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Περίπλοκη μηχανική κάτω από αρχαία «πυραμίδα» στην Κέρο
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Για περίπλοκη μηχανική
και μεταλλουργία κάνει λόγο η
εφημερίδα «Guardian» αναφερόμενη στα τελευταία ευρήματα στη νήσο Κέρο των Κυκλάδων, τα οποία σύμφωνα με τους
αρχαιολόγους, δείχνουν τις
απαρχές ενός αστικού κέντρου.
Ειδικότερα, το άρθρο ανέφερε ότι 4.000 χρόνια πριν χτίστες έσκαψαν την επιφάνεια
ενός φυσικού λόφου πυραμίδας
στο νησί Κέρος. Δημιούργησαν
επιφάνειες επίπεδες, καλυμμένες με 1.000 τόνους λαμπερής
λευκής πέτρας, δίνοντας την
εμφάνιση μίας τεράστιας κλιμακωτής πυραμίδας που ξεπροβάλει στο Αιγαίο.
Η πιο επιβλητική δομή, κατασκευασμένη από άνθρωπο,
στο αρχιπέλαγος των Κυκλάδων. Κάτω ωστόσο από την επιφάνεια των επιπέδων βρίσκονται άγνωστα επιτεύγματα μηχανικής και χειροτεχνίας, τα
οποία συναγωνίζονται στο πόσο εντυπωσιακά είναι στον
εξωτερικό χώρο.
Αρχαιολόγοι από τρεις διαφορετικές χώρες συμμετέχουν
στις ανασκαφές που διεξάγονται. Εχουν βρει στοιχεία για
στοές αποστράγγισης, οι οποίες
έχουν κατασκευαστεί 1.000

ταλλουργία.
Τα νέα ευρήματα έχουν
αποκαλύψει δύο εργαστήρια
γεμάτα από αντικείμενα μεταλ-

χρόνια πριν τα διάσημα εσωτερικά υδραυλικά συστήματα του
Παλατιού στην Κνωσό της Κρήτης, καθώς και εξελιγμένη με-

λουργίας και άλλα, όπως ένα
τσεκούρι από μόλυβδο, ένα καλούπι για μαχαιροπήρουνα από
χαλκό, καθώς και δεκάδες κεραμικά θραύσματα για μεταλλουργική χρήση, όπως το στόμιο ενός φυσητήρα.
Οι αρχαιολόγοι θα επιστρέψουν για να ανασκάψουν στο
σημείο όπου βρέθηκε στο τέλος
της περσινής σεζόν ένας ανέπαφος φούρνος πηλού.
Ο διευθυντής της κοινής
ανασκαφής, Michael Boyd,
από
το
University
of
Cambridge, είπε πως η μεταλλουργική ειδικότητα συγκεντρώνονταν στο Δασκαλιό, σε
μία περίοδο κατά την οποία η
πρόσβαση, τόσο σε τεχνική
γνώση και πρώτες ύλες ήταν
πολύ περιορισμένη.
«Αυτό που βλέπουμε εδώ με
την μεταλλουργία και άλλους
τρόπους είναι η απαρχή αστικού κέντρου», δήλωσε. Κοινότητες από μακριά πήγαιναν σε
πιο κεντρικά σημεία της περιοχής, η αγροτική παραγωγή
εντατικοποιούνταν, όπως και η
χειροτεχνία και η αρχιτεκτονική «μεγάλωνε», σταδιακά
«σκιάζοντας» την αρχική σημασία του ιερού.
Το έδαφος έχει αποκαλύψει
ίχνη τροφίμων, όπως όσπρια,

