιλάμε για 

μια αληθινή ιστορία και όχι αποκυήματα κάποιας νοσηρής 
φαντασίας. Ο ναύαρχος Μπερντ δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, 
ώστε να διηγείται φανταστικές ιστορίες. Ήταν ο αρχηγός της 
επιχείρησης Highjump στο Νότιο Ειρηνικό και την Ανταρκτι-
κή το 1947.  Γράφει λοιπόν ο ναύαρχος Byrd:
“Πρέπει να γράψω αυτό το ημερολόγιο με μυστικότητα και 
αφάνεια. Αυτό παρουσιάζει τη πτήση μου στον Αρκτικό 
Ωκεανό τη δεκάτη ενάτη Φεβρουαρίου του έτους 1947.
Έρχεται κάποια στιγμή που η λογική των ανθρώπων ξεθω-
ριάζει στην ασημαντότητα και πρέπει να αποδεχθεί κάποιος 
το αναπόφευκτο της Αλήθειας! Δεν είμαι ελεύθερος να απο-
καλύψω τα παρακάτω ντοκουμέντα σε αυτό το γραπτό μου...
ίσως αυτό να μη δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, αλλά 
πρέπει να κάνω το καθήκον μου και να τα αναφέρω εδώ για 
να τα διαβάσουν όλοι κάποια μέρα. Σε ένα κόσμο πλεονε-
ξίας και εκμετάλλευσης δεν μπορεί να καταπιέζεται πια η 
αλήθεια.
Ημερολόγιο Πτήσης: Βάση CAMP ARCTIC, 2/19/1947
Ώρα 0600: Είμαστε πλήρως έτοιμοι για τη πτήση μας προς 
βορά κι έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας στις 0610.
Ώρα 0620: Το μίγμα στη δεξιά μηχανή φαίνεται πάρα πολύ 
πλούσιο. Έγινε ρύθμιση και τα Pratt Whitney λειτουργούν 
τώρα ομαλά.
Ώρα 0730: Ραδιοέλεγχος με τη βάση. Όλα είναι καλά και η 
λήψη κανονική.
Ώρα 0740: Παρατηρείται μικρή διαρροή λαδιού στη δεξιά 
μηχανή, ο δείκτης όμως της πίεσης του λαδιού δείχνει κανο-
νικά.
Ώρα 0800: Σημειώθηκε μια ελαφρά ανατάραξη από την 
ανατολική διεύθυνση σε ύψος 2321 ποδιών. Διόρθωση στα 
1700 πόδια. Όχι άλλες αναταράξεις, αλλά αυξάνει ο άνε-
μος στην ουρά. Ελαφρά ρύθμιση στις βαλβίδες ελέγχου. Το 
αεροσκάφος πηγαίνει τώρα πολύ καλά
Ώρα 0815: Ραδιοέλεγχος με τη βάση. Κατάσταση κανονική.
Ώρα 0830: Πάλι ανατάραξη. Αύξηση του ύψους στα 2900 
πόδια. Ομαλές πάλι συνθήκες πτήσεως.

Ώρα 0910: Απέραντος πάγος και χιόνι από κάτω μας. Παρα-
τήρηση ενός κιτρινωπού χρωματισμού διαμορφωμένου σε 
ένα γραμμικό μοτίβο. Αλλαγή πορείας για μια καλύτερη εξέ-
ταση αυτού του χρωματικού μοτίβου από κάτω μας. Παρα-
τήρηση επίσης κοκκινωπού ή πορφυρού χρώματος. Κάνω 
κύκλο γύρω από αυτή τη περιοχή, δυο πλήρεις στροφές και 
μετά επιστρέφω στην καθορισμένη ένδειξη της πυξίδας. 
Έγινε ξανά έλεγχος θέσης με το στρατόπεδο της βάσης και η 
αναμετάδοση των πληροφοριών σχετικά με τους χρωματι-
σμούς στο πάγο και στο χιόνι από κάτω μας.
Ώρα 0910: Τόσο η μαγνητική, όσο και η γυροσκοπική 
πυξίδα, αρχίζουν να περιστρέφονται και να ταλαντώνονται. 
Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την ένδειξη της πυξίδας μας. 
Προσανατολιζόμαστε με την ηλιακή πυξίδα, εντούτοις όλα 
φαίνονται καλά. Τα όργανα ανταποκρίνονται φαινομενικά 
αργά, αλλά δεν υπάρχει ένδειξη πάγου!
Ώρα 0915: Πέρα σε μια απόσταση φαίνεται σα να υπάρχουν 
βουνά.
Ώρα 0949: Πέρασαν 29 λεπτά πτήσης από τη πρώτη θέαση 
των βουνών. Δεν είναι παραίσθηση. Είναι βουνά και αποτε-
λούνται από μια μικρή οροσειρά που δεν έχω ξαναδεί ποτέ 
μου!
Ώρα 0955: Αλλαγή ύψους στα 2950 πόδια, συναντούμε πάλι 
μια ισχυρή ανατάραξη.
Ώρα 1000: Διασχίζουμε από πάνω τη μικρή οροσειρά και 
συνεχίζουμε να προχωράμε βόρεια, όσο καλύτερα μπορεί 
να εξακριβωθεί αυτό. Πέρα από την οροσειρά φαίνεται μια 
κοιλάδα με ένα μικρό ποτάμι που τρέχει στο κέντρο της. Δε 
θα έπρεπε να υπάρχει πράσινη κοιλάδα από κάτω μας! Κάτι 
είναι σαφώς λανθασμένο και ανώμαλο εδώ! Θα έπρεπε να 
είμαστε πάνω από Πάγο και Χιόνι! Προς το αριστερό μέρος 
υπάρχουν μεγάλα δάση που αναπτύσσονται πάνω στις πλα-
γιές του βουνού. Τα όργανα πλοήγησης συνεχίζουν να περι-
στρέφονται, το γυροσκόπιο ταλαντώνεται μπρος-πίσω!
Ώρα 1005: Αλλάζω ύψος στα 1400 πόδια και κάνω μια οξεία 
αριστερή στροφή για να εξετάσω καλύτερα τη κοιλάδα από 
κάτω μας. Αυτή είναι πράσινη, είτε με βρύα ή ένα είδος σφι-
χτό-πλεγμένου χόρτου. Το φως εδώ φαίνεται διαφορετικό. 
Δεν μπορώ να δω πια τον Ήλιο. Κάνουμε μια άλλη αριστερή 
στροφή και εντοπίζουμε κάτι που μοιάζει με ένα μεγάλο 
ζώο από κάτω μας. Φαίνεται να είναι ελέφαντας! ΟΧΙ! Αυτό 
φαίνεται περισσότερο σαν ένα μαμούθ! Αυτό είναι απί-
στευτο! Εντούτοις νάτο, είναι εκεί!. Χαμηλώνω στα 1000 
πόδια και παίρνω τις διόπτρες για να εξετάσω καλύτερα το 
ζώο. Επιβεβαιώνεται - είναι οριστικά ένα ζώο σα μαμούθ! 
Το αναφέρω αυτό στη βάση.
Ώρα 1030: Συναντούμε περισσότερους κυλιόμενους πρά-
σινους λόφους τώρα. Ο δείκτης της εξωτερικής θερμοκρα-
σίας δείχνει 23,3 βαθμούς Κελσίου! Συνεχίζουμε προς τα 
πάνω με βάση την ένδειξη της πυξίδας μας. Τα όργανα φαί-
νονται τώρα κανονικά. Είμαι έκπληκτος για τη δράση τους. 
Προσπαθώ να έλθω σε επαφή με τη βάση. Ο ασύρματος δε 
λειτουργεί!
Ώρα 1130: Η εξοχή από κάτω είναι πιο επίπεδη και κανονική 
(εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη). Μπροστά μας 
εντοπίζουμε μια πόλη!!! Αυτό είναι αδύνατον! Το αεροσκά-
φος φαίνεται ελαφρύ και παράξενα αιωρούμενο. Τα όργανα 
αρνούνται να ανταποκριθούν!!. ΘΕΕ μου!!! Έξω, κάπως 
μακριά από το αριστερό και δεξιό μας φτερό βρίσκεται ένα 
άγνωστος τύπος αεροσκάφους. Πλησιάζουν γρήγορα δίπλα 
μας! Είναι δισκοειδή και έχουν μια ακτινοβολία γύρω τους. 
Είναι τώρα αρκετά κοντά για να δω τα σήματα πάνω τους. 
Είναι ένα είδος σβάστικας!!! Αυτό είναι φανταστικό. Πού 
είμαστε! Τι έχει συμβεί. Παλεύω πάλι με τα όργανα. Δεν 
ανταποκρίνονται!!! Μας έχει πιάσει κάποιο είδος αόρατης, 
φαύλης λαβής!
Ώρα 1135: Το ραδιόφωνό μας τρίζει και ακούγεται μια φωνή 
απ’ αυτό στα Αγγλικά με μια ίσως ελαφριά Σκανδιναβική 
ή Γερμανική προφορά! Το μήνυμα είναι το εξής: «Καλώς 
ήλθατε ναύαρχε στο κράτος μας. Θα σε προσγειώσουμε 

σε επτά ακριβώς λεπτά! Χαλάρωσε Ναύαρχε, βρίσκεσαι σε 
καλά χέρια». Παρατηρώ ότι οι μηχανές του αεροπλάνου μας 
έχουν σταματήσει να δουλεύουν! Το αεροπλάνο είναι κάτω 
από κάποιο παράξενο έλεγχο και τώρα στρέφεται μόνο του. 
Τα όργανα ελέγχου είναι άχρηστα.
Ώρα 1140: Λάβαμε ένα άλλο ραδιοφωνικό μήνυμα. Αρχί-
ζουμε τώρα τη διαδικασία προσγείωσης και σε μερικές στιγ-
μές το αεροπλάνο τρέμει ελαφρά και αρχίζει μια κάθοδο 
σαν να έχει πιαστεί σε κάποιο μεγάλο αόρατο ανελκυ-
στήρα!. Η προς τα κάτω κίνηση είναι αμελητέα και ακου-
μπάμε κάτω με ένα ελαφρύ μόνο τίναγμα!
Ώρα 1145: Κάνω μια βιαστική τελευταία καταχώρηση στο 
ημερολόγιο πτήσης. Πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν με τα 
πόδια προς το αεροσκάφος μας. Αυτοί είναι ψηλοί με ξανθιά 
μαλλιά. Σε μια απόσταση φαίνεται μια λαμπυρίζουσα πόλη 
δονούμενη στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Δεν ξέρω τι 
πρόκειται να συμβεί τώρα, αλλά δε βλέπω σημάδια όπλων 
σε αυτούς που πλησιάζουν. Ακούω τώρα μια φωνή να με 
διατάζει με το όνομά μου να ανοίξω τη πόρτα. Συμμορφώ-
νομαι.  Τέλος Ημερολογίου
Από αυτό το σημείο γράφω όλα τα επόμενα γεγονότα από 
τις αναμνήσεις μου. Αυτά είναι πέρα από τη φαντασία και θα 
φαινόντουσαν όλα σα μια τρέλα, αν δεν είχαν συμβεί.
Ο ασυρματιστής κι εγώ βγαίνουμε από το αεροσκάφος και 
μας υποδέχονται με τον πιο εγκάρδιο τρόπο. Επιβιβαζό-
μαστε μετά σε ένα μικρό μέσο μεταφοράς σα πλατφόρμα 
χωρίς ρόδες! Αυτό μας μεταφέρει προς τη λαμπερή πόλη 
με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς πλησιάζουμε, η πόλη φαίνε-
ται να είναι κατασκευασμένη από ένα κρυσταλλικό υλικό. 
Σύντομα φτάνουμε σε ένα μεγάλο κτίριο που δεν έχω ξανα-
δεί ποτέ μου. Φαίνεται να προέρχεται από ένα πίνακα του 
Frank Lloyd Wright, ή ίσως πιο σωστά από ένα σκηνικό του 
Buck Rogers!! Μας δίνουν κάποιο είδος ζεστού ποτού που η 
γεύση του δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχα γευθεί πριν. 
Είναι γλυκύτατο. Μετά από δέκα περίπου λεπτά δυο από 
τους θαυμαστά εμφανιζόμενους οικοδεσπότες μας έρχονται 
στο κατάλυμά μας και μου αναγγέλλουν ότι πρέπει να τους 
ακολουθήσω. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να συμμορ-
φωθώ. Αφήνω τον ασυρματιστή πίσω μου και περπατάμε 
για μια μικρή απόσταση. Μπαίνουμε μετά σε ότι φαίνεται να 
είναι ένα ασανσέρ. Κατεβαίνουμε για λίγο προς τα κάτω και 
μετά η μηχανή σταματά και η πόρτα ανοίγει σιωπηλά προς 
τα πάνω! Προχωράμε ύστερα προς τα κάτω σε ένα μακρύ 
διάδρομο που είναι φωτισμένος από ένα ροδόχρου φως 
που φαίνεται να εκπέμπεται από τους ίδιους τους τοίχους! 
Ένας φρουρός μας κάνει νεύμα να σταματήσουμε μπροστά 
από μια μεγάλη πόρτα. Πάνω από τη πόρτα υπάρχει μια επι-
γραφή που δεν μπορώ να διαβάσω. Η μεγάλη πόρτα ανοίγει 
γλιστρώντας αθόρυβα και μου κάνουν νεύμα να μπω μέσα. 
Ένας από τους οικοδεσπότες μου μιλάει: «Μη φοβάσαι ναύ-
αρχε, θα έχεις μια ακρόαση με το Διδάσκαλο...»

Συνέχεια…

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ R.E. BYRD
(φεΒρουαριοσ, μαρτιοσ 1947 το μυστικο μου ημερολοΓιο Για την εσωτερικη Γη)

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). 

ΕπιμΕλΕιΑ ΚώΣΤΑ πΑππΑ

επιστήμη
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απόψεις

Ο 
προσωπικός όρκος ΄́Οταν μεγαλώσω 
...̀ ` μοιάζει με συναλλαγματική. Σα να 
δανειζόμαστε από το μέλλον. Για να 
κερδίσει αυτοεκτίμηση σ’ένα δύσκο-

λο παρόν, το παιδί που μεγαλώνει, δανείζεται φα-
ντασιώσεις που θα του φέρουν δύναμη και θα τις 
ανταποδώσει στο μέλλον. Ο όρκος αυτός μπορεί 
να είναι έναυσμα φλογερής φιλοδοξίας και σκλη-
ρής εργασίας. Η διαδρομή από το σημείο όπου 
αισθάνομαι ότι δεν είμαι τίποτα, μέχρι το σημείο 
όπου αισθάνομαι πως είμαι κάτι, μπορεί ν’αποτε-
λέσει ένα πολύ ικανοποιητικό τμήμα ανάπτυξης.
   Δε νιώθουμε καλά όταν είμαστε παιδιά. Αλλά 
μέσα στον καθένα μας υπάρχει και ένα παιδί και 
πρέπει να είμαστε καλοί προς το παιδί αυτό. Κάτι 
άλλο που θα πρέπει να καταλάβουν οι ενήλικοι 
είναι ότι όταν παραχωρούν κάτι στα 25 χρόνια 
τους δεν το αφαιρούν από τον τετράχρονο εαυτό 
τους που κάποτε το είχε ανάγκη. Κανείς δεν μπο-
ρεί ν’αφαιρέσει κάτι που συνέβη όταν είμαστε 
τεσσάρων χρονών. Εκείνο που μπορούμε να 
κάνουμε είναι να είμαστε ευσπλαχνικοί απέναντι 
στο τετράχρονο παιδί που εξακολουθεί να βρί-
σκεται μέσα μας. Γιατί μπορεί οι ενήλικοι να είναι 
τρυφεροί απέναντι στο τετράχρονο παιδί, όταν 
όμως ανακαλύπτουν ότι ο εαυτός τους αισθάνε-
ται ή συμπεριφέρεται σαν παιδί, αντιδρούν με 
τρόμο. Αηδιάζουν με τον εαυτό τους και απαρ-
νούνται το παιδί που εξακολουθεί ν’αποτελεί 
μέρος του εαυτού τους.
   Δεν είναι ανάγκη να είμαστε εντελώς ώριμοι. 
Πρόκειται για κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν. Θεωρούν την ενηλικίωση σαν 
μία πόρτα που ανοίγει μόνο προς τα έξω. Πιστεύ-
ουν πως όταν μια φορά περάσουν από αυτήν, 
δε μπορούν ποτέ να ξαναγυρίσουν πίσω. Η ανά-
πτυξη δεν είναι ταξίδι μονής διαδρομής: Μπορεί 
οι ενήλικοι να φέρονται με τρόπο παιδαριώδη, 
όπως ακριβώς μπορεί τα παιδιά να φέρονται σαν 
πολύ αναπτυγμένοι άνθρωποι. Οι δύο καταστά-
σεις δεν αποκλείουν η μία την άλλη, κι αυτό απο-
τελεί μεγάλη τύχη γιατί αλλιώς οι γενιές θα χωρί-
ζονταν από περισσότερα και βαθύτερα χάσματα, 
θ’αντιμετώπιζαν μία αγεφύρωτη άβυσσο.
   Δεν πειράζει καθόλου να είμαστε ανώριμοι πότε 
– πότε. Οι άνθρωποι που είναι εντελώς ώριμοι 
είναι λίγο εκφοβιστικοί. Αυτό είναι το υπέροχο 
με το γάμο. Ο καλός γάμος είναι μια πολύ ώριμη 
σχέση. Αλλά οι σύζυγοι μεταξύ τους μπορεί να 
είναι τα πάντα ο ένας για τον άλλον. Μπορεί να 
είναι γονείς και σύντροφοι στο παιχνίδι, όπως και 
εραστές και συνέταιροι. Μπορούν να χαϊδεύονται 
σα μωρά όταν έχουν ανάγκη. Ολοι μας νιώθουμε 
την ανάγκη αυτή. Η μόνη περίπτωση στην οποία 
δημιουργούνται προβλήματα είναι όταν θέλουν 
να κάνουν τα μωρά και οι δύο συγχρόνως και δε 
θέλει να υποχωρήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος!
   Μήπως φοβόμαστε ότι θα μας ξεφύγει αυτή 
η παιδαριώδη αίσθηση ασφάλειας στην οποία 
προσκολλόμαστε; Οταν είμαστε μικροί βρισκό-
μαστε κάτω από την προστασία ΄΄πανίσχυρων`` 
ενήλικων. Το παιδί δεν μπορεί να επιζήσει μόνο. 
Αλλά για τον ενήλικο, η μοναξιά είναι κάτι εντε-
λώς διαφορετικό. Οχι μόνο μπορεί να επιζήσει, 

αλλά συχνά χρειάζεται τη μοναξιά για ν’αναπτυ-
χθεί και ν’αναπτύξει τις δυνάμεις του. Εκείνος που 
δε μπορεί ν’ανεχθεί τη μοναξιά είναι εκείνος που 
δεν κατάλαβε πως έχει πια μεγαλώσει. Χρειάζεται 
θάρρος για να εγκαταλείψουμε τη φαντασία της 
ασφάλειας της παιδικής ηλικίας.
   Το παιδί συλλογίζεται, και με το συλλογισμό του 
δημιουργεί ένα καθησυχαστικό σενάριο. Ολοι 
αυτοί που το ενοχλούν, ίσως δεν το ξέρουν, όμως 
αυτό ετοιμάζει ένα σχέδιο για να γίνει ο ισχυρό-
τερος άνθρωπος στον κόσμο. Ετσι λέει μέσα του. 
Κάποια μέρα, όταν μεγαλώσει. Ομως καθώς περ-
νούν τα χρόνια πρέπει ν’αναθεωρήσουμε και να 
ξανασκεφτούμε τις αποφάσεις που είχαμε πάρει 
στα παιδικά μας χρόνια. Αυτό που ήταν σημα-
ντικό για ένα παιδί, δεν μπορεί να είναι εξίσου 
σημαντικό για έναν ενήλικο. Οποιος δεν εκσυγ-
χρονίσει συνειδητά τις απόψεις και τις κρίσεις της 
παιδικής ηλικίας, ανακαλύπτει ότι έχει ΄́μεγαλώ-

σεὶ ,̀ αλλά δεν έχει ΄΄ωριμάσεὶ ` και ότι διατηρεί 
ζωντανές τις παραποιημένες σκέψεις του παρελ-
θόντος.
   Δεν είναι εύκολο να παραιτηθούμε από τις ξεπε-
ρασμένες υποκειμενικές φαντασιώσεις της παι-
δικής ηλικίας. Πρέπει η ενεργητικότητά μας να 
συγκεντρώνεται στο παρόν και όχι στο παρελθόν. 
Τότε θα νιώσουμε πραγματικά όλο το δυναμισμό 
και τη ζωντάνια της προσωπικότητάς μας.
   Ισως να μη νιώσουμε ποτέ πια τόσο ασφαλείς 
και είναι οδυνηρό ν’ανακαλύπτουμε ότι ο κόσμος 
δεν περιστρέφεται γύρω μας. Ομως τι δροσερό 
αέρα αναπνέουμε όταν αποκτούμε την προσω-
πική μας χωριστή οντότητα, την ολοκλήρωσή 
μας! Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία αρχίζει 
πραγματικά η ενήλικη ζωή μας.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣΚλΗ

οταν  μεΓαλωσω  ...!
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Έ
να φάρμακο που μιμείται 
το φως του ήλιου, μαυ-
ρίζοντας το δέρμα, αλλά 
χωρίς την επικίνδυνη υ-

περιώδη ακτινοβολία (UV), δη-
μιούργησαν επιστήμονες στις Η-
ΠΑ.
Η χημική ουσία ωθεί το δέρμα 
να παράγει μελανίνη, όπως έδει-
ξαν τα πειράματα σε ποντίκια και 
σε δείγματα ανθρωπίνου δέρμα-
τος στο εργαστήριο. Οι επιστή-
μονες πιστεύουν ότι το φάρμακο 
θα «δουλέψει» ακόμη και στους 
κοκκινομάλληδες και γενικά 
στους ανθρώπους με πολύ ανοι-
χτόχρωμο δέρμα, οι οποίοι 
συνήθως καίγονται, όταν καθί-
σουν στον ήλιο.
Οι ερευνητές του Γενικού Νοσο-
κομείου της Μασαχουσέ-
της και του Αντικαρκινι-
κού Ινστιτούτου Dana-
Farber στη Βοστώνη, με 
επικεφαλής τον καθη-
γητή δερματολογίας 
Ντέ ιβιν τ Φίσερ, 
που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση 
στο περιοδικό κυτ-
ταρικής βιολογίας «Cell 
Reports», σύμφωνα με το 
BBC και το «Science», 
ελπίζουν ότι η ανα-
κάλυψή τους θα μει-
ώσει τα περιστατικά 
καρκίνου του δέρ-
ματος, ιδίως του δυνη-
τικά θανατηφόρου μελα-
νώματος, ενώ μπορεί 
και να επιβραδύνει τη 
γήρανση του δέρματος.
Η υπεριώδης ηλιακή 
ακτινοβολία, πυροδο-
τώντας την παραγωγή 
μελανίνης, μαυρίζει το 
δέρμα, αλλά με τίμημα την 
πρόκληση βλάβης σε αυτό. 
Το νέο φάρμακο πετυχαίνει κάτι 
παρόμοιο στο δέρμα, μπλο-
κάροντας μία πρωτεΐνη (SIK - 
Salt-Inducible Kinase) που παί-
ζει ρόλο-κλειδί στην παραγωγή 
μελανίνης. Ενεργοποιείται έτσι 
τεχνητά η δημιουργία μελανί-

νης, αλλά χωρίς να εμπλέκεται 
η καταστροφική για τα κύτταρα 
ακτινοβολία UV.
Οι δοκιμές στα πειραματόζωα 
έδειξαν ότι μαύρισαν σχεδόν 
τελείως έπειτα από μία εβδο-
μάδα επάλειψης της ουσίας στο 
δέρμα τους. Το μαύρισμά τους 
ήταν αναστρέψιμο, καθώς το 
δέρμα επέστρεψε στο φυσιο-
λογικό χρώμα του ύστερα από 
περίπου δύο εβδομάδες.
Οι ερευνητές δεν θεωρούν ότι 
η νέα ουσία θα αντικαταστήσει 
τα αντηλιακά, αλλά εξετάζουν 
την πιθανότητα να συνδυάσουν 
το φάρμακο με αντηλιακό, έτσι 
ώστε να πετύχουν τη μέγιστη 
δυνατή προστασία του δέρμα-
τος από την ηλιακή ακτινοβο-

λία. Όπως είπαν, τα αντηλιακά 
είναι πολύ ωφέλιμα, αλλά 
έχουν το μειονέκτημα ότι 
κρατούν άσπρο το δέρμα, 

ενώ με την προσθήκη 
του φαρμάκου θα υπάρ-
χει πλέον το... τερπνόν 

(και σέξι) μετά του ωφελί-
μου. Στο πλαίσιο αυτό, 

ήδη αναζητείται υποψή-
φιος εμπορικός εταίρος 
για συνεργασία.
Προς το παρόν, πάντως, 

η νέα ουσία δεν είναι 
ακόμη έτοιμη για εμπορική 
αξιοποίηση, καθώς πρέ-

πει να γίνουν κι άλλα τεστ 
ασφαλείας και τοξικότη-
τας (αν και έως τώρα δεν 
διαπιστώθηκαν κάποιες 

παρενέργειες), για να ακο-
λουθήσουν κλινικές δοκιμές 

σε ανθρώπους. Στο μεταξύ, 
πρέπει να βρεθεί κι ένα 
καλύτερο όνομα για την 

ουσία, που προς το παρόν 
λέγεται «αναστολέας SIK».

