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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Δεν κρατώ 
κακίες, απλά 
ανθρώπους 

που με 
πλήγωσαν δεν 
τους θέλω στη 

ζωή μου.
Τόσο απλά!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Άλλη μία εβδομάδα με την βοήθεια 
του Θεού έχουμε την υγειά μας κι 

επικοινωνούμε φέρνοντας ειδήσεις και περίεργα 
που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν για να 
ξέρουμε τι γίνεται στα δικά μας εδώ στο όμορφο 
Τορόντο, αλλά και γενικά στην πατρίδα μας και 
στον υπόλοιπο πλανήτη.
Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα θέμα 
που με «καίει» χρόνια και κατά κάποιο τρόπο 
«προσβάλει» την υπεύθυνη και κοπιαστική 
δουλειά μας. Το να είσαι εκδότης ή παραγωγός 
ραδιοφώνου και τηλεόρασης δεν είναι επάγγελμα. 
Φυσικά είναι λειτούργημα που κατεπέκταση είναι 
και ο βιοποριστικός μου δρόμος, για εμένα και την 
οικογένεια μου.
Δυστυχώς, στα 55 χρόνια της διαδρομής αυτής 
είχαν εισχωρήσει κι άνθρωποι που δεν είχαν ούτε 
μακρινή «συγγένεια» με αυτό το λειτούργημα 
κι όμως ήθελαν πιστεύοντας ότι αποκτούν 
κοινωνική δύναμη να παρουσιάζονται και να 
θέλουν να βρίσκονται στην επιφάνεια, χωρίς 
να έχουν να προσφέρουν τίποτα με αυτό το 
αντικείμενο. Κι ας πούμε καλά μέχρι εδώ, αλλά 
υπάρχει ένα πελώριο ΑΛΛΑ! Δεν φτάνει που δεν 
ξέρουν που τους πάνε τα τέσσερα, χωρίς να έχουν 
γραφείο, προσωπικό, να πληρώνουν taxes στην 
κυβέρνηση του Καναδά (και πολλά άλλα που 
δεν θέλω να αποκαλύψω) προσπαθούν να έχουν 
απαιτήσεις που πραγματικά τώρα καταλαβαίνω 
γιατί όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν επιχειρηματίες 
κι οργανισμοί που μας έλεγαν «… βρε Θανάση 
μου, μόλις βάλω διαφήμιση σε εσένα που έχεις 
εφημερίδα και την διαβάζει όλος ο κόσμος, μετά 
θα έρχονται όλοι και θα μου λένε γιατί έβαλες 
στον Κουρτέση κι όχι σε εμάς…» Δηλαδή, έρχονται 
να σας πουν τι θα κάνετε με τα δικά σας λεφτά. 
ΕΛΕΟΣ! ΕΛΕΟΣ! ΕΛΕΟΣ!
Επειδή φτάνω στην δύση αυτής της μεγάλης 
πορείας 55 ετών σε Αμερική και Καναδά, 
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ και ειδικά τη νέα γενιά να 

σταματήσουν αυτήν την απαίσια καραμέλα γιατί 
κούρασε…
Εάν δεν θέλετε να βάλετε την διαφήμιση ή την 
ανακοίνωση σας στην HELLAS NEWS δεν γίνεστε 
εχθροί μας ή δεν μας αγαπάτε, ούτε θα ακούσετε - 
από το στόμα μου έστω – μια κουβέντα.  Κοντά έξι 
δεκαετίες υπάρχω. Εκδίδω μια εφημερίδα κοντά 80 
σελίδες, έχουμε γραφεία, έχουμε δημοσιογράφους 
και συνεργάτες και θέλουμε και μπορούμε να 
προβάλουμε σωστά κι επαγγελματικά ότι θέλετε 
να δημοσιοποιείται. 
ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΚΑΡΑΜΕΛΑ. Τουλάχιστον σε εμένα μην μου 
το ξαναπείτε κι αν κάποιος σας ενοχλήσει 
ή «απειλήσει» - γιατί γίνονται και τέτοια – 
απλά τηλεφωνήστε μου κι ενημερώστε με κι 
αναλαμβάνω εγώ αυτό το κεφάλαιο.
Αν μερικοί που είναι κοπρόσκυλα δεν μπορούν να 
κάνουν κάποια δουλειά να βγάλουν το καρβέλι 
τους να μην ντροπιάζουν την δουλειά μας. Δεν 
είμαστε ζητιάνοι, είμαστε επαγγελματίες κι εγώ 
κι οι αξιότιμοι συνεργάτες μου. Για αυτό βλέπετε 
μια έκδοση που λέγεται HELLAS NEWS με 50 
σελίδες διαφήμιση και 30 σελίδες ποικίλης ύλης. 
Αυτά είναι η αγάπη του επιχειρηματικού κόσμου 
55 χρόνια στο πρόσωπο μου εδώ και στην Αμερική. 
Κουράστηκα με αυτά τα φαινόμενα και θα τα 
σταματήσω, σας το υπόσχομαι.
Λοιπόν, εσείς αποφασίζετε ποιο μέσο μαζικής 
ενημέρωσης μπορεί να προωθήσει αυτό που σας 
ενδιαφέρει. Οι καιροί είναι δύσκολοι και δεν 
μπορείτε να πετάτε χρήματα δεξιά κι αριστερά. 
Κανένας δεν τα έκλεψε κι περισσότεροι δουλεύετε 
σκληρά. ΣΕΒΑΣΜΟΣ, λοιπόν. Οι καιροί άλλαξαν 
και θα αλλάξουν κι άλλο. Αυτό το «ό,τι δηλώσεις 
είσαι» τελείωσε. ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΔΙΦΡΑΓΚΑ που λέγαμε 
και στην όμορφη πατρίδα μας.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΜΕ;;;
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 Ευθείες απειλές πολέμου από τον Τσαβούσογλου

Ε
υθείες απειλές για πόλεμο εναντίον της Ελλάδας 
εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, ζητώντας από τη χώρα μας 
να «συμμορφωθεί», διαφορετικά θα πάμε «τη 

δουλειά σε πιο προχωρημένο σημείο».
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ οξύνει περαιτέρω το ήδη βαρύ κλίμα των 
τελευταίων ημερών, το οποίο επιδεινώθηκε και από τις 
δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν θέλει να ξανα-
δεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από όσα είπε στην ομι-
λία του στο Κογκρέσο. Επιπλέον, οι απειλές έρχονται λίγες 
ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι η Ελλάδα 
πρόκειται να στείλει επιστολή στον γενικό γραμματέα 
του ΟΗΕ με την οποία αποδομεί πλήρως τις μονομερείς 
και ανυπόστατες αιτιάσεις της Τουρκίας για τα νησιά του 
Αιγαίου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Χουριέτ, με τίτλο «Αυξάνο-
νται οι απειλές κατά της Τουρκίας, θα κάνουμε αυτό που 
πρέπει», ο Τσαβούσογλου μίλησε σε Τούρκους δημοσιο-
γράφους στο αεροπλάνο ενώ επέστρεφε από το Ισραήλ.
«Δεν μπλοφάρουμε. Εάν η Αθήνα δεν συμμορφωθεί, θα 
πάμε τη δουλειά σε προχωρημένο σημείο» είπε χαρακτη-
ριστικά και πρόσθεσε πως μίλησε με τον ομόλογό του των 
ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και του είπε σε αυστηρούς τόνους 
ότι παρατηρείται παρέκκλιση από τις ισορροπίες ετών: «Τα 
είπαμε ξεκάθαρα στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν πολιτική ισορ-
ροπιών στο θέμα της Κύπρου, στα ελληνοτουρκικά και 
στο Αιγαίο. Παρατηρούμε μια παρέκκλιση από αυτή την 
ισορροπία. Το είπα στον Μπλίνκεν. Τον προειδοποίησα. 
Όσο και να μας λένε οι ΗΠΑ ότι οι βάσεις του ΝΑΤΟ σε μια 
χώρα δεν αποτελούν απειλή για μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, 
η αύξησή τους δεν έχει διαφύγει της προσοχής μας».
Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας επανήλθε στις Συνθήκες της Λωζάν-
νης και των Παρισίων, λέγοντας ότι η Ελλάδα τις έχει ανα-
τρέψει πλήρως και ότι πρέπει να «προσαρμοστεί», διαφο-
ρετικά η Τουρκία θα θέσει ζήτημα κυριαρχίας των νησιών. 
«Η διασάλευση του καθεστώτος των νησιών που δόθη-
καν με προϋποθέσεις με τη Συνθήκη της Λωζάννης και τη 
Συνθήκη των Παρισίων, ένα καθεστώς το οποίο ανατρέ-
πει η Ελλάδα, αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο. Όποια δικαι-
ολογία και να προβάλει η Ελλάδα δεν έχει ισχύ. Είπαμε 
στην Ελλάδα, η οποία άρχισε να στρατιωτικοποιεί τα νησιά 
από τη δεκαετία του 1960, ότι εάν δεν εγκαταλείψει αυτή 
την τακτική, θα θέσουμε ζήτημα κυριαρχίας τους. Είμα-
στε πολύ σοβαροί, δεν μπλοφάρουμε. Τα νησιά δόθηκαν 
με όρους. Εάν δεν προσαρμοστεί η Ελλάδα, εμείς αυτή 
τη δουλειά θα την πάμε σε πιο προχωρημένο σημείο. Τα 
βήματα που κάνει η Ελλάδα συνιστούν απειλή κατά της 
Τουρκίας» είπε χαρακτηριστικά.

Τι αναφέρει η ελληνική επιστολή στον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ
Η επιστολή που επέδωσε η ελληνική πλευρά, σύμφωνα 

με διπλωματικές πηγές, αποτελεί προϊόν πολύμηνης 
ενδελεχούς συνεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτή, απορρίπτονται 
στο σύνολό τους οι τουρκικοί ισχυρισμοί, ως αβάσιμοι 
νομικά, ιστορικά και επί των πραγματικών γεγονότων.
Ειδικότερα, η ελληνική πλευρά καταρρίπτει την τουρ-
κική επιχειρηματολογία περί «διασύνδεσης» της ελλη-
νικής κυριαρχίας των νησιών και των παρακείμενων 
νήσων του Αιγαίου με την δήθεν υποχρέωση αποστρα-
τικοποίησης των νησιών αυτών.
Τονίζεται ότι η διασύνδεση αυτή αποτελεί καθαρή αθέ-
τηση τόσο του γράμματος όσο και του πνεύματος της 
συνθήκης της Λωζάννης του 1923 και της συνθήκης 
των Παρισίων του 1947, που ορίζουν μόνιμα σύνορα 
και εδαφικά δικαιώματα στις χώρες που αναφέρονται, 
χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος όρος ή υποχρέωση.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όταν τα 
κράτη συνομολογούν μια συνθήκη που ορίζει σύνορα 
ή εδαφική κυριαρχία, ο βασικός σκοπός τους είναι να 
επιτύχουν σταθερότητα και τελικό καθεστώς (finality). 
Για τον λόγο αυτό, όταν μια συνθήκη ορίζει ένα σύνορο 
ή μια οριστική εδαφική διευθέτηση, αυτή η διευθέ-
τηση αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός από μόνο του, 
το οποίο δεν εξαρτάται πλέον από την συνθήκη.
Ο ορισμός ενός συνόρου αποτελεί μια αυτόνομη πραγ-
ματικότητα και δημιουργεί μονιμότητα.

Τα ελληνικά νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλο-
κρηπίδα
Αντιθέτως, τονίζεται στην επιστολή της Ελληνίδας 
Μονίμου Αντιπροσώπου, οι τουρκικές μονομερείς 
αιτιάσεις υπονομεύουν αναφανδόν την περιφερειακή 
ειρήνη και ασφάλεια.
Παράλληλα, τονίζεται ότι τα νησιά αυτά, σύμφωνα με 
τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας (άρθρο 121 (2), έχουν δικαιώ-
ματα σε χωρικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική ζώνη 
και υφαλοκρηπίδα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απορρίπτει στο σύνολο 
τους, τις σχετικές αιτιάσεις της Τουρκίας.
Η επιστολή επίσης απορρίπτει στο σύνολό τους τις τουρ-
κικές αιτιάσεις σχετικά με την αποστρατικοποίηση των 
νησιών του Αιγαίου, υπογραμμίζοντας ότι οι αιτιάσεις 
αυτές, οι οποίες δεν στέκουν νομικά, αλλά έχουν καθαρά 
πολιτικά κίνητρα, τροφοδοτούν έτι περαιτέρω την αστά-
θεια που προκαλεί η Τουρκία με τις ενέργειές της.

Ιδιαίτερη αναφορά στην παραβατικότητα 
της Τουρκίας
Επίσης, γίνεται σαφής αναφορά στην κλιμάκωση 
της επιθετικότητας της Τουρκίας, με την επίκληση 
του casus belli, καθώς και την στάθμευση έναντι των 
νησιών του Αιγαίου, μεγάλου αριθμού στρατιωτικών 
δυνάμεων.
Παράλληλα επισημαίνεται η παραβατική συμπεριφορά 
της Τουρκίας με ιδιαίτερα απειλητικές ενέργειες, τόσο 
με τις υπερπτήσεις ελληνικού εδάφους, όσο και με 
την παρενόχληση πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού και 
ερευνητικών σκαφών.
Η επιστολή καταλήγει λέγοντας ότι η Ελλάδα καλεί την 
Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία 
επί των νησιών του Αιγαίου, να απέχει από την απειλή 
χρήσης βίας, παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 2(4) του 
Χάρτη ου ΟΗΕ, και να σταματήσει να πραγματοποιεί 
παράνομες ενέργειες, οι οποίες παραβιάζουν την κυρι-
αρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες υποδηλώνουν ένα 
πνεύμα αναθεωρητισμού, βρίσκονται τελείως εκτός 
του βασικού πλαισίου των σχέσεων μεταξύ των κρα-
τών, όπως ορίζει ο Χάρτης του ΟΗΕ, και αποτελούν 
σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην 
περιοχή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα παραμένει πεπει-
σμένη ότι οι δύο χώρες μπορούν να επιλύσουν την 
μοναδική τους διαφορά, ήτοι τον ορισμό της Υφαλο-
κρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, 
στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και πάντα 
στη βάση του Διεθνούς Δικαίο.

Εκνευρισμός από την Τουρκία 
για την επιστολή της Ελλάδας 
στον ΟΗΕ, με την οποία 
καταρρίπτεται η «θεωρία» για 
απώλεια κυριαρχίας στα νησιά 
λόγω στρατιωτικοποίησης - «Δεν 
μπλοφάρουμε, εάν η Αθήνα 
δεν συμμορφωθεί, θα πάμε τα 
πράγματα μπροστά» διεμήνυσε ο 
Τσαβούσογλου
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 Για πρώτη φορά στην στην 
ιστορία της Γαλλίας, μια Ελληνίδα 
αναλαμβάνει κυβερνητικό πόστο.

Γ
ια πρώτη φορά στην ιστορία της 
Γαλλίας, μια Ελληνίδα αναλαμβάνει 
κυβερνητικό πόστο. Πρόκειται για 
την ως σήμερα ευρωβουλευτή με το 

κόμμα του Μακρόν, ιατρό Χρυσούλα Ζα-
χαροπούλου (Chrysoula Zacharopoulou), 
που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο Ανάπτυξης, 
Γαλλοφωνίας και Διεθνών Εταιρικών Σχέ-
σεων, δίπλα στη νέα υπουργό Ευρώπης και 
Εξωτερικών.
Η 46χρονη κυρία Ζαχαροπούλου είναι 
γυναικολόγος, με καταγωγή από την 
Πελοπόννησο. Εξελέγη ευρωβουλευ-

τής το 2019, με την παράταξη του Εμα-
νουέλ Μακρόν, La République en marche! 
(LREM).
Στο πλαίσιο των νέων της καθηκόντων θα 
συνεργάζεται στενά με τη νέα υπουργό 
Εξωτερικών της Γαλλίας, την Κατρίν 
Κολονά, ο διορισμός της οποίας στην 
κεφαλή της γαλλικής διπλωματίας επίσης 
ανακοινώθηκε σήμερα.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 
ανακοίνωσε σήμερα τα πρόσωπα που θα 
στελεχώσουν τη νέα του κυβέρνηση. 
Αμετακίνητος παραμένει στη θέση του ο 
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 
Μπρουνό Λεμέρ. Νέα υπουργός Εξωτερι-
κών στη θέση του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, η νυν 
πρέσβης της Γαλλίας στο Λονδίνο, Κατρίν 
Κολονά.

Μια Ελληνίδα στην κυβέρνηση 
Μακρόν, η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου

Σ
τη Νορβηγία φαίνεται πως βρίσκε-
ται ο μικρός Ράινερ, τον οποίο άρπα-
ξε κουκουλοφόρος από το σπίτι που 
έμενε με την μητέρα του στην Κηφι-

σιά. Πίσω από αυτήν την ενέργεια φαίνεται 
ότι βρίσκεται ο πατέρας του - όπως ο ίδιος 
γνωστοποίησε μέσω επιστολής του στον συ-
νήγορο της μητέρας. Ο ίδιος ο πατέρας έ-
δωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Star φωτο-
γραφικά ντοκουμέντα με τον Ράινερ από την 
Νορβηγία.
Ο πατέρας του Ράινερ λέει πως οι φωτογρα-
φίες αυτές είναι των τελευταίων δύο ημε-
ρών και πως ο μικρός είναι «ευτυχισμένος» 
στη Νορβηγία. Το παιδάκι φωτογραφίζεται 
στη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Νορβη-
γία και χαμογελάει στον μπαμπά του. Σε ένα 
άλλο στιγμιότυπο ο μικρός Ράινερ παίζει με 
τα ξαδέρφια του.
«Το αγόρι είναι στο σπίτι του στη Νορβη-
γία. Επέστρεψε στο σπίτι 
του και επανενώθηκε με 
τους φίλους του, τον παι-
δικό σταθμό, επανενώ-
θηκε με την οικογένειά του 
μετά από δυο χρόνια», λέει 
ο Skaj Haaheim, δικηγόρος 
του πατέρα.
Σύμφωνα με τον δικηγό-
ρου του πατέρα που μίλησε 
αποκλειστικά στο Star το 
παιδί βρίσκεται ήδη στην Νορβηγία από 
χθες το απόγευμα. Όπως ενημέρωσε με επι-
στολή τον δικηγόρο της μητέρας: «Το παιδί 
θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση και οι 
νορβηγικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας 
θα προσφέρουν υποστήριξη, εάν χρειαστεί, 
εάν υποδεικνύεται ότι το παιδί έχει τραυμα-
τιστεί κατά τη διάρκεια της απαγωγής».
Η διαδρομή του μικρού Ράινερ για τη Νορ-
βηγία ήταν μεγάλη. Στις 8.30 το βράδυ της 
24ης Μαϊου γίνεται η απαγωγή. Μία ώρα 
μετά, στις 9.26 οι δράστες εγκαταλείπουν 
το λευκό βαν στη λεωφόρο Συγγρού. Λίγες 
ώρες μετά οι αρχές εντοπίζουν το στίγμα του 
κινητού συγγενή του πατέρα στην Καλλιθέα 
Βοιωτίας.
Στη μία το ξημέρωμα ενεργοποιείται το 
Amber Alert για τον Ράινερ. Στις 6.18 το πρωί 
oι δυο άνδρες μαζί με το παιδί, παίρνουν 
την πτήση για Κοπεγχάγη. Στις 8.02 το αερο-
πλάνο προσγειώνεται στην πρωτεύουσα της 
Δανίας και από εκεί οδικώς φτάνουν στην 
Νορβηγία.

Το διαβατήριο του 6χρονου είναι στα χέρια 
της μητέρας εδώ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
αποκλειστικές πληροφορίες του Star, ο πατέ-
ρας μαζί με συγγενικό του πρόσωπο έβγα-
λαν το παιδί από την Ελλάδα με άλλο όνομα. 
«Γκουντμπράτσον Σβερνικολάι», ήταν τα 
στοιχεία στα ταξιδιωτικά έγγραφα του Ράι-
νερ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ 
για τον 6χρονο Ράινερ
Ανακοίνωση για την υπόθεση της αρπαγής 
ανηλίκου στην περιοχή της Κηφισιάς (σ.σ. 
πρόκειται για τον 6χρονο Ράινερ) εξέδωσε η 
Ελληνική Αστυνομία.
Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακό-
λουθα:
«Βραδινές ώρες της Κυριακής 22 Μαΐου 
2022, μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφι-
σιάς ημεδαπή και κατήγγειλε ότι, όπως ενη-

μερώθηκε τηλεφωνικά 
από συγγενικό της πρό-
σωπο, λίγο νωρίτερα 
άγνωστος άνδρας με 
καλυμμένα τα χαρακτη-
ριστικά του προσώπου 
του, μετέβη στην οικία 
τους, άρπαξε τον ανή-
λικο γιό της, τον επιβί-
βασε σε όχημα που ήταν 
σταθμευμένο εξωτερικά 

αυτής και αποχώρησαν.
Το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, που επιλή-
φθηκε προανακριτικά της υπόθεσης, πραγ-
ματοποίησε άμεσα τις προβλεπόμενες ενέρ-
γειες και στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής της 
Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών, προέβη στην 
ενεργοποίηση του κοινωνικού συναγερμού 
«Amber Alert Hellas», προς αναζήτηση του 
αγνοούμενου ανηλίκου.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ανωτέρω 
ανήλικος φέρεται πρώτες πρωινές ώρες της 
Τετάρτης 25 Μαΐου 2022, συνοδευόμενος 
από δύο άνδρες αλλοδαπούς, να αποχώ-
ρησε αεροπορικώς με προορισμό ευρωπα-
ϊκή χώρα (intra Schengen).
Σημειώνεται ότι, από την Ελληνική Αστυνο-
μία, αναπτύχθηκε διεθνής συνεργασία με 
τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές Αρχές για την 
πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλή-
θηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών 
Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε η 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης».

Ο πατέρας του 6χρονου Ράινερ δίνει 
στη δημοσιότητα φωτό του παιδιού στη 
Νορβηγία και επιμένει: «Είναι ευτυχισμένος» 
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Στελέχη του αμερικανικού Πενταγώνου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Joint Strike Fighter 
Program Office μετέβησαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Κ
ινητικότητα σε Αθήνα και Ου-
άσιγκτον προκαλεί το επίση-
μο αίτημα που κατέθεσε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης να ε-

ντάξει η ελληνική πολεμική αεροπο-
ρία στο οπλοστάσιό της τα υπερσύγ-
χρονα αμερικανικά μαχητικά αερο-
σκάφη 5ης γενεάς F-35.
Τεχνικό επιτελείο αποτελούμενο από 
στελέχη του αμερικανικού Πενταγώ-
νου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
JSF PO (Joint Strike Fighter Program 
Office) για την κατασκευή των μαχη-
τικών αεροσκαφών F-35 βρίσκονται 
ήδη στην Αθήνα και όπως ανακοινώ-
θηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας συναντήθηκαν με τον υπουργό 
Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρέ-
σβης των ΗΠΑ Αθήνα  Τζωρτζ Τζέιμς 
Τσούνης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 
Υπουργός Εθνικής Αμύνης υπογράμ-
μισε ότι σε συνέχεια της επίσκεψης του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη στις ΗΠΑ, θα ξεκινήσει, άμεσα, η 
διαδικασία απόκτησης αεροσκαφών 
F-35, τα οποία θα καλύψουν προβλε-
πόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις 
της Πολεμικής Αεροπορίας.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι 
τα Γενικά Επιτελεία θα προβούν στις 
απαιτούμενες ενέργειες, στο πλαίσιο 
της ισχύουσας διαδικασίας προμή-
θειας αμυντικών εξοπλισμών. Κατά τη 
συνάντηση, τονίστηκε ότι η απόκτηση 
των αεροσκαφών F-35, η οποία θα ενι-
σχύσει, περαιτέρω, την αποτρεπτική 
ικανότητα της χώρας και την διαλει-
τουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων 
Ελλάδος και ΗΠΑ, αντανακλά το στρα-
τηγικό επίπεδο των διμερών αμυντι-
κών σχέσεων.
Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να αγο-
ράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μία 
μεγάλη μοίρα αμερικανικών μαχητι-
κών αεροσκαφών F-35 και η συζή-
τηση με την ομάδα των τεχνοκρατών 
του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας 
από το JSF Programme Office αποσκο-
πεί στο να επικαιροποιηθούν τα στοι-
χεία της αιτούμενης προμήθειας, να 

διασαφηνιστεί πότε μπορεί να ξεκινή-
σει η παραλαβή των F-35, πόσα μαχη-
τικά 5ης γενιάς μπορούν να παραδί-
δονται κατ’ έτος και να οριστικοποιη-
θούν τα χαρακτηριστικά που θα έχουν 
τα αεροσκάφη που θα αναλάβουν τη 
φρούρηση του Αιγαίου από το τέλος 
της δεκαετίας.
Είναι η τρίτη φορά μέσα στο τελευ-
ταίο εξάμηνο που η ομάδα των Αμε-
ρικανών από το JSF Programme Office 
έρχεται στην Ελλάδα για να συζητή-
σει λεπτομέρειες σχετικά με το υπό 
διαπραγμάτευση συμβόλαιο ώστε να 
οριστικοποιηθεί η επίσημη επιστολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Letter 

of Request - LOR), η οποία μετά την 
έγκρισή της από τις νομοθετικές αρχές 
των Ηνωμένων Πολιτειών θα μετατρα-
πεί σε δεσμευτική επιστολή (Letter of 
Acceptance) και θα δεσμεύει την Ουά-
σινγκτον στις ανώτατες τιμές πώλησης 
των F-35 στην Ελλάδα.
Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι το 
πρόγραμμα παραγωγής των F-35 βρί-
σκεται σε ώριμο στάδιο σε παγκόσμιο 
επίπεδο με μια διεθνή γραμμή παρα-
γωγής και έτσι η τιμή ενός F-35A (fly 
away cost) προσεγγίζει τα 80 εκατ. 
δολάρια μειούμενη. Από την Ουά-
σινγκτον υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι 
η τιμή για κάθε F-35 χωρίς τα όπλα 
του και χωρίς να αθροίζεται το σημα-
ντικό κόστος που θα απαιτηθεί για τη 
δημιουργία των υποδομών υποστή-
ριξης, ασφαλείας και την εκπαίδευση 
των χειριστών θα είναι μικρότερη 
από την τιμή των γαλλικών μαχητικών 
Rafale που παραλαμβάνει η Πολεμική 
Αεροπορία. Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του προγράμματος αναμένε-

ται να ξεπεράσει σημαντικά τα 3 δισ. 
ευρώ. Οι δραματικές εξελίξεις από 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία δίνουν στην Αθήνα περιθώρια να 
διαπραγματευθεί τα δημοσιονομικά 
όρια και επιπλέον οι Αμερικανοί ισχυ-
ρίζονται ότι η αποπληρωμή του προ-
γράμματος θα γίνει σε βάθος χρόνου 
και με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότη-
σης στο πλαίσιο των προβλέψεων της 
αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ 
που εγκρίθηκε μόλις προσφάτως.
Αρμόδιοι παράγοντες λένε ότι η 
γραμμή παραγωγής των F-35 θα βρί-
σκεται σε πλήρη ανάπτυξη την περί-
οδο 2026-2031, γεγονός που ανοίγει 
την προοπτική παραλαβής των πρώ-
των F-35 με την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος αναβάθμισης των 80 F-16 
Block 52 της Πολεμικής Αεροπορίας 
στην έκδοση VIPER.
Μετά την αποπομπή της Τουρκίας από 
το πρόγραμμα των F-35 υπάρχουν δια-
θέσιμες θέσεις στη γραμμή παραγω-
γής των F-35 που θα μπορούσαν να 
αποδοθούν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα 
την περίοδο 2026-2031. Αμερικανικές 
πηγές προειδοποιούν ωστόσο ότι αν 
η Μοίρα των F-35 δεν ζητηθεί από την 
Αθήνα με επίσημη LOR εγκαίρως, θα 
μπορούσε να υπάρξει καθυστέρηση, 
αφού η αργοπορημένη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και τελικώς παραγγε-
λία θα οδηγήσει στην απόδοση των 
slots σε άλλες χώρες.

Τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον υπουργό Άμυνας της Βρε-
τανίας
O υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, είχε σήμερα τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον Βρετανό 
ομόλογό του, Μπεν Ουάλλας.
Στο επίκεντρο της επικοινωνίας των 
δύο ανδρών, βρέθηκαν οι δυνατότη-
τες ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής 
συνεργασίας και αμοιβαία επωφελών 
εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Όπως ανακοινώθηκε, έγινε επίσης 
ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις 
στην Ουκρανία και την κατάσταση 
ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην Αθήνα αμερικανικό κλιμάκιο - Ξεκινά 
άμεσα η διαδικασία για την απόκτηση των F-35

Ξέφυγαν οι τιμές στα νησιά: 
23€ η μερίδα γύρο, 5€ μια 
μπάλα παγωτό

Σ
ε εξωφρενικά επίπεδα φτάνουν οι τιμές στα δη-
μοφιλή ελληνικά νησιά που έχουν αρχίσει να υ-
ποδέχονται τους τουρίστες, Έλληνες και ξένους.
Η κάμερα του Alpha βρέθηκε στο λιμάνι του Πει-

ραιά και ρώτησε όσους επέστρεφαν από αυτά για τις 
ανατιμήσεις που υπάρχουν και κάθε ένας, είχε να πει μία 
δική του, ξεχωριστή ιστορία ανατιμήσεων.
Στην Μύκονο, όπου περιμένεις οτι τα πάντα θα είναι 
πανάκριβα, ένα απλό πίτα γύρο έχει φτάσει τα 5-5,5 
ευρώ, ενώ μία μερίδα γύρο ξεκινάει από 17 ευρώ, όπως 
λέει και το ζευγάρι που μίλησε στην κάμερα και φτάνει 
ακόμα και τα 23 ευρώ. Όσον αφορά τα σάντουιτς; Αυτά 
είναι περίπου στα 10 ευρώ.
Καφές στο νησί των ανέμων ξεκινάνε από τα 5 ευρώ, 
όσο και μία μπάλα παγωτό, ενώ μία κοπέλα είπε πως 
αγόρασε ένα μπουκαλάκι νερό των 500 ml, έναντι 2 
ευρώ.
Ακριβή αποδεικνύεται η βραδινή έξοδος τόσο στον Ίο, 
όσο και στην Νάξο, όπου ένα απλό ποτό ξεκινάει από 13 
ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 15.

Ξέφυγαν οι τιμές των αγροτικών προϊό-
ντων 
Ο συνδυασμός των εκρηκτικών αυξήσεων στα αναλώ-
σιμα (ζωοτροφές, λιπάσματα, σπόροι), με τις ακραίες 
καιρικές συνθήκες σε πολλές γωνιές του πλανήτη, τις 
υψηλές τιμές της Ενέργειας και τις σφοδρές αναταράξεις 
στην εφοδιαστική και λόγω του πολέμου στην Ουκρα-
νία, έχει πυροδοτήσει ένα ράλι των τιμών σε βασικά 
είδη διατροφής. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: ο δείκτης 
τιμών των αγροτικών προϊόντων βρίσκεται στα υψηλό-
τερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών.  
Ειδικά για το σιτάρι, δεν θα ήταν υπερβολή να μιλήσει 
κανείς για ένα θρίλερ. Σπάζοντας ένα ρεκόρ 14 ετών τον 
περασμένο Μάρτιο, η τιμή του παραμένει στα ύψη. Τις 
τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφεται μικρή υπο-
χώρηση του στα 11,2 δολάρια, καθώς καθησυχάστη-
καν προσωρινά οι έντονες ανησυχίες για την επάρκεια 
ενός τόσο σημαντικού προϊόντος. Αυτό δεν έγινε, όμως, 
ως δια μαγείας, ούτε επειδή βρέθηκε οδός διαφυγής 
για τα 25 εκατ. τόνους παγιδευμένων ουκρανικών σιτη-
ρών. Απλώς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αγρό-
τες στράφηκαν στην καλλιέργεια σιταριού, βλέποντας 
την τιμή του καλαμποκιού να πέφτει μετά από εμπορική 
συμφωνία Κίνας- Βραζιλίας. 
Όπως επισημαίνεται σε ειδική έκθεση των αναλυτών της 
Τράπεζας Πειραιώς, καθώς ξεκινάει η νέα καλλιεργητική 
περίοδος για το 2022-23, (έκθεση USDA), οι παγκόσμιες 
προοπτικές για την αγορά σιταριού αφορούν χαμηλότε-
ρες προμήθειες και κατανάλωση, αυξημένο εμπόριο και 
χαμηλά αποθέματα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις 
τιμές του σιταριού άρα και των αλεύρων; Η κίνηση της 
Ινδίας να περιορίσει τις εξαγωγές αύξησε σημαντικά τις 
τιμές του σιταριού, ωστόσο η αγορά προσδοκά πιθανή 
εξομάλυνση του ζητήματος, κάτι που αναμένεται να ανα-
κόψει το ράλι στην τιμή του. Επί του παρόντος, η τιμή του 
είναι 73% υψηλότερη από πέρσι. 
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Η 21χρονη Αγγλίδα τουρίστρια 
ισχυρίζεται ότι βιάστηκε από τον 
πρώην παίκτη του Big Brother, Στηβ 
Μιλάτο στην Ρόδο.

Ο 
φερόμενος δράστης διαψεύδει 
ότι έχει προχωρήσει στην πρά-
ξη για την οποία κατηγορείται κα-
θώς υποστηρίζει ότι ήρθε σε σε-

ξουαλικη επαφή με τη νεαρή Αγγλίδα τουρί-
στρια με την συναίνεσή της.
Σημειώνεται ότι ο Μιλάτος πήρε προθεσμία 
για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή, στις 
14:00. 

Η κατάθεση της 21χρονης για τον 
βιασμό στη Ρόδο
Την Δευτέρα 23 Μαϊου, γύρω στις 7 το από-
γευμα η 21χρονη Αγγλίδα 
τουρίστρια πήγε με την 
φίλη της στη Λίνδο για να 
διασκεδάσουν με αφορμή 
τα γενέθλια της. Πέρασαν 
από διάφορα μαγαζιά και 
λίγο μετά τις 12 τη νύχτα, 
κατέληξαν σε ένα γνωστό 
κλαμπ της περιοχής για να 
συνεχίσουν την διασκέ-
δαση τους. Εκεί, ένας άγνωστος σε εκείνην 
άνδρας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, 
άρχισε να την παρενοχλεί λεκτικά ενώ ταυ-
τόχρονα τους προσκαλούσε να πάνε μαζί 
του σε ένα άλλο κλαμπ.
Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται η ίδια στην 
κατάθεση της, προσπαθούσε να πείσει και 
την φίλη της να ακολουθήσει, όμως εκείνη 
του εξήγησε ότι έχει σχέση και πως δεν επι-
θυμεί κάτι περισσότερο. Σύμφωνα πάντα με 
όσα υποστηρίζει η 21χρονη, οι δυο κοπέλες 
πείστηκαν να τον ακολουθήσουν. Η 21χρονη 
Αγγλίδα βρέθηκε μαζί του σε ένα παρακεί-
μενο δρόμο για να συζητήσουν.  «Εκεί με 
φίλησε χωρίς την θέληση μου, ενώ ήμουν 
πολύ μεθυσμένη» κατέθεσε ενώπιον των 
αστυνομικών. Και συνέχισε: «Μετά έβαλε 
με βία τα δάχτυλα του μέσα στα γεννητικά 
μου όργανα. Εκεί φοβήθηκα και αφέθηκα 
στις ορέξεις του».
Η 21χρονη ισχυρίζεται ότι ο πρώην παίκτης 
του ριάλιτι παιχνιδιού Big Brother, κατέβασε 
το παντελόνι του και πως του έκανε στομα-
τικό έρωτα. «Δεν ήθελα να το κάνω, ανα-
γκάστηκα να το κάνω γιατί φοβήθηκα» λέει 
σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεση 
της. Μετά την τράβηξε, την γύρισε πλάτη με 

βία και προέβη σε σεξουαλική πράξη μαζί 
της χωρίς μάλιστα προφύλαξη.
Βάσει των ισχυρισμών της 21χρονης, η 
πράξη κράτησε περίπου 15 με 20 δευτερό-
λεπτα ενώ εκείνη του είπε να σταματήσει 
και να φύγει γιατί είχε τρομάξει. Ο φερόμε-
νος δράστης συνέχισε να την πιέζει, ζητώ-
ντας της να του κάνει στοματικό έρωτα, υπο-
στηρίζει η νεαρή τουρίστρια. «Στη συνέχεια 
επειδή με ανάγκασε να του κάνω στοματικό 
έρωτα, βάζοντας μεγάλη πίεση, προκαλώ-
ντας μου πόνο, τον παρακάλεσα να σταμα-
τήσει για να φύγω. Στην αρχή δεν με άφηνε 
να φύγω αλλά όταν είδε ότι δεν θέλω άλλο, 
τότε μου είπε με άγριο ύφος, να σηκωθώ 
να φύγω. Έτρεχα πανικόβλητη να πάω στη 
παρέα μου».
Η 21χρονη αναφέρει στην κατάθεση της ότι 
συνάντησε κόσμο στη Λίνδο που προθυ-

μοποιήθηκε να την βοη-
θήσει, προσφέροντας 
της νερό. Είπε δε στους 
αστυνομικούς ότι δεν 
έχει κάνει κάποιο ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο που 
να αφορά περίπτωση 
βιασμού στην πατρίδα 
της και πως ουδέποτε 
συναίνεσε στην πραγμα-

τοποίηση σεξουαλικής πράξης.
Σημειώνεται ότι ο φερόμενος δράστης, Στηβ 
Μηλάτος, μέσω του συνηγόρου του, Στέλιου 
Αλεξανδρή, υποστήριξε ότι όλα όσα έγιναν, 
συνέβησαν με την συναίνεση της 21χρονης 
και πως σε καμία περίπτωση δεν την ανά-
γκασε να κάνει κάτι χωρίς την θέληση της.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Στηβ Μι-
λάτος
Ο φερόμενος δράστης πρόκειται να οδη-
γηθεί μέσα στην ημέρα ενώπιον Ανακριτή 
και εισαγγελέα προκειμένου να απολογη-
θεί. Ο συνήγορος του και γνωστός ποινικο-
λογος, Στέλιος Αλεξανδρής, μιλώντας στο 
protothema.gr ανέφερε ότι ο πελάτης του 
δεν προχώρησε στην πράξη για την οποία 
κατηγορείται καθώς ήρθε σε σεξουαλικη 
επαφή με τη νεαρή Αγγλίδα τουρίστρια με 
την συναίνεσή της.
Ο 30χρονος άνδρας, γνωστός από τη συμ-
μετοχή του στο ριάλιτι Big Brother, αλλά και 
- παλαιότερα - σε πρωϊνή εκπομπή της ελλη-
νικής τηλεόρασης, συνελήφθη το βράδυ 
της Τρίτης, από αστυνομικούς της Λίνδου, 
έπειτα από καταγγελία 21χρονης Αγγλίδας 
για βιασμό.