σταφύλια, σύκα, ελιές και αμύγδαλα, καθώς και σιτάρι και
κριθάρι. Η Εύη Μαργαρίτη (Evi
Margaritis) από το Cyprus
Institute δήλωσε: «Πολλά από
αυτά τα τρόφιμα ήταν εισαγόμενα: Υπό το φως αυτού του
στοιχείου, πρέπει να αναθεωρήσουμε ό,τι γνωρίζουμε για το
υπάρχοντα δίκτυα για να συμπεριλάβουμε την ανταλλαγή
τροφίμων».
Στα εντυπωσιακά ευρήματα
που εντοπίστηκαν στην Κέρο,
έχει αναφερθεί και η «Times»
του Λονδίνου, σημειώνοντας
πως πρόκειται για μια από τις
πιο αινιγματικές αρχαίες θέσεις
στην Ελλάδα, η οποία αποκαλύπτει νέα επίπεδα πολυπλοκότητας.
Εκανε λόγο για την εύρεση
μιας εντυπωσιακής κλίμακας κι
ενός δρόμου (μονοπατιού) που
συνέδεε τον πετρώδη λόφο Κάβο της Κέρου με τη βραχονησίδα Δασκαλιό, περιοχές οι οποίες στην αρχαιότητα συνδέονταν μεταξύ τους με μια λεπτή
λωρίδα γης (και τον καταποντισμένο σήμερα δρόμο). Τα ευρήματα, χρονολογούνται την
εποχή των Πυραμίδων της Αιγύπτου.
•Με πληροφορίες
από το «ΑΜΠΕ»

O πρόεδρος ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, στο «The World Today»
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). O πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας
Δρακόπουλος, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Chatham House Royal Institute of International
Affairs, παραχώρησε συνέντευξη
στο μηνιαίο περιοδικό διεθνών σχέσεων «The World Today» αναφορικά με τη σημασία της κοινωφελούς
δράσης στην κοινωνία σήμερα.

είναι να κάνεις ό,τι μπορείς, στο
μέτρο των δυνατοτήτων σου, για
να δημιουργήσεις έναν καλύτερο
κόσμο».
Την ίδια μέρα, ο κ. Δρακόπουλος, συμμετείχε σε συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με τίτλο
«Exiting the Echo Chamber». Το
πάνελ ανέλυσε τη σύγχρονη εποχή
της «πολεμικής πολιτικής, της απο-

Ο κ. Δρακόπουλος, μεταξύ άλλων τόνισε: «Χρειαζόμαστε περισσότερη κοινή λογική, περισσότερη
ηθική και όλα αυτά μπορούν πραγματικά να μας κάνουν να είμαστε
πιο αισιόδοξοι. Υπάρχουν ακόμα
πολλά που μπορούν να βελτιωθούν
και όταν βρίσκεσαι σε θέση ισχύος
πρέπει να λειτουργείς με υπευθυνότητα και μέρος της ευθύνης σου

Διάλογοι από το ΙΣΝ: Η δημοσιογραφία στην κρίση
και η κρίση στη δημοσιογραφία

ΦΩτογρΑΦιεΣ: WR

Γεμάτη η αίθουσα
«Φάρος» στο
ΚΠΙΣΝ για τους
Διαλόγους, καθώς
η συζήτηση αυτή
τη φορά ήταν
αφιερωμένη στη
δημοσιογραφία.
Ειδικότερα, οι
προκλήσεις αλλά
και οι ευκαιρίες
που παρουσιάζονται για τη σύγχρονη δημοσιογραφία στην Ελλάδα αλλά και τον
υπόλοιπο κόσμο,
σε μια εποχή που
ο όγκος πληροφοριών και οι πηγές
ενημέρωσης πολλαπλασιάζονται
διαρκώς, αποτέλεσαν θέμα συζήτησης μεταξύ επιστημόνων και εκπροσώπων του χώρου.