Ορισμένοι άλλοι επιστήμονες 
εξέφρασαν, πάντως, την επι-
φύλαξη μήπως η νέα ουσία, 
αν και όταν κυκλοφορήσει στο 
εμπόριο, δώσει στους ανθρώ-
πους με υπερβολική -και τελικά 
παραπλανητ ική- αίσθηση 
ασφάλειας.

Τ
ο παθητικό κάπνισμα αποτελεί «αγκάθι» για την ελληνική δημό-
σια υγεία καθώς το ποσοστό των παθητικών καπνιστών είναι δι-
πλάσιο από εκείνο των καπνιστών. Στις χώρες της ΕΕ το 25% των 
ανθρώπων, ηλικίας άνω των 15 ετών, είναι καπνιστές, ενώ το πο-

σοστό των παθητικών καπνιστών ανέρχεται στο 20%. Η Ελλάδα έχει το 
υψηλότερο ποσοστό καπνιστών στην Ευρώπη (32,6% ) ενώ το 64,2% 
των Ελλήνων εκτίθενται καθημερινά στο παθητικό κάπνισμα σε κλει-
στούς χώρους.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από ομιλία της ιατρού Δημόσιας Υγείας 
ΕΣΥ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Ασημένιας Αδα-
μίδου, με τίτλο: «Επιδημιολογία του καπνίσματος στην Ελλάδας», που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα: «Κάπνισμα: Απειλή 
για την ανάπτυξη και τη δημόσια υγεία» η οποία διοργανώθηκε από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Αν και φαίνεται αρκετά ενθαρρυντικό το ότι αρκετοί θέλουν να δια-
κόψουν το κάπνισμα και τελικά ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν 
καπνίζει, έχουμε τη θλιβερή πρωτιά στο παθητικό κάπνισμα, το οποίο 
είναι ένα μεγάλο «αγκάθι» για τη δημόσια υγεία της Ελλάδας σήμερα. 
Ενώ υπάρχει η πρόβλεψη δηλαδή η νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται και δεν 
είναι υποστηρικτικό το περιβάλλον γι αυτή τη νομοθεσία. Και το κακό 
είναι ότι νεαρά παιδιά εθίζονται από μικρά ως παθητικοί καπνιστές τόσο 
σε δημόσιους χώρους όσο και στο ίδιο τους το σπίτι», ανέφερε στο ΑΠΕ 
-ΜΠΕ η κ. Αδαμίδου.

Σ
το ερώτημα ποιό είδος 
ψωμιού είναι το πιο υγιει-
νό, η απάντηση μιας νέας 
μικρής ισραηλινής επιστη-

μονικής έρευνας είναι ότι αυτό τε-
λικά εξαρτάται από τον κάθε άν-
θρωπο, καθώς δεν αντιδρά ο ορ-
γανισμός όλων των ανθρώπων με 
τον ίδιο τρόπο στο ίδιο ψωμί. 
Οι ερευνητές του διεθνούς 
φήμης Ινστιτούτου Επιστημών 
Weizmann, πραγματοποίησαν μια 
τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με 
20 υγιείς εθελοντές, προκειμένου 
να συγκρίνουν τις επιπτώσεις που 
έχει η κατανάλωση του λευκού 
επεξεργασμένου ψωμιού και του 
μαύρου ψωμιού (ολικής αλέσεως) 
με προζύμι.
Πριν, στη διάρκεια και μετά τη 
μελέτη, οι ερευνητές κατέγραφαν 
την όποια επίπτωση των ψωμιών 
στον οργανισμό των εθελοντών: 
επίπεδα σακχάρου, χοληστερίνης, 
ασβεστίου, σιδήρου, λιπιδίων, 
ενζύμων νεφρών και ήπατος, δει-
κτών φλεγμονής και βλαβών σε 
ιστούς κα. Μελετήθηκε επίσης 
το μικροβιακό «οικοσύστημα» 
(μικροβίωμα) των συμμετεχόντων 
πριν και μετά τη μελέτη.
Προς μεγάλη έκπληξη των επιστη-
μόνων, δεν διαπιστώθηκαν σημα-
ντικές κλινικές διαφορές, όσον 
αφορά τις επιπτώσεις του λευ-
κού και του μαύρου ψωμιού πάνω 
στους διάφορους βιοδείκτες της 
υγείας. Μια προσεκτικότερη ανά-
λυση έδειξε όμως, ότι περίπου 
οι μισοί άνθρωποι αντιδρούσαν 
καλύτερα στο λευκό ψωμί (άρα γι΄ 
αυτούς αυτό είχε καλύτερες επι-
πτώσεις στην υγεία τους), ενώ οι 
άλλοι μισοί αντιδρούσαν καλύ-
τερα στο μαύρο ψωμί με προζύμι 
(που γι’ αυτούς ήταν πιο υγιεινό).
«Τα ευρήματα αυτά είναι πολύ 
ενδιαφέροντα και πιθανώς πολύ 
σημαντικά, επειδή αποκαλύπτουν 
ότι διαφορετικοί άνθρωποι αντι-
δρούν διαφορετικά ακόμη και 
στις ίδιες τροφές», δήλωσε ο ανο-
σολόγος Έραν Ελινάβ.
Οι ερευνητές ανέπτυξαν μάλιστα 
έναν αλγόριθμο που βοηθά να 
προβλεφθεί πώς μπορεί να αντι-
δράσει ο οργανισμός ενός ανθρώ-
που στο μαύρο ή στο λευκό ψωμί.

Το λευκό ή το 
μαύρο ψωμί 
είναι τελικά πιο 
υγιεινό; «Αγκάθι» για τη δημόσια 

υγεία το παθητικό κάπνισμα

Νέο φάρμακο μαυρίζει 
χωρίς υπεριώδη ακτινοβολία 
μειώνοντας τον κίνδυνο καρκίνου

υγεία

Αν σας έχει κοπεί η όρεξη, μια 
ιδέα που μπορείτε να δοκι-
μάσετε είναι να καλέσετε τον 

εαυτό σας σε δείπνο μπροστά από 
έναν... καθρέφτη.
Ιάπωνες επιστήμονες ισχυρίζονται 
ότι αν κάποιος βλέπει το είδωλό του 
την ώρα που τρώει, τότε το φαγητό 
φαίνεται πιο νόστιμο και η όρεξη 
ανοίγει.
Το ίδιο λίγο-πολύ συμβαίνει ακόμη 
κι αν παρακολουθεί ένα βίντεο ή 
κοιτάζει μια φωτογραφία του πάνω 
στο τραπέζι που να τον δείχνουν να 
τρώει.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της 
Ναγκόγια, με επικεφαλής τον δρα 
Ριουζαμπούρο Νακάτα, που έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό «Physiology & Behavior» (Φυσι-
ολογία και Συμπεριφορά), πειραμα-

τίσθηκαν με διαφόρων ηλικιών εθε-
λοντές.
Διαπιστώθηκε ότι, ανεξαρτήτως ηλι-
κίας, η ύπαρξη ενός καθρέφτη ή μιας 
φωτογραφίας του ανθρώπου να 
τρώει βελτιώνει τη γεύση του φαγη-
τού κατά 20% έως 25% και οδηγεί 
κάποιον να τρώει περισσότερο, όπως 
συμβαίνει όταν κάποιος τρώει με 
πραγματική παρέα και όχι μόνος του.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 
ότι όταν οι άνθρωποι τρώνε παρέα 
με άλλους, «βαθμολογούν» το 
φαγητό ότι έχει καλύτερη γεύση και 
τείνουν να τρώνε περισσότερο. Η νέα 
μελέτη δείχνει ότι ακόμη και με ένα 
«τρικ» όπως ο καθρέφτης, ένα βίντεο 
ή μια φωτογραφία ενεργοποιείται 
η ίδια διάθεση, πράγμα σημαντικό 
ιδίως για τους ηλικιωμένους που 
συχνά τρώνε μόνοι τους.

Αν σας κοπεί η όρεξη, 
κοιταχτείτε στον καθρέφτη
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ΠΑΤΕΡΑ, Σ’ ΑΓΑΠΑΜΕ

Σ
υχνά ακούμε για τον αγώνα των γυναικών να κερ-
δίσουν τα «δικαιώματα» που έχουν σήμερα. Σπά-
νια όμως ακούμε για τους αγώνες των ανδρών να  
κερδίσουν ίσα δικαιώματα με τις γυναίκες. Ακού-

με για τις γυναίκες που στο παρελθόν δεν είχαν δικαίωμα 
ψήφου, αλλά ποτέ δεν ακούμε ότι η μέρα του πατέρα ε-
γκαθιδρύθηκε  60 ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυση της 
γιορτής της μητέρας! 
Δεν με πιστεύεις? Συνέχισε να διαβάζεις!
Η πρώτη εορτή της «Ημέρας του Πατέρα» πραγματοποι-
ήθηκε στις 5 Ιουλίου 1908, στο Fairmont, Δυτική Βιρτζί-
νια, στην Ουάσιγκτον Memorial Methodist Church. Η 
Grace Golden Clayton θρηνούσε την απώλεια του πατέρα 
της που  έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 1907, στη 
καταστροφική έκρηξη  στο ορυχείο του Monongah .  361 
άνδρες, 250 από αυτούς πατέρες, σκοτώθηκαν αφήνο-
ντας πίσω τους  γύρω στα χίλια παιδιά χωρίς πατέρα. Η 
Clayton πρότεινε στον πάστορα Robert Thomas Webb να 
τιμήσει όλους αυτούς τους πατέρες που χάθηκαν.
Η Clayton ήταν ένα ήσυχο άτομο πρόσωπο, που ποτέ δεν 
διαφήμισε   την εκδήλωση . Η τοπική εκκλησία επίσης  
δεν σκέφτηκαν  να προωθήσει την εκδήλωση και καμία 
διακήρυξη δεν έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, ο 
εορτασμός της Αμερικανικής Ημέρας της Ανεξαρτησίας 
είναι στις 4 Ιουλίου  και τα πρωτοσέλιδα, ασχολήθηκαν 
με αυτή. Έτσι, το πρώτο  κήρυγμα σε γιορτή του πατέρα 
δεν αναπαράχθηκε στον τύπο και χάθηκε.
Το 1910 πραγματοποιήθηκε γιορτή του Πατέρα στην 
πόλη Spokane της Ουάσινγκτον στο YMCA από τη Sonora 
Smart Dodd. Ο πατέρας της, ο βετεράνος του εμφυλίου 
πολέμου William Jackson Smart, μεγάλωσε μόνος του τα 
έξι παιδιά του. Η Sonora αφού άκουσε τη σχετική  ομι-
λία  την Ημέρα της Μητέρας, και έχοντα εκτίμηση για το 
πατέρα της που ποτέ δεν είχε τιμηθεί ανάλογα  είπε στον 
ιερέα της  ότι οι πατέρες θα έπρεπε να έχουν παρόμοιες 
εκδηλώσεις η  να τιμούνται όπως οι μητέρες .  Αρχικά 
πρότεινε στις 5 Ιουνίου, τα γενέθλια του πατέρα της, για 
τον εορτασμό αλλά αναβλήθηκε για την τρίτη Κυριακή 
του Ιουνίου. Πολλοί ντόπιοι κληρικοί υιοθέτησαν την 
ιδέα και στις 19 Ιουνίου 1910, η εορτή  του Πατέρα, εορ-
τάστηκε  σε όλη την πόλη.
Υπήρξαν αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες για την 
ίδρυση της Ημέρας του Πατέρα από  το 1911, και μετά 
.  Ωστόσο, στη δεκαετία του 1920, η Sonora  σταμάτησε 
να προωθεί την γιορτή επειδή φοιτούσε στο Ινστιτούτο 
Τέχνης του Σικάγου και γενικά υπήρξε σχετική αδιαφο-
ρία για τη γιορτή στη πολη του Spokane. Στη δεκαετία του 
1930, η Σονόρα επέστρεψε στο Spokane και άρχισε  να 
προωθεί την γιορτή ξανά, ευαισθητοποιώντας και άλλους 
σε εθνικό επίπεδο. Τη βοήθησαν   άτομα εμπορικών συμ-
φερόντων  που θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισ-
σότερο από τη γιορτή  του πατέρα όπως για παράδειγμα  
κατασκευαστές γραβάτας, πίπας καπνίσματος,  ανδρικών 
ρούχων, και άλλων παραδοσιακών  δώρων για  πατέρες. 
Μέχρι το 1938 η Σονόρα είχε την υποστήριξη  του Συμ-
βουλίου της Ημέρας του Πατέρα, που ιδρύθηκε από τους 
λιανοπωλητές ανδρικών ρούχων  στη Νέα Υόρκη 
 Οι Αμερικανοί αντιστάθηκαν στη γιορτή του πατέρα  τις 
πρώτες δεκαετίες, της προσπάθειας θεωρώντας τη περισ-
σότερο σαν μια προσπάθεια εμπόρων να αναπαράγουν 
την εμπορική  επιτυχία της γιορτής της Μητέρας. Οι εφη-

μερίδες της εποχής συχνά παρουσίαζαν κυνικές και σαρ-
καστικές επιθέσεις στη προσπάθεια . Ωστόσο, οι εν λόγω 
έμποροι άντεξαν τη κριτική και ενσωμάτωσαν ακόμη και 
αυτές τις επιθέσεις στις διαφημίσεις τους! Οι σκληρές 
προσπάθειες συνεχίστηκαν για 60 χρόνια
Ένα νομοσχέδιο για την αναγνώριση της εθνικής αναγνώ-
ρισης της γιορτής του Πατέρα εισήχθη στο Κογκρέσο το 
1913. Το 1916 ο Πρόεδρος Woodrow Wilson θέλησε να 
κάνει τη γιορτή του Πατέρα επίσημη, αλλά το Κογκρέσο 
αντιστάθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Calvin Coolidge 
συνέστησε το 1924 ότι η μέρα του πατέρα πρέπει να γίνει  
γιορτή σε ολόκληρη τη χώρα  αλλά ποτέ δεν εξέδωσε 
εθνική διακήρυξη. 
Το 1957, η γερουσιαστής του Maine Margaret Chase 
Smith έγραψε μια αναφορά οπού κατηγόρησε   το 
Κογκρέσο ότι αγνοεί τους πατέρες για 40 χρόνια ενώ 
τιμά τις μητέρες, «ξεχωρίζοντας μόνο έναν από τους δύο 
γονείς μας». Το 1966, ο Πρόεδρος Lyndon B. Johnson εξέ-
δωσε την πρώτη προεδρική διακήρυξη για τους πατέ-
ρες, ορίζοντας την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως Ημέρα 
του Πατέρα.  Έξι χρόνια αργότερα, η γιορτή του πατερά 
έγινε μια μόνιμη εθνική εορτή όταν ο Πρόεδρος Μότσαρτ 
Νίξον την υπέγραψε σε νόμο το 1972. Η Ημέρα γυρτής   
του Πατέρα ήταν γεγονός . Όχι μόνο συμπλήρωσε την 
Ημέρα της Μητέρας αλλά και ισορρόπησε την αναγνώ-
ριση της γονικής μέριμνας μεταξύ γυναικών και ανδρών .
Στην  δεκαετία του ‘80, η γιορτή του πατερά έπιασε ρίζες  
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα . Αυτή είναι η ιστορία πίσω 
από την ίδρυση της Ημέρας της γιορτής του Πατέρα. 
Σήμερα με  πολλούς διαφορετικούς τρόπους βιώνουμε 
μια κοινωνία με οικογενείας χωρίς πατερά που έχει πολ-
λές αρνητικές συνέπειες. Τα παιδιά χωρίς πατέρα στ σπίτι 
αποτελούν 
Το 90% των παιδιών που φεύγουν από το σπίτι 
Το 80% των εφήβων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία.
Το 75% των εφηβικών αυτοκτονιών.
Το 72% όλων των εφηβικών δολοφόνων.
Το 70% των φυλακισμένων παιδιών .
60% των βιαστών.
Η στέρηση του πατέρα είναι μια σοβαρή μορφή κακοποί-
ησης παιδιών που δυστυχώς είναι θεσμοθετημένη και 

εδραιωμένη στο νομικό μας σύστημα. Οι ισχυροί σεξι-
στές, -φεμινίστριες,  έχουν συμφέρον να μειώσουν τον 
ρόλο των ανδρών, ιδίως τον ρόλο των ανδρών σαν  πατέ-
ρες. Ωστόσο,  έρευνες  αποδεικνύουν  ότι τα παιδιά ευδο-
κιμούν με την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο βιολογικών γονέων όχι  μόνο τον ένα 
Οι Έλληνες έχουν αρκετές παροιμίες  για τους πατέρες. 
Για παράδειγμα
«Κατά Μανά και Πατέρα, κατά γιο και θυγατέρα». 
Βασικά λέει ότι  τα παιδιά να μοιάζουν η και συμπεριφέ-
ρονται όπως οι γονείς τους.
«Άκουγε τον πατέρα σου, και ορμήνευε τον γιο σου»
Στην όσια δημιουργεί μια αλυσίδα σωστής ιεραρχίας 
μεταξύ των δυο γενεών: Σεβαστείτε τον πατέρα σας και 
καθοδηγήστε τον γιο σας. Μην αντιστρέψετε τους ρόλους 
και παρέχετε καθοδήγηση στον πατέρα σας, καθώς ένας 
πατέρας είναι συνήθως πιο σοφός από τον γιο του.
«Μη κλωτσάς τα γονικά σου, θα τα βρεις από τα παιδιά 
σου»
Στη ζωή, συχνά παίρνετε αυτό που δίνετε. Κάνετε καλές 
πράξεις έτσι ώστε να επιστρέψουν μπούμερανγκ πίσω σε 
σας. Συχνά χρησιμοποιείται ως επιχείρημα των γονέων 
στα ανυπότακτα παΐδια τους.

«Θυμήσου τα δικά σου και συχώρα τα παι-
διά σου»
Οι γονείς τείνουν να είναι σκληροί με τα λάθη των παι-
διών τους σε μεγάλο βαθμό επειδή ξεχνούν τις δικές τους 
αταξίες  όταν ήταν νέοι. Η μνήμη και η αναγνώριση των 
παρελθόντος απ τους γονείς καλλιεργεί συγχώρεση και 
καλύτερη ανεκτικότητα στα τρέχοντα λάθη των παιδιών.
Πολλές φόρες όταν ο πατέρας είναι ζωντανός πολλά παι-
διά νομίζουν ότι  δεν έχουν «καμία επικοινωνία» μαζί 
του - τουλάχιστον όπως εννοείται η επικοινωνία μεταξύ  
φίλων των παιδιών  . Ο «γέρος» φαίνεται στα παιδιά 
αρχαίος, συντηρητικός και άσχετος. Αργότερα το παιδί 
κατανοεί  ότι ο πατέρας  γνώριζε πολύ περισσότερα 
πράγματα, και γενικά ήταν ενήμερος για τις ενέργειές του 
παιδιού του.
Όταν ο πατέρας είναι πεθαμένος είναι πιο εύκολο το παιδί 
να αποδεχτεί την αξία του. Είναι ειρωνικό αλλά τότε αρχί-
ζει να συνειδητοποιεί ότι ο πατέρας είναι ένας από τους 
ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο .
Όταν είναι ζωντανός προσπαθεί να αποδείξει στο πατερά 
του με πολλούς τρόπους ότι έχει τη ζωή σου υπό έλεγχο, 
ότι συμβαίνει έτσι τάχα το προγραμμάτισε . Του κρύβει 
πράγματα που δεν το συμφέρουν η πιθανόν να  το σπιλώ-
σουν στη συνείδηση του πατέρα. Κάι όμως η ικανοποί-
ηση να κρύψεις κάτι απ το πατέρα σου είναι μικρότερη απ 
το άσχημο συναίσθημα που νοιώθεις όταν λες ψέματα.   
Κάποτε το παιδί καταλαβαίνει ότι ο πατέρας του θα ενέ-
κρινε στο τέλος κάθε τι που θα το έκανε ευτυχισμένο . 
Και τότε το παιδί αρχίζει να καταλαβαίνει το πατέρα του 
να μελετά το παρελθόν του ειδικά τα χρόνια που ο πατέ-
ρας του ήταν νέος πριν παντρευτεί και κάνει παιδιά . Γεγο-
νότα, άνθρωποι, ιστορίες που τον αφορούν, καθώς φτά-
νουν στα αυτιά του, γίνονται ξαφνικά πολύ σημαντικές  
Έτσι γιοι και κόρες εάν έχετε τον πατέρα σας, αν είναι 
ακόμα ζωντανός δείξτε την αγάπη σας στον πατέρα σας,  
χαρείτε τον, . Ο χρόνος που θα έχετε μαζί συχνά εμφανί-
ζεται απεριόριστος, αλλά δεν είναι!

απόψεις
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

HELLAS NEWS
148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες, 

Εύχομαι να σας βρίσκω και πάλι όλους 

καλά με πολύ υγεία, τύχη και οικογενειακή 

ευτυχία.  Καλοκαιράκι πλέον, ήδη τα αερο-

πλάνα φεύγουν γεμάτα για την πατρίδα μας κι εύχομαι 

να περάσετε όλοι καλά και να γυρίσετε πίσω μ’ ασφά-

λεια στα σπιτάκια σας. Και σήμερα μετά την απίστευτη 

συμπαράσταση  σας με τα τηλέφωνα και γενικά τους 

τρόπους που βρίσκετε για να επιβραβεύετε τα γραφό-

μενα μου, συνεχίζω από την στήλη μου να προβάλω 

οικογενειακές στιγμές, που είμαι σίγουρος ότι συμμε-

ρίζεστε κι εσείς την χαρά των συμπατριωτών μας. Την 

περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, είχαμε ένα ακόμα ευτυ-

χές γεγονός.

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

ΔΥΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ» ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ

ΕΔΩΣΑΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ

Σ
το Μόντρεαλ την περασμένη εβδομάδα, 10 Ιουνίου, τα 
παιδιά δύο εξαιρετικών οικογενειών της παροικίας μας, 
των κυρίας Σοφίας και κυρίου Χρήστου Τάκα και  κυρίας 
Κατερίνας και κυρίου Σταύρου Μενεγάκη, με κουμπά-

ρους τους την Μαρία Αγραπίδη και τον Μάικ Κανιαδάκη, σε μία 
αξέχαστη και λαμπρή βραδιά αρραβώνιασαν τα παιδιά τους.
Εγώ σαν εφημερίδα θέλω να πω ότι είναι ευλογία για όλες τις 
Ελληνικές οικογένειες να βλέπουν τους κόπους και τις θυσίες 
που έχουν κάνει μια ολόκληρη ζωή για τα παιδιά τους, να έχουν 

ένα αίσιο τέλος σε μόρφωση και οικογενειακή ευτυχία. Πασί-
γνωστες και αγαπητές και οι δύο οικογένειες των μελλόνυμφων 
έλαμψαν από το μίγμα χαράς και συγκίνησης βλέποντας τα «βλα-
στάρια» τους να είναι ευτυχισμένα.
Εδώ όλη η οικογένεια της HELLAS NEWS εύχονται η «ΩΡΑ Η 
ΚΑΛΗ» και να συνεχίσουν να διαιωνίζουν τις ελληνικές παρα-
δόσεις που κληρονομούν από τους αξιότιμους και σκληρά εργα-
ζόμενους γονείς τους. ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ.

Η οικογένεια των κκ Σοφίας και Χρήστου Τάκα μαζί με την οικογένειά των κκ Κατερίνας και Σταύρου Μενεγάκη μαζί με τους μελόνυμφους 
Νίκο και Μαρία και λοιπά μέλη των οικογένειών τους

Μαρία Μενεγάκη και Νίκος Τάκας λάμπουν από 
ευτυχία σε μια «ΣΠΕΣΙΑΛ» βραδιά της ζωής τους. 

ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑ!!!
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Μ
ία πολύ όμορφη εκδήλωση με περιεχόμενο τις 
νέες ιδέες και προσπάθειες των νεαρών Ελλή-
νων επιχειρηματιών στον Καναδά  έλαβε χώρα 
στην καρδιά του Τορόντο την Τετάρτη 14 Ιου-

νίου. Ο λόγος για την βραδιά που διοργάνωσε το Hellenic 
Canadian Board of Trade με κεντρικό θέμα την τεχνολογία 
και τις καινοτομίες των Ελλήνων στον Καναδά, με σκοπό την 
αναγνώριση των προσπαθειών που γίνονται.
Παρουσία του Γενικού Προξένου, Αλέξανδρου Ιωαννίδη, 
και πολλών νέων επιχειρηματιών στήθηκε ένας πολύ ωραίος 

διάλογος γεμάτος νέες ιδέες για το επιχειρηματικό  μέλ-
λον της Ελλάδας και την γέφυρα που πρέπει να χτιστεί με 
τον Καναδά, αλλά και τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει η 
τεχνολογία σε κάθε προσπάθεια και μπορεί να βοηθήσει 
στην επιτυχία αυτής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαι-
ρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να μοιραστούν 
τις ιδέες τους. Μίλησαν εκτός από τον Γενικό Πρόξενο ο 
Michael Gekas, Πρόεδρος HCBT, η Μαρίνα Δερπάνης, τελε-
τάρχης της βραδιάς, η Helen Kontozopoulos, Συνιδρυτής του 
προγράμματος τεχνολογικής καινοτομίας στο Πανεπιστή-

μιο του Τορόντο, ο Thanasis Karachotzitis, Συνιδρυτής της 
εταιρείας Authenticiti, ο Stergios Anastasiadis, Director of 
engineering στο Shopify και ο Matthew Staikos, επενδυτής 
κι επιχειρηματίας.
Η «HELLAS NEWS», που βρέθηκε στην αίθουσα του THE 
BURROUGHES, είδε την νέα γενιά των Ελλήνων στον Καναδά 
να έχει πολύ όρεξη να δημιουργήσει και να ακούσει νέες 
ιδέες που θα διαιωνίσουν την κουλτούρα και θα κρατήσουν 
ζωντανό το Ελληνικό στοιχείο στο Βόρειο μέρος του Ατλα-
ντικού. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του HCBT.

ΚΕιμΕΝΟ/ΦώΤΟΓρΑΦιΕΣ: ΧριΣΤιΑΝΑ ΚιΕΣΚΟΥ, ΓιώρΓΟΣ ΓΚΕΚΑΣ

Τα μέλη του Hellenic Canadian Board of Trade.

O Stergios Anastasiadis, Director of Engineering 
στο Shopify.H τελετάρχης της βραδιάς, Μαρίνα Δερπάνης. Ο πρόεδρος του HCBT, Michael Gekas.

Ο Michael Gekas και η Marina Derpanis λίγο πριν 
ξεκινήσει η βραδιά.

Ο Γενικός Πρόξενος, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, με τον καθηγητή του 
πανεπτιστημίου Ryerson και συντάκτη της Hellas News, Γιώργο Γκεκα.

                               

Μια λαμπρή βραδιά τεχνολογικής καινοτομίας 
από νέους Ελληνοκαναδούς
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O πρόεδρος του HCBT, Michael Gekas και η 
συνιδρυτής και διευθύντρια του προγράμματος 

τεχνολογικής καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο του 
Τορόντο, Helen Kontozopoulos.

Πάνω από 50 άτομα παρακολούθησαν τις ομιλίες κι είχαν την ευκαιρία να 
γνωριστούν και μοιραστούν τις ιδέες τους.

H Ελίζα και Γιώργος Γκέκας με τον Γενικό Πρόξενο, Αλέξανδρο 
Ιωαννίδη.

Ο Γενικός Πρόξενος, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, με 
την τελετάρχη της βραδιάς, Μαρίνα Δερπάνη.

Ο πρόεδρος του HCBT, Michael Gekas, με έναν 
εκ των ομιλιτών,Thanasis Karachotzitis. Ο Γενικός Πρόξενος, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, με 

τον κ. Νίκο Στάικο.

Oi αδερφές Μαρίνα και Ειρήνη Δερπάνης, με την 
μητέρα τους Χριστίνα.

επιστήμονες & επιχειρηματίες παρουσίασε
το Hellenic Canadian Board of Trade
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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
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EΛΛΗΝΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

ΑπΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕρΓΑΤΕΣ μΑΣ ΦΟρΟΤΕΧΝΗ –λΟΓιΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣιΟ ΕΥΣΤρΑΤιΟΥ ΚΑι ΤΗΝ ΔιΚΗΓΟρΟ ρΕΓΓιΝΑ ΓΑΒριΗλ 

Τ
α τελευταια χρόνια – της οικονομικής 
κρίσης – αλλα και της αναδιοργάνω-
σης της ελληνικής οικονομίας , οι αλ-
λαγές στην νομοθεσία της χώρας μας 

είναι ταχύτατες και δραματικές,  τόσο που 
πολλές φορές και οι εξειδικευμένοι επιστή-
μονες Φοροτεχνικοί και Δικηγόροι , αδυνα-
τούμε να τις καταγράψουμε . 
Θα προσπαθήσουμε με μία σειρά άρθρων, 
που εγκαινιάζουμε σήμερα, να παραθέ-
σουμε εν συντομία τις βασικες αλλαγές , που 
αφορούν  κυρίως τους συμπατριώτες μας 
που κατοικούν στο εξωτερικό , και  έχουν 
ακίνητη περιουσία η και οποιοδηποτε άλλο 
εισόδημα στην Ελλάδα. 
Στα πλαίσια αυτά μπορειτε να θέτετε και 
στην εφημερίδα τα ερωτήματα σας, και 
οι ευγενέστατοι συνεργάτες της θα μας τα 
μεταφέρουν για να απαντώνται άμεσα. 
Με την ευκαιρία αυτή  , θα μας επιτρέψετε 
να ευχαριστήσουμε θερμα, τον εκδότη της 
εφημερίδας και το δημοσιογραφικό επιτε-
λείο, για την άψογη συνεργασία μας , και την 
αριστη ενημέρωση. 
Στο πρώτο αυτό αρθρο, όπως είναι φυσικό 
θα κανουμε μία μικρή παράθεση κάποιων 
σημαντικών αλλαγων, που ίσως ενδιαφέ-
ρουν τους συμπατριώτες μας – αναγνώστες 
της εφημερίδας . 
Σε επόμενα αρθρα μας, θα αναλύσουμε 
κάποια θέματα , που σας ενδιαφέρουν  , είτε 
θα απαντούμε σε ερωτήσεις αναγνωστών. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ [«φορολογικοί κάτοικοι εξωτερι-
κού» ] :
Οι Ελληνες που κατοικού στο εξωτερικό 
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων βάση εσω-
τερικής νομοθεσίας, άνω των 183 ημερών 
φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το 
εισόδημα που αποχτούν στην χώρα μας, 
και όχι για το παγκόσμιο εισόδημα τους. 
Βασική προϋπόθεση όμως για να ισχύσει 
αυτό, είναι να έχουν δηλώσει στο μητρώο 
της Δ.Ο.Υ. την μεταβολή της κατοικίας τους 
και την χώρα που πλέον κατοικούν. Θα πρέ-
πει, επίσης, να έχουν ορίσει στην Ελλάδα 
φορολογικό εκπρόσωπο, που καλό θα είναι 
να είναι κάποιος φοροτεχνικός, για να έρχε-
ται σε άμεση επαφή με την εφορία, ο οποίος 
φυσικά θα είναι κάτοικος Ελλάδας. Ειδικό-
τερα : «Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν 
να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοι-
κία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, 
το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός 
Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακο-
λουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, 
στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέ-
σεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. 
όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδας…».
Στην συνέχεια, θα πρέπει εντός συγκεκρι-
μένης προθεσμίας , [«το αργότερο έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου 
δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου στο ως 
άνω Τμήμα»] , να καταθέσουν τα δικαιολο-
γητικά που αποδεικνύουν την φορολογική 
τους κατοικία στην αλλοδαπή, και συγκε-

κριμένα: να προσκομίσουν στην Δ.Ο.Υ το 
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από 
την χώρα που κατοικούν. Εάν στο κράτος 
που κατοικούν υπάρχει σύμβαση αποφυ-
γής διπλής φορολογίας με το Ελληνικό κρά-
τος σε ισχύ, τότε μπορούν να προσκομί-
σουν την προβλεπόμενη αίτηση αποφυγής 
διπλής φορολογίας σφραγισμένη από την 
φορολογική αρχή της χώρας που κατοικούν, 

όπου ουσιαστικά εμπεριέχεται το πιστο-
ποιητικό φορολογικής κατοικίας. Εάν αυτό 
το έγγραφο δεν μπορεί να εκδοθεί, λόγω 
εσωτερικής νομοθεσίας του άλλου κρά-
τους, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο 
της εκκαθάρισης της ετήσιας φορολογικής 
δήλωσης ή αντίγραφο της σχετικής δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος. Τέλος αν 
δεν μπορεί να εκδοθεί τίποτα από τα παρα-
πάνω απαιτείται βεβαίωση από οποιαδή-
ποτε άλλη δημόσια ή δημοτική αναγνωρι-
σμένη αρχή που θα αποδεικνύεται ο ισχυ-
ρός δεσμός του φορολογούμενου με το 
άλλο κράτος. 
Τα έντυπα της αλλοδαπής που θα προσκο-
μιστούν σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα με 
επίσημη μετάφραση και να φέρουν την σχε-
τική σφραγίδα Apostille , εκτός από τις αιτή-
σεις αποφυγής διπλής φορολογίας, αλλά 
και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοι-
κίας που εκδίδουν οι φορολογικές Αρχές 
των Η.Π.Α και της Τουρκίας, που εξαιρού-
νται από την διαδικασία του Apostille. 
Στην συνέχεια, αφού προσκομιστούν όλα τα 
σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει το αρμό-
διο τμήμα της Δ.Ο.Υ να εξετάσει και να εγκρί-
νει ή να απορρίψει το αίτημα του φορολο-
γούμενου εντός 2 μηνών από την ημερομη-
νία που παρέλαβε τα σχετικά έγγραφα. 
Σε κάθε περίπτωση, η φορολογική δήλωση 
για την χρονιά που έγινε η σχετική αίτηση 
μπορεί να υποβληθεί έως τις 31/12 ανεξαρ-
τήτως της απόφασης που θα ληφθεί από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ με την βασική προϋπόθεση 
να έχουν υποβληθεί όλα τα δικαιολογητικά 
εμπρόθεσμα. 
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώ-
σεις όπου  ο φορολογούμενος που κατοικεί 
στο εξωτερικό δεν έχει υποβάλει την σχε-
τική αίτηση ποτέ και εμφανίζεται ως κάτοι-
κος Ελλάδας στα μητρώα της εφορίας, διότι 
μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με δυσάρε-

στες εκπλήξεις, όπως να προκύψει φορο-
λογικός έλεγχος (π.χ άνοιγμα λογαριασμών 
) όσα χρόνια εμφανίζεται ο ελεγχόμενος 
ως κάτοικος Ελλάδας, τα αποτελέσματα θα 
επιβάλουν φόρους για το παγκόσμιο εισό-
δημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…. Για παρά-
δειγμα εάν έχει παρέλθει τριετία από το έτος 
που προκύπτουν τα εισοδήματα, ο φόρος 
που πληρώθηκε στο εξωτερικό δεν συμψη-

φίζεται με τον ελληνικό φόρο, όπως προ-
βλέπεται από τον Κ.Φ.Ε και έτσι το ποσό θα 
φορολογηθεί στο σύνολο του με τις ανάλο-
γες προσαυξήσεις!!!
 Όσοι διαμένουν στο εξωτερικό παλαιότερα 
(δηλαδή πριν το έτος 2015) οπότε και άνετα 
συμπληρώνουν την προϋπόθεση των 183 
ημερών, είναι ούτως ή άλλως εκπρόθεσμοι, 
οπότε κρίνεται σκόπιμο έστω και καθυστε-
ρημενα  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 
τους, προκειμένου να επιδείξουν την απαι-
τούμενη συνέπεια της φορολογικής τους 
εικόνας ενώπιον του Δημοσίου.
Όσοι αποδεικνύουν την μόνιμη διαμονή 
τους στην αλλοδαπή πλέον της φορολό-
γησής τους, μπορούν, εφόσον λανθα-
σμένα είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώ-
σεις περασμένων ετών ως Έλληνες φορο-
λογούμενοι, να συμπληρώσουν εκπρόθε-
σμες τροποποιητικές, μηδενικές δηλώσεις 
(χωρίς δηλαδή τη δήλωση του παγκοσμίου 
εισοδήματος τους!!) έτσι ώστε να υπάρχει η 
απαιτούμενη χρονική συνέχεια της «εικό-
νας» τους.
Ειδικότερα όσον αφοά κατοίκους ΗΠΑ και 
Καναδά  οι Ελληνκές φορολογικές αρχές 
τις  αντιμετωπίζουν όπως και όλες τις άλλες 
χώρες κανονικού καθεστώτος της ΕΕ.
Η μόνη ίσως δυσκολία για την απόδειξη της 
φορολογικής κατοικίας είναι η καθυστέ-
ρηση έκδοσης των απαιτούμενων επίσημων 
εγγράφων, γεγονός κατανοητό και αποδε-
κτό φυσικά.
Oι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού υπο-
βάλλουν την δήλωση Φορολογίας Εισοδή-
ματός τους, στις κάτωθι εφορίες (Δ.Ο.Υ.):
- Στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εφόσον 
οι εκπρόσωποί τους ή η ταχυδρομική διεύ-
θυνσή τους, υπάγονται ως προς τη φορολο-
γία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της 
περιοχής του Νομού Αττικής.
- Στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας του 
νομού των λοιπών περιοχών της χώρας εφό-

σον οι εκπρόσωποί τους ή η ταχυδρομική 
διεύθυνσή τους, υπάγονται σε οποιαδή-
ποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού. Ειδικά για το 
Νομό Θεσσαλονίκης αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η 
Δ΄ Θεσ/νίκης.
Η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω taxisnet 
Για τους συζύγους (ή ΜΣΣ) που έχουν δια-
φορετική φορολογική κατοικία, από φέτος 
παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθά-
ρισης της δήλωσης τους. Αν για παράδειγμα 
ο ένας σύζυγος κατοικεί στην Ελλάδα και ο 
άλλος στο εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η 
εκκαθάριση του φόρου ξεχωριστά για τον 
κάθε σύζυγο  [, και επίκειται να ενσωματω-
θούν σε διάταξη).
Στο φετινό έντυπο της φορολογικής δήλω-
σης (Ε1) προστέθηκε (ή μάλλον επανήλθε) 
ο κωδικός 320, ο οποίος θα είναι προσυ-
μπληρωμένος σύμφωνα με τα στοιχεία του 
μητρώου του Τaxis στην περίπτωση που η 
σύζυγος ή το «μέρος συμφώνου συμβίω-
σης» είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδα-
πής. 
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα 
εμφάνισης του ενός εκ των δύο συζύγων με 
διαφορετική φορολογική κατοικία από τον 
άλλο. Συγκεκριμένα, στον πίνακα 2 του εντύ-
που Ε1 ο κωδικός 319 για το σύζυγο ή 320 
για τη σύζυγο (ή ΜΣΣ) θα είναι προσυμπλη-
ρωμένος, ανάλογα αν και οι δύο ή ο ένας εκ 
των δύο έχει την φορολογική του κατοικία 
στο εξωτερικό.
• Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού, 
από φέτος επιβεβαιώνουν τη ΧΩΡΑ Φορο-
λογικής Κατοικίας τους (π.χ. Αυστραλία, Ν. 
Αφρική, κ.λπ.), ώστε η ελληνική φορολογική 
διοίκηση να μπορεί να ανταλλάσσει πληρο-
φορίες. 
Η ΧΩΡΑ φορολογικής κατοικίας, εμφανίζε-
ται όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα στοι-
χεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Στην περί-
πτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφω-
νεί με την χώρα φορολογικής κατοικίας που 
εμφανίζεται στην επιβεβαίωση στοιχείων 
ή το πεδίο της χώρας φορολογικής κατοι-
κίας είναι συμπληρωμένο με «999», θα πρέ-
πει να τροποποιήσει το σχετικό πεδίο. Οι 
εν λόγω φορολογούμενοι υποχρεούνται σε 
κάθε περίπτωση, εφόσον κληθούν, να προ-
σκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής 
κατοικίας (tax residence-certificate) στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποδείξουν 
τη ΧΩΡΑ φορολογικής τους κατοικίας.
 Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού εξαι-
ρούνται από την υποχρεωτική αναγραφή 
ΑΜΚΑ (κατά την επιβεβαίωση των στοι-
χείων τους). 
Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού ορί-
ζουν φορολογικό εκπρόσωπο (αντίκλητο) 
με εξουσιοδότηση (με γνήσιο υπογραφής) 
ή με πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν 
διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην 
Ελλάδα.
Ο φορολογικός εκπρόσωπος (αντίκλητος) 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ουδεμία ευθύνη για την εκπλή-
ρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων 
του φορολογούμενου. 

Η συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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Κύριε πρόεδρε της ΕΚΜΜ, κύριε Παγώνη   
Μόντρεαλ, 23/05/2017

Αναγκάζομαι και απευθύνομαι δημόσια σε σας για να 
σας πω και για να εκφραστώ σαν μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) όσα δεν μπορώ να πω ούτε να 
εκφραστώ κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του 
Διοικητικών Συμβουλίων της Κοινότητας, λόγω της 
αυθαίρετης διαδικασίας που επιβάλλει ο ελεγχόμε-
νος από σας πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
κύριος Μητσόπουλος. Και είναι αυθαίρετη η διαδι-
κασία λειτουργίας  του Δ. Σ, διότι δε λειτουργεί βάσει 
κάποιου κανονισμού αλλά σύμφωνα με τη διάθεση 
του κυρίου Μητσόπουλου (σ. συντ: προεδρευων του 
Δ.Σ) αφού δίνει το λόγο σε μέλη του Συμβουλίου κατά 
βούληση… 
Κύριε Πρόεδρε, εκπλήσσομαι πολλές φορές με τη 
λειτουργία σας και με τη συμπεριφορά σας. Εγώ, ούτε 
θέλω ούτε ωφελούμαι σε τίποτα να αντιδικώ μαζί σας. 
Και ακόμα δεν μου είναι ευχάριστο να συμμετέχω 
σε μια τέτοια διαδικασία. Όμως δεν έχω δικαίωμα 
να μην απαντήσω στην επίθεση που μου κάνατε στα 
τελευταία Δ Σ.  Η ευπρέπεια και η τάξη στην Κοινότητά 
μας ανήκει και είναι δικαίωμα του Ελληνισμού και της 
Παροικίας μας την οποία πρέπει να εκπροσωπούμε 
και να υπηρετούμε.  
Εγώ στα Δ Σ, αν θυμάστε, ήμουν και μετριοπαθής 
και ευγενικός και εκφραζόμουν με  ήπιο τόνο και με 
ευπρέπεια.   
Σε δύο θέματα τοποθετήθηκα, στα τελευταία Συμβού-
λια, τα εξής: 
1. Στο ζήτημα ανάπτυξης και προστασίας της  
γλώσσα  μας και
2. Στη διαγραφή του «χρέους» της Κοινότητας στην 
Ελλάδα.  
Όσον αφορά στη γλώσσα μας, τη γλώσσα την ελλη-
νική, εξέφρασα κύριε πρόεδρε την αγωνία μου για την 
πορεία της γλώσσας μας και ζήτησα να κάμω σχετική 
εισήγηση και ενημέρωση στο Δ Σ και σε εσάς δεδο-
μένου ότι μόνο το 56% των Ελλήνων του Καναδά που 
έχουν γεννηθεί από έλληνες γονείς, μιλούν την ελλη-
νική. Εσείς κύριε Πρόεδρε πώς απαντήσατε;
Ενώ με πολύ απλό τρόπο θα μπορούσατε να είχατε 
απαντήσει ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες για 
ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της γλώσσας μας και 
ότι θα ήσασταν πρόθυμος να ακούγατε τη εισήγησή 
μου, αντ’ αυτού, μου κάματε μικρόψυχη και ανιαρή 
επίθεση. Με αποκαλέσατε λαϊκιστή. Είπατε  ότι κάνω 
σόου και ένα σωρό άλλα. Είπατε ακόμα, ότι η Κοι-
νότητα μας, η Ελληνοκαναδική Κοινότητα είναι ένας 
«καναδικός οργανισμός», ότι οι καιροί αλλάζουν 
και ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε ώστε να υιο-

θετήσουμε πλήρως τα αγγλικά και ένα σωρό άλλα 
παρόμοια. Και όλα αυτά έχουν καταγραφεί σε βίντεο 
και υπάρχουν. Η απάντησή σας ήταν μικρόψυχη και 
άστοχη και επιζήμια για τον Ελληνισμό και την παροι-
κία μας αλλά και για την Κοινότητά μας.  
Μήπως δεν ξέρετε κύριε πρόεδρε ότι άλλο πράγμα 
είναι το «καναδικός οργανισμός» που εσείς λέτε και 
άλλο το «Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ» ή «Ελληνο-
Καναδική Κοινότητα της Νήσου του Μόντρεαλ» που ο 
ιδρυτικός νόμος 231 του Κεμπέκ ονομάζει; Δεν ξέρετε 
τη διαφορά αυτών ή μήπως κάποια ζοφερή σκοπι-
μότητα εξυπηρετείτε; Γιατί τέτοια επίθεση εναντίον 
μου τη στιγμή που εγώ δεν κατέκρινα κανένα, επεσή-
μανα μόνο μια πραγματικότητα και μία αλήθεια και 
προσφέρθηκα να βοηθήσω ανιδιοτελώς σε διάφορα 
θέματα, όπως πχ στη συγγραφή των πρακτικών του 
Συμβουλίου και στα ελληνικά; 
Μήπως γνωρίζετε το πρώτο άρθρο του καταστατικού 
της Κοινότητά μας; Μιλάει για την ελληνική γλώσσα 
κύριε πρόεδρε. Λέει τα εξής ακριβώς. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΡΕΑΛ: να διατηρήσει και να προβάλλει την 
ελληνική γλώσσα  (to preserve and promote the Greek 
language).  Αυτά τα ανιστόρητα περί καναδικού οργα-
νισμού να τα αφήσετε. Είναι για αναλφάβητους. 
Για το άλλο θέμα που έθιξα, δηλαδή αυτό του χρέους 
της κοινότητας προς την Ελλάδα, σας  ευχαρίστησα για 
τις προσπάθειες που κάνατε ώστε να διαγραφεί το 
χρέος της Κοινότητας. Είπα όμως  ότι δεν είμαι και τόσο 
ενθουσιασμένος με την ιδέα αυτή καθ’ εαυτή και εξή-
γησα τους λόγους. Και οι λόγοι είναι ότι οι Έλληνες 
υποφέρουν και πάσχουν και εμείς  σαν κύτταρο του 
Ελληνισμού θα πρέπει να δείξουμε κάποια κατανό-
ηση και όχι να ζητάμε να  μας χαρίσουν κάποια εκα-
τομμύρια. Η απάντησή σας ποια ήταν κύριε πρόε-
δρε; Με ειρωνευτήκατε, με κακολογήσατε με λοιδο-
ρήσατε και μου επιτεθήκατε. Και ζήτησα το λόγο επί 
προσωπικού θέματος και ο ελεγχόμενός πρόεδρος 
του Δ Σ δε μου τον έδωσε.
Και αναρωτιέμαι και ερωτώ. Με τι σθένος ο πρόε-
δρος της Κοινότητας που   εκφράζεται τόσο αρνητικά 
για την γλώσσα την ελληνική η οποία είναι το κύριο 
στοιχείο του Ελληνισμού, με τι σθένος ζητά από τον 
ελληνικό λαό, σε μια περίοδο μάλιστα που υποφέρει, 
να του χαρίσει  μερικά εκατομμύρια χρέος;;; Χρειάζε-
ται θράσος μεγάλο για κάτι τέτοιο. 
Κύριε πρόεδρε στην τελευταία συνέλευση της Κοι-
νότητας με θέμα απολογισμός και προϋπολογισμός 
δεν αναφέρθηκα στα θέματα αυτά, διότι το θέμα της 
γλώσσα μας, θεωρώ ότι, είναι κατά πολύ πιο σημα-
ντικό, από τα σοβαρότατα σημεία που έπρεπε να 
θιγούν κατά την παρουσίαση του απολογισμού και 
του προϋπολογισμού. Και αναφέρομαι κύριε πρόε-
δρε, στο ότι ψηφίστηκε ο απολογισμός χωρίς να έχει 
γίνει οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος από την 
Εξελεγκτική Επιτροπή όπως το καταστατικό ορίζει. 
(Σημείωση  Κώστα Πάππα. Πάλι καλά που έγινε απο-
λογισμός. Το Επαρχιακό Κεμπέκ, ο κ. Θεοδωσόπου-
λος ούτε απολογισμό έκανε για 4 ολόκληρα χρόνια).
Είναι πρωτάκουστο αυτό που έγινε και παράνομο 
κύριε πρόεδρε. Και μη δικαιολογηθείτε ότι υπήρχε 
ορκωτός λογιστής και έκαμε  τους σχετικούς ελέγ-
χους. Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά και 
για αναλφάβητους διότι ο ρόλος του ορκωτού λογι-
στή δεν είναι να ελέγξει πχ αν για μια μικροεπισκευή 
δαπανήθηκε 1 εκατομμύριο ενώ θα μπορούσε να 
γίνει με ένα δολάριο. Και μη δικαιολογηθείτε ότι δεν 
υπάρχει εξελεγκτική επιτροπή. Θα έπρεπε να φρο-
ντίζατε να υπήρχε, όπως το καταστατικό ορίζει ή να 