επικαιρότητα

Ρόδος: Εξετάζεται από ψυχίατρο και 
ιατροδικαστή η 21χρονη - Αρνείται τις 
κατηγορίες ο Στηβ Μιλάτος 

Αθηνά Ωνάση: Ο επιχειρηματίας 
που «έκλεψε» την καρδιά της

Η Αθηνά Ωνάση μετά το δύσκολο και 
πολυσυζητημένο διαζύγιό της, από 
τον Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο είναι 
ξανά ερωτευμένη.

Ο 
έρωτας χτύπησε ξανά πόρτα της 
«χρυσής» κληρονόμου όπως την 
αποκαλούν και τα δημοσιεύματα 
έχουν «φουντώσει» για τον έρω-

τα που ζει στο πλευρό πλούσιου επιχειρη-
ματία τον οποίο γνώρισε όταν του πούλησε 
το πανέμορφο άλογο της, Κορνέτο Κ.
Να υπενθυμίσουμε πως το συγκεκρι-
μένο άλογο ήταν του πρώην συζύγου της, 
ωστόσο μετά τον χωρισμό της παρέμεινε σε 
εκείνη, η οποία στη συνέχεια το πούλησε. 
Ο Αλμπέρτο Ζόρζι εκτός από επιχειρημα-
τίας, είναι και αθλητής ιππασίας, ο οποίος 
μάλιστα, είναι ο άνθρωπος που αγόρασε το 
άλογο της Αθηνάς Ωνάση και έτσι ξεκίνησε 
η γνωριμία τους.
O Αλμπέρτο και η Αθηνά ξεκίνησαν να 
μιλάνε πριν γίνει η πώληση, με την επικοι-
νωνία τους να γίνεται ολοένα και εντονό-
τερη, όσο περνούσε ο καιρός, με αποτέλε-
σμα να έρθουν πολύ κοντά.
Η Αθηνά Ωνάση και ο Αλέμπερτο Ζόρζι, 
σύμφωνα με τα ξένα Μέσα, έχουν πραγ-
ματοποιήσει πολλές κοινές εξόδους, χωρίς 
όμως να έχουν επιβεβαιώσει την μεταξύ 
τους σχέση. Άλλωστε, με μία αναζήτηση θα 
διαπιστώσει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία 
κοινή φωτογραφία τους.
Αξίζει να αναφέρουμε πως στο παρελθόν 

υπήρξαν φήμες πως η Αθηνά Ωνάση ήταν 
το τρίτο πρόσωπο, αλλά και η αιτία χωρι-
σμού του Αλμπέρτο Ζόρζι με τη σύζυγό του, 
ονόματι Αναλίσα Τζιουντίνι, κάτι που επίσης 
δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.
Ο Αλμπέρτο Ζόρζι μεγάλωσε στο Μονσε-
λίτσε κοντά στην Πάντοβα, στην όμορφη 
περιφέρεια του Βενέτο. Η ιππασία τον κέρ-
δισε όταν σε ηλικία εννέα ετών ο αδελφός 
του τον έπεισε να ανέβει σε ένα πόνι.
Το σχολείο δεν του άρεσε και άρχισε να 
ασχολείται σοβαρά με την ιππασία από τα 
18 του. Παρ’ όλα αυτά σπούδασε μηχανι-
κός λόγω της άλλης μεγάλης του αγάπης, 
των αυτοκινήτων. Μάλιστα έλεγε αστειευ-
όμενος: «Τουλάχιστον θα ήξερα να αλλάζω 
μια ρόδα σε περίπτωση που η ιππασία δεν 
πήγαινε καλά». 
Στο σχολείο ήταν το «περίεργο», ντροπαλό 
παιδί που είχε πάθος με τα άλογα. Όταν πια 
άρχισε να κερδίζει κούρσες και να φιγου-
ράρει στις εφημερίδες, όλοι ένιωθαν υπε-
ρήφανοι που γνώριζαν αυτό το «περίεργο» 
παιδί.
Πριν από λίγες ημέρες, οι φήμες πήραν ξανά 
“φωτιά” αφού σύμφωνα με πηγές που βρί-
σκονται πολύ κοντά στην Αθηνά Ωνάση, ο 
Αλπέρτο έχει ήδη αφήσει τη σύζυγο του για 
χάρη της αφού έχει αποφασίσει να ζήσει 
μαζί της.
Ο Ιταλός επιχειρηματίας και αθλητής φαί-
νεται να είναι πολύ ερωτευμένος με την 
εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση και δείχνει 
πρόθυμος να ανατρέψει τα πάντα στη ζωή 
του για να την παντρευτεί.
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Τα πλοία μπορούν να το 
χρησιμοποιούν - O κίνδυνος από τις 
νάρκες εξαλείφθηκε, ανακοίνωσε 
σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Τ
α πολιτικά σκάφη μπορούν να χρη-
σιμοποιούν με ασφάλεια το λιμά-
νι της Μαριούπολης, στην Αζοφική 
Θάλασσα, καθώς ο κίνδυνος από τις 

νάρκες εξαλείφθηκε, ανακοίνωσε σήμερα το 
ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με τη Μόσχα, έχει ανοιχθεί από 
χθες Τετάρτη ένας θαλάσσιος ανθρωπιστι-
κός διάδρομος στην Αζοφική.
Η Ρωσία έθεσε υπό τον έλεγχό της τη 
Μαριούπολη την περασμένη εβδομάδα, 
αφού παραδόθηκαν περισσότεροι από 
2.400 Ουκρανοί μαχητές στο πολιορκημένο 
χαλυβουργείο του Αζοφστάλ.

«Απο-ουκρανοποίηση» των μαθη-
τών της Μαριούπολης 
αποφάσισε η Ρωσία
Τη «ρωσοποίηση» των 
μαθητών της Μαριούπο-
λης αποφάσισαν οι ρωσι-
κές αρχές που ελέγχουν την 
πόλη, που καταργούν τις 
σχολικές διακοπές του καλο-
καιριού για να προετοιμα-
στούν οι μαθητές για το ρωσικό σχολικό 
πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουτσένκο, 
σύμβουλο του Ουκρανού δημάρχου της 
Μαριούπολης, της οποίας οι υπερασπιστές 
παραδόθηκαν, «οι κατακτητές ανακοίνωσαν 
την παράταση του σχολικού έτους μέχρι την 
1η Σεπτεμβρίου».
«Όλο το καλοκαίρι τα παιδιά θα κάνουν 
μαθήματα ρωσικής γλώσσας, ρωσικής ιστο-
ρίας και μαθηματικών στα ρωσικά. Ο βασι-
κός σκοπός είναι η αποουκρανοποίηση και 
η προετοιμασία (των μαθητών) για την επι-
στροφή τους στα θρανία με βάση το ρωσικό 
σχολικό πρόγραμμα», υποστήριξε.
Ο Αντριουτσένκο σημείωσε όμως ότι οι 
Ρώσοι «κατακτητές» δεν έχουν καταφέρει 
ακόμη να βρουν αρκετούς καθηγητές, «μόνο 
53 εκπαιδευτικούς για 9 σχολεία». Δεν διευ-
κρίνισε πόσοι μαθητές φοιτούν σε αυτά τα 
σχολικά ιδρύματα.
Έπειτα από τρίμηνη πολιορκία που κατέ-
στρεψε αυτήν την πόλη των 500.000 κατοί-
κων, οι ρωσικές δυνάμεις κατέφεραν στις 
20 Μαΐου να καταθέσουν τα όπλα οι τελευ-
ταίοι μαχητές που υπερασπίζονταν το χαλυ-

βουργείο Αζοφστάλ. Σύμφωνα με το ρωσικό 
υπουργείο Άμυνας, περίπου 2.500 Ουκρα-
νοί στρατιώτες του τάγματος του Αζόφ, 
τους οποίους η Ρωσία χαρακτηρίζει «ναζί», 
παραδόθηκαν. Ο αριθμός αυτός δεν έχει 
επιβεβαιωθεί από το Κίεβο.

Ο ιδιοκτήτης του Αζοφστάλ θα 
προσφύγει κατά της Ρωσίας ζητώ-
ντας 17-20 δισ. δολάρια
Αγωγή κατά της Ρωσίας ύψους 17-20 δισ. 
δολαρίων θα καταθέσει ο δισεκατομμυριού-
χος Ρινάτ Αχμέτοφ, που είναι και ο πλουσι-
ότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Το ποσό 
αφορά σε αποζημίωση για τις καταστροφές 
που προκάλεσαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί 
στο εργοστάσιο χαλυβουργίας του Άζοφ-
σταλ, στη Μαριούπολη.
Το εργοστάσιο υπέστη σοβαρές ζημιές, 
ενώ έγινε το τελευταίο οχυρό αντίστασης 
στην πόλη, που τελούσε υπό πολιορκία. Η 
μονάδα χάλυβα και σιδήρου «Ιλίτς», που 

ανήκει επίσης στον Αχμέ-
τοφ, υπέστη επίσης σοβαρές 
ζημιές κατά την διάρκεια των 
ρωσικών βομβαρδισμών 
στην Μαριούπολη.
«Θα καταθέσουμε οριστικά 
αγωγή κατά της Ρωσίας και 
θα ζητήσουμε τις δέουσες 
αποζημιώσεις για όλες τις 

ζημίες και τις απώλειες των επιχειρήσεων» 
δήλωσε ο Ρινάτ Αχμέτοφ, ο οποίος είναι επί-
σης ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης χαλυβουρ-
γίας της Ουκρανίας Metinvest, σε συνέ-
ντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο 
mrpl.city.
Ερωτηθείς πόσα χρήματα έχει χάσει η 
Metinvest από τις καταστροφές που προ-
κλήθηκαν σε «Αζοφστάλ» και «Ιλίτς», ο 
Αχμέτοφ είπε ότι «το κόστος αντικατάστα-
σης ... λόγω της ρωσικής επιθετικότητας 
κυμαίνεται από 17 έως 20 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί στην 
αγωγή που θα κατατεθεί κατά της Ρωσίας».
Ωστόσο, ο Αχμέτοφ έχει αντιμετωπίσει 
τεράστια προβλήματα, ενώ η επιχειρημα-
τική του αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει 
πριν ακόμη τον πόλεμο, λόγω των μαχών 
στην ανατολική Ουκρανία εδώ και οκτώ 
χρόνια, με την κατάληψη εδαφών από φιλο-
ρώσους αυτονομιστές.
Από την 24η Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκί-
νησε η ρωσική εισβολή, η Metinvest είχε 
ανακοινώσει ότι δεν θα είναι σε θέση να 
καλύπτει τα συμβόλαια των προμηθειών 
της.

Το λιμάνι της Μαριούπολης είναι 
ανοικτό για τα πλοία, ανακοίνωσαν 
οι Ρώσοι 

Αντετοκούνμπο: Αυτή η πόλη δεν είναι 
για μένα, «ξεσπά» ο Γιάννης έπειτα από 
πανάκριβο δείπνο στο Λος Άντζελες 

Ο σταρ των Μιλγούοκι Μπακς πήγε 
με την οικογένειά του για δείπνο σε 
εστιατόριο στο Δυτικό Χόλιγουντ - 
Χαρακτήρισε υπέροχο το φαγητό, 
αλλά σχολίασε και τις... αλμυρές τιμές, 
προσθέτοντας πως η ζωή στο Λος 
Άντζελες δεν του ταιριάζει

Α
κόμη και ένας άνθρωπος που έχει 
αποκομίσει (στην καριέρα του ως 
τώρα) πάνω από 140 εκατ. δολά-
ρια μπορεί να βρίσκει ένα εστιατό-

ριο ακριβό. Όπως για παράδειγμα συνέβη 
και με τον  Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Οι Μπακς αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς 
της Ανατολής από τους Σέλτικς και ο ηγέτης 
των περσινών πρωταθλητών του NBA έχει 
τον χρόνο να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης 
και ξεκούρασης με την οικογένεια του.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται τις τελευ-
ταίες ημέρες με τη σύζυγό του και τα δύο 
τους παιδιά στο Λος Άντζελες και όλοι μαζί 
βρέθηκαν σ’ ένα από τα καλύτερα εστιατό-
ρια της πόλης.
Το περίφημο Catch στο δυτικό Χόλιγουντ, 
με θέα όλο το Λος Άντζελες και μια κουζίνα 
με θαλασσινά που έχει υμνηθεί από πολ-
λούς.
Σ’ αυτή τη λίστα προστέθηκε και ο Greek 
Freak, ο οποίος έγινε αντιληπτός κατά την 
έξοδό του (με το σχετικό βίντεο να «ανεβαί-
νει» στο TMZ) κι όταν ρωτήθηκε για την ποι-
ότητα του φαγητού το χαρακτήρισε «απί-
στευτο», αλλά με το γνωστό χαμόγελο που 
συνοδεύει κάθε του ατάκα, πρόσθεσε με 
χιουμοριστική διάθεση: «Απίστευτο, αλλά 

πανάκριβο. Πανάκριβο. Αυτή η πόλη δεν 
είναι για μένα».
Κι όταν ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο 
του είπε με χιούμορ «εντάξει είναι ακριβό, 
αλλά έχεις πολλά λεφτά και τίποτα δεν μπο-
ρεί να είναι ακριβό όταν περνάς καλά με την 
οικογένειά σου», ο Γιάννης χαμογέλασε και 
συμφώνησε μαζί του λέγοντας «δεν μπορείς 
να βάλεις καμία τιμή σ’ αυτό».
Ο Αντετοκούνμπο ποτέ δεν ήταν ο αθλητής 
που έκανε επίδειξη του πλούτου του, παρα-
μένοντας σεμνός και ταπεινός, ενώ λίγο πριν 
αναχωρήσουν με το αυτοκίνητό τους, στην 
επισήμανση ότι βρίσκεται για μια ακόμη 
φορά στην κορυφαία πεντάδα του NBA 
και ήταν ο μοναδικός που τα κατάφερε έχο-
ντας το σύνολο των ψήφων, απάντησε «...το 
εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ».

Στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ 
ο Γιάννης
Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο. Μπορεί να 
μην επικράτησε του Νίκολα Γιόκιτς όσον 
αφορά το βραβείο του πολυτιμότερου 
παίκτη της σεζόν ωστόσο ψηφίστηκε στην 
καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ για τη σεζόν 
2021-22. Και όχι μόνο ψηφίστηκε, αλλά... 
κυριάρχησε στην ψηφοφορία!
Συγκεκριμένα ήταν ο μοναδικός παίκτης που 
είχε το 100/100 των ψήφων για την πρώτη 
πεντάδα, με τους Λούκα Ντόντσιτς και 
Νίκολα Γιόκιτς να ήταν στην δεύτερη θέση 
της λίστας με 88/100 ψήφους για την All NBA 
First Team. Οι υπόλοιποι δύο παίκτες που 
συμπλήρωσαν την καλύτερη πεντάδα ήταν 
οι Ντέβιν Μπούκερ και Τζέισον Τέιτουμ.
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καναδάς

Σχεδόν οι μισοί Καναδοί 
δυσκολεύονται να ταΐσουν 
τις οικογένειές τους λόγω του 
αυξανόμενου πληθωρισμού

Σ
χεδόν οι μισοί Καναδοί λένε ότι 
δυσκολεύονται ή δυσκολεύο-
νται πολύ να ταΐσουν τις οικογέ-
νειές τους εν μέσω αυξανόμενου 

πληθωρισμού που έχει εκτοξεύσει τους 
λογαριασμούς των παντοπωλείων στα 
ύψη, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.
Το Ινστιτούτο Angus Reid εξέτασε 1.992 
Καναδούς ενήλικες που είναι μέλη του 
φόρουμ Angus Reid σχετικά με τα οικονο-
μικά των νοικοκυριών τους και τι πιστεύ-
ουν ότι πρέπει να κάνει η Τράπεζα του 
Καναδά ως απάντηση σε ένα ποσοστό 
πληθωρισμού που βρίσκεται τώρα σε 
υψηλό 31 ετών.
Διαπίστωσε ότι το 49 τοις εκατό των ερω-
τηθέντων ανέφεραν τώρα ότι δυσκολεύο-
νται να ταΐσουν τις οικογένειές τους λόγω 
των τιμών των τροφίμων που αυξήθηκαν 
κατά 8,7 τοις εκατό από έτος σε έτος τον 
Μάρτιο.
Αυτός ο αριθμός είναι αυξημένος από 
μόλις 36 τοις εκατό την τελευταία φορά 
που ο Angus Reid διεξήγαγε παρόμοια 
έρευνα τον Απρίλιο του 2019.

Φαίνεται επίσης ότι οι Καναδοί έχουν μια 
όλο και πιο απαισιόδοξη προοπτική όσον 
αφορά τα οικονομικά τους.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 36 τοις εκατό 
των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι ήταν σε 
χειρότερη οικονομική κατάσταση από ό,τι 
πριν από ένα χρόνο, σε σύγκριση με το 24 
τοις εκατό που δήλωσαν ότι τα οικονομικά 
τους είχαν βελτιωθεί τους τελευταίους 
12 μήνες. Ένα άλλο 39 τοις εκατό είπε ότι 
τα οικονομικά τους ήταν περίπου τα ίδια, 
παρά το αυξανόμενο κόστος ζωής.
Το ποσοστό των ερωτηθέντων που 
πίστευαν ότι η οικονομική τους κατάσταση 
θα ήταν χειρότερη σε ένα χρόνο από τώρα 
(28 τοις εκατό) ξεπέρασε επίσης εκείνους 
που πίστευαν ότι θα βελτιωνόταν (24 τοις 
εκατό). Ενώ πολλοί ερωτηθέντες εξακο-
λουθούσαν να πιστεύουν ότι η οικονομική 
τους κατάσταση θα ήταν περίπου η ίδια 
(38%), ο Angus Reid είπε ότι ο αριθμός των 
Καναδών που αναμένουν επιδείνωση της 
οικονομικής τους κατάστασης αντιπροσω-
πεύει μια «αιχμή της οικονομικής δυσφο-
ρίας για τους Καναδούς» από το 2010.

Δεκάδες χιλιάδες στο νότιο Οντάριο 
παραμένουν χωρίς ρεύμα μετά τη 
φονική καταιγίδα - 10 άτομα έχασαν 
την ζωή τους

Δ
εκάδες χιλιάδες κάτοικοι του 
Οντάριο αντιμετωπίζουν άλ-
λη μια μέρα χωρίς ρεύμα, 
καθώς οι προσπάθε ιε ς α-

ποκατάστασης συνεχίζονται μετά τη 
σφοδρή καταιγ ίδα του περασμένου 
Σαββατοκύριακου.
Το Environment Canada είπε ότι ένα 
derecho -  μια σπάν ια εκ τ ε ταμένη 
ανεμοθύελλα που σχετ ίζεται με μια 
σειρά από καταιγίδες - αναπτύχθηκε 
κον τά σ τη Sarnia, το Σάββατο και 
κινήθηκε βορειοανατολικά σε όλη την 
επαρχία.
Η Hydro One λέει ότι σχεδόν 72.760 
πελάτες βρίσκονται ακόμα στο σκο-
τάδι,  μ ε  εκε ίνους  σ τ ι ς  π ε ριοχέ ς 

Bancrof t, Perth και Tweed να ανα-
μένεται να μείνουν χωρίς ρεύμα για 
αρκετές ημέρες.
Η Hydro Ottawa λέε ι ότ ι  περίπου 
53.000 πε λάτε ς εξακολουθούν να 
είναι χωρίς ρεύμα, αλλά οι περισσό-
τεροι αναμένεται να έχουν αποκατα-
στήσει την υπηρεσία μέχρι την Παρα-
σκευή.
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους και τρεις κοινότητες κήρυ-
ξαν κατάσ ταση έκ τακ της ανάγκης 
μετά την καταιγίδα του Σαββάτου.
Χιλιάδες δέντρα ανατράπηκαν, καλώ-
δια ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευ-
σαν και αναφέρθηκαν εκ τε ταμένε ς 
υλικές ζημιές σε ορισμένες περιοχές.

`
Το νομοθετικό σώμα του Κεμπέκ 
υιοθετεί την αμφιλεγόμενη γλωσσική 
μεταρρύθμιση του νομοσχεδίου 96

Ο Καναδάς ακύρωσε τον φιλικό 
αγώνα ποδοσφαίρου με το Ιράν 
μετά από διαμαρτυρίες

Η 
Canada Soccer ακύρωσε ένα 
προγραμματισμένο φιλικό με 
το Ιράν τον επόμενο μήνα στο 
Βανκούβερ, εν μέσω αυξανό-

μενων επικρίσεων.
Σε μια δήλωση μιας παραγράφου, το 
κυβερνών όργανο δεν είχε λόγο να στα-
ματήσει το παιχνίδι, που είχε προγραμ-
ματιστεί για τις 5 Ιουνίου στο B.C. Τόπος 
Στάδιο.
Όμως η ιδέα της φιλοξενίας της ιρανικής 
ομάδας, που βρίσκεται στην 21η θέση 
στον κόσμο, έχει τραβήξει τα βλέμματα  
από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη 
φορά.
Το ζήτημα είναι αν ο Καναδάς θα έπρεπε 
να φιλοξενήσει το Ιράν, δεδομένου των 

Καναδών που έχασαν τη ζωή τους στην 
πτήση 752 της Ukraine International 
Airlines όταν καταρρίφθηκε στις 8 Ιανουα-
ρίου 2020, λεπτά μετά την απογείωσή της 
από την Τεχεράνη, από ιρανικό πύραυλο 
εδάφους-αέρος.
Σε μια δήλωση, η Ένωση Οικογενειών 
Θυμάτων Πτήσης PS752 κάλεσε τη Canada 
Soccer «να ακυρώσει αμέσως το παι-
χνίδι».
Η σύζυγος και η εννιάχρονη κόρη του 
Hamed Esmaeilion σκοτώθηκαν και μιλά 
εκ μέρους άλλων οικογενειών που έχασαν 
αγαπημένα πρόσωπα στην τραγωδία.
Χαιρετίζει την κίνηση να ακυρωθεί το παι-
χνίδι, αλλά ήλπιζε ότι θα ενημερωνόταν 
προσωπικά οι οικογένειες.

Ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ 
Φρανσουά Λεγκώ προσπάθη-
σε να καθησυχάσει τους αγ-
γλόφωνους ότι η μεταρρύθμι-

ση του γλωσσικού νόμου της κυβέρνησής 
του, που εγκρίθηκε την Τρίτη, δεν θα ε-
μποδίσει τους ανθρώπους να έχουν πρό-
σβαση στην υγειονομική περίθαλψη στα 
αγγλικά.
Ο νόμος ,  γ νωσ τό ς 
ως Bill 96, πέρασε με 
ψήφους 78-29, με τους 
Φιλε λεύθερους της 
Αντιπολίτευσης να τον 
αντιτίθενται με το σκε-
πτικό ότι πηγαίνει πολύ 
μακριά και το Par ti 
Québécois να τον αντι-
τίθεται με το σκεπτικό 
ότι είναι πολύ δειλό.
Ο Legault είπε στους 
δημοσιογράφους μετά την ψηφοφορία 
ότι ο νόμος που εισήγαγε το κόμμα του 
Coalition Avenir Québec είναι «μετριο-
παθής», επιτυγχάνοντας μια ισορροπία 
μεταξύ των θέσεων των Φιλελευθέρων 
και του PQ. Κατηγόρησε τους επικριτές 
του νόμου ότι «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» 
λέγοντας ότι οι υπηρεσίες υγείας θα μπο-
ρούσαν να απειληθούν.

Ο Legault είπε ότι πιστεύει ότι οι περισ-
σότεροι κάτοικοι του Κεμπέκ υποστηρί-
ζουν τον νόμο και ότι ενώ «λίγοι άνθρω-
ποι» θέλουν η επαρχία να γίνει δίγλωσση, 
η πλειοψηφία των αγγλόφωνων αποδέ-
χεται ότι τα γαλλικά είναι η κοινή γλώσσα 
του Κεμπέκ.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε 
νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι ανησυχεί για 

τις επιπτώσεις του νομοσχε-
δίου στην αγγλόφωνη μειονό-
τητα του Κεμπέκ και ότι περι-
μένει να δει την τελική έκδοση 
του νομοσχεδίου πριν πει εάν 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
θα υποστηρίξει μια δικαστική 
προσφυγή.
Το  δεύ τ ε ρο με γαλύ τ ε ρο 
κόμμα της αντιπολίτευσης του 
Κεμπέκ, το Québec solidaire, 
ψήφισε υπέρ του νομοσχε-

δίου, παρόλο που εξέφρασε ανησυ-
χίες για μια διάταξη που απαιτεί από 
τους μετανάστες να επικοινωνούν με την 
κυβέρνηση στα γαλλικά αφού βρίσκονται 
στην επαρχία για τουλάχιστον έξι μήνες.
Το PQ είχε ζητήσει το νομοσχέδιο για να 
αποτρέψει τους περισσότερους μετανά-
στες και τους γαλλόφωνους από το να 
φοιτούν σε αγγλόφωνα junior κολέγια.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM

▲Mazda Credit offer is available to qualifying retail customers who cash purchase/finance/lease a new in-stock and previously unregistered 2022 Mazda model or factory order any new and previously 
unregistered, 2022 Mazda model from an authorized Mazda dealer in Canada between May 3 – 31, 2022. Eligible models and maximum credit amounts are: $250 on 2022 Mazda3/Mazda3 Sport, 
2022 CX-3, 2022 CX-30, 2022 CX-5 and 2022 CX-9 (Excludes 2022 MX-30); $500 on 2022 MX-5 ST and RF. Credit will be deducted from the negotiated price before taxes. Some conditions apply. See 
dealer for complete details. ▼Connected vehicle service is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; a paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available on 
2022 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3 and CX-30. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS satellite signal. 
Services, connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical and technical restrictions. See mazda.ca for details. †Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, 
for new 2022 CX-5 GX AWD (NXXL82AA00)/2022 CX-9 GS AWD (QXSM82AA00) is $32,580/$43,380. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 
CX-5 GT AWD (NXTN82AA00)/2022 CX-9 GT AWD (QXTM82AA00) is $41,330/$52,380. Offers include freight and P.D.E. of $1,950/$1,950, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship 
Fee (all models – covering the cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge (all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers 
only. Licence, insurance, taxes and down payment (where applicable) are extra and may be required at the time of purchase. Dealer order/trade may be necessary on certain vehicles. Offers valid May 
3 – 31, 2022, while supplies last. Lease and finance on approved credit for qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your dealer for complete details.
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual/2022 VENUE Essential manual 
models with an annual lease rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%/4.49%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337/$12,446. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55/$55 for a 36/48/48/48/48-month walk-away lease. 
Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895/$995 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725/$1,825,  
levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance 
per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is 
$206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all 
applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic 
Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red is $43,857/$35,957/$30,557/$27,257. Price includes Delivery and Destination charges 
of $1,825/$1,825/$1,725/$1,825, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may 
be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle 
components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount 
off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are 
trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual/2022 VENUE Essential manual 
models with an annual lease rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%/4.49%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337/$12,446. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55/$55 for a 36/48/48/48/48-month walk-away lease. 
Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895/$995 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725/$1,825,  
levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance 
per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is 
$206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all 
applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic 
Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2022 VENUE Ultimate Fiery Red is $43,857/$35,957/$30,557/$27,257. Price includes Delivery and Destination charges 
of $1,825/$1,825/$1,725/$1,825, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may 
be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle 
components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount 
off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are 
trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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2022 ELANTRA
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Lease the Essential manual for: 
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$ 55

$ 55
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features on the KONA to the competition.

2022 KONA

for 48 months  
with $1,295 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 4.99%

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential 
FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate of 0.99%/5.49%/5.49%/3.99%. Total lease 
obligation is $9,454/$20,435/$15,229/$12,337. Weekly lease payment of $61/$85/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment 
of $0/$2,695/$1,695/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery 
and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding HST). Lease offer excludes registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. 
Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual 
models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and 
all applicable charges (excluding HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may 
vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 
ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, 
levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may 
vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery 
and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is 
non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s 
Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance 
conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price 
discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete 
details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. 
All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $599.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

Scan the QR code 
to compare all the 
great features on 
the TUCSON to the 
competition.

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly $ 85
at 5.49%
for 48 months with $2,695 down◊

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

2022 TUCSON
2022 Canadian Utility 
Vehicle of the Year≠
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Α
ξιωματούχοι υγείας στο Κεμπέκ λένε ότι η επαρχία θα μπορούσε να ξεκινήσει τον 
εμβολιασμό των ανθρώπων κατά της ευλογιάς των πιθήκων από την Παρασκευή.
Ο διευθυντής δημόσιας υγείας της επαρχίας, Δρ. Luc Boileau, επιβεβαιώνει ότι 
υπάρχουν τώρα 25 περιπτώσεις της νόσου στην επαρχία και περίπου 30 άλλες 

ύποπτες περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Το εμβόλιο της ευλογιάς έχει αποδειχθεί ότι είναι 85 τοις εκατό αποτελεσματικό στην πρό-
ληψη της ευλογιάς των πιθήκων. Η ευλογιά κηρύχθηκε εξαλειφθείσα το 1980 και ο Καναδάς 
σταμάτησε να εμβολιάζει τακτικά τους ανθρώπους εναντίον της το 1972.
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Προμήθειες του Καναδά προκήρυξαν διαγωνισμό τον περα-
σμένο μήνα για την αγορά 500.000 δόσεων του εμβολίου κατά της ευλογιάς Imvammune 
για λογαριασμό της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Καναδά από το 2023 έως το 2028.
Μετά την έκθεση στον ιό, υπάρχει περίπου μια περίοδος επώασης 10 έως 15 ημερών που 
ακολουθείται από συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη και διόγκωση των λεμφαδένων. 
Τυπικά, τα μολυσμένα άτομα αναπτύσσουν πυρετό ή πονοκέφαλο ακολουθούμενο από 
εξάνθημα με δερματικές βλάβες.
Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν από την ευλογιά των πιθήκων εντός εβδομάδων 
με τις σοβαρές περιπτώσεις να είναι πολύ πιο συχνές στα παιδιά.

Το Κεμπέκ ξεκινά τον εμβολιασμό 
κατά της ευλογιάς των πιθήκων με 
25 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Νέα μέτρα ελέγχου των όπλων 
έρχονται στον Καναδά, λέει ο 
Τριντό

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
λέει ότι σύντομα έρχονται νέα 
μέτρα ελέγχου των όπλων.

Ο
ι  υπόνοιες  έρχονται στον α-
πόηχο του τελευταίου τραγι-
κού συμβάντους με πυροβο-
λισμούς σε σχολείο έξω από 

τις ΗΠΑ.
Ο Τριντό αναφέρθηκε στους πυροβο-
λισμούς σε σχολείο στο Τέξας ως «μια 
απίστευτα παράλογη, βίαιη πράξη», 
προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του 
«προχωρά να κάνει ακόμη περισσό-
τερα».
Λέει ότι τ ις επόμενες εβδομάδες, η 
κυβέρνησή του θα ανακοινώσει νέα 
βήματα σ χε τ ικά 
με τον έλεγχο των 
όπλων, αν και δεν 
έδωσε περισσότε-
ρες λεπτομέρειες.
Ο  πρω θυπουρ -
γός, και νωρίτερα 
ο υπουργός Δικαι-
οσύνης, δεν είπαν 
εάν υπάρχει σ το 
τραπέζι μια πλή-
ρης απαγόρευση 
των όπλων σε όλη 
τη χώρα, παρά την 
αυξανόμενη πίεση από ορισμένους 
δημάρχους και υποστηρικτές του ελέγ-
χου των όπλων.
«Δουλεύαμε μαζί τους και κάποιες από 
τις ανησυχίες τους στο παρελθόν, ενώ 
επειδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει 
μια σειρά απόψεων και απόψεων», είπε 
ο Τριντό.
Σημε ιώνε ι,  ε νώ μπορε ί να υπάρ-
χουν διαφορετ ικές απόψεις γ ια το 
θέμα, υπάρχει κάποια ενότητα «στο 
να θέλουμε να δούμε λιγότερη βία με 
όπλα, λιγότερους θανάτους από ένοπλη 
βία σε ολόκληρη τη χώρα».
«Αυτή η ενότητα είναι αυτό με το οποίο 
πρόκειται να προχωρήσουμε καθώς 
θα κάνουμε νέα βήματα τις επόμενες 
εβδομάδες για τον έλεγχο των όπλων», 
είπε ο Τριντό.
Η τρέχουσα δέσμευση της ομοσπονδι-

ακής κυβέρνησης είναι να αφήσει τις 
πόλεις και τις επαρχίες να θεσπίσουν 
τις δικές τους απαγορεύσεις.
Κατά τη διάρκεια των εκλογών, οι Φιλε-
λεύθεροι υποσχέθηκαν να δώσουν 1 
δισεκατομμύριο δολάρια σε επαρχίες 
που καθιέρωσαν την απαγόρευση των 
όπλων, αν και η αποσπασματική προ-
σέγγιση έχει επικριθεί.
Η κυβέρνηση έχε ι ήδη απαγορεύ-
σει πολλά τουφέκια εφόδου και έχει 
εισαγάγει αυστηρότερα μέτρα για τους 
ελέγχους ιστορικού.
Στην ανακοίνωσή του τον Μάιο του 
2020, ο Τριντό είπε επίσης ότι οι ιδι-
οκτήτες οποιουδήποτε από τα 1.500 
μοντέλα πυροβόλων όπλων που είχαν 

α π α γ ο ρ ε υ τ ε ί  θ α 
έχουν περίοδο αμνη-
στίας δύο ετών για 
να συμμορφωθούν 
με την απαγόρευση. 
Το ν  Μά ρ τ ι ο  τ ο υ 
τ ρ έ χον τ ο ς  έ τ ους , 
ωσ τόσο, η κυβέρ-
νηση των Φιλελευ-
θέρων αποκάλυψε 
ότι η εντολή, η οποία 
επρόκειτο να λήξει 
τ ο ν  Α π ρ ί λ ι ο ,  θ α 
παραταθεί μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2023.
Ο πυροβολισμός της Τρίτης στο Δημο-
τικό Σχολείο Robb στην πόλη Uvalde 
του Τέξας στοίχισε τη ζωή σε τουλά-
χιστον 19 νεαρούς μαθητές και δύο 
δασκάλους.
Ο 18χρονος ένοπλος, ο οποίος φέρεται 
να χρησιμοποίησε ημιαυτόματο του-
φέκι τύπου AR-15, σκοτώθηκε από την 
αστυνομία. 
Οι αρχές λένε ότι ο έφηβος αγόρασε το 
τουφέκι και ένα δεύτερο παρόμοιο την 
περασμένη εβδομάδα, αμέσως μετά τα 
γενέθλιά του.
Ο κυβερνήτης του Τέξας δήλωσε την 
Τετάρτη ότι ο ένοπλος προειδοποίησε 
σε διαδικτυακά μηνύματα λίγες στιγ-
μές πριν από την επίθεση ότι πυροβό-
λησε τη γιαγιά του και ότι επρόκειτο να 
πυροβολήσει ένα σχολείο.