χής από τα κοινά και της δυσπιστίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης», καθώς και αποτελεσματικούς
τρόπους για τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια συζήτηση και
την αντιμετώπιση της πολιτικής
πόλωσης.
Το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ) έχει στηρίξει πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων στο
Chatham House. Πρόσφατα, το
ΙΣΝ παρείχε θεμελιώδη στήριξη
για την επέκταση και ανακαίνιση
του νέου ισόγειου χώρου του οργανισμού, ο οποίος μετονομάστηκε
σε «Stavros Niarchos Foundation
Floor».
Επιπλέον, το ΙΣΝ υποστηρίζει
το πρόγραμμα υποτροφιών
Academy Stavros Niarchos
Foundation Fellowship, το οποίο
απευθύνεται σε νέους Ελληνες
ερευνητές, που ζουν στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό. Οι ερευνητές
περνούν 10 μήνες στο Λονδίνο,
ως υπότροφοι στο Chatham
House Academy for Leadership
in International Affairs.

aρχειο «ε.κ.»

O πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας
Δρακόπουλος.

Αυξήθηκαν
κατά 11,6%
οι ταξιδιώτες
από ΗΠΑ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ταξιδιώτες από ΗΠΑ προς
την Ελλάδα (+11,6% στους
715.000, μεταξύ των οποίων πολλοί ομογενείς) καθώς παράλληλα
και τα χρήματα που άφησαν στη
χώρα (+9,3% στα 692 εκατ. ευρώ), κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017 σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του
2016, σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ως προς τις δαπάνες ανά άτομο, από ΗΠΑ, οι επισκέπτες ήταν
κοντά στα 968 ευρώ ανά ταξιδιώτη ή 1.150 δολάρια περίπου με
την ισοτιμία στο 1,2. Ενδεικτικά,
προς σύγκριση, οι δαπάνες ανά
άτομο από τη Γερμανία, ήταν 838
ευρώ ανά ταξιδιώτη ή περί τα 885
δολ. με την ίδια ισοτιμία.
Ειδικότερα, το Δελτίο Τύπου
της ΤτΕ για τις εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών, Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2017,
ανέφερε πως το συνολικό πλεόνασμα ανήλθε στα 11.571 εκατ.
ευρώ, έναντι πλεονάσματος
10.258 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2016, σημειώνοντας
αύξηση κατά 12,8%.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.240 εκατ.
ευρώ ή 10,5% και δευτερευόντως
στη μείωση των ταξιδιωτικών
πληρωμών κατά 74 εκατ. ευρώ ή
4,8%. Μικρή ήταν πάντως η άνοδος κατά 0,8% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση, η
οποία διαμορφώθηκε στα 69 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 7 διανυκτερεύσεις, όσο περίπου και
την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2017 διαμορφώθηκαν στα 13.021
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην
αύξηση των εισπράξεων από τους
κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28
κατά 7,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.835 εκατ. ευρώ,
αντιπροσωπεύοντας το 67,9% του
συνόλου των εισπράξεων, καθώς
και στην αύξηση των εισπράξεων
από τους κατοίκους των χωρών
εκτός της ΕΕ-28 κατά 19,5%, οι
οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.832
εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

από το Β ΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ του Ε ΘΝΙΚΟΥ Κ ΗΡΥΚΑ

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
με τα δικά του λόγια»
ΤΟΜΟΣ Α': 1942-1974

9

$ 39.9

Βασισμένο στις
προσωπικές συνεντεύξεις
τις οποίες παραχωρούσε
επί μία δεκαετία (2007-2016)
ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης
στον δημοσιογράφο
Αλέξη Παπαχελά,
υπό τον όρο να
δημοσιοποιηθούν
μόνο μετά τον θάνατό του.

σικλέτα να κάνουν την κίνησή
τους.
Οι περισσότερες από τις 29
σφαίρες έπληξαν τον Βασίλη Στεφανάκο σε όλο το σώμα, ενώ κάποιες διαπέρασαν την πόρτα του
οδηγού, όχι όμως και το τζάμι,
πράγμα που επιβεβαιώνει πως είναι αλεξίσφαιρο.
Ξυλοκόπησαν
συνεργεία ΜΜΕ
Στο μεταξύ, την άμεση διεξα-