είχε διοριστεί έστω και με δικαστική απόφαση. Τόσες 
φορές φέρνετε για ψήφιση τον οικονομικό απολογι-
σμό χωρίς να έχει προηγηθεί διαχειριστικός και οικο-
νομικός έλεγχος. Πόσο νόμιμο είναι αυτό κύριε πρό-
εδρε; Πόσο ηθικό είναι αυτό κύριε πρόεδρε; Πόσο 
αθώο; 
Κύριε πρόεδρε εγώ δε λειτουργώ κυνηγώντας τίτλους 
και επίθετα αλλά θα προτιμούσα να βρίσκομαι κοντά 
στους πολίτες και ας με αποκαλείτε λαϊκιστή.  Αλή-
θεια ξέρετε τι θα πει λαϊκιστής; Αμφιβάλω. Εσείς κυνη-
γάτε όμως τους ελιτίστικους τίτλους όπως αυτόν τον 
ρωμαϊκό τίτλο του άρχοντα. Πόσο στοίχισε στην Κοι-
νότητα αυτός ο τίτλος κύριε πρόεδρε; Πόσες δεκάδες 
χιλιάδες δολάρια πληρώνει ετησίως ο Ελληνισμός του 
Μόντρεαλ στη Αρχιεπισκοπή του Τορόντο για αυτόν 
τον τίτλο σας κύριε πρόεδρε; Η ερώτηση αυτή είναι 
ερώτηση της παροικίας μας. Και ασφαλώς κατανοείτε 
τι περιέχει η ερώτηση.  
Τρία  περίπου χρόνια παρακολουθώ τις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου της Κοινότητάς μας και σε αυτά τα 
τρία χρόνια ούτε μία φορά κύριε πρόεδρε, στις επιση-
μάνσεις των παραβρισκόμενων και ερωτώντων, δεν 
απαντήσατε έστω με τη φράση: «Θα διερευνήσω το 
θέμα». Ακόμα και όταν κάποιος προσέφερε 100.000 
δολάρια για την κατασκευή της λεγόμενης αερογέφυ-
ρας αρνηθήκατε. Ναι αρνηθήκατε! Με  ποιο δικαί-
ωμα τάχα  αρνηθήκατε; Και άλλες προσφορές στην 
κοινότητα έχουν γίνει και έχετε αρνηθεί κύριε πρό-
εδρε, που δεν είχατε και δεν έχετε το δικαίωμα. Γιατί 

μου αρνηθήκατε να αναλάβω την διεύθυνση κάποιου 
Σχολείου μας που προσφέρθηκα εντελώς δωρεάν; 
Αυτές οι προσφορές είναι πόροι της Κοινότητας που 
εσείς για κάποια αδιαφανή σκοπιμότητα αρνηθήκατε 
και αρνείσθε. Μήπως υπάρχει κάποιος ή κάποιοι στην 
Κοινότητα που δε θέλουν σκεπτόμενους συμπολίτες 
και συμπάροικους στα πόδια σας;.   
Αυτή η συνεχής άρνησή σας να ακούσετε και να απο-
δεχτείτε τη γνώμη κάποιου άλλου,  μερικοί θα το έλε-
γαν σύνδρομο απόρριψης ή συνειδητή άρνηση. 
Και κάτι τελευταίο. Αστοχείτε κύριε πρόεδρε αν νομί-
ζετε ότι μπορείτε να με εκφοβίσετε ή να με εκβιάσετε 
ώστε να παραιτηθώ από το Συμβούλιο. Αναφέρομαι 
στις δύο φορές που μου τηλεφωνήσατε στο σπίτι μου. 
Την πρώτη, παραμονές Χριστουγέννων και με απει-
λήσατε ότι θα λαμβάνατε μέτρα εναντίον μου… και 
τη δεύτερη, πριν 10 μέρες περίπου, όταν με πιέζατε να 
παραιτηθώ από το Δ. Συμβούλιο απειλώντας με ότι σε 
αντίθετη περίπτωση, θα μου κάμετε μήνυση διότι θα 
έχουν πρόβλημα τα ελληνικά  σχολεία αν δεν παραι-
τηθώ… Τα σκιάχτρα δε με φοβίζουν! 
Ελπίζω και εύχομαι να πρυτανέψει η σύνεση και η 
λογική. Γιατί κύριε πρόεδρε, το έχω πει πολλές φορές, 
έχετε συγκροτημένο λόγο. Όμως ο συγκροτημένος  
λόγος δεν είναι πάντα και ορθολογικός λόγος ούτε  
είναι πάντα δίκαιος και σωστός λόγος. Εύχομαι να μη 
φανείτε μοιραίος για τον Ελληνισμό του Μόντρεαλ. 
Δρ. Γαβριήλ Μανωλάτος 
Μέλος του Δ Σ της ΕΚΜΜ

Ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο της Ελληνικής  
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) κ. Νίκο Παγώνη

(δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» του Λαβάλ)
ΕπιμΕλΕιΑ: ΚώΣΤΑΣ πΑππΑΣ
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

FENTANYL, ο εφιάλτης 
μας χτυπά την πόρτα ...
Η είσοδος της οπιούχου 
ουσίας έχει ξεκινήσει από το 
μεγάλο λιμάνι του Βανκούβερ 
και εισέρχεται από την Κίνα. 

Πρόκειται για ένα θανατηφόρο πολύ επικίνδυνο ναρκωτικό . Υπο-
λογίζουν πως είναι 80 φορές πιο δυνατό από μια ισόποση δόση 
μορφίνης.Οι υπερβολικές δόσεις επιφέρουν τον θάνατο στον χρή-
στη μέσα σε λίγα λεπτά. Πέρυσι στο Βανκούβερ τα θανατηφόρα 
περιστατικά έφτασαν στον θλιβερά απίστευτο αριθμό των 978 
ανθρώπων κυρίως νέων . Στην παρούσα φάση, για την αντιμε-
τώπιση της λαίλαπας, οι αστυνομικοί στο Βανκούβερ, κυκκλο-
φορούν με τις σύριγγες που περιέχουν αντίδοτο για το θανατη-
φόρο ναρκωτικό , στην τσέπη και πάντα έτοιμοι να ανταποκρι-
θούν άμεσα στις κλήσεις που απαιτούν άμεση βοήθεια. 
Ένας αόρατος εχθρός που μπορεί να παραμονεύει ανά πάσα 
στιγμή σε κάθε γωνιά της πόλης. Το “FENTANYL” αναμειγνύε-
ται στις περισσότερες περιπτώσεις με άλλες ουσίες αλλά αν η 
δόση του είναι υπέρμετρη προκαλεί άμεσες επιπλοκές έως και το 
θάνατο μέσα σε λίγα βασανιστικά λεπτά. 
Μετά το Βανκούβερ δυστυχώς –αν και θάπρεπε να το περιμέναμε-
το θανατηφόρο αυτό ναρκωτικό έκανε την εμφάνισή του και στην 
περιοχή μας , πιο συγκεκριμμένα στο Ντούραμ, με 7 περιστατικά 
υπερβολικής δόσης από Φεντανίλ που ευτυχώς δεν είχε θύματα. 
Η περιφέρεια του Οντάριο ανακοινώνει μέτρα κατά της «ὁπιού-
χου κρίσης» που θα κοστίσουν 1,4 εκ. δολλάρια και ξεκινά ένας 
μακρύς και δύσκολος -ὁως άνισος-αγώνας για την αντιμετώπιση 
αυτού του νέου εφιάλτη που έκανε την εμφάνισή του στη ζωή μας . 
Είναι πάντα χρήσιμη και λειτουργεί προληπτικά η ενημέρωση 
για τους νέους έτσι ώστε να γνωρίζουν πως εκεί έξω κυκλοφορεί 

αυτή η επικίνδυνη ουσία που μπορεί να βάλει την ίδια τους τη ζωή 
σε μια διαδικασία «ρώσσικης ρουλέτας».

Ανεβαίνει το ωρομίσθιο αλλά και η ζωή τραβά την 
ανηφόρα ...
Στα 14 δολλάρια το ́18 και την επόμενη χρονιά στα 15 , θα φτάσει 
το ωρομίσθιο στο Οντάριο γεγονός που θα σημάνει αύξηση στα 
χαμηλά εισοδήματα. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο μείωσης 
υπαλληλικού προσωπικού για καταμερισμό των εξόδων λένε οι 
κάπως δύσπιστοι στις παρενέργειες του μέτρου. 
Το θέμα είναι πως το κόστος ζωής επίσης ανεβαίνει σταθερά και 
ακατάπαυστα με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις των χαμηλόμισθων 
οι εν λόγω αυξήσεις να είναι κάτι σαν «ασπιρίνη στον άρρωστο».

Ανταπόκριση 
Έγραφες σχολιαστή μου την περασμένη φορά για τις ταλαιπωρίες 
που τραβούν οι νεοφερμένοι στον Καναδά χωρίς καμμιά ουσια-
στική βοήθεια από τις υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους ένθεν και 
ένθεν. Ε λοιπόν , δεν προλαβαίνεις να πας γιατί είναι για τις 20 του 
Ιούνη, αλλά είδα μια ανακοίνωση της εδώ κοινότητας για εκδή-
λωση της Πρεσβείας στην Αθήνα και θέμα την ενημέρωση των 
υποψήφιων newcomers. Όχι για να μη λές !

Συλλήψεις στην Κω 
Έγινε της «τρελλής» στο νησί το τελευταίο διάστημα και σε βάθος 
6 μηνών. Από τότε που κλιμάκιο της Ασφάλειας Αθηνών πήγε στο 
νησί για την παρακολούθηση –μετά από πληροφορίες- μεγά-
λης σπείρας διακίνησης ναρκωτικών και λαθρομεταναστών. Στο 
νησί μεταφέρθηκε για την επιχείρηση και ο «κοριός» της ΕΥΠ. 
Επί 4 μήνες παρακολουθούσαν πάνω από 60 άτομα με την υπο-
ψία της συμμετοχής στην σπείρα προσποιούμενοι τους τουρίστες. 

Χαρακτηριστικό για την μυστικότητα της επιχείρησης ήταν και το 
γεγονός πως οι αξιωματικοί της Ασφάλειας του νησιού τους είδαν 
μπροστά τους μόνον λίγες ώρες πριν την επιχείρηση σύλληψης 
των φερόμενων ως εμπλεκομένων στην δαιδαλώδη υπόθεση. 
Πιο συγκεκριμμένα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέ-
τει η στήλη οι «Αθηναίοι» μπήκαν στα γραφεία της Ασφάλειας Κω 
και έβγαλαν από τα γραφεία τους τους «ντόπιους», αφαιρώντας 
τους και την δυνατότητα επικοινωνίας , σαφώς υποπτευόμενοι 
και μεμφόμενοι πως μπορεί να υπάρχει σύνδεσμος της σπείρας 
μεταξύ τους. Η επιχείρηση έγινε αστραπιαία και βρέθηκαν ακόμη 
και όπλα σε σπίτι επιμελώς κρυμμένα, ὁπως και κιλά κοκκαίνης 
και μαριχουάνας έτοιμα προς διακίνηση.  Στο μεγάλο κόλπο ήταν 
σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει στη δημοσιότητα η Αστυνομία και 
Έλληνες και Αλβανοί. Η διακίνηση των ποσοτήτων για να έρθουν 
στην Κω γινόταν με πλοίο της γραμμής , της οποίας εταιρείας ο 
αντιπρόσωπος, είναι κατηγορούμενος ως εγκέφαλος στην υπό-
θεση. Πάνω από 30 συνελλήφθησαν και προσήχθησαν άμεσα 
στη ΓΑΔΑ για ανάκριση και οι έρευνες συνεχίζονται για περεταίρω 
συλλήψεις. Τρελλά πράγματα που δεν συνάδουν με την εικόνα 
που είχα αποκομίσει για το πανέμορφο νησί και τους ανθρώπους 
του που είχα την τύχη να γνωρίσω για 25 χρόνια περίπου. Σημεία 
των καιρών!  

Ελληνοκαναδικοί Αγώνες 
Μια γερή δόση άμιλας και ευγενούς συμμετοχής, προσέφεραν 
στα 400 παιδιά που συμμετείχαν, οι Ελληνοκαναδικοί Αγώνες 
και φέτος. Τα ειλικρινή συγχαρητήρια στους διοργανωτές που 
κατόρθωσαν για δεύτερη επιτυχημένη χρονιά να μεταδώσουν το 
μήνυμα του «ευ αγωνίζεσθαι» στα παιδιά της Ομογένειας αλλά 
και να αποδείξουν σε όλους μας πόσο δυνατή είναι η Ελλάδα όταν 
θέλει . Και του χρόνου σε ανώτερα ! 
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία από Ελλάδα

με πείρα & καλή φροντίδα
για να προσέχει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
και να μαγειρεύει.

Επίσης αναλαμβάνει 
καθαρισμό σπιτιών

Ζητήστε την κα Τζούλια
416.671.7339

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιόλογος Κύριος
αναζητά σύντροφο έως 55 ετών

ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΕΣΜΟ

Παρακαλώ μόνο πραγματικά
σοβαρές προτάσεις
438.933.3059
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Τ
ο Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο χαιρετί-
ζει μια άλλη επιτυ-
χία. Μετά την ανα-

γνώριση από την πόλη του 
Vaughn με πληθυσμό πάνω 
από 320,000, ήλθε η πόλις 
του Cote St.Luc στο Κεμπέκ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο 
της πόλης του Cote St.Luc 
ψήφισε την πρόταση για την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου 

για να τιμήσει τη μνήμη των ανδρών, γυναικών και παι-
διών που έχασαν τη ζωή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
της πόλης αποφάσισε ομόφωνα για την αναγνώριση και 
όρισε την 19η Μαΐου ως ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, που μαζί με εκείνη των Αρμε-
νίων και Ασσυρίων, υπήρξαν οι πρώτες γενοκτονίες του 
20ου αιώνα. 
« Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι μια από τις 
πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας 
και ένα από τα ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότη-
τας. Αυτό το ειδεχθές έγκλημα ήταν ο προάγγελος του 
Ολοκαυτώματος που διέπραξαν οι Ναζί κατά των Εβραίων, 
Ρομά και άλλων λαών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου », δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελληνο-
καναδικού Κογκρέσου, Δρ Θεόδωρος Χαλάτσης. 
Μεταξύ το 1914 και το 1922, περισσότεροι από ένα εκα-

τομμύριο Έλληνες υπέστησαν συστηματική εξόντωση με 
εντολές των Οθωμανικής και Κεμαλικής κυβερνήσεων, 
δια μέσου των σφαγών από τα Οθωμανικά στρατεύματα 
και παραστρατιωτικούς, με απελάσεις που αποτελούσαν 
πορείες θανάτου, πορείες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
στην Ανατολία, την καταναγκαστική εργασία, την πείνα, 
τους βιασμούς και τις ατομικές δολοφονίες. 
« Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης του 
Cote St.Luc είναι ιστορική για την Ελληνική κοινότητα στο 
Κεμπέκ και χρησιμεύει ως υπενθύμιση για όλους μας εδώ 
στο Κεμπέκ και στον Καναδά και στις επόμενες γενιές, 
εκείνου του βάναυσου και ειδεχθούς εγκλήματος εναντίον 
των Ελλήνων προγόνων και της ανθρωπότητας. Η πόλη 

του Cote St.Luc είναι άλλη 
μια στον Καναδά Δημοτική 
κυβέρνηση, να αναγνωρίσει 
την Γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου και να δια-
κηρύξει την 19η Μαΐου ως 
την επίσημη ημέρα μνήμης 
της », πρόσθεσε ο Δρ Χαλά-
τσης. 
Στο σημείο αυτό το Ελλη-
νοκαναδικό Κογκρέσο και 
το Περιφερειακό Συμβού-
λιο του στο Κεμπέκ, ευχαρι-
στούν τον Δήμαρχο Mitchell 
Brownstein, και τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου της 
πόλης του Cote St.Luc για τη 
λήψη αυτής της σημαντικής 
και ιστορικής απόφασης.
Η σταυροφορία για την αναγνώριση συνεχίζεται και 
σύντομα προχωρεί στις επαρχιακές κυβερνήσεις ακολου-
θώντας το πρότυπο των Αρμενίων που άρχισαν χαμηλά 
για να φτάσουν στην πολυπόθυτη αναγνώριση από την 
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά.
Το έργο το δικό μας, δηλαδή του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου είναι πολύ δυσκολότερο, διότι οι μεν Αρμέ-
νιοι είχαν την υποστήριξη της πατρίδας τους και της οργα-
νωμένης ομογένειας τους στον Καναδά, το δε Ελληνοκα-
ναδικό Κογκρέσο εργάζεται σε μια εχθρική από μέρους 

της οργανωμένης ομογέ-
νειας ατμόσφαιρα και των 
ε λ λην ικών αρχών σ τον 
Καναδά. Οι πρόεδροι των 
μεγάλων Κοινοτήτων του 
Τορόν το, Μον τρεαλ και 
Βανκούβερ, όχι τα μέλη 
τους, διότι τέτοια δεν έχουν 
αρκετά,  βρίσκονται διαμε-
τρικά απέναντι μας, υπο-
νομεύοντας το έργο μας. 
Αλλά έχουμε με το μέρος 
μας όλους τους Καναδικούς 
φορείς, τους υπέροχους 
εκείνους Καναδούς αξιομα-
τούχους που μας ανοίγουν 
με περισή αγάπη τις πόρτες 
τους και ανταποκρίνονται 
στο εύλογο αιτημά μας για 
τον στόχο που έχουμε βάλει. 
Επαληθεύουν για άλλη μια 
φορά τη ρήση, ότι ο μεγα-
λύτερος εχθρός του Έλληνα 
είναι ο ίδιος ο Έλληνας. 
Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, 

που άλλωστε επαληθεύουν τον κανόνα. Οι προσκεκλημέ-
νοι μας στον Καναδά, Παναγιώτης Σγουρίδης, αντιπρόε-
δρος του συγκυβερνώντος κόμματος ΑΝΕΛ και ο επίτιμος 
αρχηγός του ΓΕΣ, στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος εκτί-
μησαν το έργο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, διαπί-
στωσαν τις εδώ καταστάσεις και ελπίζουμε να ενεργήσουν 
ανάλογα.
Η επιτυχία μας οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει στόχος, 
που είναι να φέρουμε σε αίσιο πέρας την αναγνώριση της 
γενοκτονίας όλων των Ελλήνων που υπέστησαν διωγμούς 
και γενοκτονίες στην Οθωμανική αυτοκρατορία, όπου οι 
Πόντιοι αδελφοί μας αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομ-
μάτι. Ταυτόχρονα υπάρχει σύμπνοια μια και είμαστε απα-

λαγμένοι από τις έριδες και τις τριβές με εκείνους που εξυ-
πηρετούν συμφέροντα υπόπτου προελεύσεως. Επιπρό-
σθετα στελεχονόμαστε από ικανά άτομα να πετύχουν τους 
στόχους που έχουμε επιλέξει και τα μέχρι τώρα αποτελέ-
σματα το αποδεικνύουν πανηγυρικά. Και το σπουδαιό-
τερο, ατενίζουμε μπροστά προς τον στόχο και κλείνουμε 
αυτιά και μάτια σε όλες τις κακοήθεις κριτικές και σαρκα-
σμούς εκείνων των ανάξιων να παράγουν έργο, αλλά ικα-
νότατων να  σαρκάζουν  και να λοιδωρούν, επαληθεύο-
ντας την Αισωπική ρήση «όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα 
κάνει κρεμαστάρια». Ζηλοφθονία γιατί δεν το έκαναν εκεί-
νοι, μα είναι ανίκανοι να το επιτύχουν. 
 Το γεγονός ότι κάποια λείψανα του παρελθόντος, τα 
οποία στην μακρόχρονη θητεία τους, το μόνο που κατά-
φεραν είναι να γίνουν από μηδενικά, νούμερα, ηγούνται 
της σταυροφορίας «δεν αναγνωρίζουμε το Ελληνοκανα-
δικό Κογκρέσο και το έργο του» μας αφήνει αδιάφορους 
μια και το έργο μας μιλά για την παρουσία μας και η ανα-
γνώρησή μας από την Καναδική πραγματικότητα, μέσω 
των αναγνωρήσεων των εύλογων αιτημάτων μας από τους 
επίσημους Καναδικούς φορείς, είναι η πιό τρανή από-
δειξη της ύπαρξης μας σε όλη την επικράτια της απέραντης 
αυτής χώρας και ταυτόχρονα ένα ισχυρό  ράπισμα στην 
απύθμενη αλαζωνία της εξουσίας  που διακατέχει τους 
«προέδρους» των 300 -400 ομογενειακών ψήφων.
 Και για να κλείσουμε το άρθρο, θα κάνω μια ανακαι-
φαλαίωση στο τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, σαν Ελλη-
νοκαναδικό Κογκρέσο και Περιφεριακό Κεμπέκ  ανιδιοτε-
λώς, με καμία χρηματική βοήθεια από κανένα, ούτε ζητια-
νεύοντας από την μητέρα πατρίδα, μέσα σε ένα εχθρικό 
περιβάλλον του οργανωμένου Ελληνισμού, αλλά έντονα 
φιλικό από τις Καναδικές αρχές και τους Έλληνες ομογενείς 
αδελφούς συμπάροικους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν μηνύ-
ματα από τις γνωστές πηγές, που ανέφερα πιο πάνω ή και 
αν έλαβαν,  έχουν την γώση και την κρίση να κωφεύουν 
στις φωνές των Σειρήνων.
 Αναγνώρισαν το 2016 η πόλη του Τορόντο και της 
Ότταβας. Το 2017, μέσα σε 5 μήνες η πρόοδος υπήρξε 
εκπληκτική, Vancouver, Regina, Edmonton, Oshawa, 
Vaughan, Lasalle, St Michelle-Villeray-Park, Montreal, 
Cote St.Luc. Σχήμα οξύμορον, Το CHC αναγνωρίζουν οι 
πόλεις του Τορόντο, Μοντρεάλ και Βανκούβερ και ολιγω-
ρούν οι εκεί «πρόεδροι» των 400 ψήφων των Ελληνικών 
Κοινοτήτων, και αναφέρω «προέδρων», διότι είναι προ-
σωπική τους επιλογή,  χωρίς καμία εντολή από τις Διοική-
σεις τους ή τις Γενικές τους Συνελέυσεις. Επομένως αντι-
προσωπεύουν μόνο τους εαυτούς τους και όχι τους οργα-
νισμούς που εκπροσωπούν. Τιμή μας.

με το πενακι του κωστα παππα
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ COTE ST. LUC, ΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ 

ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΙ ΤΗ ΡΗΣΗ ΟΤΙ «Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΕΙΝΑΙ Ο...ΕΛΛΗΝΑΣ»

Αναμνηστική φωτογραφία με το Συμβούλιο του Ville Cote St Luc. Έκτος από αριστερά ο δήμαρχος  
Mitchell Brownstein.

Ο πρόεδρος του CHC Dr. Halatsis ευχαριστεί το ΔΣ της πόλης του Cote St.Luc μετά την ομόφωνη 
αναγνώριση της Γενοκτονίας.