Ο Καναδάς δωρίζει $1εκατ. για τη 
διερεύνηση της σεξουαλικής βίας 
από Ρώσους στην Ουκρανία

Ο 
Καναδάς δεσμεύει 
επιπλέον 1 εκατομ-
μύριο δολάρια για 
να βοηθήσει τη διε-

θνή κοινότητα να διερευνή-
σει τα σεξουαλικά εγκλήματα 
από ρωσικά στρατεύματα στην 
Ουκρανία.
Η  υ π ο υ ργό ς  Εξ ω τ ε ρ ικώ ν 
Mélanie Joly είπε ότι ο Κανα-
δάς θα δώσει επιπλέον κονδύ-
λια στο Διεθνές Ποινικό Δικα-
στήριο για να το βοηθήσει να 
διερευνήσει τη σεξουαλική βία 
κατά των γυναικών, καθώς και 
τα εγκλήματα κατά των παιδιών.
Δέκα αξιωματικοί του RCMP και Καναδοί πολιτικοί εμπειρογνώμονες επιβολής του 
νόμου, βοηθούν στη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμ-
βανομένης της σεξουαλικής βίας από ρωσικά στρατεύματα.
Η Global Affairs Canada είπε ότι τα επιπλέον χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν για τη χρηματοδότηση ειδικών ερευνών σεξουαλικής βίας και για την προστα-
σία των θυμάτων που μπορεί να είναι μάρτυρες σε υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου.
Τα κεφάλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ψυχολογικής υπο-
στήριξης στα θύματα.
Η Τζόλι είπε ότι είναι σημαντικό τα ρωσικά στρατεύματα που έχουν ασκήσει σεξου-
αλική βία εναντίον Ουκρανών να προσαχθούν στη δικαιοσύνη.
Σε μια συνάντηση στην Οττάβα νωρίτερα αυτό το μήνα με την Ann Linde, υπουργό 
Εξωτερικών της Σουηδίας, η Joly συζήτησε την ανάγκη να αντιμετωπίζονται τα 
ρωσικά στρατεύματα που χρησιμοποιούν τη σεξουαλική βία ως όπλο ως εγκλημα-
τίες πολέμου.



18 27 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

O 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρι-
κό Μέγαρο, την Πρόεδρο της Κοινοβουλευ-
τικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ κα Margareta 

Cederfelt και αντιπροσωπεία του Οργανισμού.
Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε 
ότι επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η αποφασιστική 
αντιμετώπιση της διαφθοράς και η προώθηση της δια-
φάνειας και της λογοδοσίας εμπεδώνοντας το κράτος 
δικαίου στον τόπο μας.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε την κα. 
Cederfelt για τις πολιτικές που εφαρμόζει η Κυπριακή 
Δημοκρατία για αντιμετώπιση της διαφθοράς, τονί-
ζοντας ότι η Κυβέρνηση ενισχύει την πολιτική της για 
μηδενική ανοχή λαμβάνοντας μέτρα, διαμορφώνοντας 
νομοθετήματα πρόληψης και πάταξης του φαινομέ-
νου και καταρτίζοντας Εθνική Στρατηγική κατά της Δια-
φθοράς, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός συγκροτημένου, 
ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης.
Μέσα από την έγκριση νομοθετημάτων και μεταρρυθ-
μίσεων που προωθήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, όπως είναι για παράδειγμα η  σύσταση της Ανε-
ξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, έχει αρχίσει να 
ενδυναμώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για πάταξη της 
διαφθοράς, ανέφερε ο Πρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε, επίσης, την 
κα. Cederfelt για τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και 
για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του 
Κυπριακού.
Επιπρόσθετα αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση, 
όπως διαμορφώνεται μετά τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και τις επιπτώσεις που προκαλούνται στην 
παγκόσμια οικονομία.
Στη συνάντηση έγινε αναφορά και στην εργαλειοποί-
ηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία και ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε το μέγεθος του προ-
βλήματος που αντιμετωπίζει η Κύπρος, σημειώνοντας 
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται σε όλες 
τις υποχρεώσεις της ως μέλος του ΟΑΣΕ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε επίσης τη συμβολή 
του ΟΑΣΕ στη διασφάλιση συνθηκών διαρκούς ειρή-
νης και ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των κρατών – 
μελών του.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη την 
Αντιπρόεδρο της Κ.Σ. ΟΑΣΕ και  Ειδική Αντιπρόσωπο 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, βουλεύτρια του 
ΑΚΕΛ κα Ειρήνη Χαραλαμπίδου για την πρωτοβουλία 
της να διοργανωθεί στην Κύπρο Διεθνές Συνέδριο της 
Κ.Σ ΟΑΣΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΠτΔ: Επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι 
η αποφασιστική αντιμετώπιση της 
διαφθοράς

Συνάντηση ΥΠΕΣ με αντιπροσωπεία ΤΕΠΑΚ 
για θέματα ανάπτυξης

Σ
υνάντηση με θέμα τη στήριξη της προσπάθειας 
του Πανεπιστημίου του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για δημιουρ-
γία σύγχρονων υποδομών για ανάπτυξη και 
μετεξέλιξη του, αλλά και ικανοποίηση των στε-

γαστικών του αναγκών, διεξήχθη σήμερα μεταξύ του 
Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή και με αντιπρο-
σωπεία του Πανεπιστημίου. 
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός είπε ότι κατά τη συνά-
ντηση με τον Πρύτανη και το Συμβούλιο του Πανεπι-
στημίου του ΤΕ.ΠΑ.Κ. συζητήθηκαν τα προβλήματα 
που μέχρι στιγμής, όπως ανάφερε, δεν έχουν ξεπερα-
στεί για να γίνει κατορθωτή η υλοποίηση και η έκδοση 
των απαιτούμενων αδειών.
Είπε ότι τέθηκαν χρονοδιαγράμματα και η μεθοδολο-
γία που θα ακολουθηθεί. «Όλα τα θέματα έχουν συζη-
τηθεί. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα πλέον οι υπηρεσίες να 
συντονιστούν καλύτερα», ανάφερε.
«Υπάρχει και από τις δύο πλευρές η διάθεση και η βού-
ληση να υλοποιήσουμε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό 
έργο. Στους επόμενους μήνες είμαι αισιόδοξος ότι ένα 
προς ένα τα έργα θα προωθηθούν και θα βρουν τη 
λύση τα όποια προβλήματα που είχαν ανακύψει», κατέ-

ληξε ο Υπουργός Εσωτερικών. 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕ.ΠΑ.Κ. Δρ. Χρίστος 
Χωματάς στις δηλώσεις του ευχαρίστησε τον Υπουργό 
για την πολύ εποικοδομητική συνάντηση. «Όντως 
συζητήθηκαν όλα τα θέματα όλων των Πόλων του 
Πανεπιστημίου του ΤΕ.ΠΑ.Κ. και θεωρώ ότι μπήκαμε 
στο δρόμο να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις, ούτως 
ώστε να προχωρήσει το Πανεπιστήμιο σε ανάπτυξη για 
το καλό του τόπου και της πόλης της Λεμεσού», είπε.
Συνέχισε λέγοντας ότι αναφορά έγινε στο θέμα χωρο-
θέτησης του πρώην οικισμού «Βερεγγάρια» που βρί-
σκεται στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών. Εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η ανέγερση εκεί φοιτητικών εστιών και 
ερευνητικών κέντρων όπως του Κέντρου Αριστείας 
ERATOSTHENES (EXCELSIOR H2020) του ΤΕ.ΠΑ.Κ., «θα 
δώσει μια άλλη διάσταση στο Πανεπιστήμιο και στην 
πόλη της Λεμεσού».
Ο Πρύτανης Καθ. Παναγιώτης Ζαφείρης είπε ότι συζη-
τήθηκε η κτηριακή ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου ΤΕ.
ΠΑ.Κ. Σημείωσε ότι τα κτηριακά θέματα αφορούσαν 
στην καρδιά της Λεμεσού και την ανάπτυξή του Πανεπι-
στημίου στο κέντρο της πόλης.

Σ
ε αναθεώρηση προχωρά το Κεφάλαιο 300Α του νόμου που αφο-
ρά στη λειτουργία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, μετά τη 
συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, με α-
φορμή καταγγελίες για παρεμβάσεις με σκοπό τη διακοπή εκπο-

μπής και την παραίτηση του δημοσιογράφου Ντίνου Φοινικαρίδη από την 
παρουσίαση εκπομπής. Αυτό ανέφερε στη σημερινή συνεδρίαση της Επι-
τροπής ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσόκκος.
Από πλευράς της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε 
ότι θα ετοιμαστεί έκθεση για να παρουσιαστεί ενώπιον της Ολομέλειας 
της Βουλής, σχετικά με τα συμπεράσματα της συζήτησης που διεξήχθη το 
τελευταίο διάστημα, γύρω από την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας 
του Τύπου και της αμεροληψίας στο ΡΙΚ, τον ρόλο του ΡΙΚ ως δημόσια 
ραδιοτηλεόραση και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το ενδεχόμενο 
άσκησης λογοκρισίας σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ.
Ο κ. Δαμιανού, σημείωσε ότι ανεξαρτήτως των πολιτικών βαριδίων που 
είχε το συμβάν, υπήρχε και δημόσιο ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση. «Τα 
εσωτερικά ζητήματα του ΡΙΚ είναι δική σας υπόθεση», είπε ο κ. Δαμιανού, 
απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους της διοίκησης του Ιδρύματος, 
πρόσθεσε, όμως, ότι «ζητήματα ελευθεριών και δικαιωμάτων είναι ιδιαί-
τερα σημαντικά για την Επιτροπή και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε 
και καλύτερες εσωτερικές διαδικασίες, αλλά και περισσότερη ευαισθησία 
σε θέματα που αφορούν την κοινωνία συνολικά».
Τόσο ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσόκκος, όσο και ο Πρόε-
δρος του ΔΣ, Μιχάλης Μιχαήλ, δε θέλησαν να προσθέσουν κάτι περαι-
τέρω από όσα είχαν συζητηθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ ούτε 
και ο δημοσιογράφος, Ντίνος Φοινικαρίδης, ο οποίος επίσης παρευρι-
σκόταν, ζήτησε τον λόγο. Ο κ. Τσόκκος ανέφερε, όμως, ότι οι νομικοί σύμ-
βουλοι του Ιδρύματος έχουν ήδη λάβει οδηγίες, ώστε να προχωρήσουν 
με προετοιμασία για την αναθεώρηση του Κεφαλαίου 300Α που διέπει τη 
νομοθεσία για τη λειτουργία του ΡΙΚ.
Με παρέμβασή του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριακός Χατζηγιάννης, έθεσε 
ζήτημα για τον τρόπο που καλούνται οι Βουλευτές και γενικά οι πολιτικοί 
σε εκπομπές του ΡΙΚ, κάνοντας λόγο για αδιαφάνεια. «Υπάρχουν Βουλευ-
τές που ξέρουν που είναι το ΡΙΚ, και άλλοι που δεν ξέρουν», είπε απευ-
θυνόμενος προς τον κ. Τσόκκο, και πρόσθεσε ότι το Ίδρυμα δε λογοδοτεί 
όσον αφορά την πρακτική του αυτή. Ζήτησε, δε, να δοθούν στη Βουλή 
εξηγήσεις για το κατά πόσο γίνεται προώθηση Βουλευτών κατά το δοκούν, 
ή σύμφωνα με τις επιθυμίες κομμάτων ή κομματικών συμφερόντων.
Σε απάντηση προς τον κ. Χατζηγιάννη, ο Πρόεδρος του ΔΣ, Μιχάλης 
Μιχαήλ, είπε ότι η εκπροσώπηση των πολιτικών είναι θέμα των δημοσι-
ογράφων και της τρέχουσας επικαιρότητας και τόνισε ότι η διοίκηση δεν 
παρεμβαίνει, παρά μόνο όταν τίθεται ζήτημα «δίκαιης εκπροσώπησης, 
ειδικά σε θέματα που αφορούν ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο». 
Απαντώντας στον κ. Χατζηγιάννη, ο Διευθυντής Ειδήσεων και Επικαίρων 
του ΡΙΚ Γιάννης Νικολάου, ο οποίος επίσης παρέστη στη συνεδρίαση, επι-
βεβαίωσε ότι η επικαιρότητα είναι από τα κυρία κριτήρια για την επιλογή 
των καλεσμένων σε εκπομπές.
Στη δική του τοποθέτηση επί του θέματος, ο κ. Τσόκκος ανέφερε ότι τα 
κριτήρια για τη φιλοξενία πολιτικών στο ΡΙΚ, είναι το ποσοστό των κομμά-
των, οι εκπρόσωποι που στέλνονται από τα κόμματα σε επίπεδο κομματι-
κής τοποθέτησης και η θεματολογία που καλύπτει κάθε Βουλευτής. Πρό-
σθεσε, δε, ότι το ΡΙΚ έχει θεσμική υποχρέωση για μηνιαία ενημέρωση του 
Κοινοβουλίου για το θέμα της εκπροσώπησης πολιτικών προσώπων και 
ανέφερε ότι δεν έλαβε ποτέ ανατροφοδότηση ή σχόλιο για να προβεί σε 
διορθώσεις.

Αναθεωρείται η νομοθεσία 
λειτουργίας του ΡΙΚ λόγω 
παραίτησης Φοινικαρίδη
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Παρανομίες και 
περιβαλλοντική καταστροφή 
εντοπίζει σε Έκθεση της η 
Ελεγκτική Υπηρεσία στην 
ανέγερση 7όροφου κτηρίου 
στις Πάνω Πλάτρες.

Π
ράματα και θαύματα ε-
ντοπίζει η Ελεγκτική Υ-
πηρεσία σε μεγάλη ανά-
πτυξη εργοληπτικής ε-

ταιρείας στις Πλάτρες με ενδεχό-
μενη ρύπανση του μεγαλύτερου 
φράγματος της Κύπρου ενώ είναι 
αδικαιολόγητη η αποκοπή 97 δέ-
ντρων της περιοχής χωρίς να έ-
χουν δοθεί οι όποιες άδειες.
Όπως αναφέρει η ΕΥ «για ακόμα 
μια φορά, εξακολουθεί να παρα-
τηρείται η διεξαγωγή παράνομων 
χωματουργικών και κατασκευα-
στικών εργασιών, με την ανοχή 
των αρμοδίων Αρχών, οι οποίες 
δεν φαίνεται να έλαβαν έγκαιρα 
και επαρκή μέτρα για αποτροπή 
της μεγάλης επέκτασής τους».
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ακόμη και ο ελάχιστος κίνδυνος 
ρύπανσης του ταμιευτήρα ύδρευ-
σης Κούρη είναι πολύ σοβαρός, 
ενδεχόμενη ρύπανση, από τις ανε-
ξέλεγκτες και παράνομες εργα-
σίες του κύριου του έργου, αφε-
νός παραβιάζει πρόνοιες της περί 
Προστασίας και Διαχείρισης των 
Υδάτων νομοθεσίας και αφετέ-
ρου μπορεί να έχει ανυπολόγιστες 
συνέπειες, αφού μπορεί να προ-
καλέσει πολύ σοβαρά προβλή-
ματα στις δυνατότητες ύδρευσης 
της Κύπρου, η οποία, διαχρονικά, 
αντιμετωπίζει συχνά και σοβαρά 
προβλήματα λειψυδρίας, σημει-
ώνει η ΕΥ.

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι 
της Κομισιόν
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
τις προηγούμενες μέρες η Κομι-
σιόν είχε δημοσιεύσει έκθεση 
για την κυπριακή οικονομία στην 

οποία προειδοποιούσε για τους 
κινδύνους που επιφέρει ο κατα-
σκευαστικός κλάδος και το ανα-
πτυξιακό μοντέλο της κυπριακής 
οικονομίας στο περιβάλλον.
Συγκεκριμένα η έκθεση ανέφερε 
ότι μολονότι οι επενδύσεις στις 
κατασκευές, οι οποίες έχουν ανο-
δική πορεία για πολλά χρόνια 
συμβάλλοντας σημαντικά στην 
ανάπτυξη, επιβαρύνουν σημα-
ντικά το περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους της χώρας 
και επίσης θέτουν σε κίνδυνο τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
τουριστικού τομέα.

Η Έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας
Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν 
αιτήματος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Περι-
βάλλοντος κατά τη 
συνεδρία της στις 
6.10.2021 και απο-
σκοπούσε στην εξέ-
ταση των διαδικα-
σιών γνωμοδότη-
σης, από την Περι-
βαλλοντική Αρχή 
και της αίτησης για 
έκδοση πολεοδομικής άδειας, 
από την Πολεοδομική Αρχή, μίας 
ενιαίας ανάπτυξης, μεγάλης κλίμα-
κας, οικιστικών μονάδων και υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών στην Κοι-
νότητα Πάνω Πλατρών της Επαρ-
χίας Λεμεσού.
Τα υπό εξέταση τεμάχια γης και η 
ευρύτερη περιοχή έχουν σημα-
ντικά ευαίσθητα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά, αφού μέρος των 
προτεινόμενων τεμαχίων εμπί-
πτουν σε Πολεοδομικές Ζώνες 
Προστασίας και από το ανατολικό 
άκρο ενός από τα τεμάχια διέρχε-
ται εγγεγραμμένο υδατόρεμα.
Επίσης, μεγάλο μέρος των τεμα-
χίων χωροθετείται σε κοντινή 
απόσταση από τον Κρυό ποταμό 
και το μεγάλης κλίσης πρανές 
του ποταμού βρίσκεται εντός της 

Κοντινής Ζώνης προστασίας (ΚΖΠ) 
του ταμιευτήρα ύδρευσης του 
Φράγματος Κούρη.
Επίσης, εντοπίζονται είδη πτηνο-
πανίδας, που, λόγω των πρανών 
εντός των προτεινόμενων τεμα-
χίων, η Περιβαλλοντική Αρχή 
εκτιμά ότι χρησιμοποιούνται για 
φωλεοποίηση.

Τα σημαντικότερα ευρή-
ματα
Τα σημαντικότερα ευρήματα που 
προέκυψαν από τον έλεγχο ανα-
φέρονται επιγραμματικά πιο 
κάτω:
Το μεγαλύτερο μέρος της προτει-
νόμενης ανάπτυξης, για την οποία 
ο κύριος του έργου άρχισε ανε-
ξέλεγκτες και παράνομες χωμα-
τουργικές και κατασκευαστικές 

εργασίες, πριν την 
εξασφάλιση όλων 
των απαραίτητων 
από τη νομοθε-
σία αδειών, χωρο-
θετείται εντός της 
ΚΖΠ του ταμιευ-
τήρα ύδρευσης 
Κούρη.  
Είναι προφανές ότι 

και ο ελάχιστος κίνδυνος ρύπαν-
σης του υπό αναφορά ταμιευ-
τήρα κρίνεται πολύ σοβαρός, 
αφού αυτός αποτελεί, σύμφωνα 
με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
(ΤΑΥ), την κύρια πηγή ύδρευσης 
της Κύπρου.
Ενδεχόμενη ρύπανση του ταμι-
ευτήρα, από τις ανεξέλεγκτες και 
παράνομες εργασίες του κύριου 
του έργου, αφενός παραβιάζει 
πρόνοιες της περί Προστασίας και 
Διαχείρισης των Υδάτων νομοθε-
σίας και αφετέρου ενδέχεται να 
επιφέρει ανυπολόγιστες συνέ-
πειες, προκαλώντας πολύ σοβαρά 
προβλήματα στις δυνατότητες 
ύδρευσης της Κύπρου, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι διαχρονικά αντι-
μετωπίζει συχνά και σοβαρά προ-
βλήματα λειψυδρίας.  

Υπάρχουν ασάφειες αναφορικά 
με την περιγραφή του έργου, 
αφού οι αρμόδιες Αρχές δεν 
είχαν, μέχρι και την ημερομη-
νία ετοιμασίας της Έκθεσής μας, 
πλήρη και σαφή εικόνα επί του 
θέματος. Επίσης, σχετικές αντι-
φάσεις παρατηρούνται μεταξύ 
των αναθεωρημένων σχεδίων 
της ανάπτυξης και της περιγρα-
φής του έργου στη Μελέτη Εκτί-
μησης Επιπτώσεων στο Περιβάλ-
λον (ΜΕΕΠ).  
Μη αρχειοθέτηση όλων των 
εγγράφων στον φάκελο της Πολε-
οδομικής Αίτησης από την Πολε-
οδομική Αρχή και μη υποβολή 
τους για έλεγχο στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία, όταν ζητήθηκε ο εν 
λόγω φάκελος.
Αυτό έγινε μεταγενέστερα, όταν 
περιήλθε εις γνώσει της Υπηρε-
σίας μας ότι υπήρχαν πρόσθετα 
έγγραφα που δεν είχαν προσκο-
μιστεί για έλεγχο.
Παρόλο που το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος (ΤΠ) διαπίστωσε τις παράνομες 
επεμβάσεις από τις 15.10.2020 και, 
με επιστολή του, ημερ. 21.10.2020, 
ενημέρωσε την Πολεοδομική Αρχή 
ότι ο κύριος του έργου είχε αρχί-
σει κατασκευαστικές εργασίες 
και είχε προχωρήσει στην απο-
κοπή 97 δέντρων, η τελευταία εξέ-
δωσε Ειδοποίηση Επιβολής στις 
10.8.2021, δηλαδή δέκα μήνες 
αργότερα και μετά από δεύτερη 
επιστολή του ΤΠ, ημερ. 9.8.2021, 
που την ενημέρωνε για νέες επεμ-
βάσεις (εκχερσώσεις, εκσκαφές και 
ισοπεδώσεις) και παράνομα ανεγει-
ρόμενη οικοδομή.
Ο κύριος του έργου, θεωρώντας 
δεδομένη την εξασφάλιση Πολε-
οδομικής Άδειας, προχώρησε 
στην αυθαίρετη και έκνομη απο-
κοπή μεγάλου αριθμού δέντρων, 
προτού την εξασφαλίσει, η οποία 
συνιστά περιφρόνηση, τόσο της 
περί Δασών νομοθεσίας, αλλά και 
του φυσικού περιβάλλοντος γενι-
κότερα.

Ε
πιτακτική είναι η επανα-
ξιολόγηση της χαρουπο-
καλλιέργειας σε συστη-
ματική βάση και η περαι-

τέρω ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
στο πεδίο της καλλιέργειας και 
της μεταποίησης, είπε ο Υπουρ-
γός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος Κώστας.
Σε χαιρετισμό του, σε ημερίδα 
που διοργάνωσε το Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών με τίτλο 
«Γενετικοί, αγροπεριβαλλοντι-
κοί και τεχνολογικοί παράγοντες 
που διαμορφώνουν τη σύσταση 
και την ποιότητα στο χαρούπι και 
στα προϊόντα μεταποίησης του», 
ο κ.  Καδής είπε ότι η στροφή 
στην χαρουποκαλλιέργεια επι-
βάλλεται και από τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
αποτυπώνονται στην Πράσινη 
Συμφωνία και ειδικότερα στην 
«Στρατηγική για τη βιοποικιλό-
τητα» και στη νέα Στρατηγική 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο», 
οι οποίες αποσκοπούν σε ένα 
πιο δίκαιο και βιώσιμο διατρο-
φικό κύκλο, που θα ωφελεί την 
υγεία των ανθρώπων, θα αντα-
μείβει ικανοποιητικά παραγω-
γούς και εμπόρους, ενώ παράλ-
ληλα θα προστατεύει το περι-
βάλλον.
Η χαρουποκαλλιέργεια, σημεί-
ωσε, είναι απόλυτα συμβατή με 
τις στρατηγικές αυτές γιατί έχει 
περιορισμένες απαιτήσεις σε 
εισροές φυτοπροστασίας, λίπαν-
σης και άρδευσης, παράγοντας 
που της προσδίδει χαρακτηρι-
στικά αειφορίας.
«Πέραν από την αγροπεριβαλ-
λοντική αξία της χαρουποκαλ-
λιέργειας, ανεξάντλητη είναι και 
η προοπτική μεταποίησης του 
χαρουπιού για την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής διατροφικής, 
γαστρονομικής και φαρμακευτι-
κής αξίας. Η ανάπτυξη τέτοιων 
προϊόντων αυξάνει την αξία και 
ανταγωνιστικότητα των κυπρι-
ακών προϊόντων στο διεθνές 
εμπόριο», πρόσθεσε. 
Ο κ. Καδής είπε ότι το Υπουργείο 
του αποδίδει τεράστια σημασία 
στην προώθηση καλλιεργειών 
προσαρμοσμένων στις ιδιαί-
τερες κλιματικές συνθήκες της 
Κύπρου.

Καδής: Επιτακτική η 
επαναξιολόγηση της 
χαρουποκαλλιέργειας

Παράνομες εργασίες στις Πλάτρες - Ρυπαίνουν τον 
Κούρη
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Πρόκειται για τον μόλις τέταρτο 
ηγέτη Εργατικού Κόμματος μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που 
«εκθρονίζει» από τη θέση του έναν 
φιλελεύθερο πρωθυπουργό 

Ο 
ηγέτης των Εργατικών της Αυ-
στραλίας Άντονι Αλμπανέζι θα 
ορκιστεί 31ος πρωθυπουργός 
αύριο Δευτέρα και είναι μόλις ο 

τέταρτος ηγέτης Εργατικού Κόμματος μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που «εκθρονί-
ζει» φιλελεύθερο πρωθυπουργό παρότι η 
νίκη του στις χθεσινές εκλογές ήταν ουσι-
αστικά η απόρριψη του απερχόμενου συ-
ντηρητικού πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον 
και της πολιτικής του σφραγίδας.
Μοναχογιός ανύπανδρης μητέρας, η 
οποία τον μεγάλωσε σε ένα συγκρότημα 
εργατικών κατοικιών σε υποβαθμισμένο 
προάστιο του Σίδνεϊ με μοναδικό της εισό-
δημα μια σύνταξη αναπηρίας,  ο «Αλμπο», 
όπως είναι το υποκοριστικό του από τότε 
που ήταν παιδί, έχει προφανώς διαμορ-
φώσει χαρακτήρα χάρη στην αφετηρία 
του στη ζωή.
Eίναι επίσης ήρωας της πολυπολιτισμι-
κής Αυστραλίας και όπως ο ίδιος περι-
γράφει τον εαυτό του 
είναι ο μοναδικός υποψή-
φιος πρωθυπουργός στα 
121 χρόνια του θεσμού 
που δεν έχει «αγγλοκέλ-
τικο επίθετο». Οι φίλοι 
του προφέρουν το όνομά 
του «Αλμπανέζ», αλλά η 
σωστή προφορά του είναι 
Αλμπανέζι καθώς ο βιο-
λογικός του πατέρας ήταν 
Ιταλός.
Ο Αλμπανέζι αναφέρθηκε επανειλημμέ-
νως στη διάρκεια των έξι εβδομάδων προ-
εκλογικής του εκστρατείας στα μαθήματα 
ζωής που πήρε από την δύσκολη παιδική 
του ηλικία. Η εκστρατεία των Εργατικών, 
άλλωστε, επικεντρώθηκε σε πολιτικές 
περιλαμβανομένης της οικονομικής στή-
ριξης των αγοραστών πρώτης κατοικίας 
που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με 
τις υψηλές τιμές των ακινήτων και την στα-
σιμότητα των μισθών. Οι Εργατικοί έχουν 
επίσης δεσμευτεί στην παροχή φθηνότε-
ρων παιδικών σταθμών για τους εργαζό-
μενους γονείς και καλύτερων συνθηκών 
για τους οίκους ευγηρίας.

«Λέει πολλά για την σπουδαία χώρα 
μας ότι ο γιός μιας ανύπανδρης μητέρας 
με σύνταξη αναπηρίας, που μεγάλωσε 
σε εργατικές κατοικίες στο Κάμπερντα-
ουν μπορεί και βρίσκεται απόψε ενώ-
πιόν σας ως πρωθυπουργός της Αυστρα-
λίας. Κάθε γονιός θέλει οι απόγονοί του να 
έχουν περισσότερα από ό,τι είχε εκείνος. 
Η μητέρα μου ονειρεύτηκε μια καλύτερη 
ζωή για εμένα. Και εύχομαι το ταξίδι μου 
στη ζωή να εμπνεύσει τους Αυστραλούς να 
φθάσουν μέχρι τα αστέρια», υποστήριξε.
Για να αποφύγει το στίγμα του «νόθου 
παιδιού» σε μια ρωμαιοκαθολική οικο-
γένεια της εργατικής τάξης στην κοινω-
νικά συντηρητική περίοδο του 1960 στην 
Αυστραλία, ο Αλμπανέζι είχε μάθει από 
την μητέρα του ότι ο ιταλός πατέρας του, 
ο Κάρλο Αλμπανέζι, είχε σκοτωθεί σε τρο-
χαίο λίγο μετά τον γάμο του με την ιρλαν-
δοαυστραλή μητέρα του Μεριάν Έλερι 
στην Ευρώπη.
Η μητέρα του, η οποία έβγαλε αναπηρική 
σύνταξη λόγω της χρόνιας ρευματοει-
δούς αρθρίτιδας από την οποία έπασχε, 
του είπε την αλήθεια όταν εκείνος ήταν 14 
ετών: ο πατέρας του δεν ήταν νεκρός και οι 
γονείς του ποτέ δεν παντρεύτηκαν.

Ο Κάρλο Αλμπανέζι ήταν 
θαλαμηπόλος σε κρουα-
ζιερόπλοιο όταν γνώρισε 
την μητέρα του Άντονι το 
1962 στη διάρκεια του 
μοναδικού ταξιδιού που 
έκανε εκείνη στο εξωτε-
ρικό. Εκείνη επέστρεψε 
στο Σίδνεϊ έπειτα από επτά 
μήνες ταξιδιού μέσω της 
Ασίας στη Βρετανία και 

στην ηπειρωτική Ευρώπη, σχεδόν τεσσά-
ρων μηνών έγκυος, σύμφωνα με την βιο-
γραφία του Αλμπανέζι που κυκλοφόρησε 
το 2016 με τίτλο «Αλμπανέζι: Μιλώντας 
Χωρίς Περιστροφές».
Η μητέρα του ζούσε με τους γονείς της σε 
εργατική κατοικία στο Κάμπερνταουν όταν 
γεννήθηκε εκείνος, το μοναχοπαίδι της, 
στις 2 Μαρτίου του 1963. Από αφοσίωση 
στη μητέρα του και από τον φόβο να μην 
την πληγώσει, περίμενε να αναζητήσει τον 
βιολογικό του πατέρα μετά τον θάνατό της 
το 2002. Πατέρας και γιός συναντήθη-
καν για πρώτη φορά σε πολύ καλό κλίμα 
το 2009 στην γενέτειρα του πατέρα στην 
πόλη Μπαρλέτα, στην νότια Ιταλία.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης της Τουρκίας 
ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος της 
χώρας και μέλη της οικογένειάς 
του χρησιμοποιούν εταιρείες-
«βιτρίνες», προκειμένου να 
μεταφέρουν χρήματα στο 
εξωτερικό και να εγκαταλείψουν 
τη χώρα: «Τα γνωρίζουμε όλα, 
προσπαθούν να λάβουν άδειες 
παραμονής και εργασίας μέσω 
αυτών των δομών»

Ο 
Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν 
και κάποιοι από το περιβάλ-
λον του σχεδιάζουν να δια-
φύγουν στο εξωτερικό, ισχυ-

ρίστηκε σήμερα ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντά-
ρογλου.
«Επιτάχυναν τις προετοιμασίες για τη 
διαφυγή. Ο Ερντογάν μεταφέρει τερά-
στια χρηματικά ποσά στο εξωτερικό 
μέσω παράλληλων δομών που έχουν την 
έδρα τους στην Τουρκία και προσποι-
ούνται ότι είναι ιδρύματα. Τα μέλη της 
οικογένειας του Ερντογάν βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή αυτών των δομών. 
Σε χώρες του εξωτερικού, προσπαθούν 
να λάβουν άδειες παραμονής και εργα-
σίας μέσω αυτών των δομών. Βιάζονται 
να δημιουργήσουν τη δική τους Πενσιλ-
βάνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρ-
κος πολιτικός, προαναγγέλλοντας ότι θα 
προβεί σε περισσότερες αποκαλύψεις 
εντός της ημέρας.
«Ερντογάν, μην προσπαθείς να το αρνη-

θείς, γνωρίζουμε τα πάντα, έχουμε όλα 
τα έγγραφα. Θα τα πούμε το βράδυ» 
δήλωσε από το βήμα της τουρκικής Βου-
λής ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού 
Λαϊκού Κόμματος, υποσχόμενος... απο-
καλύψεις.
Απαντώντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του 
κόμματος του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, 
ισχυρίστηκε πως «οι δηλώσεις του Κιλι-
τσντάρογλου δεν είναι μια μορφή πολιτι-
κής, αλλά μια εκστρατεία συκοφαντίας».
Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του 
στο Twitter, ο Τσελίκ ανέφερε: «Καταδι-
κάζουμε έντονα τις δηλώσεις του προέ-
δρου του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
για τον πρόεδρό μας και την οικογένειά 
του σήμερα. Οι δηλώσεις του Κιλιτσντά-
ρογλου δεν είναι μια μορφή πολιτικής, 
αλλά μια εκστρατεία συκοφαντίας…».
Δίνοντας συνέχεια σε όσα είχε υποστη-
ρίξει νωρίτερα, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρο-
γλου σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter 
ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, 
μετά από την ήττα που θα υποστεί στις 
εκλογές του 2023, θα διαφύγει στις ΗΠΑ 
με την οικογένεια του.
Ανέφερε ακόμη ότι «τα πολλά εκατομμύ-
ρια που στέλνονται από τα δύο φοιτητικά 
ιδρύματα που πρόσκεινται στο κυβερ-
νών κόμμα ΑΚΡ στην Αμερική, τα παρα-
λαμβάνει ένα άλλο ίδρυμα με επικεφαλής 
έναν Αμερικανό πολίτη».
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, που επι-
καλείται στοιχεία που έχει στα χέρια του, 
αναρωτιέται ακόμη πού βρέθηκαν αυτά 
τα εκατομμύρια δολάρια σε αυτά τα φοι-
τητικά ιδρύματα και γιατί στέλνονται εκα-
τομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Κιλιτσντάρογλου για Ερντογάν: 
Σχεδιάζει να δραπετεύσει από την 
Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Άντονι Αλμπανέζι: Από τα παιδικά 
χρόνια στις εργατικές κατοικίες στον 
πρωθυπουργικό θώκο της Αυστραλίας 
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Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Πληροφοριών του ουκρανικού 
υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι 
η απόπειρα δολοφονίας κατά του 
Ρώσου προέδρου έγινε μετά την 
εισβολή στην Ουκρανία – Υποστήριξε 
ότι πήγαν να τον σκοτώσουν 
Καυκάσιοι

Α
πόπειρα δολοφονίας έγινε κατά 
του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ 
Πούτιν, σύμφωνα με δηλώσεις 
του επικεφαλής της Γενικής Διεύ-

θυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού υ-
πουργείου Άμυνας Κιρίλο Μπουντάνοφ 
στην Ukrainska Pravda.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μπουντά-
νοφ δήλωσε ότι η απόπειρα έγινε πριν δύο 
μήνες, δηλαδή ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα, 
όπως είπε, πίσω από την κίνηση βρίσκονται 
εκπρόσωποι της περιοχής του Καυκάσου, 
που περιλαμβάνει την Αρμενία, το Αζερ-
μπαϊτζάν, τη Γεωργία και τμήματα της νότιας 
Ρωσίας.