χΑΣιΑΛΗΣ ΒΑιοΣ/εΥρΩκιΝΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Επαγγελματική και μελετημένη μέχρι την τελευταία της
λεπτομέρεια χαρακτηρίζουν οι
αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής τη μαφιόζικη εκτέλεση του
57χρονου Βασίλη Στεφανάκου,
χτες το απόγευμα, μέσα στο αλεξίσφαιρο αυτοκίνητό του, στη λεωφόρο Αθηνών 302 στο Χαϊδάρι.
Ο εκτελεστής με το καλάσνικοφ «γάζωσε» τον Στεφανάκο με
29 σφαίρες, πριν αυτός, αλλά και
ένας συνοδός του, ο οποίος τον
ακολουθούσε, να κάνουν την παραμικρή κίνηση, όπως διαπιστώνεται από τους κάλυκες που βρέθηκαν μέσα και έξω από το αυτοκίνητο.
Οι δράστες φαίνεται πως είχαν ακριβείς πληροφορίες και
περίμεναν υπομονετικά την κατάλληλη στιγμή, που θα έβρισκαν χαλαρή την προστασία του
57χρονου, ο οποίος είχε πάντα
μαζί του τουλάχιστον έναν συνοδό, ενώ και ο ίδιος κατά πληροφορίες οπλοφορούσε, ενώ το πολυτελές αυτοκίνητό του είχε αλεξίσφαιρα τζάμια.
Οπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, εκτός από τους δύο φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, υπήρχε τουλάχιστον ένα
ακόμα άτομο, το οποίο παρακολουθούσε το κτήριο όπου βρίσκονται τα γραφεία του Στεφανάκου, στον πρώτο όροφο. Μόλις
είδε τον 57χρονο να βγαίνει και
ενώ ο συνοδός του δεν ήταν κοντά του, προφανώς έδωσε σήμα
στους εκτελεστές, οι οποίοι περίμεναν σε μια κλεμμένη μοτο-

γωγή έρευνας από τον αρμόδιο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τις χθεσινές επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, τεχνικών,
φωτοειδησεογράφων, αλλά και
απλών πολιτών, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας
του Βασίλη Στεφανάκου, ζητά το

Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Συντακτών.
Η ΕΣΗΕΑ, στην ανακοίνωσή
της αναφέρει, ότι άτομα που φέρονται να σχετίζονται με τον δολοφονημένο, επιτέθηκαν με λυσσώδη μανία στους συναδέλφους,
την ίδια ώρα που οι αστυνομικοί,
οι οποίοι παραβρίσκονταν, παρέμεναν θεατές. Οι επιθέσεις δεν
ήταν μεμονωμένες, αλλά αντίθετα αυξάνονταν, καθώς περνούσε
η ώρα, δημιουργώντας ακραίες
συνθήκες για τους συναδέλφους,
αλλά και για τους απλούς πολίτες
που συνέρρεαν. Από τον άγριο
ξυλοδαρμό, ένας εικονολήπτης
Από παλαιότερη προσαγωγή
του Βασίλη Στεφανάκου
στον εισαγγελέα.
διακομίστηκε στο νοσοκομείο,
αναφέρει η ανακοίνωση.
Ποιος ήταν το θύμα
Ο Βασίλης Στεφανάκος, ο
οποίος χαρακτηριζόταν από την
Αστυνομία ως «ο νονός των νονών» στο χώρο του υποκόσμου,
είχε καταδικαστεί σε 21 χρόνια
κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε
δολοφονίες το 2008 και άλλα
14,5 χρόνια για προστασίες, λαθρεμπόριο καυσίμων και άλλες
εγκληματικές πράξεις το 2006
και αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε ποινή εννέα ετών.
Σημειώνεται επίσης ότι εκτός
των άλλων κατηγορήθηκε ως ο
άνθρωπος που οργάνωσε την
απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα και του Αλκέτ Ριζάι, με
ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

ab

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών η δολοφονία
Στεφανάκου εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ.

AποκαλYπτει
συναρπAζει, σοκAρει
προβληματIζει
Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Π Α ΡΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α Σ
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