ΓρΑΦΕι Ο ΚώΣΤΑΣ πΑππΑΣ
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Τ
ην Κυριακή 11, Ιουνίου 2017 το Γυ-
ναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπι-
τιού γιόρτασε την ετήσια γιορτή της 
Μητέρας και του Πατέρα με τους ε-

νοίκους,  τους κατοίκους και τις οικογένειές 
τους.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού κύριος 
Ιωάννης Φαναράς και η Πρόεδρος του 
Γυναικείου Τμήματος κυρία Ειρήνη Ντότσι-
κας καλωσόρισαν όλους τους επισκέπτες.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διευθυ-
ντής του Ελληνικού Σπιτιού κύριος Κώστας 
Κωστούρος και η κυρία Ειρήνη Κερογλίδου, 
πρώην  Α’ Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Σπι-
τιού.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο 

Χάρη Κωστάλα που προσέφερε τις τούρ-
τες, την κυρία Νότα Ηλιοπούλου που προ-
σέφερε τα γαρύφαλλα, τα οποία μοιράστη-
καν σε όλες τις μητέρες, και την κυρία Πέννυ 
Χαλούλου που προσέφερε τις κεντρικές 
ανθοδέσμες για τα τραπέζια.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
κύριο Στέλιο Χόη και τον κύριο Στέφανο 
Χατζηστεφάνου οι οποίοι με τη μουσική και 
το τραγούδια τους διασκέδασαν τους επι-
σκέπτες.  
Όσοι παραβρέθηκαν στην γιορτή του Ελλη-
νικού Σπιτιού, πέρασαν για μια ακόμη φορά 
περίφημα.
Συγχαρητήρια στο Γυναικείο Τμήμα για μια 
ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση. 

Εορτασμός της Μητέρας 
και του Πατέρα στο 

Ελληνικό Σπίτι
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Ο
ι φωτογραφίες προέρχονται από την υπέροχη γιορ-
τή και την εναρκτήρια παράσταση του συγκροτήμα-
τος "ΑΣΤΕΡΙΑ" της ελληνικής κοινότητας Oshawa & 
district στις 9 Ιουνίου 2017. Συγχαρητήρια σε όλους 

για ένα καλά οργανωμένη εκδήλωση ειδικά για τους Denise 
Argiriou, Maria kerr, Nany Athan- Μυλωνάς και την ακούραστη 
Susan Andrews, η ηγέτης πίσω από τη δημιουργία του συγκρο-
τήματος  «ΑΣΤΕΡΙΑ» και την οργάνωση της Εκδίκασης.

Η Ελληνική Κοινότητα του Oshawa & District ήταν πολύ ικανο-
ποιημένη που ο Δήμος Oshawa και η πόλη της Whitby κήρυ-
ξαν τον μήνα του Μάρτιου του 2018 ως μήνα Ιστορίας της Ελλά-
δος. Ο Lorne Coe, ο βουλευτής Oshawa / Whitby, ο Dan Carter, 
ο δημοτικός σύμβουλος της πόλης Oshawa, ο Steve Yamada, 
σύμβουλος της πόλης Whitby, ανακοίνωσαν αυτή την απόφαση 
στην εκδήλωση
 Ο Γενικός Πρόξενος Αλέξανδρος Ιωαννίδης και Δρ Μαρία 

Λυχνάκη, Προϊστάμενη/συντονίστρια Εκπαίδευσης του Προ-
ξενείου παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.
Εκτός από την παράσταση του Ensemble Theatre Asteria, η 
εκδήλωση  περιελάμβανε και μια παρουσίαση από τον Δρ. 
Γιώργο Γκέκα με θέμα: Αρχαία Ελλάδα στην καθημερινή ζωή 
της σύγχρονης Αμερικής.
Συγχαρητήρια στην Ελληνική Κοινότητα Oshawa & District για 
την επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

κειμενο/φωτογραφιες: γιωργος γκεκας

Εντυπωσιακό ντεμπούτο του συγκροτήματος «ΑΣΤΕΡΙΑ» 
της Ελληνικής Κοινότητας Oshawa & District
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της χριςτιανας κιεςκου

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

αυτήν την εβδομάδα: Η ελλαδα το 1980

Την «ΠΑΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» στους ομίλους του Euro το 1980. Πόσο ήρθε ρε παιδιά; 0-0… 
Την «πατήσαμε», όπως την πατάμε και τώρα…

Μυκονοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοος….. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 στην γλυφάδα υπήρχε το «BOBBY’S», εκεί που είναι τώρα το 
McDonalds…
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 Lily Marie : 
Η κομμώτρια που 
θα σου κόψει την ανάσα

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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Η 
ξ α ν θ ι ά 
κ α λ λ ο ν ή 
β ρ ί σ κ ε -
τ α ι  εδ ώ 

και μήνες στην άλ-
λη πλευρά του Ατ-
λαντικού, καθώς α-
κολουθεί τον… δρό-
μο της στο τραγούδι 
και κάνει εμφανίσεις 
στον Καναδά. Μάλι-
στα, κάθε φορά που 
βγαίνει με το μικρό-
φωνο στο χέρι, προ-
καλεί… εγκεφαλικά 
στον ανδρικό πλη-
θυσμό.

Η Νάν τ ια Δούκα 
α π ο φ ά σ ι σ ε  ν α 
βάλει… φωτιά και 
σ το κέ ν τ ρο του 
Τορόν το,  καθώς 
πήγε μία βόλτα με 
ιδια ί τ ερα καυτή 
εμφάνιση. Εμείς… 
εξασφαλίσαμε για 
σας τις πιο καυτές 
πόζες της και σας τις 
παρουσιάζουμε.

αυτή είναι η απόλυτη 

μούσα της κορίνθου!

Η 23χρονη έχει… τρέλα με την 
μόδα. Είναι Brand Ambassador 
και fashion influencer και 
ασχολείται με την προώθηση 
ρούχων. Βλέπετε, η Βαρ-
βάρα Ταχιρλάρη διαθέτει απί-
στευτο κορμί και δεν γίνεται να 
μην περάσει… απαρατήρητη 
αν κάνετε μία… βόλτα στο 
Instagram.

τα οπίσθια της 

αναστασίας Γιούσεφ 

ξαναχτυπούν 

Το μέγεθος εδώ είναι που 
μετράει και αυτό το μέγεθος 
είναι... αυτό που ζητάτε!! Το 
κορίτσι ξέρει να πλασάρει τον 
εαυτό της και όταν χορεύει 
και όταν στήνεται για τις butt 
selfies της! Δείτε τι εννοούμε 
με τα οπίσθα σε πρώτη καθε-
δρία!

Το Ειρηνάκι μας έφυγε πολύ 
νωρίς απο το Survivor.Όμως 
ακόμα παραμένει μια σέξι 
παρουσία άξια θαυμασμού.

Βάζει φωτιά στον 
Καναδά η Νάντια

Κατερίνα Στικούδη και δεν 
είμαστε καλά!

οι καυτεσ πόζες 

της ειρήνης 

παπαδοπούλου 

Η 
Εύα Λάσκαρη είναι μία γυναίκα που 
δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. 
Για κανέναν λόγο. Βλέπετε είναι μία α-
πό τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες 

στην χώρα μας και από τα πρώτα της… βήματα 
έχουμε πάθει… πλάκα με την πάρτη της.

Πάντως και η ίδια δείχνει να… απολαμβάνει 
τον… χαμό που δημιουργεί και για τον λόγο 
αυτό, συχνά πυκνά ανεβάζει στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Instagram καυτές πόζες 
που είναι ικανές να μας… τελειώσει.

Μας… λασκάρισε η βίδα με την 
Εύα!

Α
υτό το κορίτσι 
τα διαθέτει ό-
λα!
Κορμί, φωνή 

και πρόσωπο αγγέλου 
άνετα θα μπορούσε 
να ήταν αγγελάκι της 
Victoria Secret. Τι να 
πούμε Κατερίνα Στ ι-
κούδη και η συννεφιά 
εξαφανίζεται!
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Π
αρά το γεγονός πως έχει κάνει 
ήδη δύο παιδιά με τον Μάουρο 
Ικάρντι, η Ουάρντα Νάρα παρα-
μένει μία από τις πιο καυτές γυ-

ναίκες στον πλανήτη. Και μάλιστα κάνει ό-
τι μπορεί για να αναστατώνει τον ανδρικό 

πληθυσμό.
Βλέπετε η ξανθιά καλλονή διαθέτει έναν 
από τους πιο καυτούς λογαριασμούς στο 
Instagram και κάθε της πόζα αποτελεί ένα 
«χτύπημα». Τόσο καυτό που κοντεύει να 
λιώσει τα social media.

Έ
γινε διάσημη από 
τη σύντομη σχέ-
ση που είχε με 
τον Justin Bieber, 

πέρυσι το καλοκαίρι.Το 
μοντέλο και πρόσφα-
τα σχεδιάστρια ρούχων, 
Sahara Ray, όπως θα δεί-
τε παρακάτω, θέλει να 
θυμίζει συνέχεια στον 
pop star, τι άφησε να φύ-
γει από τα χέρια του. 

Η 24χρονη, βρέθηκε για 
διακοπές στο Μεξικό 
και  πλημμύρισε το 
instagram με σέξι και 
προκλητικές της πόζες. 
Μάλιστα, δεν φοβήθηκε 
να δείξει και το στήθος 
της, φορώντας ένα διά-
φανο top και να προκα-
λέσει τους εκατομμύρια 
θαυμαστές της.

Το ξανθό με τις μεγαλύτερες 
καμπυλάρες στο Instagram!

Μ
ιλάμε 
η κο-
π έ λ α 
δεν εί-

ναι απλά μία ακόμα 
γυμνάστρια που κυ-
κλοφορεί εκεί έξω. 
Είναι η επιτομή του 
κορμιού. Αν την πα-
ρατηρήσετε καλά, θα 
δείτε πως δεν υπάρ-
χει κανένα σημείο στο 
σώμα της που είναι α-
γύμναστο. Εντάξει, η 
αλήθεια είναι πως δύ-
σκολα θα φτάσετε σ’ 
αυτή την διαπίστωση.

Όπως και εμάς μας 
πήρε πολύ χρόνο για να 
ξεκολλήσουμε από τις 
καμπυλάρες της και να 
φτάσουμε και στο σώμα 
της, κάπως έτσι θα την 
πατήσει κι εσείς. Άλλω-
στε, η Κάρολ Σαράιβα, 
δεν είναι τυχαία μία από 
τις πιο διάσημες γυμνά-
στριες στην Βραζιλία.

Κολάζει η Νάρα του Ικάρντι!
Οι πιο καυτές καμπυλάρες 

γυμνάστριας στο Instagram!

Η 
γυμνάσ τρια που βλέπε-
τε δεν είναι σαν όλες τ ις 
άλ λε ς.  Είναι μία γυναί-
κα που διαθέτει πλούσια 

προσόντα και το βασικότερο είναι 
πως δεν έχει πρόβλημα να μας τα… 
δείξει. Και καλά κάνει! Με τέτοιες 
καμπυλάρες γ ιατ ί να κρυφτεί κα-
νείς;

Έτσ ι και η Ρέ ιτσε λ Τζόι,  γ ια την 
οποία και σας αφιερώνουμε αυτές 
τ ις  γραμμέ ς,  διαθέ τ ε ι  έ ναν από 
τους πιο καυτούς λογαριασμούς 
στο Instagram. Μιλάμε οι πόζες της 
είναι τόσο καυτές που λίγο έλειψε 
να λιώσουν ακόμα και τα καλώδια 
στον υπολογιστή!

Οι καμπυλάρες της διάσημης 
γυμνάστριας θα σας τρελάνουν!
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Η 
αλόη είναι το φυτό της αθανα-
σίας , την θεωρούν ελιξίριο μα-
κροζωίας που πιθανότατα προ-
έρχεται από την αραβική λέξη 

alloeh, που σημαίνει πικρή και γυαλιστε-
ρή ουσία. Είναι από τα φυτά που χρησι-
μοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρη-
σιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκο-
πούς, όχι μόνο από διαφορετικούς πολι-
τισμούς, αλλά και σε διαφορετικές επο-
χές. Τελικά, πόσο «θαυματουργό» είναι 
το φυτό αυτό που στις μέρες μας κοσμεί 
τα μπαλκόνια και τις αυλές πολλών σπι-
τιών; Μια ιστορία 5.000 χρόνων
Η χρήση της αλόης ξεκινά περίπου το 
2200 π.X. με τα οφέλη της να είναι γνω-
στά στην Περσία, στην Αίγυπτο, στην 
αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη, στην Ινδία 
και στην Αφρική. Σύμφωνα με μύθους, 
υπήρξε το μυστικό ομορφιάς της Κλεο-
πάτρας και της Νεφερτίτης, ενώ ο Νικό-
δημος τη χρησιμοποίησε για την περι-
ποίηση του λειψάνου του Χριστού. Στο 
δυτικό κόσμο και στην Αμερική, η διά-
δοσή της οφείλεται κατά μέγα μέρος 
σ τους ισπανούς Ιησουΐ τ ε ς  που τη 
φύτευαν στις αποικίες. Ωστόσο, μόλις το 
1930 άρχισαν να μελετώνται επιστημο-
νικά, κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, 
οι ιδιότητες του φυτού και η δυνατότητα 
χρήσης του στη δυτική ιατρική. Σήμερα, 
διεξάγονται όλο και περισσότερες έρευ-
νες για τη θεραπευτική της δράση και 
σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα 
είναι θεαματικά.
Τι να προσέχετε
ὁ Όταν η αλόη χρησιμοποιείται για επά-
λειψη στο δέρμα, θεωρείται ασφαλής, 
αρκεί ο χυμός να μην μπαίνει κατευθείαν 
πάνω σε εκτεταμένη ανοιχτή πληγή. 
Το ενδεχόμενο να προκαλέσει κάποια 
αλλεργική αντίδραση είναι σπάνιο. Από 
την άλλη, η κατανάλωση αλόης από το 
στόμα θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να 
προκαλέσει κράμπες και διάρροια.
ὁ Oι γυναίκες στη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης και του θηλασμού, αλλά και όσοι 
έχουν προβλήματα, όπως πόνους στην 
κοιλιά, ιστορικό ειλεών ή αλλεργία στο 
σκόρδο, στο κρεμμύδι και σε άλλα φυτά 
της οικογένειας αυτής, πρέπει να απο-
φεύγουν τη λήψη της.
ὁ Η αλόη μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

την υδροκορτιζόνη, τα διουρητικά, τα 
αντιπηκτικά και με τα φάρμακα για το 
διαβήτη. Έτσι, μπορεί, για παράδειγμα, 
να βελτιώσει τη λειτουργία του παγκρέ-
ατος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί προ-
σαρμογή της δόσης ινσουλίνης. Λόγω 
της καθαρτ ικής της δράσης, μπορεί 
ακόμα να ρίξει τα επίπεδα του καλίου 
στο αίμα και να προκαλέσει αρρυθμίες.
Για εσωτερική χρήση, προτιμάτε πάντα 
τυποποιημένα προϊόντα αλόης.

Καλλιεργήστε τη στο σπίτι
Η αλόη είναι φυτό με λίγες απαιτήσεις 
που μπορείτε εύκολα να καλλιεργήσετε 
στο σπίτι. Φροντίστε, ωστόσο, αν η θερ-
μοκρασία έξω είναι κάτω από 13 βαθ-
μούς, να την έχετε σε κλεισ τό χώρο. 
Καλό είναι να γνωρίζετε την ηλικία του 
φυτού που θα αγοράσετε, επειδή στον 
3-4ο χρόνο η θεραπευτική του δράση 
είναι η μέγιστη. Η αλόη μεγαλώνει αργά 
και χρειάζεται φως, αέρα και λίγο νερό. 
Όταν τη φυτεύετε, βάλτε στον πάτο της 
γλάστρας βότσαλα, που διευκολύνουν 
το στράγγισμα, ώστε να μη σαπίζουν 
οι ρίζες. Μην την ποτίζετε υπερβολικά, 
αλλά μόνο όταν το χώμα της έχει στε-
γνώσει. Αν, αντίθετα, τα φύλλα της είναι 
λεπτά και σπάζουν στη μέση, σημαίνει 
ότι δεν την ποτίζετε αρκετά. Επειδή η 
αλόη είναι ευαίσθητη στο χλώριο, μπο-
ρεί να εμφανίσει καφέ σ τ ίγματα· γ ι’ 
αυτό, όποτε μπορείτε, ποτίζετέ τη με λίγο 
εμφιαλωμένο νερό. Τέλος, όταν οι νέοι 
βλαστοί της ψηλώσουν μερικά εκατο-
στά, κόψτε τους και φυτέψτε τους αλλού, 
για να μην αφαιρούν συστατικά από το 
ώριμο φυτό.

Θεραπείες για το σπίτι
Αν καείτε: Αν ακουμπήσατε σ το μάτι 
της κουζίνας ή στο αναμμένο σίδερο, 
βάλτε κρέμα από χυμό ή τζελ αλόης στην 
καμένη περιοχή και επαναλάβετε μέχρι 
το κάψιμο να φύγει. Στην ανάγκη, κόψτε 
ένα φύλλο από τη γλάστρα, πλύντε το, 
ανοίξτε το στη μέση και βάλτε το πάνω 
στο ελαφρύ έγκαυμα.
Αν σας πέφτουν τα μαλλιά: Απλώστε στο 
κεφάλι αλόη 2-3 φορές την ημέρα, αφή-
στε τη για λίγα λεπτά και ξεβγάλτε. Ακο-
λουθήστε τη θεραπεία γ ια διάστημα 

τουλάχιστον 3 μηνών. Έτσι, θα βοηθή-
σετε όχι μόνο τα μαλλιά σας, αλλά και το 
δέρμα του κεφαλιού.
Αν πονάνε οι αρθρώσεις σας: Κάντε επα-
λείψεις σ τ ις προβληματικές περιοχές 
και συνδυάστε τις με εσωτερική λήψη. 
Για διάστημα 2 μηνών, πίνετε 2-3 φορές 
την ημέρα 1-2 κουταλάκια χυμό αλόης 
με χυμό φρούτων και 1 ποτήρι νερό και, 
μόλις τα συμπτώματα υποχωρήσουν, 
μειώστε τη δόση στο 1 κουταλάκι πρωί 
και απόγευμα.
Για μύκητες στα πόδια: Απλώστε το τζελ 
αλόης πάνω στην περιοχή και τυλίξτε 
τη με επίδεσμο. Επαναλάβετε μέχρι η 
μόλυνση να φύγει.
Για μελανιές: Απλώστε την αλόη κατευ-

θείαν πάνω στο χτύπημα 3-4 φορές την 
ημέρα ή κόψτε ένα φύλλο και δέστε το 
πάνω στο χτυπημένο σημείο. O πόνος 
και το πρήξιμο θα μειωθούν αισθητά
Για μικρά κοψίματα και εκδορές: Πρώτα 
καθαρίστε την πληγή και έπειτα απλώ-
στε αλόη ή μουσκέψτε έναν επίδεσμο με 
χυμό αλόης και δέστε τον στη περιοχή. 
Επαναλάβετε μέχρι το κόψιμο ή η εκδορά 
να κλείσει. Η αναπλαστική δράση της 
αλόης θα βοηθήσει να επουλωθεί γρή-
γορα η μικρή πληγή.
Για εκζέματα: Μπορείτε και εδώ να τη 
χρησιμοποιείτε εξωτερικά σαν αλοιφή, 
αλλά και να πίνετε 1-2 κουταλάκια καθη-
μερινά μέχρι το έκζεμα να παρουσιάσει 
βελτίωση.

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

τα οφέλη της αλόης για την ομορφιά και 
την υγεία σας
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Σ
εμινάριο Θεατρικής Αγωγής πραγματο-
ποιείται τον Ιούλιο στο χωριό Βίτσα Ζα-
γορίου με τον σκηνοθέτη Γρηγόρη Μήτα.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρί-

σουμε και να βιώσουμε τη χαρά της θεατρικής 
πράξης μέσα από μια ανεπανάληπτη εμπειρία 
που μπορεί να απογειώσει τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα.  
Βασικό μέλημα του θεατρικού σεμιναρίου είναι 
προσφέρει μία περιεκτική εισαγωγή στην τέχνη 
του θεάτρου, να υποστηρίξει κάθε συμμετέχο-
ντα ώστε να ενεργοποιήσει τη φαντασία του και 
κατ’ επέκταση τα εκφραστικά του μέσα, να βοη-
θήσει στην αποκάλυψη πτυχών της προσωπικό-
τητάς του που υπό κανονικές συνθήκες θα παρέ-
μεναν κρυμμένες ή ανενεργές.
Ακόμη στοχεύει να τους ενθαρρύνει να απελευ-
θερώσουν αδρανείς δυνάμεις που κρύβουν 
μέσα τους και να τους κάνει να νιώσουν τη χαρά 
της δημιουργίας. Τα μαθήματα του σεμιναρίου 
θα πραγματοποιούνται αλληλεπιδραστικά και 
βιωματικά, παράλληλα και με συζήτηση των 
καθηγητών με τους μαθητές, με τέτοιο τρόπο 
ώστε να κινητοποιείται η φαντασία και το σώμα 

τους.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν η υποκριτική 
και οι βασικές υποκριτικές μέθοδοι. Θα γίνουν 
θεατρικές ασκήσεις και παιχνίδια που θα βασί-
ζονται στην φαντασία και την παρατηρητικότητα. 
Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αυτοσχεδιασμού 
για την προσέγγιση ενός ρόλου αντλώντας υλικό 
από τις εσωτερικές δυναμικές του χαρακτήρα, 
της ψυχοσύνθεσης και της προσωπικότητάς. 

Τέλος θα παρουσιαστούν τρόποι προσέγγισης  
θεατρικών κείμενων και η διαδικασία δραματο-
ποίησης και δημιουργίας μία παράστασης που 
είναι και το τελικό αποτέλεσμα της τέχνης του 
θεάτρου. Όλα αυτά μέσα από ένα αλληλεπιδρα-
στικό περιβάλλον με έμφαση σε διασκεδαστικές 
θεατρικές ασκήσεις που ανοίγουν τις δικλείδες 
για την σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας και την 
αλληλεπίδραση των μελών της.

Μία ιστορική παράσταση 
- αφιέρωμα στον Μίκη 
Θεοδωράκη με 1.000 
χορωδούς απ’ όλη την 
Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία 
να απολαύσει το κοινό στις 
19 Ιουνίου στις 21:00 το 
βράδυ στο Καλλιμάρμαρο. 

Γ
ια πρώτη φορά στην ιστο-
ρία 1.000 χορωδοί απο 
30 πόλεις της Ελλάδας θα 
σχηματίσουν μία πελώρια 

χορωδία, η οποία με τη συνο-
δεία Συμφωνικής Μαντολινάτας 
θα αποδώσει μερικά από τα αρι-
στουργήματα του μεγάλου μας 
δημιουργού.
Πρόκειται για μια ιστορική παρά-
σταση, με διάσταση εθνικού 
γεγονότος, καθώς τίθεται υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και θα κλη-
θούν να παραστούν σημαντικές 
προσωπικότητες της χώρας, από 
την Πολιτική, τον Πολιτισμό, τις 
Τέχνες και τα Γράμματα.
Το αφιέρωμα στον χορωδιακό 
Μίκη Θεοδωράκη έκανε πρε-
μιέρα στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών στις 6 και 7 Φεβρουα-
ρίου με δύο αξέχαστες παραστά-
σεις, τα εισιτήρια των οποίων εξα-
ντλήθηκαν σε λίγες ώρες.
Την ενορχήστρωση και τη μου-
σική διεύθυνση έχει αναλάβει ο 
μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης, 
το έργο του οποίου εξύμνησε ο 

Μίκης Θεοδωράκης.
Θα ακουστούν αποσπάσματα 
από τους κυριότερους ποιητι-
κούς κύκλους που έχει μελοποι-
ήσει  ο μεγάλος μας συνθέτης. 
Μεταξύ άλλων: «Μικρές Κυκλά-
δες», «Άξιον Εστί», «Επιφάνια», 
«Όμορφη Πόλη»,  «Αρχιπέλα-
γος», «Πολιτεία», «Λιποτάκτες», 
«Χαιρετισμοί» και «Γειτονιά των 
Αγγέλων», όλα σε χορωδιακή δια-
σκευή του Παναγή Μπαρμπάτη.
Τα πρωτότυπα κείμενα, έγραψε 
ο Γιώργος Μπλάνας, υπεύθυνος 
για τους φωτισμούς είναι ο Λευ-
τέρης Παυλόπουλος και τη σκη-

νοθετική επιμέλεια υπογράφει η 
Σοφία Σπυράτου.
Εκτός από τους 1.000 χορω-
δούς και τη Συμφωνική Μαντο-
λινάτα στην παράσταση συμμετέ-
χουν οι ηθοποιοί  Γιάννης Στάνκο-
γλου, Ιωάννα Παππά, οι λυρικοί 
καλλιτέχνες Τζίνα Φωτεινοπού-
λου, Ελένη Βουδουράκη, Αντώ-
νης Κορωναίος, Μπάμπης Βελισ-
σάριος, Παντελής Κοντός και ο 
λαϊκός τραγουδιστής Γεράσιμος 
Ανδρεάτος.
Στα κείμενα του βραβευμένου 
συγγραφέα και ποιητή Γιώρ-
γου Μπλάνα ο Μίκης Θεοδωρά-

κης, ως μουσική συνείδηση στο 
ξύπνημά της, συνομιλεί με την 
Ελλάδα κι ανακαλύπτει την απε-
ραντοσύνη του προσώπου της, 
την πανάρχαια αίσθηση της γης 
και τ’ ουρανού και των ανθρώ-
πων, που κλείνουν τα τραγούδια 
της. Και ορθώνεται και φτιάχνει 
ένα γιγάντιο τραγούδι με μυριά-
δες φωνές.
Η εκδήλωση αυτή γίνεται μετά 
από επιθυμία του ίδιου του Μίκη 
Θεοδωράκη, ο οποίος θέλει, όχι 
μόνο να παραστεί, αλλά  και να 
διευθύνει το φινάλε της συναυ-
λίας.