«Αυτές είναι μη δημόσιες πληροφορίες. 
(Ήταν μια) απολύτως ανεπιτυχής προ-
σπάθεια, αλλά συνέβη πραγματικά. Ήταν 
πριν από περίπου δύο μήνες» φέρεται ότι 
δήλωσε ο Μπουντάνοφ, προσθέτοντας ότι 
αν και δεν υπήρξε καμία δημοσιότητα για το 
γεγονός, αυτό συνέβη.
Οι πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά 
αναφέρουν ότι ο Πούτιν φοβάται το ενδεχό-
μενο απόπειρας δολοφονίας εις βάρος του, 
μετά και την απόφασή του για τη ρωσική 
εισβολή.
Τον περασμένο μήνα, ο Πούτιν πήρε το 
«πυρηνικό ποδόσφαιρο» του, δηλαδή έναν 
χαρτοφύλακα με τον οποίο μπορεί να επιτε-
θεί από απόσταση, στην κηδεία ενός ακρο-
δεξιού πολιτικού.
Οι πενθούντες απομακρύνθηκαν όταν ο 
πρόεδρος απέδωσε τα σέβη του στον υπε-
ρεθνικιστή Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι, δείχνο-
ντας ότι ο ίδιος φοβάται για απόπειρα δολο-
φονίας.
Τον Μάρτιο, πρώην αξιωματούχος του βρε-
τανικού στρατού υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ 
αλλά και οι δυτικοί σύμμαχοι δεν θα έπρεπε 
να αποκλείσουν την πιθανότητα δολοφο-
νίας του Ρώσου προέδρου.

Δ
ηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ξα-
νά ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών και κορυφαίος δι-
πλωμάτης, Χένρι Κίσινγκερ, στη διάρ-

κεια ομιλίας του, μέσω βιντεοκλήσης, στο Παγκό-
σμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.
Ο Κίσινγκερ, που στις 27 Μαΐου κλείνει τα 99, 
μίλησε για την κατάσταση στην Ουκρανία και 
ποια θα ήταν, γι’ αυτόν, η ιδανική κατάληξη της 
πολεμικής σύρραξης την οποία έχει ξεκινήσει από 
τα τέλη Φεβρουαρίου η Ρωσία, ενώ υπερτόνισε 
ξανά τη σημασία των καλών σχέσεων που πρέπει 
να υπάρχουν μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με αφορμή 
την κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν.
Σχολιάζοντας το ουκρανικό, ο Αμερικανός διπλω-
μάτης είπε πως το ιδανικό αποτέλεσμα στην τρέ-
χουσα κατάσταση στην Ουκρανία θα πρέπει να 
είναι η επίτευξη ενός ουδέτερου καθεστώτος 

της χώρας, ώστε να μπορέσει να αποτελέσει μια 
γέφυρα μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης. «Το 
ιδανικό αποτέλεσμα θα ήταν να πάρει η Ουκρα-
νία τη θέση ενός ουδέτερου κράτους ως γέφυρα 
μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης», είπε ο Κίσινγκερ 
σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προ-
έτρεψε, ακόμη, την αμερικανική κυβέρνηση να 
αποφύγει τις συγκρούσεις με την Κίνα για την Ταϊ-
βάν. «Η άμεση αντιπαράθεση (ΗΠΑ και Κίνας) για 
την Ταϊβάν θα πρέπει να αποφευχθεί. Η Ταϊβάν 
δεν μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών» είπε 
ο Κίσινγκερ, επισημαίνοντας πως το ζήτημα της 
Ταϊβάν δεν θα εξαφανιστεί, ενώ προειδοποίησε 
κατά της οικοδόμησης των σχέσεων μεταξύ Ουά-
σινγκτον και Πεκίνου μόνο στη βάση του συγκε-
κριμένου ζητήματος.

διεθνή νέα

Ο Πούτιν γλίτωσε απόπειρα δολοφονίας 
πριν δύο μήνες, υποστηρίζουν οι 
ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες 

Χένρι Κίσινγκερ: Δεν μπορεί ΗΠΑ και 
Κίνα να «τσακώνονται» για την Ταϊβάν

Πέθανε ο σύζυγος μίας από τις 
δολοφονημένες δασκάλες στο Τέξας 
– Δεν άντεξε την απώλεια 

Ο 
σύζυγος της Ιρμα Γκαρσία, μίας 
από τις δύο δασκάλες που έ-
πεσαν νεκρές από τα πυρά του 
18χρονου που εισέβαλε στο 

σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας, πέθα-
νε, ανέφερε η οικογένειά του την Πέμπτη.
Ο Τζο Γκαρσία έφυγε από τη ζωή μην 
αντέχοντας την απώλεια της συζύγου του, 
έγραψε στο Twitter ο ανιψιός του.
Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 24 
χρόνια και είχαν τέσσερα παιδιά
Την θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε, όπως 
αναφέρει το Daily Beast, η εξαδέλφη της 
Ιρμα Γκαρσία. «Πιστεύω πραγματικά ότι 
ο Τζο πέθανε από την τσακισμένη καρ-
διά του, αφού το ότι έχασε τον έρωτα 
της ζωής του για 30 χρόνια, ήταν πολύ 
μεγάλο βάρος για να το αντέξει».
Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 24 
χρόνια και είχε τέσσερα παιδιά, δύο ενή-

λικα αγόρια και δύο κορίτσια στο γυμνά-
σιο.
Το μακελειό στο σχολείο του Ουβάλντε 
ήταν ένα από τα χειρότερα των τελευ-
ταίων ετών στις ΗΠΑ. Ο 18χρονος Σαλβα-
δόρ Ράμος εισέβαλε στο σχολείο και σκό-
τωσε 19 παιδιά, πολλά από τα οποία ήταν 
από την ίδια τάξη, και δύο δασκάλες που 
προσπάθησαν να αντισταθούν.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια 
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές 

σχέσεις,  και 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 8 βασικοί κανόνες της παιδικής 
διατροφής

Α
ν ανησυχείτε για τις διατρο-
φικές συνήθειες του παιδιού 
σας ή σας προβληματίζει το 
ζήτημα των κιλών του, τότε 

μάλλον πρέπει να δώσετε προσοχή 
στους κανόνες της παιδικής διατρο-
φής που ετοιμάσαμε για εσάς.

1. Καθόμαστε στο οικογενειακό 
τραπέζι
Οι σύγχρονοι ρυθμοί της ζωής μπο-
ρεί να καθιστούν δύσκολη την καθη-
μερινή συγκέντρωση της οικογένειας 
γύρω από το τραπέζι, αλλά αυτό απο-
δεικνύεται επικίνδυνο για το βάρος 
όχι μόνο του παιδιού, αλλά και των 
ενηλίκων. Επομένως, προσπαθήστε να 
καθιερώσετε αυτή τη συνήθεια – ίσως 
όχι κάθε μέρα, αλλά έστω τα Σαββα-
τοκύριακα ή μόνο για ένα γεύμα στη 
διάρκεια της ημέρας.

2. Επιλέγουμε ποικιλία τροφών
Είναι σημαντικό να ετοιμάζουμε εμείς 
τα γεύματα και τα σνακ του παιδιού 

και να φροντίζουμε να συνδυάζουν 
τροφές από όλες τις ομάδες τροφί-
μων (δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, 
γαλακτοκομικά, άπαχο κρέας, όσπρια 
κ.λπ.).

3. Λέμε «ναι» στο πρωινό
Πολυάριθμες μελέτες συσχετίζουν 
την απουσία πρωινού γεύματος με 
την αύξηση του βάρους των παιδιών, 
καθώς και με τη μείωση των σχολι-
κών τους επιδόσεων. Ένα ισορροπη-
μένο πρωινό μπορεί να περιλαμβάνει 
γάλα ή γιαούρτι, ψωμί, μαρμελάδα ή 
μέλι ή ταχίνι, δημητριακά ολικής άλε-
σης, καθώς και ένα ποτήρι χυμό ή ένα 
φρούτο.

4. Με στόχο το σταθερό βάρος
Το πρώτο μέλημα για την αντιμετώ-
πιση των περιττών κιλών του παιδιού 
είναι η σταθεροποίηση του βάρους 

του και όχι το αδυνάτισμα. 
Η διατροφή του καλό είναι να είναι 
σχεδιασμένη από διαιτολόγο, έτσ ι 
ώστε να περιορίζεται η πρόσληψη επι-
πλέον βάρους, επιτρέποντας την ανά-
πτυξη του παιδιού καθ’ ύψος.

5. Περιορίζουμε τον χρόνο 
μπροστά στις οθόνες
Οι ειδικοί προτείνουν το παιδί να 
μην κάθεται περισσότερο από 1 ώρα 
μπροστά στην οθόνη της τηλεόρα-
σης ή του υπολογιστή όχι μόνο επειδή 
έτσι προάγεται η καθιστική ζωή, αλλά 
και επειδή το παιδί απομονώνεται.

6. Δεν τρώμε στον καναπέ
Αν και είναι πολύ βολικό το γεύμα 
στον καναπέ μπροστά στην οθόνη του 
υπολογιστή ή της τηλεόρασης, η αλή-
θεια είναι ότι με αυτόν τον τρόπο τα 
παιδιά μαθαίνουν να τρώνε μηχανικά, 
μια κακή συνήθεια που υιοθετούν και 
στα υπόλοιπα γεύματά τους.

7. Επιλέγουμε «έξυπνα» γλυκά
Tα παιδιά αγαπούν τα γλυκά, αλλά τα 
περισσότερα γλυκά τα φορτώνουν με 
περιττές θερμίδες. 
Το μυστικό είναι να επιλέγουμε υγι-
εινά γλυκίσματα, όπως το παστέλι, η 
μαύρη σοκολάτα, αλλά και το σπιτικό 
κέικ ή οι σπιτικές μπάρες δημητρια-
κών κ.λπ.

8. «Nαι» στην κίνηση!
Οι ερευνητές κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου για τις συνέπειες της 
καθιστικής ζωής στην υγεία και το 
βάρος παιδιών και ενηλίκων. Είναι 
σημαντικό, λοιπόν, να δίνετε καθημε-
ρινά στο παιδί ευκαιρίες να κινείται, 
να παίζει και να αθλείται. 
Xάρη στην κίνηση, το παιδί όχι μόνο 
καίει περισσότερες θερμίδες, αλλά 
αποκτά την αίσθηση του σώματός του 
και των δυνατοτήτων του.

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;

Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα 
μικρά παιδιά συμπεριφέρονται σαν 
τα σκυλιά – δείχνουν την αγάπη τους 
και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται σαν τις γάτες --  τους αρέσει 
η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις 
ότι δεν είσαι απαραίτητος/η. Αλλά να 
ξέρεις ότι το παιδί σου σ’ αυτήν την 
ηλικία εξακολουθεί να σε χρειάζεται 
και εσένα και την αγάπη σου. Απλά 
πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο προ-
σέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία 
να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχε-
ται, μην το σφίγγεις και το φιλάς για 
να του δείξεις την αγάπη σου. Άφησέ 
το να έχει τη δική του συμπεριφορά 
και διάθεση και δείξτου αγάπη άνευ 
όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικο-
νομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμι-

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

«Έφυγε» στα 106 του, ο τελευταίος 
επιζών της μάχης στο «ύψωμα 731»

Σ
ε ηλικία 106 ετών, έφυγε από την ζωή  
ο τελευταίος επιζών ήρωας του έπους 
του 1940 ,που ζούσε τα τελευταιά χρό-
νια στο Γηροκομείο Βόλου.. Ο Δημήτρης 

Κάλμπαρης, όπως γράφει το magnesianews 
που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του, 
διατηρούσε έως το τέλος της ζωής του διαύγεια 
πνεύματος.
Πέρυσι  μάλιστα είχε συνδεθεί διαδικτυακά με 
τους μαθητές του ΓΕΛ Αγριάς, με τους οποίους 
είχε συνομιλία και τους εξιστόρησε τη ζωή αλλά 
και τη δράση του στον πόλεμο.
Ο Δημήτρης Κάλμπαρης γεννήθηκε στις 16 
Φεβρουαρίου του 1917 στη Μακρινίτσα, ενώ 
είχε άλλα εννέα αδέλφια. Εργάστηκε στην κλι-
νική του Τριχόπουλου ως νοσοκόμος κι έπειτα 
έγινε τσαγκάρης. Πολέμησε στο έπος του 40 και 
ήταν ο τελευταίος επιζών της μάχης στο ύψωμα 
731. 
Με τα δικά του λόγια...
«Γεννήθηκα στις 16 Φεβρουαρίου 1917 στη 
Μακρινίτσα. Ήμασταν δέκα παιδιά. Οι γονείς 
μας είχαν  κάνει και άλλα, αλλά πέθαναν. Τώρα 
έχουμε μείνει τρεις. Οι αδερφές μου, η μία 
είναι 92 και η άλλη 94 ετών κι εγώ που έφτασα 
τα 102 χρόνια μου. Το 1938 παρουσιάστηκα 
για τη θητεία μου. Πήγα πρώτα στο Σιδηρόκα-
στρο. Εκεί μας κράτησαν λίγο, μετά μας πήγαν 
στο Αχλαδοχώρι Σερρών. Κατέληξα στα ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα, στα οχυρωματικά έργα που 
έκανε ο Μεταξάς. Στο Μπέλλες ήμουν εγώ. Δύο 
χρόνια υπηρέτησα. Αρχές Οκτωβρίου του 1940 
πήρα τον δρόμο της επιστροφής στον Βόλο».
«Μπήκαμε στην Αλβανία. Εγώ πόλη δεν είδα. 
Θυμάμαι ότι περνούσαμε μέσα από χωριά. 
Στον δρόμο δεν βρίσκαμε κανέναν. Οι Ιταλοί 
τρομοκρατούσαν τον πληθυσμό ότι εμείς σφά-
ζαμε τους πάντες. Βρήκα ένα γεροντάκι. Ήταν 
70άρης, με το καπελάκι του, το μπαστούνι. 
Καθόταν ζαρωμένος σ’ ένα παγκάκι. Τον καλη-
μέρισα, είπε γεια κι εκείνος. Τον έπιασα το χέρι 
και του το φίλησα. Δάκρυσε, αλλά δεν μ’ απά-
ντησε. Αλβανός ήταν. Σ’ ένα άλλο χωριό, στα 
υπόστεγα είχαν κρεμάσει ρόκες. Στέγνωναν το 
καλαμπόκι. Τα φάγαμε όλα. Ήμουν πολλές ημέ-
ρες νηστικός, είχα φτάσει στο σημείο να τρώω 
φλούδες από δέντρα. Όχι ότι η Ελλάδα δεν είχε 
να μας δώσει να φάμε. Δεν έφτανε ο ανεφοδια-
σμός. Ήμασταν καταδικασμένοι. Όταν πολεμάς 
στην πρώτη γραμμή, είσαι καταδικασμένος σε 
θάνατο. Οι μονάδες στα μετόπισθεν, ανεφο-
διάζονταν. Είχαν το φαγητό τους. Έφταναν τα 
ζώα. Σε κάποιο άλλο σπίτι, βρήκαμε στην αυλή 
μελίσσια. Έξι-επτά. Τα δώσαμε μια, τα ανοίξαμε, 
βγήκαν οι μέλισσες και μας τσιμπούσαν. Τίποτα 
δεν μας πτοούσε. Φάγαμε το μέλι. Ο κόσμος μάς 
κοιτούσε κλειδωμένος από τα σπίτια του. Τρώ-
γαμε το μέλι, και τις μέλισσες μαζί. Δεν καταλα-
βαίναμε τίποτα. Άγρια ζώα ήμασταν».
«Σκότωσα πολλούς Ιταλούς εκείνες τις ημέρες…
τί απάντηση να σου δώσω τώρα. Ούτε εγώ το 
ξέρω αυτό. Έπρεπε να πολεμήσω και πολέ-

μησα, δεν ξέρω ποιος άγιος με βοήθησε τότε. 
Μονάχα μία σφαίρα πέρασε ξυστά από το αρι-
στερό αυτί. Ελαφρά τραυματίστηκα. Τους είπα, 
δεν είναι τίποτα, αφήστε με. Η χλαίνη μου είχε 
κατατρυπήσει από τις σφαίρες. Παλεύαμε με τις 
ξιφολόγχες. Στήθος με στήθος πολεμούσαμε. 
Αγκαλιασμένοι πέφταμε καταγής. Τους αλλά-
ξαμε όμως τα φώτα. Τους δώσαμε τράκο γερό. 
Θα τρελαινόταν, όποιος το έβλεπε σήμερα. Να 
πατάμε στα πτώματα. Σκοτώθηκαν πάρα πολ-
λοί. Διαλυθήκαμε. Από το δικό μας τάγμα του 
Βόλου, κανείς σχεδόν δεν γύρισε. Χύθηκε το 
αίμα τόσων παλικαριών».
«Στην Τρεμπεσίνα είδα από μακριά, κάπου 15 
μέτρα, δύο Αλβανούς. Οι Αλβανοί είχαν κατα-
ταγεί εθελοντές και βοηθούσαν τις ιταλικές 
φάλαγγες. Τους έριξα και γύρισα να δω από 
πού βγήκαν. Βρήκα ένα αμπρί. Μπήκα μέσα 
με το πολυβόλο στο χέρι. Αντίκρισα καμιά 
20αριά Ιταλούς. Όλοι κάθονταν πάνω στους 
σάκους τους. Αξιωματικοί και οπλίτες. Καμία 
αντίδραση. Σηκώθηκε τότε ένας Ιταλός και 
με αγκάλιασε. «Πιέτρο», μου συστήθηκε και 
πέρασε μία χρυσή καδένα στον λαιμό μου. Από 
τη μία πλευρά είχε τη Μαντόνα, την Παναγία 
στη μία όψη. Και στην άλλη, τη φωτογραφία 
μίας γυναίκας. Την έδωσα για ένα κομμάτι ψωμί 
στον άλλον. Τον κατέβασα 70 μέτρα πιο κάτω. 
Είχε τραυματιστεί ο Ιταλός, το γόνατό του ήταν 
πρησμένο. Παρέδωσα τον αιχμάλωτο στην 5η 
Μεραρχία Κρητών, που ήταν πίσω μας. Φοβή-
θηκα τους Κρητικούς, αλλά παρακάλεσα να μην 
τον πειράξουν».
«Στο τέλος γυρίσαμε με τα πόδια στα σπίτια 
μας. Στον γυρισμό, τα ελληνικά χωριά μας έδι-
ναν ψωμί, λίγο τυρί. Μέσα όμως δεν μας έβα-
ζαν, γιατί ήμασταν φορτωμένοι ψείρα. Μέρες 
ατελείωτες περπατούσα. Φτάσαμε στην Καλα-
μπάκα, μας είπαν οι ντόπιοι: «Γυρίστε πίσω. Οι 
Γερμανοί έχουν στήσει μπλόκα. Στέλνουν στη 
Γερμανία αιχμαλώτους». Μόλις το άκουσα, 
πιάσαμε τα βουνά. Δεν το γλυτώσαμε όμως. 
Πέσαμε σε μία φάλαγγα γερμανική. Με πήρε 
ένας στρατιώτης των Γερμανών να φουσκώσω 
ένα λάστιχο από τη μηχανή του. Πώς να το 
φουσκώσω; Εγώ δεν μπορούσα να σηκώσω 
τα χέρια μου από την εξάντληση. Δεν ήμουν 
άνθρωπος. …
«Κάποια στιγμή στα πεδινά, βρήκα ένα άλογο 
ψόφιο. Είχα μαζί μου ένα μαχαίρι ιταλικό. Μέχρι 
και κιθάρα είχαμε βρει, οι Ιταλοί κατέβαιναν με 
τα όργανα, σίγουροι ότι θα έκαναν περίπατο. 
Όμως, τα βρήκαν μπαστούνια από εμάς, γιατί 
ήμασταν παλικάρια πραγματικά. Τέλος πάντων, 
έβγαλα το τομάρι του ζώου, έκοψα ένα κομ-
μάτι από τα καπούλια και έτρωγα λίγο-λίγο, 
μέχρι που γύρισα στον Βόλο. Έφτασα νύχτα στο 
Φυτόκο. Στην αρχή δεν με γνώρισε ο ίδιος ο 
πατέρας μου. Δεν άνοιγε την πόρτα. «Πατέρα, 
εγώ είμαι», φώναζα. Ήταν διώροφο το σπίτι. 
Από πάνω με έβλεπε. Δεν το πίστευε ότι είχα 
επιστρέψει ζωντανός».



2327 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

υγεία

Τ
ην επίδραση του τρόπου 
ζωής μας στον κίνδυνο 
εμφάνισης άνοιας σε με-
γαλύτερη ηλικία αποκα-

λύπτει νέα μελέτη, η οποία επι-
σημαίνει τους κορυφαίους παρά-
γοντες που μπορούν να προκαλέ-
σουν τη νόσο Αλτσχάιμερ: την πα-
χυσαρκία, τη σωματική αδράνεια 
και το χαμηλό μορφωτικό επίπε-
δο. Τα νέα ευρήματα, που δημο-
σιεύτηκανστο JAMA Neurology, 
βασίζονται σε περισσότερους α-
πό 378.000 ενήλικες στις ΗΠΑ 
που συμμετείχαν σε μια ετήσια ε-
θνική έρευνα για την υγεία.
Οι ερευνητές που πραγματοποίη-
σαν τη μελέτη διαπίστωσαν ότι 
την τελευταία δεκαετία παρατη-
ρείται μία αλλαγή στους κύρι-
ους παράγοντες του τρό-
που ζωής μας που επηρεά-
ζουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
άνοιας. Πιο συγκεκριμένα, το 
2011 οι κυρίαρχες «απειλές» 
ήταν η σωματική αδράνεια, 
η κατάθλιψη και το κάπνισμα.
Όπως παρατηρούμε, η σωμα-
τική αδράνεια παραμένει 
σταθερά ένας από τους κυρί-
αρχους παράγοντες που μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε άνοια, 
ωστόσο οι άλλες δύο θέσεις έχουν 
αντικατασταθεί ανά τα χρόνια από 
την παχυσαρκία και το χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο.
Ο κυριότερος παράγοντας κιν-
δύνου εμφάνισης άνοιας είναι η 
γήρανση, για την οποία προφα-
νώς δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα. Ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας που φαίνεται να επι-
δρά αρνητικά είναι η γενετική 
ευαισθησία. Για παράδειγμα, 
οι άνθρωποι που φέρουν μία 
παραλλαγή του γονιδίου APOE4 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ από 
τους υπολοίπους.
Ωστόσο, εκτιμάται ότι περίπου 
το 40% των περιπτώσεων άνοιας 
παγκοσμίως οφείλεται σε τροπο-
ποιήσιμους παράγοντες κινδύ-
νου, σύμφωνα με την Δρ Rebecca 
Edelmayer, διευθύντρια επιστη-

μονικής ενασχόλησης για την 
Ένωση Αλτσχάιμερ. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, ως κύριες αιτίες θεω-
ρήθηκαν οι προαναφερθέντες 
παράγοντες, καθώς και άλλοι, 
όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, 
ο διαβήτης, η μεγάλη κατανά-
λωση αλκοόλ, αλλά και η απώ-
λεια ακοής.
Σύμφωνα με την Δρ Edelmayer, 
οι λόγοι που οι παράγοντες αυτοί 
σχετίζονται με την άνοια δεν είναι 
προς το παρόν σαφείς. Ωστόσο, 
μία πιθανή εξήγηση μπορεί να 
«κρύβεται» στην καρδιαγγειακή 
υγεία. Αναλυτικότερα, η παχυ-
σαρκία, η υψηλή αρτηριακή 

πίεση, ο διαβήτης, το κάπνισμα 
και ο καθιστικός τρόπος ζωής 

είναι παράγοντες που μπο-
ρούν να βλάψουν τα αιμο-

φόρα αγγεία που τρέφουν 
όχι μόνο την καρδιά, αλλά 
και τον εγκέφαλο.

Σε ό,τι αφορά στο μορφω-
τικό επίπεδο, οι ερευνητές 
κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι μπορεί να βοηθή-

σει μέσω της αποκαλούμενης 
υπόθεσης του «γνωστικού 
αποθέματος»: Τα άτομα με 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 
θεωρούνται καλύτερα «εξοπλι-
σμένα» για να αντέξουν τις παθο-
λογικές εγκεφαλικές αλλαγές που 
προκαλεί η άνοια και να διατηρή-
σουν τη μνήμη και τις ικανότητες 
σκέψης τους για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα συμπε-
ράσματα των ερευνη-
τών, το 37% των περιπτώ-
σεων άνοιας συνδέεται με 
οποιονδήποτε από τους 
οκτώ τροποποιήσιμους 
παράγοντες κινδύνου: 
παχυσαρκία στη μέση ηλικία, 
αδράνεια, 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 
κατάθλιψη, 
υψηλή αρτηριακή πίεση, 
διαβήτης, 
κάπνισμα, 
απώλεια ακοής.

Νόσος Αλτσχάιμερ: 3 
παράγοντες που αυξάνουν 
τον κίνδυνο στους 50+

Η 
αίσθηση καθαρότητας αλλά και χαλαρότητας που μας αφήνει ο καθημερινός καταιονισμός είναι 
σα να ευφραίνει σώμα και πνεύμα, για το δέρμα μας όμως μπορεί να μην είναι τόσο ευεργετι-
κό. Ποια είναι τελικά η ιδανική συχνότητα του ντους;
Το καθημερινό ντους αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο, εάν μάλιστα αναλογιστούμε ότι οι 

προγόνοί μας δεν ακολουθούσαν την ίδια ρουτίνα καθαριότητας. Τουναντίον, δεν ήταν διόλου περίεργο, 
εάν έκαναν μπάνιο μια φορά την εβδομάδα την δεκαετία του ’50 ή του ’60, ή και παλαιότερα.
Μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, αποκαλύπτει αντικρουόμενα μοτίβα και κανόνες υγιεινής σχετικά με 
τη συχνότητα του μπάνιου: αν και οι Ρωμαίοι λάτρευαν την ιεροτελεστία του, κατά τη διάρκεια του 14ου 
αιώνα και την διασπορά της πανώλης, οι γιατροί θεωρούσαν ότι το ζεστό μπάνιο ευνοούσε τη μετάδοση 
της ασθένειας.

Είναι όμως πλέον απαραίτητο να πλενόμαστε καθημερινά; 
Υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ του τι χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός μας και τι αποτελεί 
απλώς προϊόν… μάρκετινγκ; Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο καθημερινός καταιονισμός θα μπορούσε να 
διαταράξει το μικροβίωμα του δέρματος. Η εξωτερική στοιβάδα του δέρματος χάνει τα φυσικά έλαιά της 
και συνεπώς τα «καλά» βακτήρια της επιδερμίδας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μολύνσεις.
Επομένως, θα μπορούσατε να κάνετε ντους κάθε δεύτερη μέρα ή τρεις φορές την εβδομάδα, λαμβάνο-
ντας όμως υπόψιν σας και τις ανάγκες της επιδερμίδας και την καθημερινή σας ρουτίνα. Αν και δεν υπάρ-
χουν αυστηροί κανόνες, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αντοχές του δέρματός μας και να μην φέρ-
νουμε τη φυσιολογία του στα άκρα.
Για παράδειγμα, εάν εμφανίζετε συχνά φαγούρα, ξηρότητα και εξάρσεις δερματικών παθήσεων, καλό θα 
ήταν να μειώσετε την καθημερινή συχνότητα.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε μπάνιο 
(τελικά) – Η ιδανική συχνότητα

Εμείς κοιμόμαστε και το… σώμα μας δουλεύει, καθώς ναι μεν ξεκουράζεται αλλά παράλληλα πραγ-
ματοποιεί διάφορες πολύπλοκες διεργασίες, με το πεπτικό σύστημα να δουλεύει κατά προτεραιό-
τητα.

Συνεπώς, η θέση που παίρνει το σώμα μας καθόλη αυτή την διαδικασία παίζει βασικό ρόλο και στο πώς 
θα ξυπνήσουμε το πρωί. Εν ολίγοις, το πεπτικό σύστημα διασπά όσες τροφές καταναλώσαμε μέσα στη 
μέρα που προηγήθηκε, σε μια προσπάθεια, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει το μικροβίωματου εντέρου.

Η στάση ύπνου που δεν βοηθά
Αν και ακόμα δεν υπάρχουν αρκετά εμπεριστατωμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι ο ύπνος μπρού-
μυτα θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία του εντέρου, οι περισσότεροι ειδικοί προειδοποιούν ότι 
αυτή η στάση ύπνου πιθανότατα ασκεί πίεση στα όργανα της κοιλιάς,  επηρεάζοντας την έκκριση γαστρι-
κών οξέων. Επιπλέον, επιβαρύνει και τη μέση καθώς ασκείται μεγαλύτερη πίεση στην σπονδυλική στήλη.

Πώς να κοιμόμαστε
Κατάκλιση ανάσκελα: Σε αυτή τη θέση του ύπνου συγκλίνουν οι ειδικοί ως την ιδανική για τη λειτουργία 

του πεπτικού συστήματος, διότι πραγματοποιείται ίση κατανομή του βάρους, δημιουργώ-
ντας το βέλτιστο περιβάλλον για την υγεία του εντέρου. Προσομοιάζει μάλιστα τη 

θέση της σαβασάνα στη γιόγκα, που οδηγεί στην απόλυτη χαλάρωση.
Κατάκλιση στην αριστερή μεριά: Λόγω της σταθερότητας του σώματος, 

ενισχύεται η διαδικασία της πέψης.
Κατάκλιση στην δεξιά μεριά: Αν και αυτή η στάση του ύπνου είναι 

ιδιαίτερα ωφέλιμη για την κυκλοφορία του αίματος και τη λει-
τουργία της καρδιάς, τα ίδια οφέλη δεν επαληθεύονται για το 
πεπτικό σύστημα, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα γαστρικά 
οξέα θα μπορούσαν ευκολότερα να φτάσουν στον οισοφάγο, 
λόγω της χαλάρωσης του οισοφαγικού σφιγκτήρα, οδηγώ-
ντας σε παλινδρόμηση.

Έντερο: Ποια στάση ύπνου είναι καλύτερη για 
το πεπτικό σύστημα
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ποντίκι

Ελληνικό θρίλερ στις ΗΠΑ
Ο κληρονόμος του Τζον Τσάκαλος σκότωσε παππού και μάνα

Η ιστορία της οικογένειας του πάμπλουτου ομογενή στο Νιου 
Χάμσαϊρ - Συνελήφθη ο εγγονός του, ο οποίος είχε αφαιρέσει 
και τη ζωή της μητέρας του - Το FBI έφτασε στα ίχνη του τώρα, 
τρία χρόνια μετά το πρώτο του έγκλημα

Ο 
Αγαμέμνων εισέρχεται στο παλάτι πατώντας έναν 
πορφυρό τάπητα που έχει τοποθετήσει η Κλυταιμνή-
στρα για να τον ακινητοποιήσει και να τον σκοτώσει. 
Βασιλιάς, νικητής, παντοδύναμος, με όλο το χρυσάφι 

του κόσμου, αλαζόνας και παρ’ όλα αυτά καταλήγει δολοφονη-
μένος από αγαπημένο, οικείο χέρι. Η υπόθεση που συγκλονίζει 
τα τελευταία 24ωρα την άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν γράφτηκε 
από τον Αισχύλο, αλλά θυμίζει αρχαία ελληνική τρα-
γωδία, με Ελληνα πρωταγωνιστή και θύτη και 
θύματα που μοιράζονται το ίδιο αίμα.
Ο αγαπημένος εγγονός συνελήφθη, 
έστω και χρόνια αργότερα, για τη 
δολοφονία τόσο του παππού και 
μέντορά του όσο και της μητέρας 
του. Κίνητρο; Η συνήθης απλη-
στία. 

Γιος μεταναστών
Ο Τζον Τσάκαλος γεννήθηκε στην 
Αμερική. Ο μοναχογιός μιας οικο-
γένειας Ελλήνων μεταναστών. Οι 
γονείς του, Κώστας και Καλλιόπη, 
είχαν μεταναστεύσει στη Γη της Επαγγε-
λίας στα νιάτα τους. Είχαν αποκτήσει πέντε 
κόρες, πριν γεννηθεί επιτέλους ο γιος τους, «ο 
Γιαννάκης μας». Μετά την ενηλικίωσή του κατατάχθηκε 
στον στρατό των ΗΠΑ και υπηρέτησε ως αλεξιπτωτιστής στις 
Φιλιππίνες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συμμε-
τείχε, μάλιστα, σε πολλές αποστολές υψηλού κινδύνου. Στη συνέ-
χεια, απέκτησε την οικογένεια και την περιουσία του. Το αγαπη-
μένο του μότο ήταν «χωρίς οικογένεια δεν έχεις τίποτα. Η οικογέ-
νεια είναι τα πάντα». Επιθυμούσε τόσο τα παιδιά όσο και τα εγγό-
νια του να μην απομακρυνθούν από την ελληνική παράδοση.
Ολοι βαφτίστηκαν ορθόδοξοι και φοίτησαν στο ελληνικό σχο-
λείο. Εξάλλου, απαιτούσε να μιλάνε ελληνικά στο σπίτι. Αποδεί-
χθηκε έξυπνος και εργατικός. Ηταν πολύ αγαπητός στην κοινό-
τητα και ιδιαίτερα στην ελληνική εκκλησία, στην οποία διέθετε 
τεράστια ποσά. Οσο ζούσε και η σύζυγός του, είχαν γίνει γνω-
στοί και για το σπίτι τους. Ως κτηματομεσίτης, διάθετε ένα από τα 
πλέον εντυπωσιακά οικήματα στο Νιου Χάμσαϊρ και κάθε Χρι-
στούγεννα άνοιγαν το σπίτι στο κοινό, κάνοντας επίδειξη του χρι-
στουγεννιάτικου φωτισμού του.
Σύμφωνα με την οικογένειά του, η ζωή του ήταν η ζωντανή από-
δειξη του αμερικανικού ονείρου. Ο επίλογος ήταν η μοναδική 
παραφωνία, μα τι παραφωνία! Ο ελληνικής καταγωγής 87χρο-
νος άνδρας είχε δημιουργήσει έναν δυσθεώρητο πλούτο, προ-
τού βρεθεί πυροβολημένος εξ επαφής στο κεφάλι πολλές φορές, 
μέσα στο σπίτι του. Τη στιγμή εκείνη η κληρονομιά του ξεπερ-
νούσε τα 70 εκατ. δολάρια και θα μοιραζόταν στις τέσσερις κόρες 
του. Ο Τσάκαλος δεν είχε συμπεριλάβει τα εγγόνια του, αλλά είχε 
ιδιαίτερη σχέση με ένα από αυτά, τον Νάθαν, γιο της κόρης του 
Λίντα. Αν και ο Τζον λάτρευε τις κόρες του, στεναχωριόταν που 
δεν θα συνεχιζόταν το όνομά του. Αυτός ήταν ο λόγος που προ-
σκολλήθηκε στον εγγονό του Νάθαν. Ο εγγονός του από μικρός 
έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία στον παππού του, ενώ είχε μείνει 
μαζί του για τρία ολόκληρα χρόνια μετά την αποφοίτησή του από 
το σχολείο. Ηταν ο μόνος που έδειχνε ενδιαφέρον για το επάγ-
γελμά του. Τον ακολουθούσε σε διάφορα ραντεβού, ενώ ο Τζον 
έλεγε συχνά σε φίλους και συνεργάτες, συστήνοντάς τον ότι «ο 
Νάθαν είναι ο πιο Ελληνας από τους συγγενείς μου». Το δέσιμό 
του είχε αποτυπωθεί και στην οικονομική βοήθεια που του είχε 
προσφέρει, κάτι που δεν είχε κάνει με κανένα άλλο εγγόνι του. 
Του είχε ανοίξει δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέτοντας 
διάφορα ποσά. Το τελευταίο ήταν πάνω από μισό εκατομμύριο. 
Του αγόρασε επίσης ένα διαμέρισμα και ένα φορτηγό, ενώ τον 
προέτρεψε να πάει στο πανεπιστήμιο, αναλαμβάνοντας όλα τα 
έξοδα. Ο Νάθαν «απέτυχε να ολοκληρώσει τα περισσότερα από 
τα μαθήματά του». Ο παππούς του εξομολογήθηκε σε φίλους του 

ότι «μάλλον θα γίνει επιχειρηματίας σαν εμένα. Δεν ανησυχώ!». 
Ο λατρεμένος αυτός εγγονός σπάραξε στην κηδεία του παππού 
του.
Οταν τρία χρόνια αργότερα εξαφανίστηκε στη θάλασσα αυτός 
και η μητέρα του, όλοι έκαναν λόγο για κατάρα! Χάθηκαν στα 
νερά, έξω από το νησί Martha’s Vineyard. Σε έναν από τους αγα-
πημένους προορισμούς τόσο του ίδιου όσο και της υπόλοιπης 
οικογένειας. Αν το σκεφτεί κανείς, η ειδυλλιακή ομορφιά του 
νησιού και οι διάσημοι επισκέπτες του το καθιστούν το ιδανικό 
σκηνικό της υπόθεσης αυτής. Στο θέρετρο του Ατλαντικού, με 
θαμώνες τους πιο πλούσιους και ισχυρούς και τα σπίτια των 
δεκάδων εκατομμυρίων, όπως αυτό της οικογένειας του Μπα-

ράκ Ομπάμα, των Κένεντι και άλλων, γράφτηκε ο δρα-
ματικός επίλογος και άλλων ιστοριών που αρχικά 

έμοιαζαν παραμυθένιες.

Η σκοτεινή πραγματικότητα
Η πραγματικότητα, όμως, αποδεικνύ-
εται συχνά πιο σκοτεινή. Το 1969, 
εκεί γράφτηκε ο πολιτικός επίλο-
γος του πολλά υποσχόμενου τότε 
γερουσιαστή Tεντ Κένεντι, αδελ-
φού του πρώην προέδρου των 
ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι. Ο γερουσι-

αστής προκάλεσε ένα θανατηφόρο 
αυτοκινητικό στύχημα με θύμα μια 

νεαρή γυναίκα. Δεκαετίες αργότερα, το 
αεροπλάνο του ανιψιού του και γιου του 

προέδρου, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ, 
συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό λίγο έξω από 

τις ακτές του νησιού, με θύματα τον ίδιο, τη σύζυγό του 
Καρολάιν ΜπεσέτιΚένεντι και την αδελφή της, ενισχύοντας την 
«κατάρα των Κένεντι». Στα ίδια νερά βρέθηκε το 2016 ο 22χρο-
νος Νάθαν Κάρμαν. Τόσο τα δικά του ίχνη όσο και της μητέρας 
του είχαν χαθεί επτά ημέρες νωρίτερα. Είχε καλέσει τη Λίντα να 
περάσουν την ημέρα μαζί.
Οι δυο τους συνήθιζαν να πηγαίνουν για ψάρεμα, αποτυπώνο-
ντας σε φωτογραφίες τα λάφυρά τους, τους τόνους που έπιαναν, 
με το σκάφος που η ίδια τού είχε κάνει δώρο στα 18α γενέθλιά 
του και το είχαν ονομάσει για πλάκα «Ανεμοβλογιά». Η ακτοφυ-
λακή και οι Αρχές μετά από τέσσερα αγωνιώδη 24ωρα τερμάτι-
σαν τις διαδικασίες ανεύρεσης και παραδέχτηκαν ότι οι πιθανό-
τητες να βρεθούν ζωντανοί μητέρα και γιος ήταν απειροελάχι-
στες. Κι όμως, ξαφνικά εντόπισαν μα φουσκωτή βάρκα διάσω-
σης, στην οποία βρισκόταν μονάχα ο νεαρός, ο οποίος ισχυρί-
στηκε ότι περιφερόταν για ημέρες στη θάλασσα αποπροσανα-
τολισμένος.
Αργότερα, περιέγραψε στις Αρχές ότι το σκάφος βυθίστηκε όταν 
μυστηριωδώς άρχισε να μπάζει νερά. Σε αντίθεση με τον ίδιο, η 
μητέρα του δεν κατάφερε να ανέβει στη σωσίβια σχεδία και παρά 
τις προσπάθειές του δεν μπόρεσε να την εντοπίσει. Οι αρχικές 
σκέψεις επικεντρώθηκαν στην κακή τύχη του γοητευτικού νεα-
ρού και της οικογένειάς του. Το άλλοτε χρυσό αγόρι της πάμπλου-
της οικογένειας με τις τεράστιες χορηγίες και φιλανθρωπικές πρά-
ξεις στην κοινότητα είχε χτυπηθεί αλύπητα από τη μοίρα. Αφού 
έχασε τον παππού και πατριάρχη της οικογένειας με αυτόν τον 
αποτρόπαιο τρόπο, έχασε και τη μητέρα του. Η καχυποψία δεν 
άργησε να διαδεχθεί το πρώτο σοκ και το αίσθημα ανακούφισης 
που προκάλεσε η διάσωσή του έπειτα από επτά ολόκληρες ημέ-
ρες στο νερό.
Οι θείες και τα μέλη της οικογένειάς του δεν μπορούσαν να πιστέ-
ψουν ότι ο Νάθαν είχε προλάβει να προμηθευτεί νερό και τροφή 
πριν βουλιάξει το σκάφος, αλλά δεν είχε εντοπίσει τη μητέρα του. 
Ηταν εκείνοι που συνέδεσαν τα δύο εγκλήματα, εντόπισαν ως 
κίνητρο τη διασφάλιση της περιουσίας και πίεσαν τις Αρχές να 
κινηθούν. Πράγματι, εκδόθηκε ένταλμα έρευνας για το σπίτι του 
Νάθαν στο Βερμόντ. Η Αστυνομία αναζητούσε χάρτες, έγγραφα, 
συσκευές εντοπισμού θέσης, ηλεκτρονικές συσκευές και οτιδή-
ποτε θα συνέβαλε στην παροχή συντεταγμένων ή απόδειξης ενός 
σχεδίου βύθισης. Οι Αρχές αναζητούσαν επίσης αποδείξεις για 
αγορές ανταλλακτικών σκαφών ή εξοπλισμού. «Η έρευνα απο-
κάλυψε ότι το σκάφος του Νάθαν χρειαζόταν μηχανική επισκευή 
και ότι ο ίδιος διεξήγαγε ένα μέρος αυτών των επισκευών με δική 

του βούληση, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστή-
σει το σκάφος μη ασφαλές για λειτουργία», δήλωσε ένας εκ των 
ερευνητών που είχε αναλάβει την υπόθεση. Τότε ήταν που εστί-
ασαν και στην προσωπικότητα του Νάθαν. Πίσω από την αψεγά-
διαστη εικόνα, την προσποιητή ευγένεια και την αγάπη προς την 
οικογένειά του, ανακάλυψαν έναν προβληματικό νέο. Είχε υψηλό 
IQ, ξεσπάσματα και στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί για μέρες, 
μετά τον θάνατο του αλόγου του.
Οι απανωτές απώλειες και η διάσωση επτά ημέρες μετά τη 
βύθιση οδήγησαν και σε κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις του 
Νάθαν. Παρά την προσπάθειά του να παραπλανήσει την κοινή 
γνώμη και τις Αρχές, η αμηχανία και η έλλειψη συναισθήματος 
ήταν εμφανείς. Ο ίδιος τότε πέρασε στην αντεπίθεση, λέγοντας 
ότι πάσχει από το Σύνδρομο Ασπεργκερ και δεν αντιδρά όπως 
οι υπόλοιποι, ακόμα και στον θρήνο. Και μπορεί να χρειάστηκε 
να περάσουν χρόνια, ωστόσο δύο ημέρες ήταν αρκετές για να 
του ασκηθούν οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, συμπεριλαμβα-
νομένης της σκηνοθεσίας της ςδολοφονίας της μητέρας του. Οι 
Αρχές πιστεύουν ότι τη δολοφόνησε και μετά βύθισε το σκάφος. 
Η σορός της δεν βρέθηκε ποτέ. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά 
του.
Στην περίπτωση μάλιστα που θα καταδικαστεί, θα περάσει όλη τη 
ζωή του στη φυλακή. Το χειρότερο όλων για την οικογένεια είναι 
ότι στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του διαβάλ-
λει τον παππού του μετά θάνατον: υποστηρίζει ότι είχε παρά-
νομο δεσμό με μια νεαρή γυναίκα 20 ετών, με τον δικηγόρο του 
να προσκομίζει οικονομικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτούς 
τους ισχυρισμούς. «Της είχε πληρώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια 
για πλαστική στήθους και άλλες αισθητικές επεμβάσεις» και ίσως 
εμπλέκεται κάπως... Την καλούν, μάλιστα, και ως μάρτυρα.

Σχεδιασμένο έγκλημα
Πριν από τη δολοφονία του παππού του, ο κατηγορούμενος 
πλέον -όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο- άρχισε να κάνει 
«λεπτομερείς ερωτήσεις» σχετικά με την οικονομική αυτοκρατο-
ρία της οικογένειας, ενώ έπεισε και τη μητέρα του να τον ονομά-
σει δικαιούχο των δικών της καταπιστευμάτων. Οι Αρχές πιστεύ-
ουν ότι το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο εδώ και χρόνια. Ξεκίνησε 
με την άγρια δολοφονία του παππού του. Αγόρασε ψεύτικη ταυ-
τότητα. Με αυτήν προμηθεύθηκε ένα όπλο. Μπήκε στο σπίτι, 
καθώς είχε κλειδιά και γνώριζε τους κωδικούς, και σκότωσε τον 
Τζον Τσάκαλο στον ύπνο του. Εξαφάνισε τον σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή του και το GPS, ώστε να μην μπορεί να αποδειχθεί 
πού βρισκόταν τη νύχτα της δολοφονίας. Το τραγικό της υπό-
θεσης είναι ότι όχι μόνο δεν κατηγορήθηκε για το έγκλημά του, 
αλλά ότι μετά τον θάνατο του Τσάκαλου ο κληρονόμησε άλλες 
500.000 δολάρια που ο παππούς του είχε εξασφαλίσει γι’ αυτόν, 
κάτι σαν δώρο, «για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του». Οταν 
σπατάλησε τα χρήματα, σειρά είχε η μητέρα του: αποφάσισε 
να την εξοντώσει ώστε να πάρει το μερίδιό της, το οποίο ξεπερ-
νούσε τα 40 εκατ. δολάρια. Μία από τις στενότερες φίλες της 
Λίντα περιέγραψε ότι η γυναίκα αγαπούσε τον γιο της, αλλά και 
τον φοβόταν. Είχε υποψίες για τη συμμετοχή του στη δολοφονία 
του πατέρα της, αλλά πείστηκε από τον ίδιο για την αθωότητά 
του. Για καλό και για κακό, όμως, της έστειλε ένα μήνυμα πριν από 
την εκδρομή με τον γιο της. Την ενημέρωνε ότι θα πήγαινε για 
ψάρεμα και της έδινε οδηγίες σε περίπτωση που δεν θα επικοι-
νωνούσε μαζί της να ειδοποιήσει τις Αρχές. Αυτό ακριβώς έκανε 
το ίδιο βράδυ. Η διαφορά ήταν ότι δεν είχε εξαφανιστεί μονάχα η 
Λίντα, αλλά και ο Νάθαν. Οταν οι ημέρες περνούσαν και οι ελπί-
δες για την ανεύρεσή της εξανεμίζονταν άρχισαν οι συζητήσεις 
και οι φήμες για κατάρα του άλλοτε τυχερού Ελληνα με το χέρι 
του Μίδα. Τρεις απώλειες, σε λίγα χρόνια. Η κατάρα πήρε άλλη 
μορφή όταν αποδείχθηκε η εμπλοκή του εγγονού.
Ο Τζον Τσάκαλος διάβαζε ελληνικές εφημερίδες και βιβλία. Ισως 
είχε διδαχθεί την τραγωδία του Αισχύλου και τη δολοφονία του 
τρανού Αγαμέμνονα από τα χέρια της γυναίκας του. Ο ίδιος, μετά 
από μια ζωή γεμάτη διακρίσεις και επιτυχία, χάθηκε από τα χέρια 
του αγαπημένου του εγγονού. «Εκείνου που θα τον διαδεχό-
ταν…». Και τώρα -ειρωνεία της τύχης- οι απόγονοί του, τους 
οποίους προέτρεπε μονίμως να παραμένουν ενωμένοι και να μη 
δίνουν δικαιώματα, παλεύουν στα δικαστήρια. Μηδένα προ του 
τέλους μακάριζε...
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Άλλη μία επέτειος της άλωσης της 
Κωνσταντινούπολης. 
Η 29η Μαΐου 1453 σήμαινε και 

τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας από τους Οθωμανούς. Άπει-
ροι θρύλοι και παραδόσεις συνόδευ-
σαν την πτώση της Βασιλεύουσας, ενώ 
αντικείμενο θρύλων και μύθων έγινε ο 
τελευταίος αυτοκράτοράς της ο Κων-
σταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος. 
Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση, η 
Άλωση ήταν «θέλημα Θεού», αλλά 
σύμφωνα με τους ιστορικούς η πτώση 
της Κωνσταντινούπολης και της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας που διήρκεσε 
για χίλια περίπου χρόνια, ήταν θέμα 
χρόνου καθώς τότε το Βυζάντιο βρι-
σκόταν σε πλήρη οικονομική, πολιτική 
και πολιτισμική παρακμή και ήταν η 
σκιά της άλλοτε πανίσχυρης Αυτοκρα-
τορίας. 
Ο ιστορικός Γεώργιος Φραντζής, έμπι-
στος σύμβουλος του τελευταίου αυτο-
κράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολό-
γου, στο χρονικό της άλωσης αναφέ-
ρει λεπτομερέστατα πως ολόκληρο 
το Οθωμανικό στράτευμα μαζί με τον 
σουλτάνο έφτασαν σταδιακά έξω από 
τα τείχη της πόλης στις αρχές Απριλίου 
και αμέσως απέκλεισαν την πόλη από 
στεριά και θάλασσα. 
Στις 6 Απριλίου, ο τούρκος σουλτάνος 
Μωάμεθ ο Πορθητής κήρυξε και επί-
σημα την πολιορκία της Κωνσταντι-
νούπολης, αφού πρώτα πρότεινε στον 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκα-
ταλείψει την Πόλη, υποσχόμενος ότι 

θα σεβαστεί τη ζωή των κατοίκων. Ο 
Παλαιολόγος αρνήθηκε με αποτέλεσμα 
να αρχίσει η πολιορκία. 
Η μάχη ήταν σφοδρή, με τον βυζαντινό 
στρατό να αμύνεται με επιτυχία για 
αρκετό καιρό εναντίον του τεράστιου 
όγκου του οθωμανικού στρατού. 
Στις 21 Μαΐου ο σουλτάνος έστειλε 
πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη ζητώ-
ντας την παράδοση της πόλης με την 
υπόσχεση να επιτρέψει στον Αυτοκρά-
τορα και σε όσους το επιθυμούσαν να 
φύγουν με τα υπάρχοντά τους. Επίσης, 
θα αναγνώριζε τον Κωνσταντίνο ως 
ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Εγγυό-
ταν ακόμη για την ασφάλεια του πλη-
θυσμού που θα παρέμενε στην πόλη, 
πρόταση που ο Παλαιολόγος εκ νέου 
απέρριψε. 
Στις 29 Μαΐου έγινε η τελική επίθεση. 
Οι Οθωμανοί εισέβαλαν στην Κωνστα-
ντινούπολη, η οποία επί της ουσίας 
ήταν πλέον δικιά τους. Ο Κωνσταντί-
νος Παλαιολόγος παράλληλα βρήκε τον 
θάνατο πολεμώντας σαν απλός στρα-
τιώτης. 
Δυστυχώς, παρά την επικείμενη κατα-
στροφή, η διχόνοια δεν εγκατέλειψε 
τον τόπο. Μέχρι τις τελευταίες στιγ-
μές κάποιοι προτιμούσαν το τουρκικό 
φακιόλι αντί της λατινικής τιάρας. Η 
πόλη έπεσε, η διχόνοια έμεινε... 
Το 1821, οι έλληνες ξεσηκώθηκαν και 
πάλι. Νίκησαν, όμως ακολούθησαν οι 
εμφύλιοι και η ελευθερία που κερδή-
θηκε με αίμα χάθηκε... 
Το 1943, με τη χώρα να βρίσκεται υπό 
στυγνή ξενική κατοχή και πάλι οι έλλη-
νες δεν ομονόησαν και πολέμησαν 
μεταξύ τους, σε έναν πόλεμο που διέ-
λυσε τη χώρα... Σήμερα, εν μέσω του 
καταστροφικού πολέμου στην Ουκρα-
νία, της οικονομικής κρίσης  και της 
λανθασμένης διαχείρισης των εθνικών 
θεμάτων, η Ελλάδα για άλλη μία φορά 
φέρεται διχασμένη. Η πατρίδα αντι-
μετωπίζει μια τεράστια πρόκληση για 
το μέλλον της που θα καθορίσει την 
τύχη του ελληνισμού. Ας το καταλάβει 
η πολιτική ηγεσία, ας το καταλάβουν οι 
Έλληνες, αν θέλουν να έχουν μέλλον, 
στο εξαιρετικά πολύπλοκο σύγχρονο 
διεθνές σύστημα… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΔΙΧΟΝΟΙΑ
Το μεγάλο διαχρονικό 
πάθος της φυλής μας...

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Μια ξεχωριστή συνάντηση με γεύμα στο υπέροχο PANTHEON RESTAURANT 
από την Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» σε φίλους και 

Καναδικές οργανώσεις επ’ ευκαιρία της Γενοκτονίας των Ποντίων.
 Πολλά συγχαρητήρια στο συμβούλιο και τους διοργανωτές

Η 
Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» κάλεσε φίλους και ελληνο-
καναδικές οργανώσεις της παροικίας του Τορόντο για να γνωρίσει τον Δρ. Θεο-
φάνη Μαλκίδη λίγα εικοσιτετράωρα από την ομιλία του στην Ελληνική Κοινότη-
τα Τορόντο. Ο κ. Μαλκίδης αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της ημέρας μνήμης 

για την Γενοκτονία των Ποντίων και την Μικρασιατική Καταστροφή, ενώ δεν παρέλειψε να 
επαινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ποντίων μαζί με τον κ. Μιχάλη Μου-
ρατίδη για τον συνεχή αγώνα υπέρ της αναγνώρισης της Γενοκτονίας και την διοργάνωση 
των εκδηλώσεων.

Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης, ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης, ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, η κα Μπέτυ Σκουτάκη 
και ο κ. Γιώργος Βλαχάκης

Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης και ο κ. Μιχάλης 
Μουρατίδης

Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης, η κα Παπαδοπούλου, η κα Θέλμα Μαντζιούρα, η κα Μάρθα Χέντυ, η 
πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα 
Αμυγδαλίδη, η πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, κα Νότα Ηλιοπούλου, ο κ. Μιχάλης 

Μουρατίδης και ο κ. Γιώργος Βλαχάκης

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Κυριάκος Κωνσταντινίδης, ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης, ο κ. 
Γιώργος Βλαχάκγς και ο κ. Γιάννης Ηλιόπουλος

Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης, η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ 
Σκουτάκη, η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα 
Χριστίνα Αμυγδαλίδη και η πρόεδρος της Παναρκαδικής 

Ομοσπονδίας, κα Νότα Ηλιοπούλου Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης

Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης με τον κ. Νίκο Χριστοφορίδη, τον πρόεδρο της Αδελφότητας Ποντίων 
Τορόντο, κ.  Κυριάκος Κωνσταντινίδης και ο κ. Γιάννης Χάιτας

Η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλών, κα Θέλμα Μαντζιούρα, η κα Μάρθα 
Χέντυ και η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα 

Αμυγδαλίδη με τον σύζυγο της κ. Στηβ ΑμυγδαλίδηΟ κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, ο κ. Κώστας Τσιλφίδης και ο κ. Γιάννης Χάιτας

Από τα αριστερά ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης, η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, η πρόεδρος της 
Παναρκαδικής, κα Νότα Ηλιοπούλου, με τον σύζυγο της κ. Γιάννη Ηλιόπουλο, ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής 

Ομοσπονδίας, κ. Γιώργος Βλαχάκης, ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης και ο κ. Δημήτρης Κουντούρης

Καθιστοί από τα δεξιά: η νέα πρόεδρος της Παναρκαδικής, κα Νότα Ηλιοπούλου, η πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης, ο κ. Νίκος 

Χριστοφορίδης, ο κ. Στηβ Αμυγδαλίδης. Όρθιοι από τα αριστερά: ο αντιπρόεδρος της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά, κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, ο κ. Κώστας Παπαδόπουλος (ταμίας της 

Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο) με τη σύζυγο του, ο πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Κυριάκος 
Κωνσταντινίδης, ο Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Κώστας Τσιλφίδης, ο κ. Γιάννης Χάιτας, η πρόεδρος του 

Συλλόγου Θεσσαλών, κα Θέλμα Μαντζιούρας, η κα Μάρθα Χέντυ, η κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, ο κ. 
Μιχάλης Μουρατίδης, ο πρόεδρος των Μεσσήνιων, κ. Γιώργος Βλαχάκης και ο Δημήτρης Κουντούρης

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Με θρησκευτική δέηση και κατάνυξη στον Ι.Ν. του 
Αγίου Δημητρίου εψάλη δέηση υπέρ αναπαύσεως των 1 

εκατομμυρίων και πλέον Μικρασιατικού Ελληνισμού από τις 

Φ
έτος συμπληρώνονται 100 χρό-
νια από την Μικρασιατική Κατα-
στροφή, ωστόσο, ο αφανισμός 
του ελληνικού στοιχείου από το 

τουρκικό έδαφος είχε ξεκινήσει πολύ νωρί-
τερα. Οι Πόντιοι και κατ’ επέκταση η Αδελ-
φότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμε-
λά» το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Όπως όλα 
αυτά τα χρόνια, έτσι και φέτος δεν ξεχάστη-
καν οι 353.000 από αυτούς και έλαβαν χώ-
ρα στην μεγαλύτερη πόλη του Καναδά – ό-
πως θα δείτε στις σελίδες της Hellas News 
– διάφορες εκδηλώσεις για την Γενοκτονία 
των Ποντίων και του Μικρασιατικού Ελλη-
νισμού.
Μία από αυτές ήταν και η ομιλία του Δρ. Θεο-
φάνη Μαλκίδη στο πολιτιστικό κέντρο της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Προηγουμέ-

νως στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου είχε 
τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός 
και το μνημόσυνο από τον Επίσκοπο Πατά-
ρων π. Αθηναγόρα Σαλμά, μαζί με τον π. Κων-
σταντίνο Παυλίδη και τον π. Φίλιππο Φιλίπ-
που. Αμέσως μετά ακολούθησε η ομιλία του 
Δρ. Μαλκίδη, ενώ στην αίθουσα υπήρξε και 
έκθεση φωτογραφίας την οποία είχε αναλά-
βει ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης.
Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης μίλησε για το 
χρονικό της καταστροφής και των δολο-
φονιών τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου 
Ελληνίδων κι Ελλήνων. Πιο συγκεκριμένα, 
μεταξύ των γνωστών ως τώρα γεγονότων 
στην Σμύρνη (όπως είναι ο μαρτυρικός θάνα-
τος του π. Χρυσόστομου Σμύρνης)  και τον 
Πόντο, αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό 
που ίσως δεν είναι γνωστό σε πολλούς. Ανέ-

φερε, λοιπόν, πως τον Δεκέμβριο του 1924 
η εφημερίδα «New York Times» κυκλοφό-
ρησε ένα άρθρο με τίτλο «Μια απίθανη ιστο-
ρία από ένα φορτίο με ανθρώπινα οστά» 
όπου παρουσίαζε την εξής συνταρακτική 
είδηση: «Η Μασσαλία είναι σε αναταραχή 
από μια ασύλληπτη ιστορία (που οφείλεται) 
στην άφιξη στο λιμάνι ενός πλοίου που φέρει 
βρετανική σημαία και ονομάζεται «Ζαν» και 
μεταφέρει ένα μυστήριο φορτίο 400 τόνων 
ανθρώπινων οστών για να χρησιμοποιηθούν 
στις εκεί βιοτεχνίες. Λέγεται ότι τα οστά φορ-
τώθηκαν στα Μουδανιά, στη θάλασσα του 
Μαρμαρά και είναι τα απομεινάρια θυμάτων 
από τις σφαγές στη Μικρά Ασία.»
Για αυτό τον λόγο κατέληξε πως είναι σημα-
ντικό να αναγνωριστεί η γενοκτονία και ως 
ολοκαύτωμα του μικρασιατικού ελληνι-

σμού καθώς όπως είπε «τα οστά των Ελλη-
νίδων και Ελλήνων προς βιομηχανοποίηση, 
πολλά χρόνια πριν το Άουτσβιτς και το Ντα-
χάου.» Άλλωστε, ο Δρ. Μαλκίδης τόνισε πως 
ο Αδόλφος Χίτλερ είχε γνωστοποιήσει πως 
πολλές τεχνικές του της είχε υιοθετήσει από 
τον «δάσκαλο» του που δεν ήταν άλλος από 
τον Μουσταφά Κεμάλ, τον άνθρωπο που 
έχτισε την ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας 
κι είναι ο ηθικός αυτουργός των γενοκτονιών 
των Αρμένιων και των Ελλήνων.
Ο Δρ. Μαλκίδης καταχειροκροτήθηκε στο 
τέλος της ομιλίας του και ακολούθησε όπως 
θα δείτε και στο φωτορεπορτάζ μια μικρή 
δεξίωση που είχε διοργανώσει η Αδελφό-
τητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά». 
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ!

Ο π. Φίλιππος ΦιλίππουΟ π. Κωνσταντίνος Παυλίδης

Ο Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας Σαλμάς τελεί τον Αρχιερατικό 
Εσπερινό - Μνημόσυνο του μαρτυρικού μικρασιατικού ελληνισμού και 

του εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης

Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης
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δολοφονίες – κακουχίες και βιασμούς του τουρκικού κράτους. 
Αιωνία τους η μνήμη! Συγκινητική η ομιλία του Δρ. Θεοφάνη 

Μαλκίδη που ήρθε από την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις

Δωρεά στη Πρόνοι από την Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο 
«Παναγία Σουμελά»

Από τα αριστερά ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Κυριάκος 
Κωνσταντινίδης, η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κα Μπέτυ Σκουτάκη, 

η κα Ειρήνη Κερογλίδου και ο Α’ Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Θεόδωρος Κερογλίδης

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Θεόδωρος Κερογλίδης, 

παραλαμβάνει το βιβλίο από τον πρόεδρο της 
Αδελφότητας Ποντίων, κ. Κυριάκο Κωνσταντινίδη 

και τον αντιπρόεδρο, κ. Κώστα Τσιλφίδη

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη

Από τον Σύλλογο Κρητών «ΚΝΩΣΣΟΣ» ο κ. 
Ανδρέας Μπατάκης

Ο Αντιπρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας  
ΗΠΑ - Καναδά, κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης

Η κα Δόμνα Σισκόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου 
Θεσσαλονικέων Τορόντο

Ο Σύλλογος Αθηναίων έλαβε επίσης ένα βιβλίο 
δώρο Ο Σύλλος Νήσων Αγαίου δέχεται επίσης ένα βιβλίο Η νέα πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, 

κα Νότα Ηλιοπούλου

Ο κ. Νικηφόρος Λαμπίρης εκπροσωπώντας την 
Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Η κα Μάρθα Χέντυ επίσης έλαβε ένα βιβλίο

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο, κα 
Ειρήνη Ραμφάλη, δέχεται ένα βιβλίο ως δώρο για 

την προσφορά της

Η κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη και η Κυπριακή 
Ομοσπονδία δέχονται δώρο ένα βιβλίο από τον 

πρόεδρο κ. Κυριάκο Κωνσταντίνιδη και τον 
αντιπρόεδρο, κ. Κώστα Τσιλφίδη

Φυσικά η Αδελφότητα Ποντίων δεν θα μπορούσε 
να παραλείψει τον κ. Μιχάλη Μουρατίδη, ο οποίος 
για πολλά χρόνια τώρα είναι πανταχού παρών κι 

έχει προσφέρει στην ελληνική παροικία πάρα 
πολλά. Η έκθεση φωτογραφίας είχε στηθεί από τον 

ίδιο. Συγχαρητήρια κι ευχαριστούμε

Η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο τιμά την πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, κα Μπέτυ 

Σκουτάκη

Ο Επίσκοπος Πατάρων π. Αθηναγόρας Σαλμάς 
δέχεται πλακέτα για την προσφορά του από τον Α’ 
Αντιπρόεδρο της Αδελφότητας, κ. Κώστα Τσιλφίδη

Ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. 
Κώστας Τσιλφίδης
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Συγχαρητήρια στους ομιλητές, στο πρόεδρο,
 κ. Κυριάκο Κωνσταντινίδη, στον κ. Μιχάλη Μουρατίδη 

και σε όλους που έκαναν μια τέλεια διοργάνωση

Ο π. Φίλιππος ανάμεσα από την κα Νάνσυ και τον κ. 
Χρήστο Αθανασόπουλο

Η κα Νάνσυ και ο κ. Χρήστος ΑθανασόπουλοςΗ κα Παναγιώτα Αμμανατίδου Η κα Αγγελική Σαρδέλη

Η κα Μίρκα Λυχνάκη και το ζεύγος Ηλιόπουλος
Ο κ. Νίκος Χρηστίδης με την κα 

Δόμνα Σισκόπουλος

Η κα Ελένη Βοττέας και η κα Ανθούλα 
Παπάζογλου

Ο κ. Άρης Μπαμπικιάν που διεκδικεί τη δεύτερη θητεία του ως Βουλευτής του Οντάριο έδωσε το 
παρών για να τιμήσει την μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας. Δίπλα του ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης, η 
κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά και η κα Ειρήνη Ραμφάλη, 

πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο

O κ. Μιχάλης Μουρατίδης και ο κ. Μάκης Ανδρικόπουλος
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Συγκινητικές στιγμές και φέτος στο μνημείο της Γενοκτονίας 
από την  Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» 
με κατάθεση στεφάνων από τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ 

Μαλιγκούδη, από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, 
κα Μπέτυ Σκουτάκη και πολλούς οργανισμούς της παροικίας μας

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, με τον αντιπρόεδρος της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ - Καναδά, κ. Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη, 
τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη 

και την κα Χριστίνα Κοτσαμποϊκίδου - Τσαβδαρίδου
Η κα Ειρήνη Κερογλίδου με τον Δρ. 

Θεοφάνη Μαλκίδη
Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης με τη σύζυγο του και την 

κα Μελίνα Σταματόπουλος

Ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης
Κατάθεση στεφάνων από τον σύλλογο 

Νήσων - Αγαίου
Ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής 

Ομοσπονδίας, κ. Γιώργος Βλαχάκης

Η κα Θέλμα Μαντζιούρα, πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων 

Οντάριο

Η κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, πρόεδρος 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά

Ο κ. Θεόδωρος Κερογλίδης, Α’ 
Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής 

Ομοσπονδίας Καναδά

Ο κ. Γιώργος Μάνιος

Από την Παμποντιακή Ομοσπονδία 
Καναδά - ΗΠΑ ο κ. Μίλτος Τσαβδαρίδης, 

ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης και η κα 
Χριστίνα Κοτσαμπακίδη - Τσαβδαρίδη

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων 
Τορόντο «Παναγία Σουμελά», κ. 

Κυριάκος Κωνσταντινίδης και ο επίτιμος 
πρόεδρος, κ. Νίκος Χριστοφορίδης

Η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, κα Μπέτυ Σκουτάκη

Ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης

Ο π. Απόστολος Γκόλιας από τον Ι.Ν. της 
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου με 
τον πατέρα του, π. Δημήτριο Γκόλια, ο 

οποίος ταξίδεψε από την Ελλάδα

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας 
Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά», 

κ. Κώστας Τσιλφίδης

Ο κ. Θεοφυλακτίδης



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ36 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

Κανεὶς δὲν ἔζησε τόσο ἔντονα 
τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς 
καὶ δὲν αἰσθάνθηκε δαθύ-
τερα τὴ ζωογόνο χάρη καὶ 

ἐπίδραση τοῦ ̔Αγίου Πνεύματος, δοο οἱ 
᾿Απόστολοι τοῦ Κυρίου. ̓Απὸ τότε μενει 
ἱστοριχὴ ἡ ἡμέρα αὐτή, Τὴν τιμᾶ ὁ χρι-
στιανικός κόσμος ὡς γενέθλιο ἡμέρα 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ χαὶ ὡς τὴν κατ᾽ 
ἐξοχὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Διότι τότε, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεση 
τοῦ Κυρίου, κατῆλθε ὁ Παράκλητος, 
γιὰ νὰ δώση ζωὴ καὶ χάρη καὶ ἐγκαι-
νιάση νεα περίοδο στὴν ἱστορία τῆς 
ἀνθρωπότητος. Ἀπὸ τότε ἐγνώρισαν 
ἐκ πείρας οἱ ἄνθρωποι ὅτι τὸ Πνεῦμα 
τὸ ̔́ Αγιο εἶναι ζωὴ καὶ ζωῆς χορηγός. 
Αὐτὸ ἀποστέλλεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
Πατέρα στὴν νεχρωμένη γῆ καὶ ζωο-
γονεῖ πάλι καὶ ἀνακαινίζει τὸ πρό-
σωπο αὐτῆς καὶ θερμαίνει τὴν ἐλπίδα 
τῆς σωτηρίας στὶς ἀποκαμωμένες καρ-
διὲς τῶν ἀνθρώπων (Ψαλμ. ργ’ 30). 
Αὐτὸ σὲ μιὰ παραστατικὴ εἰκόνα τοῦ 
προφήτη Ἰεζεκιήλ (λζ’ 1–14) συναρ-
μολογεῖ ἀναρίθμητα κατάξερα ὀστᾶ, 
μέσα σὲ μιὰν ἀπέραντη πεδιάδα, τὰ 
ντύνει μὲ σάρκες καὶ δέρμα, τοὺς δίνει 
πνοὴ καὶ ζωή «καὶ ἔζησαν καὶ ἔστη-
σαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συνα-
γωγὴ πολλὴ σφόδρα». Τὸ Πνεῦμα τὸ 
῞Αγιο «τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφη-
τῶν» θέλησε μὲ τὴν προφητικὴ αὐτὴ 
ἐκφραστικὴ εἰκόνα νὰ προαναγγείλη 
τὸ μέγιστο θαῦμα τῆς πνευματικῆς 
ἀναστάσεως καὶ ἀναζωογονήσεως 
τῶν ἀνθρώπων. Καὶ αὐτὸ τὸ συγκλο-
νιστικὸ θαῦμα τῆς πνευματικῆς ἀνα-
στάσεως ἔγινε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς 
Πεντηκοστῆς. Τότε οἱ ζωογόνοι κρου-
νοὶ τοῦ ζωοποιοῦ ̔ Αγίου Πνεύματος 
ξεχύθηκαν πλούσιοι στοὺς ̓ Αποστό-
λους. Χύνονται ἔπειτα καὶ θὰ χύνω-
νται ἀνεξάντλητοι σὲ ὅλη τὴν ἀνθρω-
πότητα μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων. 
Βλέπουμε ποιὰ καταπληκτικὴ μετα-
βολὴ ἐπέφερε στοὺς ̓ Αποστόλους ἀμέ-
σως μόλις κατῆλθε σ’ αὐτούς.
᾿Απὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη ἔγι-
ναν αὐτοὶ νέοι ἄνθρωποι, ἔλαβαν νέα 
ζωὴ καὶ χάρη, ἄγνωστη μέχρι τότε. Οἱ 
ἀγράμματοι ἔγιναν σοφοί, οἱ βραδύ-
γλωσσοι ρήτορες, οἱ δειλοὶ ἡρωϊκοὶ 
καὶ ἀκατάβλητοι ἀγωνιστές, οἱ ἁπλο-
ϊκοὶ ψαράδες ἄφθαστοι διδάσκαλοι 
τῆς οἰκουμένης. Αὐτοὶ ποὺ δὲν μπο-
ροῦσαν καλὰ καλὰ οὔτε τὴν μητρική 
τους γλῶσσα νὰ μιλήσουν ἔγιναν ἀμέ-

σως γλωσσομαθέστατοι καὶ ἄρχισαν 
νὰ κηρύττουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ 
«ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα 
ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. 
6’ 4). Οἱ χιλιάδες τῶν ἀκροατῶν ἔμει-
ναν κατάπληκτοι μπροστὰ στὸ θαυμα-
στὸ αὐτὸ γεγονός. Οἱ μοχθηροὶ γραμ-
ματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, ὅταν λίγο 
ἀργότερα ἄκουσαν τοὺς ̓ Αποστόλους 
νὰ ἀπολογοῦνται μὲ ἀκατανίκητη 
σοφία καὶ δύναμη, ἀποστομώθηκαν. 
«Θεωροῦντες τὴν τοῦ Πέτρου παρρη-
σίαν καὶ Ἰωάννου καὶ καταλαβόμενοι 
ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδι-
ῶται ἐθαύμαζον» (Πράξ. δ’ 8, 13). Δὲν 
μποροῦσαν νὰ καταλάβουν ὅτι αὐτοί 
«εἶχον πλησθῆ Πνεύματος ̔ Αγίου», ὅτι 
εἶχαν λάβει σοφία καὶ δύναμη καὶ ζωὴ 
ἀπὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα.
᾿Αλλὰ τὸ Πνεῦμα εἶχε ἐπιφέρει καὶ 
ἄλλη, περισσότερο θαυμαστὴ καὶ 
σπουδαία μεταβολὴ στὶς καρδιὲς τῶν 
᾿Αποστόλων. Δὲν τοὺς ἔδωσε μόνο 
δύναμη καὶ σοφία, στὴν ὁποία «οὐκ 
ἠδύναντο ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι 
πάντες οἱ ἀντικείμενοι» (Λουκ. κά  
1), ἀλλὰ τοὺς ἔδωσε ἁγιότητα, ἀρετή, 
ἀναγέννηση, πλουσιότατη πνευμα-
τικὴ ζωή. Αὐτὸ μὲ τὴν ἁγιαστική του 
χάρη καθάρισε τὶς καρδιές τους ἀπὸ 
τὸν μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας, ἀπάλλαξε 
τὴ συνείδησή τους ἀπὸ τὸ βάρος τῆς 
ἐνοχῆς. Ἐφύτευσε καὶ καλλιέργησε 
καὶ ἀνέπτυξε τὸν πλοῦτο τῶν ἀρετῶν. 
Τοὺς χάρισε, σύμφωνα μὲ τὴν ἀγαθή 
τους προαίρεση καὶ τὴν θερμὴ πίστη 
τους, αὐτὰ ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
ὀνομάζει καρποὺς τοῦ Πνεύματος. «Ὁ 
καρπὸς τοῦ Πνεύματος, λέει, ἐστὶν 
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραό-
της, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε΄ 22).
Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα ζωὴ τοῦ πιστοῦ, 
ἡ μυστηριώδης, ἀλλὰ πραγματικὴ 
ἕνωση αὐτοῦ μὲ τὸν Χριστό, μὲ τὴν 
῾Αγία Τριάδα. Εἶναι ἡ «καθ᾽ ὁμοίωσιν 
Θεοῦ» ζωὴ καὶ πολιτεία, αὐτὸ ποὺ οἱ 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουν 
θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἐμεῖς, ποὺ 
βρισκόμαστε κάτω ἀπὸ τὸ 6άρος τῆς 
σύγχρονης ὑλιστικῆς, ἀποπνικτικῆς 
ζωῆς, αὐτὸ τὸ ζωοποιὸ καὶ Χ πανά-
γιο Πνεῦμα ἄς ἱκετέψουμε μὲ πίστη 
θερμὴ νὰ μᾶς χαρίση τὴν νέα ζωή. Γι’ 
αὐτὸ κάθε μέρα ἄς ἐπαναλαμβάνουμε: 
«Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ 
Πνεῦμα τῆς ἀληθείας…. ἐλθὲ καὶ σκή-
νωσον ἐν ἡμῖν».