«Ομάδα Τέχνη, 
100 χρόνια» 
στο Βυζαντινό 
και Χριστιανικό 
Μουσείο

Π
ραγματοποιήθηκαν 
στο Βυζαντινό και 
Χρισ τ ιαν ικό Μου-
σείο τα εγκαίνια της 

επετειακής έκθεσης της Εθνι-
κής Πινακοθήκης-Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου, με τίτλο 
«Ομάδα Τέχνη, 100 χρόνια», 
παρουσία της Α.Ε. του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, κ. 
Προκόπιου Παυλόπουλου. 
Η έκθεση πραγματοποιείται 
με την ευκαιρία συμπλήρω-
σης 100 χρόνων από τη δημι-
ουργία της ιστορικής «Ομάδας 
Τέχνη», η οποία συστάθηκε 
με πρωτοβουλία του Νικό-
λαου Λύτρα, αποτελώντας την 
πρώτη οργανωμένη έκφραση 
του ρεύματος του μοντερνι-
σμού στη σύγχρονη ελλη-
νική τέχνη. Στην Ομάδα Τέχνη 
συναντήθηκαν μερικοί από 
τους σπουδαιότερους καλλι-
τέχνες της σύγχρονης ελληνι-
κής τέχνης, μεταξύ των οποίων 
οι ζωγράφοι Κ. Παρθένης, Κ. 
Μαλέας, Π. Βυζάντιος, Δ. Γαλά-
νης, καθώς και ο γλύπτης Μ. 
Τόμπρος.
Ο σύμβουλος του διοικητικού 
συμβουλίου του ΙΣΝ, Βασίλης 
Κασκαρέλης, στην ομιλία του, 
τόνισε τη σημαντική δράση 
του ΙΣΝ σε τέσσερις βασικούς 
τομείς: Τέχνες και Πολιτισμός, 
Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, 
και Κοινωνική Πρόνοια.
«Από το 1996 έως σήμερα, 
το ΙΣΝ, που είναι ένας αμιγώς 
κοινωφελής οργανισμός, έχει 
διαθέσει συνολικά €1,6 δισε-
κατομμύρια, μέσω πλέον των 
3.800 δωρεών προς μη κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς, σε όλο 
τον κόσμο, σε τέσσερις βασι-
κούς τομείς: Τέχνες και Πολιτι-
σμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλη-
τισμός, και Κοινωνική Πρόνοια.
Η έως τώρα δράση του ΙΣΝ 
εξαπλώνεται σε 113 χώρες, με 
ιδιαίτερη όμως έμφαση στην 
Ελλάδα, όπου εκτός των άλλων 
αναπτύσσονται και ορισμένες 
από τις σημαντικότερες πρω-
τοβουλίες του Ιδρύματος.

Όλη η ελλάδα για τον μίκη: 1.000 χορωδοί 
τραγουδούν για τον μεγάλο δημιουργό

Σεμινάριο θεατρικής αγωγής στο Ζαγόρι
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ΥλιΚΑ (ΓιΑ 4 meριΔΕΣ)
 ª 300 γρ. ρεβίθια, μουλιασμένα αποβραδίς
 ª 1 ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ
 ª το λευκό και τρυφερό μέρος από 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
 ª 1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη
 ª 1 μέτριο κολοκύθι, σε κύβους 2 - 3 εκ.
 ª 1 μικρό καρότο, καθαρισμένο, σε κύβους 2 - 3 εκ.
 ª 1 μικρή μελιτζάνα φλάσκα, σε κύβους 2 - 3 εκ.
 ª 2 κουτ. σούπας άνηθος, ψιλοκομμένος (χωρίς τα χοντρά κοτσάνια)
 ª 1 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
 ª 100 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
 ª 60 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔιΑΔιΚΑΣιΑ
 ª Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ρίχνουμε τα ρεβίθια και νερό τόσο ώστε να τα 

υπερκαλύπτει κατά 5 εκ. και βράζουμε για περίπου 40 - 45 λεπτά, μέχρι να μαλα-
κώσουν ελαφρώς και τα στραγγίζουμε. Στην ίδια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το 
ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι (φρέσκο και ξερό) με το 
σκόρδο, το κολοκύθι, το καρότο και τη μελιτζάνα, για περίπου 5 - 6 λεπτά, έως 
ότου μαλακώσουν ελαφρώς.

 ª Ρίχνουμε τα ρεβίθια, αλατοπίπερο, το λεμόνι και νερό τόσο ώστε να καλύ-
ψουμε όλα τα υλικά. Μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν 
όλα τα υλικά και να σωθούν τα περισσότερα υγρά. Σκορπίζουμε τον άνηθο, τα ντο-
ματίνια, μαγειρεύουμε για άλλα 2 λεπτά και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Άρωμα Κουζίνας
Ρεβίθια με λαχανικά στην 
κατσαρόλα

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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Αν σας ρωτήσει το παιδί πώς είναι να είσαι 
γονιός, ξυπνήστε το στις 3 τα ξημερώματα, 
για να του πείτε ότι σας έφυγε η κάλτσα.

Συζήτηση μεταξύ του Τοτού και του μπα-
μπά του:
- Τοτέ, νομίζω ότι τώρα που έγινες 15, 
ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σεξ.
- Ναι πατέρα. Για πες μου, τι θες να μάθεις;

Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του 
βλέπει ένα πλήθος ανθρώπων να περ-
πατάει. Κοιτάζοντας στην «κεφαλή» της 
πορείας, βλέπει ένα φέρετρο, από πίσω 
έναν κύριο με ένα σκυλάκι και ακολουθεί 
το πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο και τον 
ρωτάει: 
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά 
μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπε-
ται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανείσεις 
για απόψε;
- Μπες στην ουρά!

Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος 
τρέχει με 200 χιλιόμετρα .Αρχικά τον κατα-
διώκει ένας μοτοσικλετιστής αλλά λόγω της 
σοβαρότητας και επειδή δεν καταφέρνει 
τίποτα , καλεί επειγόντως ενισχύσεις , και 
βρίσκεται να τον καταδιώκουν 5 περιπολικά 
, καμιά δεκαριά μηχανές , ελικόπτερο , και 
δεν συμμαζεύεται . 
Μετά απο πολλά τον εγκλωβίζουν και τον 
ακινητοποιούν . Τόν πλησιάζει ο επικεφαλής 
των αστυνομικών , και του λέει .
- Φαντάζομαι οτι αντιλαμβάνεσαι τί θα 
σου συμβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει ολόκληρη 
την αστυνομική δύναμη της πόλης . Όμως 
παρά την ταχύτητα που έτρεχες σε παραδέ-
χθηκα σαν οδηγό και θέλω να σου δώσω 
μια ευκαιρία . Αν λοιπόν μου πείς μια καλή 
δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν παλαβός θα 
σε αφήσω να φύγεις .
Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του λέει .
- Τί να σου πώ : την περασμένη εβδο-
μάδα το έσκασε η γυναίκα μου με έναν αστυ-
νομικό και νόμιζα ότι με κυνηγούσατε για να 
μου την δώσετε πίσω !!!!!!!

-Γυναίκα, κέρδισα το Τζόκερ, ετοίμασε τις 
βαλίτσες μας...
- Αχ, μπράβο αντρούλη μου, και πού 
πάμε;
- Εγώ στη Χαβάη, εσύ στη μάνα σου....

ΚριΟΣ
Έχετε λίγο υπομονή και μην αφήνετε τα 
νεύρα σας να σας κάνουν παρορμητικούς. 
Για να διαπιστώσετε όμως τι κρύβεται 
κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων 
και των ανθρώπων χρειάζεται προσοχή 
και χρόνος. Μην πιστεύετε όσα ακούτε 
και μην λέτε ανακρίβειες και υπερβολές. 
Στην εργασία σας πρέπει να φανείτε τυπι-
κοί, μεθοδικοί και προνοητικοί.

ΤΑΥρΟΣ
Μέρα με τη μέρα η διάθεσή σας βελτιώ-
νεται και οι υποθέσεις σας τώρα διευκο-
λύνονται και τείνουν να λυθούν. Οικονο-
μικά υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες όμως 
έχουν κάποιο τίμημα, ψυχολογικό κυρίως 
αλλά άλλες φορές και πρακτικό. Οι κοι-
νωνικές προτάσεις θα έχουν ενδιαφέρον 
και το ενδεχόμενο μιας μετακίνησης ή 
ενός ταξιδιού, θα σας δώσει την ευκαιρία 
της ψυχικής ανανέωσης.

ΔιΔΥμΟι
Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που θα 
σας δοθούν για να ξεκουραστείτε. Σας 
χρειάζεται ηρεμία για να μπορέσετε να 
συνεχίσετε στον ίδιο ρυθμό που ζείτε. 
Αποφύγετε διαφωνίες σχετικά με την 
εργασία σας ή ένα νομικό θέμα. Προ-
σέξτε πολύ τους όρους μιας 
συνεργασίας ή συμφωνίας 
και μην είστε αφηρημέ-
νοι.

ΚΑρΚιΝΟΣ
Νέε ς προοπτ ικέ ς, 
ιδέε ς  και  σ χέδια 
συνωστίζονται στο 
κεφάλι σας και αλλά-
ζουν συνεχώς τη διά-
θεσή σας. Αποφύγετε τις 
υπερβολές και τις αντιθέ-
σεις, αν δεν θέλετε να κάνετε 
λάθος εκτίμηση για άλλους ανθρώ-
πους. Σημαντική περίοδος για τις επαγ-
γελματικές και οικονομικές σας επιδιώ-
ξεις.

λΕώΝ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη 
διατροφή σας και την υγεία σας, τις υπερ-
βολικές απαιτήσεις της δουλειάς που 
απειλούν να σας ρίξουν ακόμα και στο 
κρεβάτι. Διαρκώς μετράτε τα συν και τα 
πλην και βγάζετε ισολογισμούς, κάτι που 
δεν σας κολακεύει. 

πΑρΘΕΝΟΣ
Η ανάγκη σας για επαγγελματική και 
κοινωνική πρόοδο είναι μεγάλη. Όμως 
αυτός ο αγώνας όταν γίνεται με υπερ-
βολή είναι πολύ πιθανό να δημιουργεί 
συγκρούσεις και μάλιστα με κοντινά σας 
άτομα. Ευτυχώς κάτι σώζετε την τελευ-
ταία στιγμή. Προσέχετε την υγεία σας και 
μην αφήνετε τον εαυτό σας να εκτεθεί σε 
κινδύνους. Δώστε έμφαση στα εξωτερικά 
γεγονότα. Η έντονη δραστηριότητά σας 
θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα ψυχο-
λογικά σας προβλήματα.

ΖΥΓΟΣ
Την περίοδο αυτή ανοίγετε έναν κύκλο με 
διαδρομές, ταξιδάκια και εξορμήσεις. Το 
ενδιαφέρον σας θα στραφεί σε θέματα που 
αφορούν τα προσωπικά σας εισοδήματα, 
αλλά και κεφάλαια, δάνεια κλπ. Είναι αλή-
θεια ότι το ενδιαφέρον σας στρέφεται στον 
επαγγελματικό σας χώρο. Όλα τα άλλα στη 
ζωή σας τα βάζετε σε δεύτερη μοίρα.

ΣΚΟρπιΟΣ
Επαγγελματικά δεν θα αντιμετωπίσετε προ-
βλήματα. Μόνο πρόοδο, επιτυχία και κέρ-
δος. Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσετε ικανο-
ποίηση με όλα αυτά που έχετε καταφέρει 
να κατακτήσετε και ότι η επιτυχία θα σας 
προσφέρει ασφάλεια. Τα οικονομικά σας θα 
πάνε τόσο καλά που θα είστε ικανοποιημέ-
νοι και θα επωφεληθείτε από όλα αυτά που 
έχετε κοπιάσει.

ΤΟξΟΤΗΣ
Συνεχίστε τις προσπάθειες που κάνετε αυτή 
την περίοδο και θα δείτε ότι οι κόποι σας δεν 
θα πάνε χαμένοι, αφού θα καταφέρετε να 
βρείτε λύσεις που θα είναι ικανοποιητικές για 
όλους. Κάποιες αλλαγές στη ζωή σας είναι 
απαραίτητες, όμως μην αφήσετε την πίεση 
που νιώθετε από όλους γύρω σας, να αποφα-

σίσει για εσάς. 

ΑιΓΟΚΕρώΣ
Η διαφορετική τροπή 

των γεγονότων από τις 
επιθυμίες σας, φέρ-
νουν  αναγκασ τ ι -
κές αλλαγές και σας 
προσγειώνουν στην 
π ρ α γ μ α τ ι κό τ η τ α . 

Πρέπει να αποφύγετε 
τόσες πολλές ενέργειες 

που δεν οδηγούν που-
θενά, παρά μόνο στην απο-

γοήτευση. Αυτή την εποχή μην 
επενδύετε σε τίποτα για να μη γευ-

θείτε την αποτυχία και αποφύγετε κάθε 
είδους συναλλαγές. 

ΥΔρΟΧΟΟΣ
Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να προσέ-
ξετε τη συμπεριφορά σας ιδιαίτερα μέσα 
στο σπίτι σας αλλά και έξω από αυτό. Οι 
γύρω σας έχουν ενοχληθεί πολύ από τη 
μέχρι τώρα στάση σας. Η ισχυρογνωμο-
σύνη σας και το απόλυτο του χαρακτήρα 
σας έχουν προκαλέσει αρκετά προβλή-
ματα. Καιρός λοιπόν να κάνετε κάτι για 
να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας. Οι 
φίλοι σας χρειάζονται πάντα… Αυτό μην 
το ξεχνάτε.

ιΧΘΕιΣ
Αυτοπεποίθηση, ζωτικότητα και πολλές 
ιδέες κάθε μέρα. Ποτέ δεν ήσασταν σε 
καλύτερη φόρμα! Μια μικρή διαδήλωση 
στο ζώδιό σας από γεγονότα και κατα-
στάσεις που ανάλογα με το πώς θα τα αξι-
οποιήσετε, θα έχουν και την κατάλληλη 
έκβαση. Η περιόδος αυτή είναι εδώ για 
να σας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ευκαι-
ρίες και πρέπει να αξιοποιηθούν. 

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Ε
ίχε γίνει θέμα. Πότε θα πάρει το ελληνικό δια-
βατήριο. Τα χρόνια πέρασαν και τα κατάφερε. 
Ηρθε κι έδεσε την κατάλληλη στιγμή. Ο Κάρ-
λος Ζέκα (περί ου ο λόγος) «κούμπωσε» στην 

Εθνική μας ομάδα όταν τον χρειαζόμασταν. Με τους 
Σάμαρη και Ταχτσίδη τιμωρημένους (από το παιχνί-
δι με το Βέλγιο) ο Σκίμπε δεν είχε και πολλές επιλογές. 
Διάλεξε τον Ζέκα και δικαιώθηκε.
Μία μόνιμα φορτισμένη μπαταρία στον χώρο του 
κέντρου που δεν σταμάτησε να τρέχει. Που έβγαλε 
εκτός αγώνα τον Πιάνιτς. Που όταν οι άλλοι έψαχναν 
ανάσες, αυτός συνέχιζε να πρεσάρει. Και γύρω από 
τον Ζέκα λειτούργησε άψογα το ανασταλτικό πλάνο 
του Μίκαελ Σκίμπε. Με τους world class στόπερ που 
έχουμε, τον εξαιρετικό Καρνέζη και τους μπακ σε καλή 
μέρα η Εθνική έφαγε μόλις 3 σοβαρές φάσεις από την 
Βοσνία στη Ζένιτσα.
Κι αν ο Πέτρος Μάνταλος ήταν πιο προσεκτικός στο 
τελείωμά του στο 82’ τότε θα λέγαμε με σιγου-
ριά ότι κλειδώσαμε την δεύτερη θέση και μπο-
ρούμε να πάρουμε και την πρώτη. Για την ώρα 
χαμογελάμε με την ισοπαλία η οποία μας κρα-
τάει πάνω από τους Βόσνιους. Και μετά από 
έξι αγωνιστικές μπορούμε να λέμε πως είμα-
στε στο σωστό δρόμο για το Μουντιάλ της 
Ρωσίας.
Ο Μίκαελ Σκίμπε είχε ζητήσει ένα πράγμα για το 
πρώτο ημίχρονο. Να μην αιφνιδιαστεί η ομάδα από 
την Βοσνία. Το έκανε. Το γρήγορο γκολ που έπαιξαν 
οι Βόσνιοι δε το βρήκαν και γι’ αυτό οφείλουμε πολλά 
στον Ορέστη Καρνέζη. Γιατί και στο 12’ έδιωξε σε κόρ-
νερ το πλασέ του Βίτσκα (εξαιρετική κάθετη του Ιμπί-
σεβιτς) και στο 25’ μπλόκαρε το σουτ του Κόντρο (με 
διπλή προσπάθεια).
Από εκείνο το σημείο και μετά η Εθνική πήρε τη 
μπάλα στα πόδια της. Αύξησε το ποσοστό κατοχής 
της (κλείσαμε το ημίχρονο με 55%) και προσπάθησε 
να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Το έκανε σε μεγάλο 
βαθμό δίχως όμως να μπορέσει ν’ απειλήσει σοβαρά 
την εστία του Μπέγκοβιτς. Ο Ζέκα προσπάθησε (27’ 
άουτ), ο Τοροσίδης δοκίμασε (38’ άουτ) αλλά και οι 
Μανωλάς, Παπασταθόπουλος (36’ και 44’ δεν βρή-
καν στόχο).

Στο δεύτερο ημίχρονο στο ανασταλτικό κομμάτι η 
Εθνική πήρε με άριστα το 10, 11! Η Ελλάδα δεν έφαγε 
τελική φάση από τους Βόσνιους μέχρι το 75’. Μπο-
ρεί και δημιουργικά να μην κάναμε κάτι αλλά πρώτος 
στόχος ήταν να μην δεχτεί γκολ. Και το πέτυχε. Κόντρα 
σε μια ομάδα η οποία σκοράρει συνέχεια από τον 
Σεπτέμβριο του 2013 μέσα στην έδρα της.
Καρνέζης (κατά κύριο λόγο με τρεις σπουδαίες επεμ-
βάσεις) και Τοροσίδης, Μανωλάς, Παπασταθόπου-
λος, Σταφυλίδης έκαναν άριστα την δουλειά τους. 
Τόσο άριστα που εάν είχαμε καθαρό μυαλό στην 
τελική προσπάθεια θα παίρναμε και το διπλό.
Στο 82’ η Εθνική έβγαλε μια εκπληκτική αντεπίθεση με 
πέντε παίκτες. Μήτρογλου, Φορτούνης, Ζέκα, Δώνης 
και Μάνταλος έκρυψαν την μπάλα με τον τελευταίο να 
βγαίνει απέναντι από τον Μπέγκοβιτς σ’ ένα φαινο-
μενικά εύκολο γκολ αλλά ο μέσος της ΑΕΚ έστειλε τη 

μπάλα άουτ.
Ο Καρνέζης στο 85’ μας έσωσε με 

μία σπουδαία επέμβαση στην 
κεφαλιά του Μπίτσακτσιτς και 
κάπως έτσι η Εθνική κράτησε 
τον βαθμό που μπορεί να κρί-
νει πολλά αλλά σίγουρα θα μπο-
ρούσαμε να είχαμε πάρει και 

τους τρεις.
Τουλάχιστον έγινε το χατήρι του 

Σωκράτη που ζήτησε τουλάχιστον τον 
βαθμό για τα γενέθλια του.
MVP: Ζέκα ή Καρνέζης. Χωρίς να θέλουμε ν΄αδική-
σουμε τον γκολκίπερ της Εθνικής θα επιλέξουμε τον 
Ζέκα. Αλλωστε ο Ορέστης μας έχει συνηθίσει σε 
σπουδαίες εμφανίσεις. Ο Ζέκα «κούμπωσε» εξαιρε-
τικά στο πλάνο του Σκίμπε και πιθανότατα να κυνηγάει 
τον Πιάνιτς για να τον μαρκάρει και στ’ αποδυτήρια.
ΒΟΣΝΙΑ: Μπέγκοβιτς, Μπίτσακτσιτς, Βράνιες, Σού-
νιτς (69’ Ντούμιτς), Ζουκάνοβιτς, Πιάνιτς, Γιάγιαλο, 
Βίστσα, Ιμπίσεβιτς, Λούλιτς (21’ Κόντρο) (77’ Μπέ-
σιτς), Τζέκο
ΕΛΛΑΔΑ: Καρνέζης, Τοροσίδης, Μανωλάς, Παπαστα-
θόπουλος, Σταφυλίδης, Ζέκα, Τζιόλης, Μάνταλος (91’ 
Κουρμπέλης), Μπακασέτας (50’ Δώνης), Φορτούνης 
(94’ Μανιάτης), Μήτρογλου
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ψυχωμένη και με πλάνο εθνική Ελλάδος έμεινε όρθια στην Ζένιτσα και με το 0-0 κόντρα 
στην Βοσνία έκανε ένα ακόμη βήμα προς το Μουντιάλ της Ρωσίας! Μοναδική ευκαιρία για... 
απόδραση στο 82’ με τον Μάνταλο, απίθανες επεμβάσεις από τον Καρνέζη! 

Ελλάς μπορείς, μπορείς 
να προκριθείς!

αθλητικά

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Προσωρινής Διοι-
κούσας Επιτροπής της ΕΠΟ Ιωάννη Δρόσο, ο πρόεδρος της 
Π.Ο. Βοσνίας/Ερζεγοβίνης Έλβεντιν Μπέγκιτς ζητά συγνώμη 

για όσα βίωσαν η ελληνική αποστολή και οι Έλληνες φίλαθλοι στο 
γήπεδο της Ζένιτσα, στον πρόσφατο αγώνα των δύο ομάδων για τα 
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Μπέγκιτς προς τον κ. Δρόσο 
στα ελληνικά είναι το ακόλουθο: 

«κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΟΣΟ
Πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
Αγαπητοί φίλοι του αθλήματος,
Μετά από πολλές νύχτες αϋπνίας λόγω όλων των γεγονότων που 
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα μεταξύ των ομά-
δων μας, σας αποστέλλουμε την ειλικρινέστερη συγγνώμη μας για 
όσα βιώσατε στο Στάδιο στη Ζένιτσα.
Πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε ότι το γεγονός ότι και οι δύο ομά-
δες επιδίωκαν την επίτευξη ενός αποτελέσματος, διέγειρε τα πνεύ-
ματα στον αγωνιστικό χώρο, οδήγησε σε εντάσεις και επηρέασε 
σημαντικά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν μετά το τέλος του 
αγώνα.
Η Ποδοσφαιρική μας Ομοσπονδία κατέβαλε κάθε προσπάθεια 
ώστε εσείς, οι αξιότιμοι φιλοξενούμενοί μας και οι στενοί αθλητι-
κοί φίλοι να αισθάνονται άνετα στη χώρα μας. Προβήκαμε σε πολ-
λές δημόσιες ανακοινώσεις προς τους φιλάθλους μας όσον αφορά 
τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που έπρεπε να επιδείξουν και, σε 
συνεργασία με την ασφάλεια, δημιουργήσαμε τις βέλτιστες συνθή-
κες για τον αγώνα.
Το συμβάν που έλαβε χώρα μετά τον αγώνα, δεν ήταν δυνατό να 
ελεγχθεί. Στο δελτίο τύπου μας καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. 
Το γεγονός ότι ο βοηθός προπονητής της ομάδας μας επιτέθηκε σε 
έναν από τους ποδοσφαιριστές σας, δεν δικαιολογείται σε καμία 
περίπτωση. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε για μία ακόμα φορά να απολο-
γηθούμε ειλικρινά προς εσάς, με την πίστη ότι αυτό το ατυχές συμ-
βάν δεν θα διαταράξει τις πολυετείς φιλικές σχέσεις και το αθλητικό 
πνεύμα μεταξύ των δύο ομοσπονδιών μας.
Σας προσκαλούμε να συνεχίσουμε την μέχρι τώρα καλή μας σχέση, 
χτίζοντας σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο ομοσπονδιών, για το μέλ-
λον της περιοχής μας και του κόσμου.