Η ΒΙΑΙΑ ΠΝΟΗ

Κ
αλό το viral πιτόγυρο του Λονδίνου, 
αλλά έχετε δει την γυρόπιτα του Η-
ρακλείου;
Στο TikTok έχει γίνει viral, ένα μαγαζί 

στο Λονδίνο που παρασκευάζει το αγαπη-
μένο έδεσμα των Ελλήνων αλλά και των του-
ριστών, τα πιτόγυρα, απλά σε τεράστιο μέγε-
θος.
Σίγουρα όποιος βλέπει αυτά τα βίντεο, ακόμα 
και αν έχει μόλις σηκωθεί από το τραπέζι, θα 
του τρέξουν τα σάλια.
Έχει δει όμως κανείς τα πιτόγυρα στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης; Με βεβαιότητα μπορούμε 
να πούμε πως κανείς δεν τρώει δεύτερο.
Έτσι, δεν χρειάζεται κάποιος να πάει μέχρι το 
Λονδίνο για να φάει ένα τόσο μεγάλο και γευ-
στικό πιτόγυρο. Αρκεί να πάρει το καράβι ή το 
αεροπλάνο (αν κατοικεί εκτός του νησιού) και 
να μπει σε ένα από τα σουβλατζίδικα του Ηρα-
κλείου Κρήτης, ενώ κάνει τις διακοπές του.

Γυρόπιτα
Στο Ηράκλειο, ως γνωστόν, τα πιτόγυρα ή οι 
γυρόπιτες, σουβλακόπιτες, μπιφτεκόπιτες- 
όπως τις λένε οι ντόπιοι- είναι εξίσου τερά-
στιες, χορταστικές και σίγουρα κανείς δεν 
μπορεί να φάει δύο, αν και κάποιοι έχουν 
καταβάλλει «φιλότιμες» προσπάθειες, χωρίς 
ωστόσο να χαρακτηριστούν επιτυχημένες.
Σίγουρα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι 
αρκετά τα σουβλατζίδικα που παρασκευά-
ζουν πιτόγυρα σε πολύ καλό μέγεθος, π.χ. 
στην Θεσσαλονίκη, όπου επίσης το φαγητό 

είναι πολύ καλό.
Όμως στο Ηράκλειο, το μέγεθος των συγκε-
κριμένων «εδεσμάτων», είναι πραγματικά 
τεράστιο και σίγουρα όσοι ντόπιοι είδαν αυτό 
το βίντεο στο Tik Tok από το Λονδίνο, σκέ-
φτηκαν πως ο άνθρωπος που έχει το μαγαζί, 
ίσως και να είναι... συντοπίτης τους, αφού για 
εκείνους η γυρόπιτα είναι ακριβώς ανάλογου 
μεγέθους και δεν αποτελεί έκπληξη.
Όχι, το συγκεκριμένο κείμενο δεν είναι 
κάποια διαφήμιση για τα σουβλατζίδικα του 
Ηρακλείου, ούτε καν για την πόλη. Απλώς 
είναι μια συμβουλή σε όσους επιθυμούν να 
φάνε νόστιμο και τεράστιο πιτόγυρο, γυρό-
πιτα ή όπως το ονομάζει ο καθένας. Έτσι, αν 
τύχει να βρεθούν στο Ηράκλειο, σε όποιο 
σημείο της πόλης θέλουν, αξίζει να δοκιμά-
σουν και να απολαύσουν μια πίτα με απ' όλα 
και στην συνέχεια να κάνουν τις... συγκρίσεις 
τους.
ΥΓ1: Αν στο Ηράκλειο ζητήσει κάποιος πιτό-
γυρο με απ' όλα, θα βάλουν γύρο, πατάτες 
(πολλές), ντομάτα, κρεμμύδι και γιαούρτι κι 
όχι τζατζίκι, όμως υπάρχει η εναλλακτική να 
ζητήσει αυτό που επιθυμεί.
ΥΓ2: Αν το δούμε και από την άποψη του 
κόστους, αφού για δυο μικρά πιτόγυρα πλη-
ρώνουμε πλέον σχεδόν 5 ευρώ (ίσως και 
περισσότερα) λόγω των ανατιμήσεων, στο 
Ηράκλειο μια γυρόπιτα κοστίζει το πολύ 
μέχρι 3,70 - 4,00 ευρώ, άρα σίγουρα συμφέ-
ρει, αφού δεν χρειάζεται κανείς να φάει και 
δεύτερο για να χορτάσει.

Το τεράστιο πιτόγυρο 
του Λονδίνου δεν 

μπορεί να «κοντράρει» 
την «γυρόπιτα» του 
Ηρακλείου Κρήτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΑΤΕ

Είναι η δική σου φωνή, 
η οποία φέρνει 
αποτελέσματα.

Ποιος είναι ο 
Άρης Μπαμπίκιαν;

Έχει να επιδείξει μια πλούσια 
εθελοντική κοινοτική εργασία, 
και μια μεγάλη πολιτική 
εμπειρία. 

Ο Άρης Μπαμπίκιαν, 
είναι κάτοικος της εκλογικής 
περιφέρειας
Σκαρμπορόου-‘Αγινκουρτ, 
συνεχώς τα τελευταία 
32 χρόνια.

Τον Μέλος του επαρχιακού κοινοβουλίου του Οντάριο: 

Άρη Μπαμπίκιαν,
Εκπρόσωπο της εκλογικής περιφέρειας του

Scarborough-Agincourt

2950 Birchmount Avenue, Toronto, M1W 3G5 (416) 979-9880

info@arisbabikian.com www.arisbabikian.com

Η γιαγιά του, από τη πλευρά της μητέρας του, είναι  Ελληνίδα 
με καταγωγή από την Τραπεζούντα του Πόντου.
Ο ίδιος έζησε στην Αθήνα για δύο ολόκληρα χρόνια, πριν
μεταναστεύσει στο Καναδά. Για την χρονική περίοδο των
τελευταίων σαράντα χρόνων ο Άρης, συνεργάστηκε στενά
με τις Ελληνικές, τις Κυπριακές και τις Ποντιακές κοινότητες
του Καναδά. Συνεργάσθηκε επίσης μαζί τους στον αγώνα
τους να μην επιτραπεί η πώληση των πυρηνικών 
αντιδραστήρων Καντού στην Τουρκία. Πέραν αυτού ο Άρης
συνεργάσθηκε σε έναν μεγάλο αριθμό υποθέσεων που
ενδιέφεραν τις Ελληνικές, τις Κυπριακές, τις Αρμένικες και
τις ποντιακές κοινότητες.

Για δεκαετίες ολόκληρες τώρα ο Άρης Μπαμπίκιαν εργάζεται 
πάνω στην υπόθεση της αναγνώρισης, υπενθύμισης, 
μνημόσυνου, αποζημίωσης και επιμόρφωσης, γύρω από τις
γενοκτονίες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των νησιών 
του Αιγαίου και του Πόντου.
• Ο ίδιος, πέτυχε την έγκριση ποσού κυβερνητικής δωρεάς 
ύψους 325,000 δολαρίων για τη δημιουργία του Μουσείου 
Ελληνικής Κληρονομιάς.
• Περισσότερες από 350,000 δολάρια για την ενίσχυση των 
έργων στο κτήριο της Παμμακεδονικής Ένωσης.
• Επίσης εργάστηκε για την αποδοχή του νομοσχεδίου 138, 
το οποίο ανακηρύσσει τον μήνα Μάρτη , ως μήνα “Ελληνικής
πολιτιστικής κληρονομιάς”, και το οποίο έχει προταθεί από το 
μέλος του επαρχιακού κοινοβουλίου, Έφη Τριανταφυλόπουλου.
• Παράλληλα εργάσθηκε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 
128 νέων κλεινών για ασθενείς με μακροχρόνιες παθήσεις , 
στο “Ελληνικό Σπίτι”.
Ο μελλοντικός προγραμματισμός αγώνων του Άρη
περιλαμβάνει την αναγνώριση της Ελληνικής και Ποντιακής
Γενοκτονίας από την ολομέλεια του επαρχιακού
Κοινοβουλίου του Οντάριο.
Με την ψήφο σας στον Άρη Μπαμπίκιαν συμπαραστέκεστε 
και δυναμώνετε τη φωνή ενός εργάτη των Ελληνικών δικαίων.

Authorized by 
the CFO for the 

Scarborough-Agincourt 
PC Riding Association 
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Audi A5 Audi Q3 Audi Q5

©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Division of DFC Auto Group

Hurry, offer ends May 31st

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Lock in up to 1% Loyalty-rate reduction on select models.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included

Step Up with Audi Uptown

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,888 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$215† 4.48%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$8,418 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$808† 3.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,618 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$568† 4.48%†

all-wheel-drive

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2022 Q3 40 TFSI quattro/2022 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,200/Q5=$50,700/A3=$41,600/Q3=$41,350 (including $2,700 
freight and PDI) at Q7=3.98%/Q5=4.48%/Q3=4.48%/A3=3.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$808/Q5=$568/month/A3=$218 Bi-weekly./Q3=$215 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$8,418/Q5=$5,618/A3=$3,888/Q3=$3,888 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, 
and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$47,211/Q5=$32,890/Q3=$26,240/A4=$26,531 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. ** 1% loyalty-rate reduction is 
available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being financed 
or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2022 Audi Q7 
models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2022 Audi Q7 models.Offer expires on May 31st, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

Drive with Distinction.
&
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Ονομάζομαι Γιώργος 
Χριστόπουλος (B.Sc.Phm) και 
είμαι ο φαρμακοποιός στο 
φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που 
έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  
Χριστός Ανέστη!
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν 
είναι ασθενείς του Apollon και θα 
ήθελα να με στηρίξετε. Είναι πολύ 
εύκολο να αλλάξετε φαρμακείο. 
Το μόνο που πρέπει να κάνετε 
εσείς είναι να με καλέσετε 
στο 416.463.1195 και εγω θα  
κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για την oυ-
ρολοίμωξη. 
Η ουρολοίμωξη προκαλείται 
όταν οι παθογόνοι μικροοργα-

νισμοί που φυσιολογικά εισέρχονται 

στον οργανισμό μέσω της ουρήθρας 
δεν αποβάλλονται άμεσα, αλλά εγκα-
θίστανται και προκαλούν φλεγμονή. Για 
να συμβεί αυτό, θα πρέπει το περιβάλ-
λον να είναι ευνοϊκό, δηλαδή το ανοσο-
ποιητικό σύστημα του οργανισμού να 
είναι ασθενές και ευάλωτο.
Η ουρολοίμωξη απαντάται συχνότερα 
σε γυναίκες, ωστόσο όταν νοσούν οι 
άνδρες τα συμπτώματα είναι συνήθως 
εντονότερα και απαιτείται μεγαλύτερη 
διάρκεια θεραπείας.
Ο λόγος που οι γυναίκες τείνουν να 
μολύνονται συχνότερα είναι επειδή 
η ανατομία της περιοχής είναι τέτοια 
που ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων. Η 
γυναικεία ουρήθρα είναι πιο μικρή και 
βρίσκεται κοντά στον πρωκτό και στον 
κόλπο και έτσι, καθίσταται ευκολότερη 
η μεταφορά μικροβίων που μπορεί 
φυσιολογικά να βρίσκονται σε αυτές τις 
περιοχές.
Αναλόγως με το σημείο που προσβάλ-
λει το μικρόβιο, η λοίμωξη μπορεί να 
είναι:

Κυστίτ ιδα: λοίμωξη της ουροδόχου 
κύστης
Ουρηθρίτιδα: λοίμωξη της ουρήθρας 
στους άνδρες
Πυελονεφρίτιδα: λοίμωξη στα νεφρά
Η πυελονεφρίτιδα είναι μία σοβαρή 
κατάσταση, όπου η ουρολοίμωξη έχει 
προχωρήσει και έχει προσβάλει τα 
νεφρά. Γι’ αυτό απαιτείται άμεση νοση-
λεία, διότι μπορεί να οδηγήσει σε μόνι-
μες βλάβες στα νεφρά αν δεν αντιμετω-
πιστεί εγκαίρως.
Για την ουρολοίμωξη συνήθως το υπεύ-
θυνο βακτήριο είναι η E. Coli, η οποία 
φυσιολογικά υπάρχει στο έντερο. Σε 
διαφορετ ική περίπτωση μπορεί να 
ευθύνεται και τυχόν απόφραξη του 
ουροποιητικού συστήματος με πέτρα 
στα νεφρά.

Συμπτώματα και διάγνωση της 
ουρολοίμωξης
Τα πρώτα σημάδια και συμπτώματα της 
ουρολοίμωξης είναι:

 ª Συχνουρία
 ª Επιτακτική ούρηση
 ª Πόνος κατά την ούρηση
 ª Τσούξιμο κατά την ούρηση
 ª Αποβολή πολύ μικρής ποσότητας 

ούρων παρά την έν τονη ανάγκη για 
ούρηση

 ª Δύσοσμα ούρα
 ª Πόνος στην κοιλιά
 ª Αιματουρία
 ª Πυρετός (πυελονεφρίτιδα)

Η διάγνωση της ουρολοίμωξης γίνεται 
με ουρολογικές εξετάσεις (γενική και 
καλλιέργεια ούρων). Μετά ακολουθεί 
αντιβιόγραμμα για να προσδιοριστεί η 
ευαισθησία του μικροβίου στα αντιβι-
οτικά. Ο ουρολόγος θα συνταγογραφή-
σει την αντιβίωση που θα χρειαστείς 
και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
θα πρέπει να τη λάβεις. Αν το πρόβλημα 
επιμένει ή πρόκειται για υποτροπιά-
ζουσα ουρολοίμωξη μπορεί να χρει-
αστεί περαιτέρω ιατρικός έλεγχος με 
υπέρηχο, πυελογραφία και κυστεοσκό-
πηση.

Παράγοντες κινδύνου για ου-
ρολοίμωξη
Κάποια άτομα τείνουν να παρουσιά-
ζουν συχνότερα ουρολοιμώξεις λόγω 
ορισμένων συνηθειών τους ή λόγω της 
κατάστασής τους. Τα άτομα που ανα-
βάλλουν συχνά την ούρηση, όσοι δεν 
πίνουν αρκετό νερό, όσες διανύουν 
περίοδο εγκυμοσύνης, οι πάσχοντες 
από χρόνιες παθήσεις όπως διαβήτη, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, νευροπάθειες, 
όσοι έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό και 
όσοι φέρουν καθετήρα έχουν μεγαλύ-
τερο κίνδυνο να νοσήσουν.

Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο 
να εμφανίστε ουρολοίμωξη

 ª Να πίνετε αρκετό νερό
Εάν δεν ενυδατώνεστε σωστά βάζετε 
τον εαυτό σας σε 50% υψηλότερη πιθα-
νότητα εμφάνισης ουρολοίμωξης. Η 
ποσότητα νερού που χρειάζεστε καθη-
μερινά εξαρτάται από τη φυσική σας 
δραστηριότητα, το περιβάλλον, εάν 
είστε έγκυος ή θηλάζετε και άλλες συν-
θήκες υγείας. Ωστόσο, σε γενικές γραμ-
μές, οι γυναίκες χρειάζονται περίπου 
2,7 λίτρα και οι άνδρες περίπου 3,7 
λίτρα υγρών την ημέρα.

 ª Να ουρείτε μετά τη σεξουαλική 
επαφή
Καλό είναι να επισκέπτεστε την τουα-
λέτα πριν και μετά το σεξ, και αυτό γιατί 
κατά τη διάρκεια της επαφής, τα βακτή-
ρια μετακινούνται και μπορούν να προ-
καλέσουν ουρολοίμωξη. Και η ούρηση 
πριν και μετά την επαφή ξεπλένει τα 
βακτήρια.

 ª Μην κρατάτε τα ούρα σας για πολλή 
ώρα
Ιδανικά, θα πρέπει να αποφεύγετε να 
κρατάτε τα ούρα σας. Εάν περνάτε πάνω 
από 4 ώρες χωρίς να επισκεφτείτε την 
τουαλέτα, έχετε αυξημένες πιθανότητες 
να εμφανίσετε ουρολοίμωξη. Τα βακτή-
ρια έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 
προκαλέσουν μόλυνση στην ουροδόχο 
κύστη όταν δεν την αδειάζετε αρκετά 
συχνά.
Τέλος είναι σημαντικό να αποφεύγετε τα 
αρωματικά προϊόντα. Τα διαφράγματα 
και τα σπερματοκτόνα μπορούν επίσης 
να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Έάν 
έχετε επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώ-
ξεις, μιλήστε με τον γιατρό σας.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει 
από τους ασθενείς μας, κατά τη 
διάρκεια αυτής της δύσκολης 
περιόδου, να μας τηλεφωνήσετε 
στο 416.463.1195 για να 
παραγγείλετε τις συνταγές σας 
λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να 
τις κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική 
μας ασφάλειά, σας ζητάμε να μην 
έρχεστε στο φαρμακείο, εκτός 
εάν είναι για να παραλαβετε τις 
συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την 
κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε 
e-mail στο ApollonPharmacy@
yahoo.com
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, 
7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 
and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.

FOR MORE INFORMATION OR TO BOOK A TOUR CONTACT TASO AND GO TO 

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

••  AApppprrooxx..  11,,551133  ssqq..  fftt..

••  AApppprrooxx..  2233  fftt..  wwiiddee  wwiitthh  nnoo  ccoolluummnnss

••  AApppprrooxx..  1166  fftt..  cceeiilliinngg  &&  rreeaarr  ddoooorr

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,557733  ppeerr  yyeeaarr  ((22002222))  
        (($$11,,666655  ppeerr  mmoonntthh))

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

••  AAvveerraaggee  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee::  $$116688,,443399,,  
        TTrraannssiitt  SSccoorree::  110000,,  WWaallkkiinngg  SSccoorree::  9988,,  
        RRiiddeerrss  SSccoorree::  9922

••  SSttrreeeett--LLeevveell  bbeessiiddee  tthhee  YYoonnggee  &&  KKiinngg  SSuubbwwaayy    
        SSttaattiioonn  &&  tthhee  2244  hhoouurr  KKiinngg  SSttrreeeettccaarr  ssttooppss  iinn      
        ffrroonntt  ooff  SSttoorree

••  SShhoorrtt  bblloocckk  aawwaayy  ffrroomm  GGooooggllee’’ss  bbrraanndd  nneeww  
        440000,,000000  ssqq  fftt..  HHeeaadd  OOffffiiccee  aatt  6655  KKiinngg  EEaasstt

Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca
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Τ
ο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική, 
έδωσε λαβή για πολλά και ποικίλα σχόλια, 
τα οποία, κατά κύριο λόγο, είχαν ως απο-
δέκτες τους Έλληνες ψηφοφόρους εν όψει 

των επερχομένων εκλογών. Η Κυβέρνηση και τα 
ευάριθμα ΜΜΕ που την στηρίζουν, θεώρησαν ό-
τι η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο 
Μπάϊντεν, και η ομιλία του στο Κογκρέσο, ήταν μια 
μεγάλη Εθνική επιτυχία, αφιερώνοντας εντούτοις το 
μεγαλύτερο μέρος της ενημερώσεως και των σχολί-
ων τους στο «τυπικό» της παρουσίας του Πρωθυ-
πουργού αντί της προβολής των Ελληνικών θέσεων. 
Η αντιπολίτευση με την σειρά της, αναλώθηκε με 
την κριτική της σε ήσσονος σημασίας περιστατικά 
που αφορούσαν κυρίως σε αποστροφές από την 
ομιλία του κ. Μητσοτάκη, στο Κογκρέσο και στην 
συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε κάθε 
περίπτωση, ενώ μάθαμε λεπτομέρειες για τα σχέ-
δια της γραβάτας του Αμερικανού Προέδρου, για 
την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσης από τον 
Έλληνα Πρωθυπουργό και άλλα διάφορα τέτοια 
συμπαθητικά, εν τούτοις επί της ουσίας και επί του 
πρακτέου δεν διαφωτιστήκαμε.   

Μεγάλη συζήτηση έγινε για την ομιλία του κ. 
Μητσοτάκη, την πρώτη Έλληνος Πρωθυπουργού 
στο Κογκρέσο, επειδή θεωρήθηκε υψίστη τιμή 
τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τον ίδιον, όταν 
μάλιστα οι παριστάμενοι Γερουσιαστές και Βουλευ-
τές, όρθιοι, χειροκρότησαν με θέρμη την ομιλία του, 
επικροτώντας εμμέσως πλην σαφώς τα λεγόμενά 
του. 
Θυμήθηκα λοιπόν ότι πρίν δύο μήνες, ο Πρόεδρος 
της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ολεξάντροβιτς Ζελέν-
σκι, απευθύνθηκε, για πρώτη φορά και αυτός, στο 
Κογκρέσο, και παραφράζοντας την ιστορική ανα-
φορά του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ «έχω ένα όνειρο», 
είπε: «έχω μια ανάγκη – πρέπει να προστατεύσω 
τον ουρανό μας, χρειάζομαι αεροπλάνα και συστή-
ματα αεράμυνας». Και τότε, όρθιοι οι Γερουσιαστές 
και Βουλευτές τον χειροκροτούσαν με θέρμη…
Σήμερα, δύο μήνες μετά την ομιλία Ζελένσκυ, στο 
Κογκρέσο, η Ουκρανία έχει απωλέσει περίπου το 
ένα τρίτο των εδαφών της, παρά τα χειροκροτή-
ματα, τα καλά λόγια και τους επαίνους των Αμερι-
κανών. 
Εν προκειμένω, τόσο η Ουκρανία, όσο και η Ελλάς, 
έχουν γείτονες που επιχειρούν με το πρόσχημα του 
αναθεωρητισμού να επεκτείνουν τον ζωτικό χώρο 
τους, αν και τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, εντού-
τοις τα γεγονότα και οι πρακτικές έχουν πολλές 
ομοιότητες. Φοβούμαι λοιπόν ότι οι ευτελείς επι-
κοινωνιακοί μεσσιανισμοί περί «πολιτικών παγκό-
σμιας εμβέλειας» ἤ ηθοποιών Ουκρανικής εμβέ-
λειας και οι συνοδές παλαμοκρουσίες είναι απλώς 
φαιδρολογήματα τα οποία συντηρούνται από την 
ασυδοσία των ΜΜΕ. 
Για τον λόγο αυτό θα προτιμούσα να ακούσω αντί 
για παλαμάκια, το γνωστό «ἐν τῇ παλάμῃ και οὕτω 
βοήσωμεν» που οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν 
πολύ καλά: «Show me the money» και που με τόση 
μαεστρία εφαρμόζει η σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, η 
γείτων Τουρκία. 
Οἱ καιροὶ γάρ οὐ μενετοί!!!

ἐν τῇ παλάμῃ και οὕτω 
βοήσωμεν…

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Ν
ΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Επίτιμο Μέλος 
της Παμμακεδονικής Ένωσης 
Αμερικής» ανακηρύχτηκε ο 
πρώην πρόεδρος της Ομο-

σπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μεί-
ζονος Νέας Υόρκης, ο αείμνηστος Πέ-
τρος Γαλάτουλας.
Ο Πέτρος Γαλάτουλας, όπως έγραψαν 
οι «Αναμνήσεις» έφυγε πρόωρα από 
τον μάταιο ετούτο κόσμο τα ξημερώ-
ματα του Σαββάτου, 21 Ιουνίου 2022 
και σήμερα, Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 
η ομογένεια και οι φίλοι του ανά την 
οικουμένη θα σκύψουν ευλαβικά το 

γόνυ και θα του απευθύνουν το ύστατο 
χαίρε.
Αν και οι περισσότερες ομογενειακές 
οργανώσεις ακολούθησαν την πεπα-
τημένη με τις πληρωμένες καταχωρή-
σεις αγνοώντας την επιθυμία της οικο-
γένειας όπως αντί ανθέων να προσφέ-
ρουν δωρεά στη μνήμη του για την 
δημιουργία φερώνυμου «Ταμείου Παι-
δείας» η Παμμακεδονική Ένωση έκανε 
κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ουσιαστικό.
Εξήρε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο 
στα συλλαλητήρια της Νέας Υόρκης 
και της γενέτειρας κατά της προδοτι-
κής Συμφωνίας των Πρεσπών και την 
συνεισφορά του στους αγώνες της ομο-
γένειας για τα εθνικά μας θέματα και 
τον ανακήρυξε «Επίτιμο Μέλος».
Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της 
ανακοίνωσης της Παμμακεδον ικής 

Ένωσης Αμερικής:
Η Παμμακεδονική Ενωση Αμερικής, το 
Ύπατο Συμβούλιο και τα μέλη εκφρά-
ζουν την οδύνη και στεναχώρια για τον 
θάνατο του πατριώτη, συναγωνιστή, 
συνοδοιπόρου, φίλου Πέτρου Γαλά-
τουλα. Ο Πέτρος Γαλάτουλας, με την 
προσφορά του και τους αγώνες του 
στάθηκε στο πλευρό της Παμμακεδο-
νικής Ένωσης Αμερικής και του ελλη-
νικού λαού στα μεγάλα συλλαλητήρια 
σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και Νέα Υόρκη.
Ως πρόεδρος της ομοσπονδίας Ελλη-
νικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρ-

κης ήταν δίπλα μας στον αγώνα που 
κάναμε, πάντα με ανιδιοτέλεια και ειλι-
κρινή αγάπη για την πατρίδα, για την 
Ελλάδα και την Μακεδονία μας.
Ο Πέτρος Γαλάτουλας αφήνει πίσω του 
μια τεράστια παρακαταθήκη με τερά-
στια προσφορά στα ανοιχτά εθνικά 
θέματα, καθώς είχαμε μαζί του εξαιρε-
τική συνεργασία και πάντα στηρίζαμε ο 
ένας τον άλλον.
Η Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής 
εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την 
προσφορά του Πέτρου Γαλάτουλα αλλά 
και ίδια η Μακεδονία αποχαιρετά τον 
γνήσιο Έλληνα και άξιο πατριώτη.
Η Παμμακεδον ική Ένωση Αμερι-
κής απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου 
Μέλους της Οργάνωσης στον Πέτρο 
Γαλατουλα!
Αιωνία του η μνήμη!

Επίτιμο μέλος της 
Παμμακεδονικής 
Ένωσης ο Πέτρος 

Γαλάτουλας

Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στο οποίο πρωτοστάτησε και ο αείμνηστος Πέτρος 
Γαλάτουλας.
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N
EA YOΡKH. Δέκα εννέα (19) θα 
είναι συνολικά οι τελετάρχες, οι 
επίτιμοι τελετάρχες και οι φο-
ρείς επίσης επίτιμοι τελετάρχες 

οι οποίοι θα ηγηθούν της παρέλασης της 
ομογένειας για την 201η επέτειο της Ελ-
ληνικής Επανάστασης που θα λάβει χώρα 
το απόγευμα της Κυριακής, 5ης Ιουνίου 
2022, στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υ-
όρκης .
Πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός 
– γιατί όχι και για ένα νέο ρεκόρ  – για  
τα δεδομένα των δύο τουλάχιστον τελευ-
ταίων ετών.
Κι αυτό διότι βάσει του Καταστατικού της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μεί-
ζονος Νέας Υόρκης που διοργανώνει κατ’ 
αποκλειστικότητα την παρέλαση επιλέ-
γονταν ένας τελετάρχης από την ομογέ-
νεια, ένας τελετάρχης από την αμερικα-
νική πολιτική σκηνή και άλλος ένας από 
την γενέτειρα. Τρείς συνολικά ούτως ώστε 
να αποδίδονται οι δέουσες τιμές στους 
τελετάρχες.
Η Ομοσπονδία – βάσει πάλι του καταστα-
τικού της – απέδιδε τον τίτλο των επιτίμων 
τελεταρχών σε όλους τους πολιτικούς από 
την Αμερική, την Ελλάδα και την Κύπρο 
που συμμετείχαν στις παρελάσεις.
Αν και η Επιτροπή Παρελάσεως στην προ-
ηγούμενη πανομογενειακή είχε δεσμευτεί 
ότι θα ακολουθήσει την παράδοση και τις 
προβλεπόμενες από το Καταστατικό δια-
δικασίες και ότι οι τελετάρχες θα ανακοι-
νωθούν με κάθε επισημότητα στην πανο-
μογενειακή συγκέντρωση, εν τούτοις επέ-
λεξε να κάτι πρωτόγνωρο και τα ανακοί-
νωσε με ένα δελτίο τύπου.
Και το χειρότερο ο Λου Κάτσος, ο οποίος 
εκπροσωπεί τον κ. Τζον Κατσιματίδη, τον 
πρόεδρο της Επιτροπής Παρελάσεως ανα-
κοίνωσε το δελτίο τύπου της στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Facebook 
και την ενεχείρησε σε φίλα προσκείμενο 
διαδικτυακό μέσο προκαλώντας ποικίλες 
αντιδράσεις στους μάχιμους δημοσιο-
γράφους, συμπεριλαμβανομένου και του 
γράφοντα, διότι δέχτηκαν πολλαπλά τηλέ-
φωνα δυσφορίας με το σκεπτικό ότι κωλυ-
σιεργούσαν στην ανακοίνωση της Επιτρο-
πής.
Η Επιτροπή Παρελάσεως επέλεξε να 
παρατείνει το θλίλερ που προκάλεσε ο 
κ. Κάτσος και απέστειλε την ανακοίνωση 
έξι περίπου ώρες μετά την ανάρτηση του 
κ. Κάτσου και συγκεκριμένα στις  6.53 
μ.μ., Οι δημοσιογράφοι που παρακολου-
θούσαν το πάνδημο προσκύνημα στον 
πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλη-
νικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης 
στο ομογενειακό Γραφείο Τελετών «Αντω-
νόπουλος» εξεπλάγησαν για την χρονική 
στιγμή της αποστολής της.
Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ανα-
κοίνωσης της Επιτροπής Παρελάσεως:
Η Επιτροπή Παρέλασης της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας 
Υόρκης με χαρά ανακοινώνει ότι επιβε-
βαιώθηκε από την Προεδρία της Ελληνι-

κής Δημοκρατίας η έλευση του αγήμα-
τος Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, 
οι οποίοι θα συμμετάσχουν και θα λαμ-
πρύνουν με την παρουσία της την εθνική 
μας Παρέλαση στην 5η Λεωφόρο, την 
Κυριακή 5 Ιουνίου ε.ε.
Η Επιτροπή Παρέλασης εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη της στον Σεβασμιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο 
για την παρέμβασή του στην Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, καθώς και για την 
δέσμευσή του να αναλάβει η Ιερά Αρχι-
επισκοπή όλες τις δαπάνες των ευζώνων.
Ευχαριστούμε επίσης και άλλους επιφα-
νείς Ελληνοαμερικανούς για την αποτε-
λεσματική παρέμβασή τους στον πρωθυ-
πουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον 
υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Πανα-
γιωτόπουλο.
Οι εύζωνες, (18 στρατεύσιμοι και 4 αξιωμα-
τικοί), πρόκειται να αφιχθούν στη Νέα Υόρκη 
την Πέμπτη, 2 Ιουνίου και να αναχωρήσουν 
το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουνίου.
Η Επιτροπή Παρέλασης ανακοινώνει επί-
σης τους τελετάρχες της φετινής παρέλα-
σης:
1) Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμε-
ρικής κ. Ελπιδοφόρος, εις αναγνώριση του 
έργου και της προσφοράς της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η 
οποία συμπληρώνει φέτος εκατό χρόνια 
από την ίδρυσή της το 1922.
2) Το Ελληνικό Συμβούλιο του Κογκρέ-
σου των Ηνωμένων Πολιτειών (Hellenic 
Caucus of the US Congress) και οι συμ-
πρόεδροί του, Κάρολιν Μαλόνι και Γκας 
Μπιλιράκης.
3) Η ελληνοαμερικανίδα ομοσπονδιακή 
βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη.
4) Η Χρυσή Ολυμπιονίκης, κ. Φανή Χαλκιά
Επιπροσθέτως
Eπίτιμοι τελετάρχες της φετινής παρέλα-
σης αποφασίστηκε να είναι:
1. Η μεγάλη ελληνοαμερικανική οργά-
νωση ΑΧΕΠΑ και ο ύπατος πρόεδρός της 
κ. Δημήτρης Κόκοτας. Σημειώνεται ότι 
η ΑΧΕΠΑ εορτάζει φέτος εκατό χρόνια 
δημιουργικής ζωής και δράσης.
2. Οι κυπριακές οργανώσεις των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών:
α) Ομοσπονδία Κυπροαμερικαν ικών 
Οργανώσεων,
β) η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή 
Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και ο Παγκύ-
πριος Σύνδεσμος Αμερικής και οι Πρόε-
δροί τους κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού και 
κ. Φίλιπ Κρίστοφερ.
3. Οι Χιακές οργανώσεις των ΗΠΑ εις 
ένδειξη τιμής για τα 200 χρόνια από την 
Καταστροφή της Χίου το 1822: Χιακή 
Ομοσπονδία, Παγχ ιακός Σύνδεσμος 
«Κοραής» και τα Ηνωμένα Χιακά Σωμα-
τεία Αμερικής, καθώς και οι πρόεδροί 
τους κ. Ιωάννης Κοντολιός, κ. Παναγιώτης 
Γεραζούνης και κ. Δημήτρης Κοντολιός, 
αντίστοιχα.
4. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης κ. Ιωάννης 
Μελισσανίδης.

Η Επιτροπή Παρέλασης καλεί όλους (συλ-
λόγους, οργανώσεις, Κοινότητες και 
άτομα) να δώσουν το παρών τόσο στις 
δύο τελευταίες πανομογενειακές συγκε-
ντρώσεις την Πέμπτη 26 Μαΐου και την 
Πέμπτη 2 Ιουνίου στις 7:30 μ.μ. στο Στα-
θάκειο Κέντρο όσο και στις παράλληλες 
εκδηλώσεις που προγραμματίζονται.
Υπενθυμίζεται ότι οι εκδηλώσεις αυτές 
είναι:
• Έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στο 
Bowling Green, στο Μανχάταν, παρουσία 
του αγήματος των Ευζώνων, την Παρα-
σκευή 3 Ιουνίου, στις 12:00 το μεσημέρι

• Έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και της 
αμερικανικής σημαίας στην πλατεία Αθη-
νών, στην Αστόρια, το Σάββατο 4 Ιουνίου 
στις 12:00 το μεσημέρι παρουσία Ευζώ-
νων. Την ανάκρουση των εθνικών ύμνων 
της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών 
θα κάνει η Φιλαρμονική της Ελληνικής 
Αεροπορίας.
• Επίσημο Δείπνο προς τιμήν των τελεταρ-
χών και των επιτίμων τελεταρχών το Σάβ-
βατο 4 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. στο ξενοδο-
χείο Hilton Νέας Υόρκης.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 5Η ΛΕΩ-
ΦΟΡΟ! ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 1:30

Νέο ρεκόρ: 5 τελετάρχες και 14 επίτιμοι τελετάρχες
 στην παρέλαση της Νέας Υόρκης
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Interview with 
William Burgess 

Students
What’s your name and what is your 
background?
• Kyriakos (Greek)
• Gloria (Italian/Ethiopian)
• Chloe (Greek/Ukrainian/Anishinaabe)
• Charlie (Bangladeshi/Ukraine)
• Grace (Myanmar/Burma)
How old are you?
• Kyriakos: I’m 4!
• Gloria: 6 and a half.
• Chloe: 4.
• Charlie: 5.

• Grace: 6.
Do you speak any languages other 
than English?
• Kyriakos: I know Greek. 
• Gloria: Amharic.
• Chloe: A little bit of French and Greek.
• Charlie: I only speak English at home.
• Grace: Burmese and Myanmar 
language.
Do you like learning at home or at 
school better?
• Kyriakos: Home because when it’s 
lunch time, we get to do it for a long time 
and watch TV.
• Gloria: School is better because mom 
gives me lots of work.
• Chloe: Both of them because I like 
learning at both times. I do homework at 
home and I do it here (at school) too.
• Charlie: Online better. I like both.
• Grace: At school because I can play at 
school and learn at school.

How do you feel now that you are 
back in school? 
• Kyriakos: Thumbs up! 
• Gloria: I feel silly and excited.
• Chloe: Good. I love learning online 
too. We might do that again sometimes. I 
feel happy here at school all the time.
•  Charlie: Happy! 
• Grace: I feel happy because I get to 
play with my friends.
Is it harder or easier learning in-
person?
• Kyriakos: Easier because online school 
doesn't have centres.
• Gloria: It’s so hard online.
• Chloe: They’re both easier for me 

because I like both, everything about 
school.What’s your favourite part of 
school?
• Charlie: Online is easier because the 
break is easy. (We would give them a long 
break in between lessons). 
• Grace: At school because we do 
morning messages faster.
What’s your favourite thing to do at 
school?
• Kyriakos: When it’s time to go home. 
• Gloria: iPad.

• Chloe: Playing with my friends and 
watching TV at lunch time. 
• Charlie: Play with Chloe and Tristan. 
• Grace: My favourite thing to do at 
school is play with my friends. 
What do you not like about school?
• Kyriakos: I get tired sometimes, it's a 
long day. 
• Gloria: About the lunch because 
there’s too much to eat all the time.
• Chloe: I don’t like when (students) 
take my (LEGO) pieces.
• Charlie: People keep following me 
inside and outside. 
• Grace: I don't like when my friends 
bother me.
What do you like to do after school?
• Kyriakos: Play with my cousins, 
sometimes I do Jujitsu. 
• Gloria: Surprise! Play with Erica’s 
camera. And hip hop! 
• Chloe: I like to play with my friends 
and karate.
• Charlie: Play with my friend, Lincoln. 
Sometimes I go to gymnastics every Friday. 
• Grace: Play with my friends and 
brother. 
Do you feel safe walking around this 
neighbourhood?
• Kyriakos: I feel safe!
• Gloria: Safe because I see doggies.
• Chloe: Yeah, with my family. I don’t 
walk by myself. That’s really important. 
• Charlie: Yes, sometimes. Sometimes 
when I’m walking to school I feel unsafe 
because I feel like cars are going to hit me 
and drive over me. 
• Grace: I feel safe because my mom 
and baby brother walk safely with me. 

Η 
εργασία παρέχει σε πολλούς  έ-
να σημαντικό λόγο ύπαρξης. Οι έ-
ρευνες δείχνουν ότι οι περισσό-
τεροι νέοι άνθρωποι  επιθυμούν 

ενδιαφέρουσες, ασφαλείς και επικερδείς ε-
παγγελματικές σταδιοδρομίες. Πολλοί, ε-
πίσης, αναζητούν μια θέση εργασίας που 
να  ανταμείβει τη σκληρή δουλειά με ταχεία 
προαγωγή ή να συμβάλει στην κοινωνική 
αναγνώριση. Για να βρει κανείς τη σωστή 
εργασία, πρέπει πρώτα να περάσει από διά-
φορες εμπειρίες. Σήμερα, όλο και λιγότεροι 
άνθρωποι αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέ-
ρος της εργάσιμης ζωής τους απασχολούμε-
νοι στο δημόσιο ή σε μία μεγάλη επιχείρη-
ση, ενώ οι περισσότεροι στρέφονται στην 
αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότη-
τα, ώστε να επιτύχουν το σωστό συνδυασμό 
εργασίας και επιθυμητού τρόπου ζωής τους.
Οι επιχειρηματίες συχνά ακολουθούν το 
δικό τους ρυθμό. Πολλοί αποδεικνύεται 
ότι είναι ακατάλληλοι για μια συγκεκριμένη 
εργασία στην αρχή ακόμα της καριέρας τους 
και χάνουν αρκετές θέσεις εργασίας, επειδή 
δε λειτουργούν ομαδικά. Άλλοι εξισώνουν 
το συμβιβασμό με την αποτυχία και θα έκα-
ναν τα πάντα για να γίνει κάτι με το δικό 
τους τρόπο. Άτομα με προσωπικότητα που 
συγκρούονται με μεγάλες εταιρείες, συχνά 
εκφράζουν την επιθυμία να είναι “αφεντικά 
του εαυτού τους”, αλλά λίγοι απ’ αυτούς που 
καταφέρνουν να πετυχαίνουν. Στην πραγ-
ματικότητα, οι περισσότεροι τελικά το πετυ-
χαίνουν  μόνο μετά από πολλές αποτυχίες. 
Το πόσο καταστροφική μπορεί να είναι μία 
χρεοκοπία είναι δύσκολο να περιγραφεί, 
ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες που δια-
κινδυνεύουν τα όνειρά τους για επιτυχία. 
Πολλά είναι τα χαρακτηριστικά που φαίνε-
ται να διαχωρίζουν τους πολύ επιτυχημέ-
νους επιχειρηματίες από τους περισσότε-
ρους μικροϊδιοκτήτες ή επικεφαλείς  κολοσ-
σιαίων εταιρειών:
1.         Όραμα και συγχρονισμός. Οι επι-
χειρηματίες εντοπίζουν τις ευκαιρίες, όταν 
οι άλλοι το μόνο που βλέπουν είναι προ-
βλήματα. Το μυστικό συχνά είναι να βρίσκε-
ται κανείς στο σωστό μέρος την κατάλληλη 
στιγμή. Διαφορετικοί άνθρωποι ερμηνεύ-
ουν διαφορετικά τα ίδια σύνθετα γεγονότα. 

Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες συνήθως 
οργανώνουν τις πληροφορίες, ώστε να φαί-
νονται προφανείς οι λύσεις. Οι λύσεις που 
θα παράσχουν μπορεί να βελτιώσουν την 
ποιότητα των υπαρχόντων αγαθών, να μει-
ώσουν το κόστος παραγωγής, ή να αναπτύ-
ξουν νέα προϊόντα και να τα εισαγάγουν 
στην αγορά.
2.         Πειθώ και δράση. Οι επιχειρηματίες 
αναλαμβάνουν δράση, όταν αντιλαμβάνο-
νται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Άλλοι, μπορεί να διαβλέπουν τις λύσεις, 
αλλά, επειδή φοβούνται να μη χάσουν την 
τακτική πληρωμή τους, δεν επιδιώκουν να 
εφαρμόσουν τις ιδέες τους. Οι επιχειρη-
ματίες συνήθως διαθέτουν ισχυρό εγώ. 
Θέλουν να αφήνουν το στίγμα τους.
3.         Ρίσκο και αβεβαιότητα. Οι επιτυχη-
μένοι επιχειρηματίες συνήθως έχουν τόση 
πίστη στα σχέδιά τους, που είναι πρόθυμοι 
να διακινδυνεύσουν όλο το χρόνο και το 
κεφάλαιό τους (και, όπου αυτό είναι δυνατό, 
το χρόνο και το κεφάλαιο άλλων ανθρώ-
πων), απορρίπτοντας την οικονομική εξα-
σφάλιση που επιζητούν οι περισσότεροι.
4.         Εργασιομανία. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι θέλουν να εξασφαλίζουν υψηλό 
εισόδημα από μια εργασία που να τους 
αφήνει ελεύθερο το απόγευμα, τα Σαββα-
τοκύριακα και την περίοδο των διακοπών 
τους. Η 40ωρη εργασία, από τις 9 μέχρι τις 
5, δεν αποτελεί στόχο των περισσότερων 
επιτυχημένων επιχειρηματιών, ορισμένοι 
εκ των οποίων εργάζονται για 100 και πλέον 
ώρες την εβδομάδα για δεκαετίες.
5.         Χρήσεις των πόρων. Οι επιχειρη-
ματίες επινοούν εναλλακτικές χρήσεις των 
πόρων και οργανώνοντας τους πόρους έτσι, 
ώστε να εξυπηρετούν τα οράματά τους, 
αλλάζουν τη ροή της ιστορίας.
Εάν αυτή η σύντομη αναφορά στην επιχει-
ρηματικότητα δεν έχει καταπνίξει κάθε επι-
θυμία που μπορεί να είχατε να γίνετε επιχει-
ρηματίας, τότε πρέπει να αναζητήσετε την 
ευκαιρία να παρέχετε αγαθά που οι άνθρω-
ποι χρειάζονται και θέλουν. Να είστε πρό-
θυμοι να διακινδυνεύσετε και να εργαστείτε 
παρά πολύ σκληρά.
Μετά, προσευχηθείτε στη Θεά Τύχη να σας 
στείλει έναν επιχειρηματικό Άγγελο.  

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Δρ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
Καθηγητής Διεθνούς Οικονομίας και Ανάπτυξης
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
 ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αποκλειστικη ζητάει εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων για live-in.

Με περισσότερα από 15 χρονια εμπειρία στην 
Ελλάδα, στον τομέα.προτίμηση πληρωμής μόνο Cash.

Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. στο (416)801-5844 
ζητήστε την Betsy

PANTHEON
Ένα απ’ τα καλύτερα εστιατόρια 

της παροικίας
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Busgirls & Ψήστη
΄Πολύ καλός μισθός

Τηλ. 416-778-1929

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 70 ΕΤΩΝ

Πωλείται μοναδικό εστιατόριο μέσα σε πάρκο 
στο Midland, Ontario, καθιερωμένο στην 
πόλη με συνεχόμενη λειτουργία 70 ετών. 

Πλήρως εξοπλισμένο. 
Ιδανικό για οικογενειακή επιχείρηση. 
Εύκολο μενού. Πολύ χαμηλά έξοδα.

Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε 
στον κ. Αντώνη στο 

647-721-0181
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ
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«Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα» 
Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης - Στίχοι: Γεράσιμος Τσάκαλος - Α! Ερμηνεία: Μαρίκα Νίνου 1954

Έ
να από τα μεγάλα τραγούδια του 
Βασίλη Τσιτσάνη  είναι και το «Tι 
σήμερα, τι αύριο, τι τώρα»  που 
ερμήνευσε μοναδικά η Μαρίκα 

Νίνου  το 1954.. Το τραγούδι όπως θα 
δούμε, είναι γραμμένο  για το τέλος της 
«θυελλώδους»  συνεργασίας και σχέσης 
τους! 
Η Νίνου με τον Τσιτσάνη γνωρίστηκαν 
το 1949, όταν εκείνη  τραγουδούσε  στο 
κέντρο «Φλορίδα» της λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας με τον Στελλάκη Περπινιάδη και 
τον Μιχάλη Γενίτσαρη. Πριν ασχοληθεί  
με το τραγούδι, έκανε ακροβατικά  μαζί 
με τον άντρα της  και τον μικρό της  γιο, 
ως «Ντούο Νίνο και μισό». 
.Ο Τσιτσάνης εμφανιζότανε στο μαγαζί  
του «Τζίμη του χοντρού»  στην Αχαρνών , 
με την Σωτηρία Μπέλλου. Κάποια στιγμή 
έγ ινε μεγάλη φασαρία και η Μπέλ-
λου αποχώρησε.(Μάλωσε με κάποιους 
θαμώνες βασιλικούς).
Έτσι ο Τσιτσάνης πήρε στην θέση της 
την Νίνου, η οποία  διέθετε όχι μόνο 
μια πολύ σπουδαία φωνή, αλλά είχε 
και ένα εκρηκτικό ταμπεραμέντο, στην 
κίνηση της πάνω στο πάλκο, μια απαρά-
μιλλη ζωντάνια, ένα απίστευτο κέφι, που 
ξεσήκωνε τους θαμώνες! Σε λίγο καιρό 
το ντουέτο «Τσιτσάνης-Νίνου» χαλούσε 
κόσμο . Όπου εμφανιζόντουσαν γινό-
ταν το αδιαχώρητο .Όλοι ήθελαν να τους 
δουν και να ζήσουν μια βραδιά κοντά 
τους!
Ο Τσιτσανης άρχισε  να ηχογραφεί τα και-
νούργια του τραγούδια με την φωνή της 
Νίνου και  η επιτυχία διαδέχονταν η μια 
την άλλη, με αποτέλεσμα να γίνουν  στις 
αρχές της δεκαετίας του 50’ το δημο-

φιλέστερο ζευγάρι στο πάλκο αλλά και 
στην προσωπική τους ζωή. Η Νίνου τον 
«ξετρέλαινε» και  φαίνεται ότι προσπά-
θησε να επισημοποιήσει την σχέση τους 
και να τον αποτραβήξει από την γυναίκα 
του. Ο Τσιτσάνης όμως  δεν ήθελε  με 
κανέναν τρόπο  να διαλύσει την οικογέ-
νεια του, έτσι η σχέση του με την Νίνου, 
είχε εξαρχής ημερομηνία λήξης.
Εκείνος το ήξερε καλά, ενώ εκείνη έτρεφε 
ελπίδες και πίστευε πως τελικά θα τον 
κερδίσει. Εν τω μεταξύ η Νίνου, εκμε-
ταλλευόμενη την αδυναμία που της έδει-
χνε του είχε πάρει τον αέρα  και άρχισε 
να κανονίζει εκείνη τα συμβόλαια των 
μαγαζιών που θα εμφανιζόντουσαν, τις 
πληρωμές, την διάρκεια, τους συνεργά-
τες  κλπ..
Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό, λέγεται ότι 
είχε καβάλησε  το καλάμι  και ερχότανε 
συνεχώς σε προστριβές με άλλους συνα-
δέλφους, αλλά και με την ίδια την οικο-
γένεια του Τσιτσάνη. Εκείνος ανέχτηκε 
αυτή την κατάσταση αρκετό καιρό, όχι 
μόνο γιατί της είχε αδυναμία ,αλλά και 
γιατί ο κόσμος ήθελε να τους βλέπει μαζί 
στο πάλκο. Ήταν το πιο εμπορικό ντου-
έτο. Η Νίνου το γνώριζε καλά αυτό και 

πατούσε εκεί πάνω. Επίσης του ζητούσε 
επίμονα την αποκλειστικότητα ,όχι μόνο 
στο πάλκο αλλά και στην δισκογραφία. Ο 
Τσιτσάνης  με υπομονή, προσπαθούσε 
να της εξήγηση πως κάθε τραγούδι θέλει 
την φωνή του και δεν μπορεί να τα λέει 
όλα εκείνη.
Τα καμώματα της Νίνου, τον έκαναν να  
δυσανασχετεί  και  το ποτήρι ξεχείλιζε.. 

Έπειτα, το 1952, πήγαν ένα ταξίδι για 
εμφανίσεις  στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου εκεί έγιναν μεγάλες σκηνές ζηλοτυ-
πίας. Εκείνη γύρναγε μόνη της στην Πόλη 
με παλιούς γνωστούς της,  θυμώνοντας 
τον Τσιτσάνη, που προφανώς για πείσμα 
αφέθηκε στον ερώτα μιας  τουρκοπούλας 
πριγκίπισσας, η οποία του έταζε πλούτη, 
παλάτια και όλου του κόσμου τα καλά, 
για να μείνει κοντά της. Όταν το  αντιλή-
φθηκε η Νίνου έγινε  έξαλλη!
.Επιστρέφοντας  στην Αθήνα, τον χει-
μώνα 1952 –53 δούλεψαν πάλι μαζί στου 
«Τζίμη του χοντρού»  όμως  δεν μιλιό-
ντουσαν. Πέρασε αρκετός καιρός  για  
να τα ξαναφτιάξουν.  Την καλοκαιρινή 
σεζόν του 1953 εμφανίστηκαν στην «Τρι-
άνα του χειλά» στην λεωφόρο Συγγρού, 
όμως η σχέση τους, παρολες τις συνε-
χόμενες επιτυχίες, τόσο στην δισκογρα-
φία όσο και στο πάλκο, δεν ήταν σαν και 
πρώτα.
Εν τω μεταξύ εκείνη την εποχή εμφανίζο-
νται και τα πρώτα συμπτώματα καρκίνου 
στην Νίνου. Ο Τσιτσάνης  της συμπαρί-
σταται και την πάει στον γιατρό, ο οποίος 
της συστήνει θεραπεία στην Αμερική..
Η Νίνου τότε ζήτησε  από τον Τσιτσάνη να 

πάνε περιοδεία στην Αμερική και  συγ-
χρόνως  να κάνει την θεραπεία της και 
όποια χειρουργική επέμβαση χρειαζόταν 
Εκείνος  ήταν εξ αρχής αρνητικός, αλλά  
γίνεται ανένδοτος, όταν μαθαίνει ότι η 
γυναίκα του η Ζωή είναι έγκυος στο δεύ-
τερο παιδί τους!
1954 πια, και οι δυο τους ξέρουν ότι η 
κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί 

άλλο.
Η ώρα του οριστικού τους χωρισμού 
πλησιάζει. Η Νίνου ετοιμάζεται να φύγει 
στην Αμερική,  ενώ ο Τσιτσανης τον Μάρ-
τιο του 54’  της δίνει  να πει  ένα  τρα-
γούδι με ξεκάθαρα λόγια, για το τέλος 
αυτής της τετράχρονης μεγαλειώδους 
σχέσης  τους *«Τι σήμερα ,τι αύριο, τι 
τώρα» . Η Νίνου πήρε το τραγούδι , το 
έμαθε, κατάλαβε τι σημαίνουν τα λόγια 
και όταν έφτασε η ώρα  της ηχογράφη-
σης, δεν άντεξε  να το τραγουδήσει. Στα-
μάτησε και έφυγε δακρυσμένη στην του-
αλέτα. Όλοι οι παρόντες  στο στούντιο,  
μουσικοί,  ηχολήπτες και παραγωγοί 
πάγωσαν. Δεν ακούγονταν μιλιά, ενώ η  
σιωπή είχε κυριεύσει  τα πάντα. 
Όταν επέστρεψε η Νίνου ήταν φανερά 
κλαμένη αλλά και συνάμα πεισματω-
μένη. Έπρεπε πλέον να βρει κουράγιο,  
να συνεχίσει μόνη της τον «Γολγοθά», 
που όπως αποδείχτηκε,  μόλις είχε αρχί-
σει για εκείνη. Οι μουσικοί έπαιξαν την 
εισαγωγή και η Νίνου είπε το τραγούδι 
μια κι έξω, χωρίς άλλη διακοπή.
Η ερμηνεία που καταγράφηκε στην ηχο-
γράφηση είναι συγκλονιστική. Το παρά-
πονο και το προηγούμενο κλάμα της 
Νίνου, εάν παρατηρήσει με προσοχή  
κανείς,  είναι εμφανή! 

Τι σήμερα τι αύριο τι τώρα, 
ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα.
Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα,
μπορεί και για τους δυο να’ ναι καλύ-
τερα,
ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα.

Τι σήμερα τι αύριο τι τώρα,
κι αν περιμένουμε τι θα κερδίσουμε,
αφού η γκρίνια ξέσπασε σαν μπόρα.
Στον δρόμο αυτό κι δυο θα δυστυχή-
σουμε,
κι αν περιμένουμε τι θα κερδίσουμε.

Τι σήμερα τι αύριο τι τώρα,
αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε,
κι αφού μας πήρε πια η κατηφόρα,
καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε,
αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε.

*Οι αρχικοί στίχοι γράφτηκαν από τον 
Γεράσιμο Τσάκαλο,  κατόπιν παραγγε-
λίας του Τσιτσάνη, ο οποίος στη συνέχεια 
τους διόρθωσε σε αρκετά σημεία. 
Τα στοιχεία που παραθέτω είναι από 
την θαυμάσια έρευνα για τον Τσιτσάνη 
που έκανε ο συγγραφέας, καθηγητής και 
φίλος του Τσιτσάνη, Σώτος Αλέξιου στο 
βιβλίο του «Ο ξακουστός Τσιτσάνης» 
εκδόσεις κοχλίας. 

Βασίλης Τσιτσάνης & Μαρίκα Νίνου
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Έ
να άτομο πυροβολήθηκε από την 
αστυνομία μπροστά σε ένα δη-
μοτικό σχολείο στην περιοχή Port 
Union του Scarborough το απόγευ-

μα της Πέμπτης, δήλωσαν οι πρώτοι αντα-
ποκριτές και ένας αυτόπτης μάρτυρας.
Οι παραϊατρικοί λένε στο CP24 ότι κλήθη-
καν στη γωνία της λεωφόρου Lawrence 
East και Port Union Road στις 1:24 μ.μ. 
για πυροβολισμό.
Περίπου 30 λεπτά πριν από τον πυρο-
βολισμό, η αστυνομία κλήθηκε στο 
Maberley Crescent and Oxhorn Road, 
ακριβώς ανατολικά του σημείου των 
πυροβολισμών, για αναφορές ενός ατό-
μου που κρατούσε ένα τουφέκι στο 
δρόμο.
Η αστυνομία είπε ότι ένας αστυνομικός 
είδε ένα πυροβόλο όπλο σε έναν ύποπτο 
και τον χτύπησε τουλάχιστον μία φορά.

Ο ύποπτος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση 
από την αστυνομία.
Το βίντεο που ελήφθη από έναν μάρτυρα 
δείχνει αστυνομικούς να αποκλείουν ένα 
τμήμα της East Avenue, ακριβώς απένα-
ντι από το δημόσιο σχολείο William G. 
Davis. Στο πεζοδρόμιο διακρίνεται ένα 
σώμα καλυμμένο με πορτοκαλί μουσαμά. 
Οι διασώστες είπαν ότι δεν μετέφεραν 
κανέναν από το σημείο.
Το Σχολικό Συμβούλιο της Περιφέρειας 
του Τορόντο λέει ότι το Δημόσιο Σχολείο 
του Charlottetown ήταν σε αποκλεισμό. 
αλλά  δεν κινδύνεψε και ότι το δημο-
τικό σχολείο William G. Davis, το ανώ-
τερο δημόσιο σχολείο Joseph Howe και 
το συλλογικό ινστιτούτο Sir Oliver Mowat 
ήταν όλα σε κατάσταση αποκλεισμού 
λόγω του περιστατικού, αλλά μία ώρα 
μετά άνοιξαν ξανά.

Άτομο τραυματίστηκε σε πυροβολισμούς 
της αστυνομίας στην περιοχή Port Union 
στον Scarborough

Έ
να τεράστιο ρωσικό αεροπλάνο που 
καθηλώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
Pearson του Τορόντο τον Φεβρουάριο 
συγκεντρώνει έναν σημαντικό λογαρια-

σμό στάθμευσης. Το ρωσικό φορτηγό αερο-
πλάνο, που ανήκει στην αεροπορική εταιρεία 
Volga-Dnepr, είναι σταθμευμένο στο Τορόντο 
από τις 27 Φεβρουαρίου.
Η εντολή για την απαγόρευση των ρωσικών 
αεροσκαφών από τον καναδικό εναέριο χώρο 
εξακολουθεί να ισχύει, πράγμα που σημαίνει 
ότι το αεροπλάνο εξακολουθεί να μην επιτρέ-
πεται να φύγει από τον Καναδά.

Σύμφωνα με την Αρχή του Greater Toronto 
Airport Authority (GTAA), η οποία εκμεταλ-
λεύεται το Toronto Pearson, ο ιδιοκτήτης του 
αεροπλάνου χρεώνεται 74 σεντς ανά λεπτό για 
να σταθμεύσει. »Για να σας γλυτώσω από τα 
μαθηματικά, ανέρχεται σε 1.065,60 $ για κάθε 
24ωρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του GTAA 
Ryan White στο CTV News Toronto. Το αερο-
πλάνο ήταν σταθμευμένο στο Toronto Pearson 
για 88 ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδι-
οκτήτης έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 
93.000 δολάρια σε τέλη, μη συμπεριλαμβανο-
μένου του φόρου.

Ρωσικό αεροπλάνο προσγειώθηκε 
επ’ αόριστον στο Toronto Pearson, 
συγκεντρώνοντας τεράστιο 
λογαριασμό στάθμευσης

Η 
αστυνομία ερευνά μια σειρά από 
κλοπές αυτοκινήτων που σημειώ-
θηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 
στην ευρύτερη περιοχή του Τορό-

ντο, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατι-
κού όπου ένας άνδρας χτυπήθηκε με πιστόλι.
Την Τετάρτη, μια γυναίκα καθόταν στο όχημά 
της στην περιοχή Sheppard Avenue and 
Whites Road στο Pickering, γύρω στις 22:40.
Η περιφερειακή αστυνομία του Ντάραμ είπε 
ότι την πλησίασε ένας άνδρας που της χτύ-
πησε το παράθυρό της, αλλά εκείνη αρνή-
θηκε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 
να κατεβάσει το παράθυρό της.
Ο άνδρας σήκωσε το πουκάμισό του για να 
δείξει τη ζώνη του και εκείνη έφυγε γρήγορα, 
είπε η αστυνομία.
Λίγη ώρα αργότερα, ένας άνδρας βρισκόταν 
στην περιοχή των οδών Kingston και Brock 
στο Pickering, γύρω στις 23:15, όταν ένας 
άνδρας τον πλησίασε καθώς έβγαινε από το 
όχημά του.
Ο άνδρας έδειξε ένα πυροβόλο όπλο και 
ζήτησε τα κλειδιά του θύματος, αλλά το θύμα 
αρνήθηκε και χτυπήθηκε στο κεφάλι με το 
όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία.
Το θύμα γρονθοκόπησε τον ύποπτο στο πρό-
σωπο και κατάφερε να τραπεί σε φυγή, είπε η 
αστυνομία. Στη συνέχεια ο ύποπτος τράπηκε 
σε φυγή από την περιοχή.
Η αστυνομία πιστεύει ότι ο ίδιος ύποπτος 
συνδέεται και με τα δύο περι-
στατικά. Περιγράφεται ως 
25 ετών, με σκουρόχρωμο 
δέρμα, λεπτή σωματική διά-
πλαση, ύψος πέντε πόδια-ο-
κτώ έως πέντε πόδια-έ-
ντεκα ίντσες και φορούσε 
ολόμαυρα ρούχα, μαύρη 
μάσκα και οπλισμένος με ένα μαύρο ή 
γκρι όπλο.
Εν τω μεταξύ, τέσσερις ένοπλες ληστείες 
αυτοκινήτων συνέβησαν μέσα σε διάστημα 
δύο ωρών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο 

Σκάρμπορο και η αστυνομία πιστεύει ότι 
είναι όλοι συνδεδεμένοι.
Το πρώτο συνέβη γύρω στις 23:44, στην περι-
οχή McLevin Avenue και Greenspire Road.
Η αστυνομία είπε ότι ένα άτομο βρισκό-
ταν στο δρόμο τους δίπλα στο όχημά 
τους όταν ένας άνδρας τους πλησίασε με 
ένα πιστόλι και ζήτησε το όχημά τους. 
Ο ύποπτος δεν τα κατάφερε και τράπηκε σε 
φυγή.
Πέν τε λεπτά αργότερα, η ασ τυνο-
μία απάντησε σε μια ληστεία αυτο-
κινήτου σ την περιοχή των λεωφό-
ρων Mornings ide και  Sheppard. 

Ένα άτομο βρισκόταν στο όχημά τους στο 
δρόμο τους όταν ένας άνδρας τους πλησί-
ασε με πυροβόλο όπλο και τους ζήτησε το 
όχημά τους, είπε η αστυνομία.
Ο  ύποπ τ ο ς  δ ι έφυ γ ε  από  τ η 
σκηνή με το όχημα του θύματος. 
Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί απάντη-
σαν σε μια τρίτη κλοπή αυτοκινή-
του στην οδό Kennedy και τη λεω-
φόρο Glamorgan, στις 12:32 π.μ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο 

στάθμευε το όχημά του όταν ένας 
άνδρας τους πλησίασε, κυκλοφόρησε 
ένα πιστόλι και ζήτησε το όχημά τους. 
Στη συνέ χε ια, ο ύποπτος διέ-
φυγε με το όχημα του θύμα-
τος, σύμφωνα με την αστυνομία. 
Μια τέταρτη ληστεία αυτοκινήτου ανα-

φέρθηκε 45 λεπτά αργότερα στη 
1:15 π.μ., στην περιοχή των λεω-
φόρων Pharmacy και McNicoll. 
Ένα άτομο βρισκόταν σ το 
δρόμο τους όταν ένας άνδρας 
τους πλησίασε, έβγαλε ένα 

πυ ρ ο β όλ ο  ό π λ ο  κα ι 
ζήτησε το όχημά τους. 

Η αστυνομία είπε ότι ο ύποπτος δεν τα 
κατάφερε και διέφυγε από την περιοχή. 
Κανείς δεν τραυματίστηκε σε κανένα από τα 
τέσσερα περιστατικά.

Άνδρας  χτυπήθηκε με πιστόλι σε μία από 
τις έξι κλοπές αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια 
της νύχτας στο GTA
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Stefanie Gurzanski:
Η Καναδή σεξοβόμβα

Η Stefanie 
Gurzanski είναι 
ένα από τα πιο 
καυτά κορίτσια στο 
Instagram αυτή 
την στιγμή, καθώς 
διαθέτει ισχυρά 
“όπλα”, τα οποία 
ξέρει πολύ καλά πως 
να χρησιμοποιεί…

Η ξανθιά καλλονή 
γεννήθηκε το 1994 
στο Οντάριο του 
Καναδά και ξεκίνησε 
το μόντελινγκ 
όταν ήταν ακόμα 
στο λύκειο – μια 
απόφαση που 
προφανώς μας έκανε 
όλους χαρούμενους. 
Έκανε την πρώτη της 
γυμνή φωτογράφιση 
τον Ιανουάριο του 
2014 για το Playboy 
Plus, ενώ ψηφίστηκε 
Cybergirl του 
Playboy για τον μήνα 
Μάρτιο 2014.

Το πανέμορφο 
μοντέλο είχε την 
ευκαιρία να ποζάρει 
για τις παγκόσμιες 
καμπάνιες της Guess, 
την ζουμερή σειρά 
EATS του Chris 
Applebaum και το 
Playboy Mexico, 
συγκεντρώνοντας 
πάνω από 1,8 
εκατομμύρια 
οπαδούς στον 
λογαριασμό της στο 
Instagram.
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Α
ν και οι ίδιοι δεν το 
έχουν επιβεβαιώ-
σει ακόμα, η Αλε-
ξάνδρα Παναγιώ-

ταρου και ο Στάθης Σχίζας εί-
ναι ζευγάρι. Όχι μόνο η Δή-
μητρα Αλεξανδράκη μέσω 
του Instagram, αλλά και ο 
Δημήτρης Αλεξάνδρου μέ-
σα από την εκπομπή «Super 
Κατερίνα» επιβεβαίωσαν ότι 
η εντυπωσιακή ξανθιά και ο 
παίκτης του Survivor είναι μα-
ζί. Πιο συγκεκριμένα, ο Δη-
μήτρης Αλεξάνδρου δήλω-
σε: «Ναι, είναι μαζί και χθες 
η Δήμητρα Αλεξανδράκη έ-
κανε την αποκάλυψη κι ανέ-
βασε μία φωτογραφία για να 
στηρίξει τον Στάθη, που βρί-
σκεται στο Survivor. Ο Στάθης 
έχει ένα τατουάζ με το όνομα 
της Αλεξάνδρας στα πλευρά 
του».

Μαρία Ανδρούτσου: 
Κλαδεύει φορώντας 
το μπικίνι της

Η Μαρία πόσταρε μία εκπλη-
κτική φωτογραφία της στον 
προσωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram , που μείναμε 
με το στόμα ανοιχτό μιας και 
διαθέτει το κορμί και έστειλε 
σ τους διαδικ τυακούς της 
φίλους ένα υπέροχο μήνυμα: 
«Κλαδεύω και ξεριζώνω οτι 
έχει φυτρώσει στο μυαλό και 
στις σκέψεις μου που δεν με 
οδηγεί στη χαρά, στην αγάπη 
, σ την πίσ τη , σ την βαθιά 
πεποίθησή οτι είμαι ο δημι-
ουργός της πραγματικότητας 
μου!»!

Νότης Χριστοδούλου: 
Ποζάρει γυμνός στο 
Instagram

Μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική 
φωτογραφία ανάρτησε ο Νότης 
Χριστοδούλου.
Ο τραγουδιστής φωτογρα-
φήθηκε εντελώς... γυμνός και 
δημοσίευσε το στιγμιότυπο 
στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Instagram.
Χωρίς να γράψει τίποτα στη 
λεζάντα, αφού η εικόνα... 
«μιλάει από μόνη της», ο τρα-
γουδιστής δέχτηκε πολλά σχό-
λια από το κοινό του, κυρίως 
με emoji σε σχήμα καρδιάς ή 
φωτιάς.

Παρά τις έντονες φήμες που 
θέλουν την Ηλιάνα Παπα-
γεωργ ίου να παρουσιά-
ζει την επόμενη σεζόν το 
«Love Island» στον ΣΚΑΙ, 
το μοντέλο δε θέλησε να 
δώσει σαφή απάντηση για 
το συγκεκριμένο project. 
«Δεν έχω ιδέα γ ια ποιο 
πράγμα μου μιλάς. Θα μπο-
ρούσα να προσπαθήσω κάτι 
εκτός μόδας. Είμαι διατεθει-
μένη για όλα, εσείς είσαστε; 
Θα δούμε τι θα γίνει. Πολλά 
πράγματα με ενδιαφέρουν»

Survivor: Ζευγάρι η 
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κι 
ο Στάθης Σχίζας

«Δεν επέστρεψα καλά 
ψυχολογικά από το Survivor»

Ηλιάνα 
Παπαγεωργίου και 
και το «Love Island»

Ε
ίναι από τις πιο σέξι τραγουδίστρι-
ε ς του ελλην ικού πεν ταγράμμου 
και φροντ ίζει να το αποδεικνύει 
αρκετά συχνά. Ο λόγος για την Ε-

λευθερία Ελευθερίου, η οποία συχνά ανε-
βάζει στο λογαριασμό της στο Instagram 
σέξι φωτογραφίες της ή βίντεο που τρε-
λαίνουν τους διαδικτυακούς της φίλους.
Το ίδιο έκανε η φρεσκοχωρισμένη – σύμ-

φωνα με τα δημοσιεύματα – τραγουδί-
στρια και με το τελευταίο βίντεο που ανέ-
βασε και τρέλανε τους πάντες με το μικρο-
σκοπικό της μπικίνι και το σέξι χορό της.
Παρέα με έναν φίλο της αντέγραψαν μία 
από τ ις πιο γ νωσ τέ ς χορογραφίε ς του 
Tik Tok. Στη συνέχεια ανέβασε το βίντεο 
και στο Instagram και τα likes «έπεσαν» 
βροχή.