Σαράγεβο, 12 Ιουνίου 2017

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βοσνίας και Ερζε-
γοβίνης
Έλβεντιν Μπέγκιτς»

Οι Βόσνιοι ζήτησαν 
συγνώμη για όσα έγιναν 
στη Ζένιτσα
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Α
ποφασισμένος να βά-
λει τέλος στα επεισό-
δια είναι ο Υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Γιώρ-

γος Βασιλειάδης και σε συντά-
ντηση που είχε με την πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου Βασιλική Θά-
νου συζητήθηκε να ακολουθούν 
την αυτόφωρτη διαδικασία όσοι 
συλλαμβάνονται για κρούσματα 
βίας στα γήπεδα.
Η αλήθεια είναι πως πολλοί 
προσπάθησαν όλα αυτά τα χρό-
νια να πατάξουν την βία στα 
γήπεδα, αλλά κανείς δεν κατά-
φερε να κάνει κάτι, με συνέπεια 
να βλέπουμε στην χώρα μας 
σκηνές όπως αυτές στο Πανθεσ-
σαλικό. Από την άλλη αυτό δεν 
μπορεί να συνεχιστεί κάτι που 
γνωρίζει καλά και ο Υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Γιώργος Βασι-
λειάδης.
Αυτό φάνηκε και στην συνά-
ντηση που είχε με την πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου Βασιλική 
Θάνου, στην οποία συζητήθη-
καν πολλά θέματα που έχουν να 
κάνουν με την δικαιοσύνη στον 
χώρο του αθλητισμού. Επειδή 
όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν 
οι προβλεπόμενες ποινές, αλλά 
δεν γίνεται απολύτως τίποτα, 
αυτό που συζητήθηκε μεταξύ 
άλλων είναι πως όποιος συλ-
λαμβάνεται να κάνει επεισόδια 
να πηγαίνει αυτόφωρο, κάτι που 
όλοι πιστεύουν πως Θα μειώσει 
σε μεγάλο βαθμό τα πολλά είναι 
η αλήθεια κρούσματα βίας που 
υπάρχουν στην χώρα μας.  

«Θέλουμε να μείνει ο Α-
ραούχο»
Ο πρόεδρος της Λας Πάλμας 
αναφέρθηκε ξανά στην επιθυ-
μία της ισπανικής ομάδας να 
διατηρήσει στις τάξεις της τον 
Σέρχιο Αραούχο.
Ο Μιγκέλ Ανχελ Ραμίρεθ παρα-
χώρησε συνέντευξη στη Marca 
και ένα από τα θέματα για τα 
οποία μίλησε ήταν και αυτό 
του Αργεντίνου επιθετικού, ο 
οποίος αγωνίστηκε ως δανει-

κός στην ΑΕΚ. «Η πρόθεση μας 
είναι να μείνει, έκανε καλή δου-
λειά στην ΑΕΚ και τον θεωρούμε 
κατάλληλο», ήταν το σχόλιο 
του προέδρου της Λας Πάλμας, 
ο οποίος ρωτήθηκε για το αν 
μετάνιωσε για το «όχι» που είχε 
πει σε πρόταση 17 εκατ. ευρώ 
για τον Αραούχο προ διετίας. 
«Όχι. Είχαμε πάρει την άνοδο 
στην Λα Λίγκα και ο Αραούχο 
είχε πετύχει 25 γκολ. Ήταν μια 
ελπίδα για εμάς και οι οπα-
δοί μας ήταν ευχαριστημένοι. 
Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε 
περίπτωση να τον πουλή-
σουμε», ήταν η απάντηση.

Παρελθόν και ο Κοτσό-
λης
Ο κύκ λος του Στ έφανου 
Κοτσόλη έκλεισε στον Παναθη-
ναϊκό! Ο έμπειρος πορτιέρο που 
αποτελεί «παιδί» του συλλόγου 
και ένα πραγματικό «διαμάντι» 
μέσα στα αποδυτήρια του «τρι-
φυλλιού», αποτελεί και επίσημα 
παρελθόν, μιας και το συμβό-
λαιό του δεν θα ανανεωθεί.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχα-
ρισ τεί θερμά τον Στέφανο 
Κοτσόλη, για την πολυδιάστατη 
και σημαντική προσφορά του 
στην ομάδα όλα αυτά τα χρό-
νια. Η ολοκλήρωση της τρέ-
χουσας συνεργασίας με τον 
Στέφανο Κοτσόλη αποτελεί μια 
άνω τελεία στη σχέση της ομά-
δας μαζί του, όπως αντίστοιχα 
είχε συμβεί και το 2005. Ο Στέ-
φανος αποτελεί μέλος της ομά-
δας ουσιαστικά επί μία 20ετία, 
με μικρές παρενθέσεις, έχοντας 
ζυμωθεί με την ιδέα και τις αξίες 
του Παναθηναϊκού. Βίωσε μερι-
κές από τις κορυφαίες στιγμές 
της ιστορίας του Συλλόγου. Το 
ήθος, η ακεραιότητα, η σοβαρό-
τητα και ο επαγγελματισμός του 
δεν χρειάζονται «διαφήμιση», 
όπως άλλωστε και η αγάπη του 
για τον Παναθηναϊκό. Κάθε επι-
τυχία στη ζωή και την καριέρα 
σου, Στέφανε.»

Στο αυτόφωρο όσοι 
συλλαμβάνονται για επεισόδια

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό θα αποτελέσουν 
οι Τσόρι Ντομίνγκες και Εστεμπάν Καμπιάσο, 
με τους Πειραιώτες να ειδοποιούν τους 
Αργεντίνους για την πρόθεσή τους να μην 
υπάρξει ανανέωση των συμβολαίων.

Η 
αλήθεια είναι πως η παραμονή τους στον Ολυ-
μπιακό θα ήταν μεγάλη έκπληξη, μια έκπληξη 
που δεν υπήρξε και οι Τσόρι Ντομίνγκες και Ε-
στεμπάν Καμπιάσο αποτελούν παρελθόν από 

τους Πειραιώτες. Οι δύο Αργεντινοί ειδοποιήθηκαν από 
τους πρωταθλητές πως δεν πρόκειται να ανανεωθούν τα 
συμβόλαιά τους και πλέον κοιτάζουν τον επόμενο σταθ-
μό της καριέρας τους.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Γαύρος» τους δύο έμπει-
ρους παίκτες ειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος των 
Πειραιωτών, Γιάννης Βρέντζος, με τον αθλητικό διευθυ-
ντή, Μάριο Ουσίγιος. Και οι δύο τους εξήγησαν τους 
λόγους της απόφασης αυτής, ενώ τους επισήμα-
ναν πως θα συνεχίσουν να αποτελούν μέλη 
της οικογένειας του Ολυμπιακού με την 
πόρτα του συλλόγου να παραμένει ανοι-
κτή μόλις αποσυρθούν από την ενεργό 
δράση.
Όσον αφορά στο μέλλον τους, για τον 
Τσόρι υπάρχει το ενδιαφέρον της Ρίβερ 
Πλέιτ, ωστόσο ο ίδιος θέλει να παραμεί-
νει στην Ελλάδα, όπου υπάρχει το ενδια-
φέρον του Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ έχει γίνει 
κρούση και από τον Πανιώνιο. Για τον Καμπιάσο ενδι-
αφέρον φέρεται να έχει δείξει επίσης ο Απόλλων, αλλά 
είναι σίγουρο πως η «Ελαφρά Ταξιαρχία» δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να αντέξει και τα δύο συμβόλαια, ενώ 
αν τελικά πάει για έναν από τους δύο ο «εκλεκτός» θα 
είναι ο Τσόρι.

Προς παραμονή στο Ρέντη ο Ελαμπντελαουί
Ανατροπή σκηνικού στο θέμα του Ομάρ Ελαμπντελα-
ουί, με την παραμονή του Νορβηγού στον Ολυμπιακό 
να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
Όχι απλά η αποχωρήση του Ελαμπντελαουί από το Λιάνι 
δεν είναι δεδομένο, αλλά το τελευταίο διάστημα δείχνει 
να υπάρχει ανατροπή του σκηνικού, με τον Νορβηγό 
πλέον να βρίσκεται κοντά στην παραμονή του στους 
πρωταθλητές. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Γαύρος» ο 
δεξιός ο Ομάρ δεν θα ακολουθήσει τον Μάρκο Σίλβα 
στην Γουότφορντ, κάτι που είχε κάνει και στην Χαλ και 
αναμένεται στην Αυστρία για την προετοιμασία στις 20 
Ιουνίου, καθώς έχει έξι μέρες επιπλέον άδεια λόγω των 

υποχρεώσεών του με την Εθνική του ομάδα.

Ο Χάσι αποφασίζει για Σιώπη
Ο Μπέσνικ Χάσι θα είναι αυτός που θα αποφασίσει για το 
αν ο Μανώλης Σιώπης συνεχίσει στον Ολυμπιακό ή δοθεί 
δανεικός, κάτι που θα γίνει με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη.
Με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη μεγάλο ρόστερ μαζί με 
τους δανεικούς, αλλά και τις μεταγραφές που θα γίνουν, 
είναι σίγουρο πως και πάλι θα υπάρξει ένας αριθμός 
παικτών που θα αγωνιστούν σε άλλες ομάδες. Ένας από 
αυτούς θα είναι σύμφωνα με την εφημερίδα «Γαύρος» 
ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο 24χρονος μέσος δεν έχει 
καταφέρει να πάρει πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και 
οι Πειραιώτες σκοπεύουν να τον δώσουν δανεικό για να 
έχει συμμετοχές.
Όσον αφορά τον Μανώλη Σιώπη, για το αν θα μείνει ή 
αν θα δοθεί και αυτός δανεικός, θα αποφασιστεί από 
τον Μπέσνικ Χάσι. Ο Αλβανός προπονητής θα πάρει 
τον πρώην ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου στην προε-

τοιμασία και εκεί θα δει αν αξίζει να τους δώσει 
ευκαιρίες.

Επίσημο των Σισέ και Κούτρη 
στον Ολυμπιακό
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-

σφαιριστή Παπέ Αμπού Σισέ.
 Στις πρώτες του δηλώσεις, ως ποδοσφαι-

ριστής του Ολυμπιακού, ο νεαρός κεντρικός 
αμυντικός σημείωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον 

σύλλογο για το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ. Είναι ο μεγα-
λύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Είμαι πολύ περήφανος 
και πραγματικά χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ.
 Θέλω να ευχαριστήσω και τους φιλάθλους, γιατί ήδη 
μου στέλνουν κάποια μηνύματα από τα Μέσα Κοινωνι-
κής Δικτύωσης που έχω, για να με καλωσορίσουν στην 
ομάδα. Θα κάνω τα πάντα για να υπερασπιστώ τα ερυ-
θρόλευκα χρώματα».
 Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε και την έναρξη της 
συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λεονάρντο 
Κούτρη. Στις πρώτες του τοποθετήσεις, ως παίκτης των 
Πειραιωτών, ο νεαρός ακραίος αμυντικός τόνισε: «Είμαι 
πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαρι-
στήσω τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους που με 
εμπιστεύτηκαν. Είναι μία μέρα που περίμενα καιρό, είναι 
μια μέρα όπου είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και θέλω 
και εγώ με τη σειρά μου να προσφέρω ό,τι μπορώ, για 
να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. 
Πάντα όταν φοράω τη φανέλα, ξέρω πόσο βαριά είναι 
και πάντα θα δίνω το 100%».

Τέλος από τον Ολυμπιακό για Τσόρι-
Καμπιάσο

αθλητικά
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Για τα προβλήματα του φετινού 
πρωταθλήματος της B’ Εθνικής, 
μίλησε ο πρόεδρος της Football 
League Λεωνίδας Λεουτσάκος.

Ο 
κ. Λεουτσάκος, φιλοξενήθηκε 
στην ΕΡΑσπορ, όπου αναφέρ-
θηκε στις δυσκολίες εύρεσης 
χορηγιών, ευχαριστώντας τον 

υφυπουργό αθλητισμού για τη σημαντική 
βοήθεια που παρείχε. Ταυτόχρονα μίλη-
σε για το σενάριο χωρισμού της Football 
League σε δύο ομίλους. 
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
 -Για τις δυσκολίες που προέκυψαν στο 
εφετινό Πρωτάθλημα: «Εμείς κληθήκαμε 
να κάνουμε τους καμικάζι, σε μία περίοδο 
πολύ δύσκολη για τη Football League. 
Ήταν δύσκολη χρονιά. Άλλαξαν τρεις 
διοικήσεις. Ήταν ο κ. Καλογιάννης, ανέ-
λαβε ο κ. Σφακιανάκης και μετά μπήκαμε 
εμείς στη διαδικασία να δώσουμε λύσεις 
σε μεγάλα προβλήματα. Ο κ. Σφακιανάκης 
δεν μπορούσε να βρει λύση με τις χορη-
γίες. Αναζητήσαμε λύσεις με τη βοήθεια 
του Υπουργού, του κ. Βασιλειάδη που μας 
βοήθησε πολύ. Βρήκαμε κάποιες χορη-
γίες. Μας εμπιστεύτηκε η Stoiximan και 
μας ενίσχυσε σημαντικά. Μας βοήθησε 
και η ΕΡΤ με την τηλεοπτική κάλυψη των 
αγώνων. Οι πρόεδροι δεν πήραν ούτε 
ευρώ από αυτά τα χρήματα. Τα λεφτά 
αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εξυγί-
ανση της Football League. Διαφορετικά 
δε θα αντέχαμε…».
-Για το σχέδιο της Football League με δύο 
ομίλους: «Δεν απορρίπτουμε το σενά-
ριο των δύο ομίλων στη Football League, 
αρκεί να υπάρξει οικονομική βάση και να 
εξασφαλίσουμε πόρους για να μην αντι-
μετωπίσουμε τα εφετινά προβλήματα. Για 
να είναι εφικτό αυτό το σχέδιο πρέπει να 
έχουν πόρους οι ομάδες, οι οποίες με τη 
σειρά τους θα διασφαλίσουν τους παί-
κτες, τα συμβόλαια, τις μετακινήσεις, για 
να μην έχουμε πάλι αδιέξοδα. Να χρω-
στάνε ομάδες. Να αποχωρούν ομάδες. 
Σαφώς και μπορεί να γίνει, αλλά να υπάρ-
χει και μια σωστή βάση. Δεν ξέρω κατά 
πόσο η ΕΠΟ και η πολιτεία θέλουν να το 
αλλάξουν άμεσα αυτό. Εμείς θέλουνε να 
γίνουν δύο όμιλοι, αλλά να υπάρχει και η 
οικονομική δυνατότητα στις ομάδες, Να 

διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν χορηγίες».
-Για τη βοήθεια της ΕΠΟ ενόψει της επό-
μενης αγωνιστικής περιόδου: «Από την 
ΕΠΟ δεν έχουμε πάρει κάτι. Λίγα χρήματα 
έρχονται από την Κ-20 και από κάποιες 
επιτροπές. Η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΕΠΟ έχει ακούσει τα προβλήματά μας, 
αλλά λύσεις περιμένουμε να δοθούν από 
τη σταθερή διοίκηση της ΕΠΟ που εύχο-
μαι να προκύψει σύντομα. Η ΕΠΟ πρέ-
πει να βοηθήσει τη Football League προ-
κειμένου να διοργανωθεί ένα αξιόλογο 
Πρωτάθλημα, με λιγότερους προβλημα-
τισμούς».

Μείον τρεις βαθμοί στα Χανιά
Με αφαίρεση τριών βαθμών τιμωρήθη-
καν τα Χανιά, λόγω οφειλών προς τον 
πρώην ποδοσφαιριστή τους Κώστα Νικο-
λόπουλο.
Ο παίκτης είχε καταθέσει προσφυγή, με 
τη διοργανώτρια αρχή να προχωρά σε 
αφαίρεση βαθμών, λόγω της μη κατα-
βολής οφειλομένων από την πλευρά της 
ομάδας.
Οι Κρητικοί έχουν προθεσμία μέχρι την 
Παρασκευή 16 Ιουνίου, ώστε να εξοφλή-
σουν το Νικολόπουλο και να πάρουν πίσω 
τους βαθμούς.

Τα βρήκαν Άρης και Αντρέου
Σε συμφων ία κατέ ληξαν Άρης και 
Αντρέου, αναφορικά με την αποπληρωμή 
των οφειλομένων του Ισπανού.
Οι κιτρινόμαυροι συναντήθηκαν με τον 
εκπρόσωπο του πάικτη, με τις δύο πλευ-
ρές να έρχονται σε διακανονισμό των 
οφειλών, που άγγιζαν τις 80.000 ευρώ. 
Χάρη σε αυτή την εξέλιξη ο Άρης δε θα 
αντιμετωπίσει πρόβλημα με την αδειο-
δότησή του. 
Υπενθυμίζουμε πως ο παίκτης είχε κατα-
θέσει προσφυγή, με τον Άρη να καταθέ-
τει έφεση κατά της πρωτοβάθμιας από-
φασης.

Βουό σε πρώτο πλάνο για την Λα-
μία
Πολύ καλή σεζόν με τον ΟΦΗ έκανε ο 
Πατρίκ Βουό και πλέον είναι πιθανό να 
συνεχίσει στην Ελλάδα, αλλά με την φανέλα 
άλλης ομάδας. Η «νεοφώτιστη» Λαμία έχει 
περάσει σε πρώτο πλάνο την περίπτωση 
του 29χρονο φορ από την Ακτή του Ελεφα-

ντοστού και οι εξελίξεις «τρέχουν». 

Με Τεννέ και στη Σούπερ Λιγκ η 
Λαμία
Με τον Μπάμπη Τεννέ και τη νέα αγωνι-
στική περίοδο, που θα βρει την ομάδα για 
πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγάλη 
κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, 
θα συνεχίσει η Λαμία. 
Ο κόουτς της ομάδας από τη Φθιώτιδα 
μίλησε με τον πρόεδρο, Πανουργιά Παπα-
ϊωάννου και οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια 
για να συνεχιστεί και τη νέα ποδοσφαιρική 
χρονιά η συνεργασία τους. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει ότι 
μετά από συνάντηση που είχε ο μεγαλομέ-
τοχος κ. Πανουργιάς Παπαιωάννου με τον 
προπονητή κ. Μπάμπη Τεννέ, αποφασί-
στηκε από κοινού η συνέχιση της συνεργα-
σίας και για την επόμενη αγωνιστική περί-
οδο 2017-2018.
Ευχόμαστε στον κ. Μπάμπη Τεννέ καλή επι-
τυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει 
να επιτελέσει στο πρωτάθλημα της SUPER 
LEAGUE, και να είναι και αυτό αποδοτικό 
όπως εκείνο της περασμένης χρονιάς στο 
πρωτάθλημα της FOOTBALL LEAGUE.

Οικονομόπουλος: «Χρειάζεται 
οργάνωση και δουλειά»
Για το τι πήγε λάθος στη φετινή πορεία 
του Άρη, με αποτέλεσμα να μην πάρει την 

άνοδο στη Super League, μίλησε ο Μπά-
μπης Οικονομόπουλος.
Ο πρώην μέσος των κιτρινόμαυρων, φιλο-
ξενήθηκε στο Metropolis 95.5, όπου τόνισε 
πως πρέπει να υπάρχει οργάνωση και 
χημεία, προκειμένου τη νέα χρονιά να πετύ-
χουν την άνοδο.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Ήταν μια αποτυχημένη χρονιά για τον 
Άρη, αφού δεν κατάφερε να πετύχει τον 
στόχο του. Το τι φταίει δεν μπορώ να το 
ξέρω εγώ. Δημιούργησε μια ομάδα που 
όλοι λέγαμε ότι ήταν φαβορί για την 
άνοδο. Όμως ένα ρόστερ από μόνο του 
δεν αρκεί. Χρειάζεται οργάνωση, απο-
τελέσματα και άνθρωποι να δουλεύουν 
σωστά. Κανείς φίλος του Άρη και φίλος του 
ποδοσφαίρου γενικότερα δεν μπορεί να 
δεχθεί ότι θα μείνει στη Β’ Εθνική άλλη μια 
χρονιά. Είναι κρίμα. Ελπίζω του χρόνου να 
κάνουν μια σωστή δουλειά οι άνθρωποι 
της ομάδας και να επιστρέψει ο Άρης εκεί 
που αξίζει».
Για το τι πρέπει να αλλάξει ο Άρης προκει-
μένου να κερδίσει την άνοδο τη νέα σεζόν: 
«Δεν είναι μόνο θέμα παικτών. Φέτος ο 
Άρης είχε παίκτες εγνωσμένης αξίας με 
τεράστια ποιότητα. Πρέπει να βρει χημεία 
σε όλα τα κομμάτια, παίκτες, διοίκηση, 
προπονητικό τιμ, να γίνει μια καλή αρχή 
του χρόνου, και να βάλει βάσεις από νωρίς 
ώστε να καταφέρει τον στόχο του τη νέα 
χρονιά».

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

λεουτσάκος: «κληθήκαμε να κάνουμε τους καμικάζι»
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Μια πρώτη διερευνητική επαφή έκανε 
η Λίβερπουλ για την περίπτωση του 
Κίλιαν Μπαπέ, μπαίνοντας κι εκείνη 
στην υπόθεση διεκδίκησης του 
Γάλλου στράικερ.

Ο 
φορ της Μονακό απέκτησε ακόμα 
έναν «μνηστήρα» το φετινό καλο-
καίρι και αυτός προέρχεται από 
την ... κόκκινη πλευρά του Μέρ-

σεϊσαϊντ.
Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο Γιούργκεν 
Κλοπ είχε μια πρώτη επαφή με τους εκπρο-
σώπους του Μπαπέ, κάνοντας μια γενική 
κουβέντα, διερευνητικού επιπέδου και δεν 
συζητήθηκαν λεπτομέρειες για τον ποδο-
σφαιριστή.
Ο Γερμανός κόουτς ήθελε να κάνει γνωστές 
στον ποδοσφαιριστή τις προθέσεις του και 
να υπάρξει μια ενημέρωση για το ενδιαφέ-
ρον των «κόκκινων», με το hot prospect του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να βρίσκεται 
μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα καλο-
καίρια της σύντομης καριέρας του.

Επίσημα στην Γιουνάιτεντ ο Λίντε-
λοφ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντι-
κού, Βίκτορ Λίντελοφ, από την Μπενφίκα.
Ο 22χρονος σέντερ μπακ έβαλε υπογραφή 
σε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και σε 
αυτό υπάρχει option ανανέωσης για ακόμα 
έναν. «Είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης 
με μεγάλο μέλλον στην Γιουνάιτεντ» είπε 
ο τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων, Ζοσέ 
Μουρίνιο, ενώ ο παίκτης που κόστισε 35 
εκατ. ευρώ, τόνισε. «Είμαι ενθουσιασμένος 
που βρίσκομαι στην Γιουνάιτεντ. Δεν βλέπω 
την ώρα να ξεκινήσω την προσπάθεια της 
ομάδας να κατακτήσει περισσότερους τίτ-
λους».

Ξοδεύτηκε η Έβερτον για τερμα-
τοφύλακα
Έναντι 34 εκατ.ευρώ επήλθε συμφωνία ανά-
μεσα στην Έβερτον και τη Σάντερλαντ ώστε 
να μετακινηθεί ο Τζόρνταν Πίκφορντ στο 
Μέρσεϊσαϊντ!
Ο νεαρός τερματοφύλακας και διεθνής με 
την εθνική ομάδα Ελπίδων της Αγγλίας, θα 

συνεχίσει την καριέρα του στο «Γκούντισον 
Παρκ» έπειτα από το deal που επιτεύχθηκε 
ανάμεσα στις «μαυρόγατες» και τα «ζαχα-
ρωτά».
Το συγκεκριμένο ποσό που διατέθηκε είναι 
το δεύτερο μεγαλύτερο, μετά από αυτό με 
το οποίο η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε πριν 
λίγες μέρες τον Έντερσον από τη Μπενφίκα, 
στην ακριβότερη μεταγραφή τερματοφύ-
λακα όλων των εποχών, αφού έφτασε στα 
40 εκατ.ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Έβερτον απέ-
κτησε τον Πίκφορντ έναντι χρημάτων που 
ξεπερνούν το σύνολο αυτών που διέθε-
σαν οι Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Ρεάλ για 
τους Τερ Στέγκεν, Όμπλακ και Νάβας (33,6 
εκατ.ευρώ)!

Πιέζει για Λακαζέτ η Αρσεναλ
Ο Αρσέν Βενγκέρ θέλει τον Λακαζέτ, η 
Αρσεναλ πιέζει για το deal, αλλά η Λυών 
ζητά πολλά εκατομμύρια...
H προσφορά της Αρσεναλ ύψους 100 εκατ. 
ευρώ για την απόκτηση του Μπαπέ απορ-
ρίφθηκε από τη Μονακό και οι Λονδρέζοι 
στρέφουν το βλέμμα τους στον Αλεξάντρ 
Λακαζέτ. Οπως αποκαλύπτει η Telegraph, 
οι επαφές της Αρσεναλ με τη Λυών βρί-
σκονται σε καλό επίπεδο, ο Βενγκέρ πιέζει 
για την ολοκλήρωση του deal, ωστόσο τα 
πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Οι Γάλ-
λοι ζητούν 55 εκατ. ευρώ , συν 12 εκατ. με 
τη μορφή μπόνους! Ο Λακαζέτ θα ξεκινή-
σει στο βασικό σχήμα των τρικολόρ κόντρα 
στην Αγγλία και οι φίλοι των Κανονιέρηδων 
έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να τον παρακο-
λουθήσουν.

Θέλει Τάντιτς η Λίβερπουλ
O Nτούσαν Τάντιτς είναι στη λίστα του 
Κλοπ και οι Κόκκινοι είναι διατεθειμένοι να 
πληρώσουν τη ρήτρα του Σέρβου. 
H Λίβερπουλ ετοιμάζει τον μεταγραφικό 
της σχεδιασμό και στη λίστα του Γίργκεν 
Κλοπ βρίσκεται ο Ντούσαν Τάντιτς. Ο Σέρ-
βος μέσος επιθυμεί να αποχωρήσει από το 
Σεντ Μέρις και σύμφωνα με τους «Τimes» οι 
«Κόκκινοι» είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 
τη ρήτρα της Σαουθάμπτον, η οποία ανέρχε-
ται στα 15 εκατ. ευρώ! Ο 28χρονος διεθνής 
έκανε εξαιρετική σεζόν με τους «Αγιους» με 
44 ματς, τρία γκολ και οκτώ ασίστ!

Σ
ε μία υπόθεση που μοιάζει πο-
λύ με εκείνες των Μέσι-Νεϊμάρ, ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να τι-
μωρηθεί με πρόστιμο 28 εκατ. ευ-

ρώ (!) και φυλάκιση 7 ετών.
Οπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Οικο-
νομικών μέσω ανακοίνωσης, ο Πορτο-
γάλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κινδυ-
νεύει να του επιβληθεί πρόστιμο των 
28 εκατ. ευρώ. Το Υπουργείο αναφέρε-
ται σε απόκρυψη κερδών από το 2011 
μέχρι το 2014 που φτάνουν τα 14.7 εκατ. 
ευρώ και συγκεκριμένα 1.4 εκατ. 
το 2011, 1.66 το 2012, 3.2 το 
2013 και 8.5 το 2014. Ο Ρονάλ-
ντο φέρεται να έχει διαπρά-
ξει φορολογική παράβαση 
το 2011, κάτι το οποίο επι-
φέρει ποινή φυλάκισης ενός 
έτους, όπως επίσης και τα έτη 
2012, 2013 και 2014. Τα αδική-
ματα επιφέρουν το καθένα ξεχω-
ριστά φυλάκιση από δύο έως έξι χρό-
νια και όλα μαζί μπορεί να κάνουν στον 
Πορτογάλο μια σούμα επτά ετών. Οπως 
γράφουν τα Ισπανικά Μέσα, η ποινή μπο-
ρεί να πέσει στο μισό ή στο ένα τέταρτο 
αν ο Κριστιάνο αποδεχθεί τις παρατυπίες 
και πληρώσει τα πρόστιμα σε διάστημα 
δύο μηνών.

Ανακοίνωσε το νέο συμβόλαιο 
του Γκριεζμάν η Ατλέτικο
Με κάθε επισημότητα πλέον, ο Αντουάν 
Γκριεζμάν παραμένε ι σ την Ατ λέ τ ικο 
Μαδρίτης και αναπροσαρμόζει τους 
όρους της συνεργασίας του με την ομάδα, 
υπογράφοντας νέο συμβόλαιο διάρκειας 
μέχρι το 2022.
Ο Γάλλος επιθετικός φέρθηκε αντρίκια 
και τίμια με την απόφασή του να παρα-
μείνει στο «Wanda Metropolitano», από 
τη στιγμή που το μεταγραφικό εμπάρ-
γκο παραμένει σε ισχύ και θα ήταν τρο-
μερά δύσκολο για την ομάδα να περιμέ-
νει μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 ώστε να 
καλύψει το κενό του στη γραμμή κρούσης.
Οι «ροχιμπλάνκος» αναγνώρισαν τη 
σωστή συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή 
και προχώρησαν σε αναπροσαρμογή του 
συμβολαίου του, με το νέο συμφωνητικό 
να έχει διάρκεια πέντε ετών.

«Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ξεκαθα-
ρίσω ότι υπήρξαν στιγμές που παρερμη-
νεύτηκαν ορισμένες δηλώσεις μου απλά 
και μόνο για να φτιάξουν τίτλους για τα 
κείμενα των εφημερίδων τους. Από την 
πρώτη μου ημέρα σ τον σύλλογο έχω 
δώσει τα πάντα και είμαι χαρούμενος 
που θα συνεχίσω και τη νέα χρονιά στην 
ομάδα» ήταν η δήλωση του Γκριεζμάν.

Ανανεώνει με ρήτρα... 350 εκατ. 
ο Μάρκο Ασένσιο!

Η Ρεάλ φροντίζει για το μέλλον 
της και ο Μάρκο Ασένσιο θα 

είναι σημαντικό κομμάτι σε 
αυτό... Ο νεαρός επιθε-
τ ικός θα υπογράψει νέο 
συμβόλαιο, με τη ρήτρα 
αποδέσμευσής του να 

εκτοξεύεται!
Έ χον τας  πραγμα τοποιή -

σει εξαιρετική σεζόν, με συμ-
μετοχή στα 38 από τα συνολικά 60 

επίσημα ματς της «βασίλισσας», σκορά-
ροντας 10 φορές και όντας ο άνθρωπος 
που με δικά του γκολ άνοιξε κι έκλεισε 
η αγωνιστική περίοδο για την ομάδα της 
Μαδρίτης, ο Μάρκο Ασένσιο θα επιβρα-
βευθεί από τον σύλλογο.
Όπως αναφέρει η «Marca», θα ανανεώ-
σει το συμβόλαιό του μέχρι και το 2023, 
ενώ, η ρήτρα αποδέσμευσής του θα φτά-
σει στα 360 εκατ.ευρώ!
Φέτος, πανηγύρισε την κατάκτηση της La 
Liga, όπως φυσικά και το 12ο ευρωπαϊκό 
στην ιστορία της Ρεάλ...

Αγόρασε Μπαπτιστάο η Εσπα-
νιόλ
Οι Καταλανοί πλήρωσαν στην Ατλέτικο 
3,5 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο 50% του 
Λέο Μπαπτισ τάο και τον έκαναν δικό 
τους.
Πέρσι η Εσπανιόλ έδωσε στην Ατλέτικο 
3,5 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιω-
μάτων του και αφού έπεισε για τις ικα-
νότητές του, η ομάδα της Βαρκελώνης 
είπε να τον αγοράσει στο 100%. Ετσι οι 
Καταλανοί πλήρωσαν άλλα τόσα στους 
Ροχιμπλάνκος και ο 24χρονος εξτρέμ Λέο 
Μπαπτιστάο τους ανήκει πλέον εξ ολο-
κλήρου.

μπάσιμο από λίβερπουλ 
για μπαπέ κίνδυνος φυλάκισης για 

τον κριστιάνο ρονάλντο
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Αιφνιδίασε αρκετούς η απόφαση του ΑΠΟΕΛ 
να αποκτήσει κι άλλον χαφ (Φαρίας) πέραν 
του Σόουζα που επιθυμεί να κλείσει από την 
ΑΕΛ, αλλά υπάρχει εξήγηση.

Π
ρόθεση του ΑΠΟΕΛ είναι να δημιουργήσει 
ένα ρόστερ ανταγωνιστικό (και) για την Ευ-
ρώπη. Εκεί (όχι στους πρώτους προκριματι-
κούς γύρους, αλλά στους κρίσιμους) όπου 

για να ανταγωνιστεί ο ΑΠΟΕΛ ομάδες που είτε είναι 
ισάξιές του είτε καλύτερές του, χρειάζεται πρώτιστα 
ένα δυνατό κέντρο.
Η «φουλ επίθεση» φιλοσοφία που έχουν οι «γαλαζο-
κίτρινοι» στο κυπριακό πρωτάθλημα δεν είναι αυτή 
που οδηγεί στις επιτυχίες στην Ευρώπη. Εκεί, για να 
έχει τύχη μία κυπριακή ομάδα, χρειάζεται περισσό-
τερη σύνεση και δύναμη. Εκεί το κέντρο είναι ίσως η 
μεγαλύτερη μάχη που πρέπει να κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ 
έναντι των αντιπάλων του.
Και μ’ αυτό το σκεπτικό κυρίως ενισχύεται 
σε έναν χώρο όπου δεσπόζουν ο Νούνο 
Μοράις και ο Βινίσιους. Ο Φαρίας και ο 
Σόουζα, εφόσον ολοκληρωθεί η μετα-
γραφή του από την ΑΕΛ, δεν φτάνουν 
στον Αρχάγγελο για να εκτοπίσουν το 
δίδυμο του ΑΠΟΕΛ, αλλά για να το ενι-
σχύσουν.
Στο μυαλό του Μάριο Μπέιν είναι να παί-
ζει με τρεις χαφ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, 
εκεί όπου απαιτείται περισσότερη προσοχή 
και όχι φουλ επίθεση. Και γι’ αυτό οι «γαλαζοκίτρι-
νοι» ενισχύονται στον άξονα, χωρίς να αποκλείονται 
και αποχωρήσεις. Θυμίζουμε ότι εκτός του ακλόνη-
του διδύμου στον άξονα, υπάρχουν και ο Αρτυματάς 
με τον Εμπεσίλιο, ενώ ξεχωριστή περίπτωση είναι ο 
επιτελικός Μπερτόλιο.

«Αφήσαμε τα δέντρα να ξεράνουν»
Ο πρόεδρος του Εθνικού Άχνας, Κίκης Φιλίππου 
μίλησε για την συνάντηση των σωματείων με την ΚΟΠ 
και τα όσα συζητήθηκαν και το τι θα γίνει από εδώ 
και πέρα.
Αναλυτικά τα όσα είπε στον Super Sport FM:
Για το αν έμεινε ικανοποιημένος από την χθεσινή 
συνεδρία:
«Δεν περιμέναμε να βγει άσπρος καπνός από μια 
συνάντηση. Το θέμα είναι ότι θα ασχοληθεί μια μικρή 

επιτροπή που θα καταθέσει απόψεις και εισηγήσεις 
με την Ομοσπονδία και θα γίνει μια νέα συνάντηση 
για να δούμε αν μπορούν να λυθούν κάποια πράγ-
ματα».
Για την προσπάθεια της επιτροπής:
«Θα κινηθεί σε όλα τα μέτωπα. Είναι γνωστό πως 
υπάρχει ένα προϊόν που εμείς οι ίδιοι το υποβαθμί-
σαμε. Δυστυχώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο που 
είμαστε σήμερα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να επι-
βιώσουν τα σωματεία».
Για το ότι δεν έγινε κάτι τα τελευταία χρόνια για να 
αυξηθούν τα έσοδα:
«Για αυτό έχω αναφέρει πως έχουμε την ευθύνη εμείς 
οι παράγοντες. Έχουμε ένα προϊόν που ενδιαφέρει 
το 90% της Κύπρου και αυτομαστιγωνόμαστε μόνοι 
μας. Αφήσαμε τα δέντρα να ξεράνουν. Άλλοι επω-
φελούνται από το ποδόσφαιρο και εμείς που είμα-
στε οι υπεύθυνοι για το ποδόσφαιρο λαμβάνουμε 
αποφάσεις που στο τέλος της ημέρα ζημιώνουμε το 
ποδόσφαιρο. Πρέπει να παραδεχθούμε πως κάναμε 

λάθη».
Για το τι πρέπει να γίνει:

«Πρέπει να τοποθετηθούν θέσεις που 
μπορούν να γίνουν άμεσα για να διορ-
θώσουμε κάποια πράγματα. Δεν μπο-
ρείς να μειώσεις τον προϋπολογισμός 
σου σε 200.000 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα 
φτιάξουμε στο τέλος της ημέρας. Πρέ-

πει να κυνηγήσουμε τα έσοδα. Τα λει-
τουργικά έξοδα μιας ομάδας όπως ο Εθνι-

κός Άχνας είναι 600-700.000 ευρώ. Δεν υπάρ-
χει βοήθεια από την Ομοσπονδία. Η βοήθεια είναι να 
πληρώνει την διαιτησία που εντάξει, είναι μια σημα-
ντική βοήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 
οργανωθούμε. Δεν έχουμε οργανωθεί ποτέ. Κάνουμε 
πατσιαρίσματα και τώρα τα βρήκαμε μπροστά μας. 
Πρέπει να παραδειγματιστούμε από χώρες που έχουν 
ομάδες που δεν βγαίνουν στο Europa League ή στο 
Champions League και καταφέρνουν να επιβιώνουν 
τα σωματεία. Πρέπει να προωθήσουμε με τον σωστό 
τρόπο αυτό το προϊόν».

Mπεκιάι… ξανά
Ο  Αριάν Μπεκιάι συμφώνησε και επιστρέφει μετά 
από μία σεζόν στην Ανόρθωση, ενώ παράλληλα στην 
«Κυρία» παραμένει και ο Ζόλταν Νάγκι, με τους δύο 
να συνεχίζουν μαζί στον τομέα προπόνησης των τερ-
ματοφυλάκων.

το ευρωπαϊκό πλάνο του αποελ με 
τους χαφ

Ο Πρόεδρος της Ανόρθωσης, Αντρέας Παντελή μίλησε για όλα τα 
θέματα που αφορούν την ομάδα του.
Αναλυτικά τα όσα είπε στον Άστρα 92,8:
Για τα οικονομικά των σωματείων:
«Τα σωματεία τα τελευταία χρόνια έδωσαν πάρα πολλά λεφτά στο κρά-
τος. Σε μια οικονομία που είχε καταστραφεί στην Κύπρο, τα σωματεία 
πλήρωναν. Πρέπει να βρεθεί μα λύση για να μην καταστραφεί το ποδό-
σφαιρο. Θα πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα μας».
«Δεν είμαστε μια χώρα που θα μπορούμε να έχουμε μεγάλα έσοδα από 
σπόνσορες. Είναι ο κόσμος που παίζει τον ρόλο».
«Δεν έχουν λεχθεί αριθμοί και νούμερα των οφειλών».
«Από το 2013 και μετά που κανένας δεν πλήρωνε τα σωματεία πλήρω-
ναν».
Για την μεταγραφή Μακρή:
«Είχαμε συζητήσει και είπε ότι δεν θέλει να έρθει στην Κύπρο. Μετά είπε 
ότι θα φύγει από την Γουόλσον, συζητήσαμε, είπαμε πόσα μπορούμε να 
διαθέσουμε. Η Ανόρθωση έχει ένα υπόλοιπο που θα διεκδικήσει από 
την μεταγραφή».
Για τα κριτήρια:
«Χρειάζεται πάντα η βοήθεια της ΚΟΠ. Έχει γίνει στο παρελθόν, να βοη-
θήσει η Ομοσπονδία τα σωματεία. Τα σωματεία όμως είναι υποχρεω-
μένα να πληρώσουν για να περάσουν τα κριτήρια».
«Εάν όλοι καταλάβουν την αξία του ποδοσφαίρου μπορούν να βρεθούν 
λύσεις».
Για τον προγραμματισμό της Ανόρθωσης:
«Θέλω οι οπαδοί μας να είναι έτοιμοι. Ξέρουμε πολύ καλά πως μπορεί 
να καταρτιστεί μια ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που θα συμφωνήσουν, 
που δεν θα συμφωνήσουν κτλ. Η Ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική 
όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα».

«Η Ανόρθωση θα είναι 
ανταγωνιστική»
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ολυμπιακός - παναθηναϊκός 51-66

Όπως το ‘99

Ο επιβλητικός Παναθηναϊκός επικράτησε δίκαια του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με 
51-66 και στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας. Εκκενώθηκε το γήπεδο στο 1:56 
πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Ο 
Παναθηναϊκός μιμήθηκε τη σεζόν 
1998-99 και με πολύ πιο εύκολο 
τρόπο νίκησε στο ΣΕΦ τον Ολυ-
μπιακό (51-66) κατακτώντας το 

πρωτάθλημα Ελλάδας. Οι Πειραιώτες έπαι-
ξαν πολύ άσχημο μπάσκετ ειδικά στην επί-
θεσή τους και δε μπόρεσαν να ελέγξουν το 
άγχος τους. Από την άλλη οι φιλοξενούμε-
νοι έπαιξαν σχεδόν άριστα, βρήκαν ρυθμό 
πίσω από τα 6.75 (10 εύστοχα) και νίκησαν 
δίκαια. Ο πέμπτος τελικός δε ολοκληρώθη-
κε ποτέ αφού 1:54 πριν το τέλος σωρεία α-
ντικειμένων, καπνογόνων και δυναμιτάκια 
έπεσαν στο ΣΕΦ με αποτέλεσμα την διακο-
πή του αγώνα.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε παίζοντας ορθό-
δοξο μπάσκετ, ακούμπησε τη μπάλα στον 
Νίκολα Μιλουτίνοφ και εν συνεχεία βρί-
σκοντας τους σωστούς διαδρόμους πάσας 
βρήκε 3/3 τρίποντα (Παπανικολάου, δύο 
ο Μάντζαρης) και προηγήθηκε με 
11-3 (4’). Οι «πράσινοι» στο 
ίδιο διάστημα έπαιζαν μονο-
διάστατα (1/6τρ.) κάτι το 
οποίο άλλαξε η είσοδος 
του Γιάννη Μπουρούση κι 
έτσι μείωσαν σε 11-10 (7’).
Στην δεύτερη περίοδο ο 
Νικ Καλάθης εκμεταλλεύ-
τηκε στο έπακρον την αδι-
αφορία του Έρικ Γκριν στην 
άμυνα και βάζοντας 9 πόντους σε 
διάστημα πέντε λεπτών έδωσε προβά-
δισμα στην ομάδα του με 21-25, (15’). Οι 
γηπεδούχοι στην επίθεση δεν έβρισκαν 
λύσεις, ήταν αρκετά στατικοί και με τρίπο-
ντο του Αντώνη Φώτση η διαφορά πήγε στο 
+7 (23-30, 17’) και λίγο αργότερα ο Κέι Σι 
Ρίβερς τον μιμήθηκε για το 23-34 (19’).
Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με δύο άστοχα 
ανενόχλητα σουτ τριών πόντων από τους 
Πειραιώτες, στοιχείο το οποίο πρόσθεσε 
ακόμη περισσότερο άγχος. Ειδικά από τη 
στιγμή που στην άλλη πλευρά του γηπέδου 
ο Παναθηναϊκός έπαιζε πολύ καλά κι έτσι 
με τρίποντα από Καλάθη, Τζέιμς και Γκέι-
μπριελ βρέθηκε στο +20 (27-47, 25’). Ο Ολυ-
μπιακός είχε κολλήσει στην επίθεση, οι παί-
κτες του έχαναν ακόμη και τις βολές.. Παρ΄ 
όλα αυτά μείωσαν σε 34-49, όμως πέντε 
σερί πόντοι του Νίκου Παππάς και ισάριθμα 
λάθη του Γκριν η διαφορά πήγε πάλι στους 

19 πόντους (34-55, 29’).
Ο Δημήτρης Αγραβάνης με 2/2 τρίποντα 
προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ανα-
μέτρησης, ωστόσο παρά το αρχικό πατα-
τράκ των φιλοξενούμενων, διατήρησαν την 
ηρεμία τους και βρίσκοντας μακρινά σουτ 
δεν κινδύνεψαν. Με 1:56 να μένει το ΣΕΦ 
(49-66) μετατράπηκε σε πεδίο γεμάτο δυνα-
μιτάκια, καπνογόνα κι αντικείμενα με απο-
τέλεσμα η αναμέτρηση να διακοπεί. Απο-
λύτως φυσιολογικά οι διαιτητές ζήτησαν 
την εκκένωση του γηπέδου και όταν το ΣΕΦ 
άδειασε μετά από περίπου μισή ώρα, συνε-
χίστηκε ο αγώνας με διαδικαστικό καθαρά 
χαρακτήρα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Παναθηναϊκός ήταν καθο-
λικά καλύτερος στο παρκέ από το 5ο λεπτά 
και μετά. Καλύτερη άμυνα, καλύτερη επί-
θεση, καλύτερα ποσοστά σε τρίποντα (25%-
31%), δίποντα (32%-48%), λάθη (11-8) και 

ασίστ (6-17).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νικ 

Καλάθης τελείωσε με 12 
πόντους (3/6δ., 2/6τρ.), 4 
ριμπάουντ, 3 ασίστ κι ένα 
λάθος.
Πολύ καλός κι ο Μάικ Τζέ-
ιμς με 11 πόντους, 9 ριμπά-

ουντ και 6 ασίστ.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥ-

ΜΠΗΣΑν: Πολύ κουρασμένος 
και κακός ο Γιώργος Πρίντεζης με 4 

πόντους και 2/14 σουτ συνολικά.
Τραγική εικόνα και του Έρικ Γκριν. Αφενός 
έστειλε τον Καλάθη στους Ουόριορς και εν 
συνεχεία στην επίθεση νόμιζε πως έπαιζε 
σε αλάνα (2/8 σουτ).
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το τρίτο δεκάλεπτο 
έκρινε το ματς. Δύο ελεύθερα άστοχα τρί-
ποντα (Παπανικολάου, Πρίντεζης) από τη 
μία, τρία εύστοχα από την άλλη (Τζέιμς, Γκεί-
μπριελ, Καλάθης) και η διαφορά έφτασε και 
στο +21.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γιάννης Μπουρού-
σης τελείωσε με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 
3 ασίστ. Ως συνήθως απέναντι στον Ολυ-
μπιακό, ήταν πολύ καλός ο Κέι Σι Ρίβερς 
(13π., 4ρ.).
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η συνεργασία του 
Νικ Καλάθη με τον Τζέιμς Γκιστ για το άλεϊ 
ουπ κάρφωμα του τελευταίου στην δεύτερη 
περίοδο.

Γλιτώνει την αφαίρεση βαθμών ο 
Ολυμπιακός 

Ο
ι διαιτητές του πέμπτου τελικού κατέγρα-
ψαν τα υβριστικά συνθήματα στον Δημή-
τρη Γιαννακόπουλο, τις ρίψεις κροτίδων 
και φωτοβολίδων, τη διακοπή και την εκ-

κένωση του ΣΕΦ!  
Στο φύλλο αγώνα αναφέρεται πως η εκκένωση του 
ΣΕΦ έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα ενώ ο αγώ-
νας ολοκληρώθηκε κανονικά, επομένως οι Πειραιώ-
τες γλιτώνουν πιθανότατα την αφαίρεση βαθμών στο 
νέο πρωτάθλημα. 
«Πριν από την έναρξη του αγώνα καθώς και 1’07» 
πριν από τη λήξη του 1ου δεκαλέπτου, οπαδοί του 
Ολυμπιακού έβριζαν εν χορώ {...}. Στο σημείο αυτό 
έγινε παρατήρηση στην Α ομάδα και ανακοίνωση 
από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Στο τέλος του 1ου 
δεκαλέπτου ο κύριος Γιαννακόπουλος προσήλθε 

στον χώρο της γραμματείας διαμαρτυρόμενος έντονα 
προς τους διαιτητές του αγώνα. 2’31» πριν από τη 
λήξη τπυ 4ου δεκαλέπτου οπαδοί της Α’ ομάδας άνα-
ψαν στον χώρο των κερκίδων καπνογόνα (περίπου 
15) τα οποία παρήγαγαν λάμψη και θόρυβο. Στο ίδιο 
χρονικό σημείο οι ίδιοι οπαδοί πέταξαν στον περι-
βάλλοντα χώρο του γηπέδου 10 κροτίδες μεγάλης 
ισχύος. 1’56» πριν από το τέλος του 4ου δεκαλέπτου 
λόγω της έκρυθμης κατάστασης αποφασίστηκε από 
τους διαιτητές του αγώνα η προσωρινή διακοπή του 
αγώνα και η μετάβαση όλων των παραγόντων στα 
αποδυτήρια. Αποφασίστηκε η εκκένωση του γηπέ-
δου. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς σε 
σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στην συνδρομή 
των παραγόντων της γηπεδούχου ομάδας. Ο αγώνας 
συνεχίστηκε και έληξε κανονικά».
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