Τρέλανε το instagram με τον 
καυτό χορό της με μπικίνι

Η 
Άν ν α  Μ α ρ ί α 
Β έ λ λ η  μ ί λ η -
σε σήμερα στη 
«Super Κατερί-

να» και αποκάλυψε ότι με-
τά την αποχώρησή της από 
το «Survivor», δυσκολεύ-
τηκε να βρει την ψυχική 
της ηρεμία. «Το έχω δει το 
νέο τρέιλερ του Survivor. Ί-
σως καλύτερα που δεν εί-
μαστε στο τρέιλερ. Είναι έ-
να κεφάλαιο του παρελθό-
ντος, το έκανα. Δεν θέλω 
πλέον να αναλώνομαι σε 
αυτό. Δεν θα ήθελα να υ-
πάρχει ατάκα μου» τόνισε 
η δημοφιλής youtuber και 
πρόσθεσε: «Δυσκολεύτη-
κα πάρα πολύ να επανέλ-
θω. Πριν μπούμε στο παι-
χνίδι μας είδε ψυχολόγος. 
Αυτό που μου κάνει τρο-
μερή εντύπωση είναι πώς 
γίνεται να μην υπάρχει ψυ-
χολόγος για όταν βγαίνεις 
από το παιχνίδι» τόνισε.
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Ε
ίμαστε στην τελική ευ-
θεία να πατήσουμε και 
επίσημα την περίοδο 
του καλοκαιριού, αλλά 

οι υψηλές θερμοκρασίες μάς 
έχουν κάνει να νομίζουμε πως 
είμαστε ήδη εκεί. Το ίδιο και η 
Sofia Vergara που φόρεσε το 
μαγιό της, πόζαρε στην κάμερα 
και η ανάρτησή της ξεπέρασε τα 
600 χιλιάδες likes. Ένα ολόσω-
μο λεοπάρ μαγιό από Dolce & 
Gabbana φόρεσε η 49χρονη η-
θοποιός και πόζαρε για τον φω-
τογραφικό φακό δημοσιεύοντας 
έπειτα τις λήψεις της στον λογα-
ριασμό της στο Instagram.

Σ
ε πελάγη ευτυχίας πλέ-
ουν τα τελευταία 24ω-
ρα ο Chris Pratt και η 
σύζυγός του, Katherine 

Schwarzenegger. Το διάσημο 
ζευγάρι υποδέχτηκε στον κό-
σμο το δεύτερο παιδί του, με 
τον 42χρονο ηθοποιό και την 
32χρονη συγγραφέα γρήγορα 
να κάνουν μία κοινή ανάρτηση 
στους λογαριασμούς τους στο 
Instagram για να ανακοινώ-
σουν τα ευχάριστα. Ο Pratt που 
έλαβε μεγάλη δημοφιλία με την 
ανάληψη του ρόλου του «Star-
Lord» στη Marvel, και η συγ-
γραφέας και κόρη του Arnold 
Schwarzenegger αποφάσισαν 
να κάνουν ένα post στα προφίλ 
τους για τον ερχομό του δεύτε-
ρου παιδιού τους.

Chris Pratt: Μπαμπάς για τρίτη φορά

H
Khloe μιλώντας 
σε ένα podcast 
της εκπομπής 
«Not skinny, 

not fat» δίνοντας το κα-
λό παράδειγμα στα νεα-
ρά κορίτσια για να τα απο-
τρέψει από τις εξαντλητικές 
δίαιτες, δήλωσε ότι παρά 
τα όσα γράφονται, δεν έ-
χει κάνει επεμβάσεις στο 
πρόσωπο: «Κάποτε με ενο-
χλούσε όταν έλεγαν ότι έ-
χω κάνει 12 μικρές μεταμο-
σχεύσεις και επεμβάσεις στο 
πρόσωπό μου. Και έλεγα ό-
τι αυτό είναι τρελό. Το μό-
νο που έκανα, ήταν πλαστι-
κή στην μύτη την οποία και 
λάτρεψα. Πάντα ήθελα να την 
κάνω, αλλά φοβόμουν».

Η Sofia Vergara βρήκε την πόζα με 
μαγιό που θα θες να κλέψεις

Κάρμεν Ηλέκτρα: Από το... Κάρμεν Ηλέκτρα: Από το... 
Baywatch και τον Ρόντμαν στο Baywatch και τον Ρόντμαν στο 

OnlyFansOnlyFans

Η 
Κάρμεν Ηλέκτρα εντάχθηκε 
στον κόσμο του OnlyFans και 
έχει γίνει από τις viral ειδήσεις 
της ημέρας.

Πρόκειται για την online συνδρομητική 
υπηρεσία που επιτρέπει στους δημιουρ-
γούς να επικοινωνούν με θαυμαστές τους 
και να λαμβάνουν πληρωμή απευθείας, 
με αντάλλαγμα….τις φωτογραφίες τους.
Η πρώην σταρ του Baywatch πήρε αυτή 
την απόφαση, μετά από πολλά χρό-
νια δικαστικών αγωγών για χρήση σέξι 
φωτογραφιών της, χωρίς την άδειά της. 

Τώρα πια, θα προσφέρει τις σέξι φωτο-
γραφίες της και τα έσοδα θα καταλήγουν 
στην ίδια.
Μιλώντας στο People, η ίδια τόνισε, ότι 
το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη. «Απλώς 
ένιωσα σαν..“Ναι, πρέπει να το κάνω 
αυτό». Για πρώτη φορά, έχω αυτή την 
ευκαιρία να γίνω το αφεντικό του εαυτού 
μου και να έχω το δικό μου δημιουργικό 
όραμα για να μοιραστώ κάτι με τους θαυ-
μαστές μου χωρίς να στέκεται κάποιος 
από πάνω μου και να μου λέει: “Μην 
κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο”».

H Khloe Kardashian αρνήθηκε ότι έχει 
κάνει 12 αισθητικές επεμβάσεις
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Δύο φίλοι κυνηγοί πήγαν στο βουνό για να 
βρουν λαγό. Μετά από αρκετές ώρες που έψα-
χναν, πήγε ο ένας για κατούρημα.
Την ώρα που κατουρούσε, πετάχτηκε ένα φίδι 
και του δάγκωσε το πουλί. Ταράχτηκε και φώναξε 
τον φίλο του… 
«Μπάμπη, βοήθεια! Με τσίμπησε ένα φίδι! Πάρε 
τηλέφωνο γρήγορα τον γιατρό να μας δώσει 
οδηγίες.» 
Μίλησε ο φίλος του στο τηλέφωνο και του είπε 
ο γιατρός: 
«Κόψε με ένα μαχαιράκι το σημείο που τον τσί-
μπησε το φίδι, ρούφα το δηλητήριο και φτύσε 
το.» 
«Μα το δηλητήριο είναι στο πουλί του.» του είπε 
ο Μπάμπης απεγνωσμένος. 
«Δεν έχει σημασία, πρέπει να γίνει αυτό που σου 
είπα. Ρούφα και φτύσε. Κάνε το αμέσως και θα 
τον σώσεις!» 
Κλείνει ο Μπάμπης το τηλέφωνο και πάει στον 
φίλο του που αγωνιούσε. 
«Πες μου, τι σου είπε ο γιατρός;» 
«Δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μάλλον θα 
πεθάνεις…»

Ένας Κρητικός στο αεροδρόμιο περνά από το 
μηχάνημα που ελέγχει για μεταλλικά αντικείμενα. 
Το μηχάνημα σφυρίζει. Αφήνει ο Κρητικός κλει-
διά, κέρματα και άλλα αντικείμενα. Ξαναπερνά 
αλλά εκείνο συνεχίζει να σφυρίζει.
Σκέφτεται λίγο και λέει:

- Αααα, το κομπιουτεράτσι. Βγάζει όμως ένα 
όπλο! Ο αστυνομικός απορημένος λέει:
- Εσύ για κομπιουτεράκι το βλέπεις αυτό;
Και ο Κρητικός:
- Πάντως εμείς στη Κρήτη, με αυτό κάνουμε τους 
λογαριασμούς μας!

Πήγε η πεθερά του Σήφη στα Ιεροσόλυμα να δει 
τους Άγιους Τόπους όμως έπαθε καρδιακή προ-
σβολή και πέθανε.
Παίρνουν τηλέφωνο στα Σφακιά, τον γαμπρό της 
το Σήφη για τα τυπικά της κηδείας και του λένε:
«Για να έρθει η πεθερά σου στην Κρήτη χρειά-
ζονται τουλάχιστον 5000 ευρώ, ενώ εδώ μόνο 
1000 για να γίνει η κηδεία της. Θέλετε να την 
θάψουμε εδώ;»
Το σκέφτεται λίγο ο γαμπρός της και απαντά:
«Όχι, θέλω να ‘ρθεί στην Κρήτη να την θάψομε!!»
«Α, εσείς νοιάζεστε πολύ. Θα σας κάνουμε καλύ-
τερη τιμή! εδώ μόνο 700 Ευρώ για να γίνει η 
κηδεία της.»
«Όχι, να την φέρετε στον τόπο της.»
«Κρήτη 5000, εδώ 500!!»
«Όχι, όχι, να ́ρθει εδώ!!» συνεχίζει ο Σήφης.
«Κρήτη 5000, εδώ 300!!»
«Όχι, όχι, να ́ρθει εδώ!!» επιμένει ο Σήφης.
«Μα τόσο πολύ αγαπούσατε την πεθερά σας;» 
τον ρωτάει ο άλλος. Και του απαντάει ο Σήφης:
«Κοίτα να δεις, πριν πολλά πολλά χρόνια, ένας 
που κηδεύτηκε στα χώματά σας, αναστήθηκε! 
Οπότε δεν το διακινδυνεύω…!!!»

ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, μία ήσυχη εβδομάδα 
ξεκινά για το δικό σου ζώδιο όπου το εξά-
γωνο Άρη – Ουρανού θα σε βοηθήσει 
να έχει θετικά αποτελέσματα στα οικο-
νομικά σου ενώ και η ψυχολογία σου θα 
είναι αρκετά πιο ανεβασμένη. Επικοινω-
νίες, μετακινήσεις, προτάσεις και γνωριμίες 
ευνοούνται. Αναθεωρήσεις επιθυμιών και 
επαφές με το ερωτικό παρελθόν είναι μέσα 
στο πρόγραμμα της περιόδου!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, προσπαθείς να στα-
θείς στα πόδια σου να ανακτήσεις την 
αυτοπεποίθησή σου και να βελτιώσεις 
και τις συνθήκες στα οικονομικά σου και 
αυτό είναι κάτι που το πετυχαίνεις. Με το 
εξάγωνο Άρη – Ουρανού δέχεσαι ευχά-
ριστες εκπλήξεις από το κοινωνικό σου 
περιβάλλον ενώ ευνοείσαι και για νέες 
γνωριμίες. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Αφροδίτη συνε-
χίζει την ανάδρομη πορεία της στο ζώδιο 
σου και βρίσκεσαι σε μία φάση που δεν 
αρκείσαι με αυτό που έχεις ήδη αλλά 
ζητάς και κάτι παραπάνω. Το 
εξάγωνο Άρη – Ουρανού, 
θα σε βοηθήσει να έχεις 
εποικοδομητικά αποτε-
λέσματα στα επαγγελ-
ματικά σου και έρχο-
νται εξελίξεις που σε 
ευνοούν. Στα οικονο-
μικά σου ευνοούνται 
οι διαπραγματεύσεις!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, αυτή 
την εβδομάδα το εξάγωνο του 
Άρη με τον Ουρανό σου δίνει την άνεση να 
εκφραστείς, να προγραμματίσεις μετακινή-
σεις, να έρθεις σε επαφή με νέους ανθρώ-
πους και γιατί όχι να κάνεις νέες συμφωνίες. 
Η κοινωνική σου ζωή τονώνεται, δέχεσαι 
τις εκπλήξεις σου και επιτέλους αρχίζεις να 
νιώθεις πιο αισιόδοξα!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, με το εξάγωνο Άρη 
- Ουρανού σου δίνεται η δυνατότητα να 
καλύψεις οικονομικά κενά αλλά και να βελ-
τιώσεις την ψυχολογική σου διάθεση! Η 
Αφροδίτη από τους Διδύμους σε φέρνει σε 
επαφή με άτομα του χτες, καλύπτεις ερω-
τικά κενά, ενώ το πέρασμα του Ερμή στο 
ζώδιο του Καρκίνου σε βάζει σε μία περί-
οδο ενδοσκόπησης και απολογισμού.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, το διάστημα αυτό 
είναι ιδανικό για να κάνεις νέα βήματα 
προς μία νέα επαγγελματική πορεία και 
κατεύθυνση και σε αυτό ακριβώς πρέπει 
και να επικεντρωθείς την επόμενη περί-
οδο. Οι σχέσεις σου εξελίσσονται σε 
καλούς ρυθμούς, ενώ το εξάγωνο Άρη – 
Ουρανού φέρνει και εκπλήξεις / προτάσεις 
/ σχέδια που θα σε ικανοποιήσουν! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, το εξάγωνο του Άρη με 
τον Ουρανό αυτή την εβδομάδα σε βοηθά 
να προχωρήσεις εργασιακά σχέδια αλλά 
και να έχεις μία οικονομική ανάσα, ένα 
όφελος που θα σε βοηθήσει να ισορρο-
πήσεις. Ο Ερμής περνά στον Καρκίνο και οι 
μέρες σε προδιαθέτουν να κοιτάξεις ψηλά, 
να θέσεις στόχους, να βάλεις ψηλά τον πήχη 
και να κάνεις συζητήσεις που αφορούν το 
μέλλον της καριέρας σου!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, αρκετά δραστήρια 
και ενθουσιώδης είναι η εβδομάδα που 
ξεκινά αφού δέχεσαι την θετική επιρροή 
του εξαγώνου Άρη – Ουρανού που φέρνει 
ένα σωρό «δώρα» στην καθημερινότητά 
σου! Ερωτικές γνωριμίες, δώρα, εκπλήξεις, 
ανανέωση, διασκέδαση είναι μερικά από τα 
τυχερά σου για αυτές τις μέρες.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, το ενδιαφέρον σου 
είναι ακόμα στραμμένο στις σχέσεις και 
στις συνεργασίες σου και βάζεις σε «ζυγα-
ριά» τα θέλω σου και προσπαθείς να γυρί-

σεις μία νέα σελίδα στην προσωπική 
σου ζωή! Το εξάγωνο Άρη – 

Ουρανού φέρνει κάποια 
χαρμόσυνα γεγονότα 

μέσα στο σπίτι, ενώ και 
η ψυχολογία σου βελ-
τιώνεται. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγό-

κερε, επιτέλους αέρας 
στις επικοινωνίες σου 

από αυτή την εβδομάδα... 
με το εξάγωνο Άρη – Ουρα-

νού είσαι σε εγρήγορση, κάνεις 
τις μετακινήσεις σου, δέχεσαι τα φλερ-

τάκια σου, παίρνεις χαρά από τα παιδιά 
αν είσαι γονέας και οι μέρες σου γίνονται 
αρκετά δημιουργικές και γεμάτες κέφι και 
μπρίο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, η νέα εβδομάδα σε 
κινητοποιεί να καλύψεις τρύπες στα οικο-
νομικά σου αλλά και να βρεθείς ευνοημέ-
νος στις προσωπικές σου υποθέσεις. Ανα-
κτάς την αυτοπεποίθησή σου, βελτιώνεις 
το εισόδημά σου, ενώ δεν λείπουν και τα 
τυχερά στην αισθηματική σου ζωή που σου 
προσφέρουν ικανοποίηση.

ΙΧΘΕΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, ο Άρης από το ζώδιο 
σου σχηματίζει αυτή την εβδομάδα εξά-
γωνο με τον Ουρανό και η όψη αυτή σε 
φέρνει και πάλι σε δράση και σε ετοιμό-
τητα να κάνεις αλλαγές, να ταξιδέψεις, να 
έχεις ευχάριστα νέα και καινούργιες προο-
πτικές που θα σε βοηθήσουν να προχωρή-
σεις ένα βήματα παρακάτω τα σχέδιά σου! 
Ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Καρκίνου 
και από αυτή την θέση σε βοηθά να έρθεις 
επικοινωνιακά πιο κοντά με το σύντροφο ή 
ακόμα και με τα παιδιά.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Πόρος , δεκαετία 
1980

15 Σεπτεμβρίου 
1944 , Κύθηρα. 
Άφιξη Βρετανών

Γραμματόσημο 
από τη 

δεκαετία του 
1970

1912 . 16 Οκτωβρίου. Ο 
Μητροπολίτης Καλλίνικος, ο 

διάδοχος Γεώργιος και ο 
Δήμαρχος Χαλίλ-Αλή Βέη, κατά 
την απελευθέρωση της Βέροιας

Μέτσοβο 1957

Καμπίνα ασυρμάτου 
του ατμόπλοιου «Αη 

Γιώργης» στην 
Kallskrona Σουηδίας το 

1949Μαραθώνας 1936

Κρήτη 1931 , ο 
γαλατάς

Αύγουστος 1954, ο Χουάν 
Κάρλος της Ισπανίας και η Ελένα 

της Γαλλίας σε διακοπές στη 
Μύκονο
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Χτισμένο σε χερσόνησο ανάμεσα στην ομώ-
νυμη λιμνοθάλασσα και σ’ αυτήν της Κλεί-
σοβας, στις εκβολές του Εύηνου και του 
Αχελώου, το Μεσολόγγι εκτός από το περί-
φημο αβγοτάραχο, τα παστά ψάρια, τα πετά-
λια και τα χέλια, προσφέρει στον επισκέπτη 
ιδιαίτερες, καρτποσταλικές εικόνες

Τ
ο Μεσολόγγι, η Ιερά πόλις όπως α-
ποκαλείται συχνά, έχει ταυτιστεί 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλ-
λη ελληνική πόλη με τον Αγώνα του 

1821. Η νέα πόλη δημιουργήθηκε το 1722 
από τους Ενετούς, αλλά τα μνημεία της Ελλη-
νικής Επανάστασης δεσπόζουν επιβλητικά, 
αφήνοντας ελάχιστο χώρο για οποιαδήποτε 
άλλη στιγμή της ιστορίας. Ένα μικρό πέτρι-
νο τείχος που υψώνεται συμβολικά μπρο-
στά στην είσοδο του Μεσολογγίου. Ο Κή-
πος των Ηρώων που ιδρύθηκε το 1830 με 
διαταγή του Καποδίστρια και βρίσκεται στην 
είσοδο της πόλης, πίσω από το τείχος, μέσα 
στον οποίο υπάρχουν οι τάφοι τού Μάρκου 
Μπότσαρη, του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, 
του Γρίβα και άλλων αγωνιστών. Το άγαλμα 
του Τζωρτζ Γκόρντον Μπάιρον, πιο γνωστού 
ως λόρδου Βύρωνα που πέθανε στις 19 του 
Απρίλη του 1824, στη πόλη που τόσο αγά-
πησε.
Η σημαντικότατη θέση της πόλης στις σελί-
δες της ελληνικής ιστορίας, με αποκορύ-
φωμα την ηρωική έξοδο των Μεσολογγιτών 
τον Απρίλιο του 1826 ύστερα από πολύμηνη 
τουρκική πολιορκία, αλλά και η πλούσια 
πνευματική κληρονομιά της (πατρίδα των 
Κωστή Παλαμά, Μιλτιάδη Μαλακάση, Γεωρ-
γίου Δροσίνη, Χαρίλαου και Σπυρίδωνα Τρι-
κούπη) αποτυπώνονται στα κυριότερα αξιο-
θέατά της.

Κήπος των Ηρώων
Δημιουργήθηκε το 1830 έπειτα από πρω-
τοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια και είναι 
αφιερωμένος στη μνήμη των πεσόντων της 
πολιορκίας του Μεσολογγίου. Στον πυκνο-
φυτεμένο αυτόν κήπο ξεχωρίζουν ο Τύμ-
βος των Ηρώων, που περιέχει τα λείψανα 
των αγωνιστών, το μνημείο του Μάρκου 
Μπότσαρη, ο μαρμάρινος ανδριάντας του 
Άγγλου φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα, το μνη-
μείο του Ελβετού Φιλέλληνα Ιωάννη-Ιακώ-
βου Μάγερ, αλλά και το μνημείο των Φιλελ-
λήνων, κατασκευασμένο από λίθους, σπα-
σμένα κανόνια και μπάλες του Αγώνα.

Ανατολή και βόλτα στην Τουρλίδα
Αξίζει να ακολουθήσετε τη διαδρομή που 
οδηγεί στην Τουρλίδα (6 χλμ). Πρόκειται για 
μια στενή λωρίδα γης (αριστερά, δεξιά βλέ-
πεις τη λιμνοθάλασσα), που ενώνει την πόλη 
με το νησάκι της Τουρλίδας, στην άκρη της 
λιμνοθάλασσας.Ο δρόμος κατασκευάστηκε 
το 1884 πάνω στη δυτική άκρη της λιμνοθά-
λασσας Κλείσοβας. Στη διάρκεια της πορείας 
σας θα δείτε τις «πελάδες», τις χαρακτηρι-
στικές ψαράδικες καλύβες κτισμένες πάνω 
από το νερό σε πασσάλους και τα διβάρια 
(ιχθυοτροφεία) όπου αλιεύονται τα χέλια, 
οι τσιπούρες, τα λαβράκια και οι κέφα-
λοι. Η Τουρλίδα που ήταν κάποτε ένα γνή-

σιο ψαροχώρι, καταφέρνει να κρατά ακόμα 
κάτι ζωντανό από την όψη του παλιού ιδιό-
μορφου λιμναίου οικισμού ο οποίος ισορ-
ροπούσε πάνω σε πασσάλους. Μαγική 
στιγμή στην περιοχή, η ώρα της ανατολής 
του ήλιου. Εκείνα τα λίγα λεπτά, που ο ήλιος 
έχει τόσο μαγικό φως, που μετατρέπει το 
πιο απλό θέμα, σε έργο τέχνης, πόσο μάλ-
λον όταν έχεις μπροστά σου όλη την ψυχή 
της λιμνοθάλασσας, σταφνοκάρια, ιβάρια, 
και “πελάδες”.
Τριακόσια μέτρα πριν την Τουρλίδα, βρί-
σκεται ο δρόμος που πάει περιμετρικά 
στη λιμνοθάλασσα. Αν είστε τυχεροί εκεί 
θα δείτε και αβοκέτες, ένα από τα ωραιό-
τερα πουλιά, με τεράστιο καμπυλωτό –
προς τα πάνω- ράμφος, που βουτάει μέσα 
στο νερό για να “ψαρέψει” τους μικροορ-
γανισμούς που αποτελούν την τροφή της. 
Ξύλινα, παλιά σπίτια, που χρησιμοποιούνται 
για ψάρεμα αλλά και διακοπές, θα αποσπά-
σουν την προσοχή σας από τα πουλιά, μέχρι 
να συναντήσετε τα flamingo. Εκατοντάδες 
πανέμορφα πουλιά, πετούν, στέκονται με 
κουλουριασμένο το λαιμό τους ή ποζάρουν 
δημιουργώντας ένα υπερθέαμα.

Η σιδερένια περαταριά
Έναν πρωτότυπο και συνάμα ιδιαίτερο 
τρόπο έχουν εφεύρει οι κάτοικοι της περι-
οχής ώστε να διασχίζουν τη λιμνοθάλασσα 
και να φτάνουν στο μικρό νησάκι της Τουρ-
λίδας.Μια περαταριά, κάτι σαν μικρό σιδε-
ρένιο φέρυ μπωτ, τους βοηθά ώστε να 
περνούν απέναντι, στις περιπτώσεις που 
ο αυτοκινητόδρομος, ο πεζόδρομος και ο 
ποδηλατόδρομος δεν αποδεικνύονται χρη-
στικοί, ανάλογα με το σημείο που βρίσκο-
νται. Αυτή η αυτοσχέδια σιδερένια σχεδία, 
την οποία σέρνουν με συρματόσχοινο, απο-
τελεί αξιοθέατο της περιοχής και μόνο για 
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταφορά!

Στον κεντρικό πεζόδρομο της πό-
λης για φαγητό, καφέ, ποτό
Η ζωή στην πόλη του Μεσολογγίου δεν έχει 
τίποτα να ζηλέψει από τις άλλες μεγάλες 

πόλεις της Ελλάδας, ίσως μάλιστα να υπερτε-
ρεί και στα σημεία. Ο κεντρικός πεζόδρομος 
της Χαριλάου Τρικούπη είναι το σήμα κατα-
τεθέν.Σημείο συνάντησης φοιτητών, περα-
στικών, και επαγγελματιών που περνούν 
ντυμένοι με το πιο μεγάλο τους χαμόγελο για 
μια «καλημέρα». Από νωρίς το πρωί έως και 
αργά το βράδυ, ο πεζόδρομος σφύζει από 
ζωή, με μερικά από τα καλύτερα μαγαζιά της 
πόλης για καφέ, φαγητό και ποτό να βρίσκο-
νται εδώ, συγκεντρώνοντας τους πιο διαφο-
ρετικούς αλλά και ενδιαφέροντες ανθρώ-
πους.

Δείτε το ηλιοβασίλεμα και τις α-
ντανακλάσεις στις Αλυκές
Βγαίνοντας από το Μεσολόγγι, στο δρόμο 
προς Αιτωλικό, συναντάς στο αριστερό σου 
χέρι τις Αλυκές. Αναλόγως την εποχή υπάρ-
χουν βουνά από αλάτι και όταν η θάλασσα 
είναι λάδι, το καθρέφτισμα τους στο νερό, 
χαρίζει μαγικές εικόνες.
Ειδικά το ηλιοβασίλεμα είναι η ιδανική 
στιγμή να φτάσεις εδώ, στις Αλυκές, και 
να απολαύσεις μια από τις πιο ειδυλλιακές 
εικόνες που, για κάποιους, ξεπερνά και το 
ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Η περιοχή 
των Αλυκών είναι και προστατευμένη περι-
οχή για τα πουλιά, αφού το αλάτι ευνοεί την 
ανάπτυξη μικροοργανισμών. Επισκεφθείτε 
τη και δείτε τα βουνά από το «λευκό χρυ-
σάφι» που με τόσο μεράκι και κόπο παρά-
γουν εδώ και αιώνες οι αλυκές.

Επίσκεψη στο Αιτωλικό, τη μικρή 
«νερούπολη»
Μην παραλείψετε να κάνετε μια επίσκεψη 
στο Αιτωλικό, στη μικρή Βενετία της Ελλά-
δας, όπως αποκαλούν πολλοί αυτή τη 
μικρή «νερούπολη». Δύο πέτρινα γεφυρά-
κια 250 και 300 μέτρων το καθένα συνδέ-
ουν το νησάκι πάνω στο οποίο έχει χτιστεί 
το Αιτωλικό, με τον δρόμο που έρχεται από 
Μεσολόγγι και συνεχίζει προς τον Αστακό. 
Αν έρθετε από τον παλιό δρόμο στη θέση 
«Φοινικιά» θα δείτε ανάμεσα στις αλυκές, 
μέσα στα ρηχά νερά της Λιμνοθάλασσας το 

εκκλησάκι της «Παναγίας της Φοινικιάς», 
όπου ερχόταν με βάρκα για να ξαποστάσει ο 
Λόρδος Βύρωνας.

Δοκιμάστε το θρυλικό αυγοτάρα-
χο στον τόπο που φτιάχνεται
Αύγουστος – Σεπτέμβριος είναι η εποχή 
των κεφάλων. Σημαντική περίοδος για 
το Μεσολόγγι, αφού ο θηλυκός κέφαλος 
(“μπάφα” είναι το τοπικό του όνομα) έχει 
τα αυγά, από τα οποία γίνεται το θρυλικό 
αυγοτάραχο του Μεσολογγίου. Πασίγνω-
στο για την ξεχωριστή νοστιμιά του, είναι 
πλέον διάσημο εντός, αλλά και εκτός των 
ελληνικών συνόρων. Η διαδικασία παρα-
γωγής του είναι πολύ “μπελαλίδικη”, έχει 
όμως την καλύτερη ποιότητα και γι? αυτό 
την ακριβότερη τιμή, (σχεδόν 200 ευρώ 
το κιλό). Παρουσιάστηκαν, μάλιστα, στην 
αγορά και ένα σωρό παρόμοια αυγοτάραχα 
που χρησιμοποιούσαν παραπλανητικά τον 
τίτλο “αυγοτάραχο Μεσολογγίου”, κάτι 
που οδήγησε τους παραγωγούς να φέρουν 
στο προϊόν τους προστασία ονομασίας 
προέλευσης!

Σταφνοκάρι, η τεχνική ψαρέματος 
που υπάρχει μόνο εδώ
Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου έχει 
πολύ μικρό βάθος και είναι τόσο πλούσια 
σε ζωή, που τα ψάρια κάθε είδους, έρχο-
νται εδώ κατά εκατομμύρια. “Έχει τόσο 
πολύ ψάρι, που μπορεί να θρέψει όλη την 
Ευρώπη”, λένε οι ντόπιοι.
Για αυτό τα ψάρια, οι τρόποι που ψαρεύο-
νται αλλά και οι τρόποι που μαγειρεύονται, 
είναι εξίσου φημισμένα, για το Μεσολόγγι. 
Ιβάρια και σταφνοκάρια (οι βάρκες που χρη-
σιμοποιούν για να ψαρεύουν στη λιμνοθά-
λασσα με ένα ειδικό δίχτυ και μια τεχνική, 
που συναντάμε μόνο στο Μεσολόγγι και 
στο διπλανό Αιτωλικό) ψαρεύουν τσιπού-
ρες διασπαρμένα στη λιμνοθάλασσα, δημι-
ουργώντας μια εικόνα σαν βγαλμένη από 
παραμύθι. Με το τοπικό αυτό σύστημα μια 
καλή ψαριά μπορεί να είναι 50 ή και 100 
κιλά ψάρια σε ένα βράδυ.

Μεσολόγγι: απόδραση στον χρόνο και στην ιστορία
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Τί προβλέπει η συμφωνία 
που έκανε η Ελληνίδα 
Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη 
με την Αλβανίδα ομόλογό 
της

Η 
Ελλάδα και η Αλβανία 
θα συνεργαστούν στο 
σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση κοινών αρχαιο-

λογικών ερευνών και έργων που 
θα πραγματοποιηθούν στη γειτο-
νική χώρα. Η παραπάνω συμφω-
νία επισφραγίστηκε με το σχετικό 
μνημόνιο συνεργασίας που συ-
νυπέγραψαν η Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας Λίνα Μενδώνη, 
και η Υπουργός Πολιτισμού της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας Elva 
Margariti.
Το μνημόνιο προβλέπει συνεργα-
σία στον τομέα των αρχαιολογι-
κών έργων, ανασκαφών, συντή-
ρησης, αποκατάστασης σε αρχαι-
ολογικούς χώρους και μνημεία 
στην Αλβανία, μουσειολογίας και 
μουσειογραφίας και υπεγράφη 
κατά την επίσημη επίσκεψης της 
Λίνας Μενδωνη στα Τίρανα για 
την έναρξη της Ελληνικής Εβδο-
μάδας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
που διοργανώνεται από στην 
αλβανική πρωτεύουσα στο πλαί-

σιο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύου-
σας Νέων.
Το Μνημόνιο Κατανόησης επι-
βεβαιώνει τη δέσμευση των δύο 
μερών να συνεργαστούν στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση κοι-
νών αρχαιολογικών ερευνών και 
έργων, ανασκαφών, έργων απο-
κατάσταση μνημείων, συντήρη-
σης και ανάδειξης αρχαιολογικών 
χώρων στην Αλβανία. Περιλαμ-
βάνει, επίσης, τη συνεργασία και 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες, αλλά και τη μεταφορά τεχνο-
γνωσίας και τεκμηρίωσης. Στο 
πλαίσιο του Μνημονίου, ξεκινά 
ένα πρώτο πιλοτικό αρχαιολογικό 
πρόγραμμα, στο οποίο το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

θα εκπροσωπείται από την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Αμέσως μετά την υπογραφή 
του Μνημονίου Κατανόησης, η 
Υπουργός Πολιτισμού της Ελλά-
δας Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Οι 
πολιτιστικές σχέσεις ανάμεσα σε 
ευρωπαϊκές χώρες είναι περισσό-
τερο από ποτέ αναγκαίες, καθώς 
μέσα από τον Πολιτισμό προω-
θούνται διαχρονικές και οικουμε-
νικές αξίες που δίνουν λύσεις σε 
δύσκολες καταστάσεις. Η Ελλάδα 
και η Αλβανία έχουν δυνατό-
τητα να αναπτύξουν μελλοντι-
κές συνεργασίες σε πάρα πολ-
λούς τομείς, καθώς οι δύο λαοί 
έχουν αναπτύξει στενές επαφές 
και συνεργασίες. Οι δύο χώρες 

έχουν μεγάλη πολιτιστική κληρο-
νομιά. Με το Μνημόνιο, που μόλις 
υπογράψαμε, δημιουργούμε μία 
ομπρέλα συνεργασίας μεταξύ των 
Υπουργείων Πολιτισμού των δύο 
χωρών. Από την άλλη πλευρά, 
η πρωτοβουλία των Πολιτιστι-
κών Εβδομάδων ενισχύει τους 
δεσμούς αυτούς και δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις, ώστε οι πολι-
τιστικοί οργανισμοί Ελλάδας και 
Αλβανίας να γνωριστούν καλλί-
τερα, να δουλέψουν πιο στενά και 
αυτόνομα. Καθώς στις πολιτικές 
των δύο χωρών περιλαμβάνονται 
δράσεις που αφορούν σε νέους 
και σε παιδιά, δίνουμε έμφαση σε 
ανάλογα εκπαιδευτικά και ψηφι-
ακά προγράμματα και δράσεις».

Μ
ια μεγάλη συναυλία προκειμέ-
νου να ακουστεί δυνατά, σε ολό-
κληρο τον κόσμο, το δίκαιο ελ-
ληνικό αίτημα για την επιστρο-

φή των Γλυπτών του Παρθενώνα  θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στο Ηρώδειο. 
Κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής 
σκηνής αλλά και Έλληνες καλλιτέχνες, μετα-
ξύ των οποίων ο Alice Cooper, η Bonnie Tyler, 
η  Rita Wilson, ο  Σάκης Ρουβάς κ.α. θα ενώ-
σουν τις φωνές τους στην λαμπερή αυτή βρα-
διά που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του 
διάσημου Αμερικανού συνθέτη και παραγω-
γού Desmond Child.
Έχοντας βάλει την υπογραφή του σε κάποιες 
από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Bon Jovi, 
Aerosmith,  Cher, KISS, Scorpions, Ricky 
Martin, Barbra Streisand, Michael Bolton και 
άλλων διάσημων καλλιτεχνών, όπως τα τρα-
γούδια Livin’ On A Prayer, You Give Love A 
Bad Name, I Hate Myself For Loving You, Dude 
Looks Like A Lady, Poison, Kings & Queens, 
Beautiful Now, I Was Made For Lovin’ You, 
Livin’ La Vida Loca κ.α., ο Desmond Child 
θέλησε να συνδράμει την παγκόσμια καμπά-
νια για την επιστροφή των κλεμμένων ελλη-

νικών θησαυρών που βρίσκονται σήμερα στο 
Βρετανικό Μουσείο. 
«Αυτή η ξεχωριστή συναυλία πραγματοποι-
είται για την υποστήριξη της επανένωσης 
των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, 
για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια 
κοινή γνώμη και να συγκεντρώσει κεφάλαια 
υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρ-
θενώνα στο σπίτι τους. Έρχομαι στην Ελλάδα 
με την οικογένειά μου εδώ και δεκαετίες και 

αγαπώ αυτή τη χώρα με όλη μου την καρδιά! 
Τη νιώθω πραγματικά σαν δεύτερο σπίτι μου. 
Ελάτε μαζί μας το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιου-
νίου στο επιβλητικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού 
για τη συναυλία DESMOND CHILD ROCKS THE 
PARTHENON» δηλώνει με νόημα ο ίδιος.
Να σημειωθεί πως όλοι οι καλλιτέχνες που θα 
τραγουδήσουν έχουν συνεργαστεί στο παρελ-
θόν με τον Desmond Child - και Σάκης Ρουβάς 
έχει τραγουδήσει κομμάτια του.

Δήλος: Θα 
φιλοξενήσει για 
πρώτη φορά 
συναυλία κλασικής 
μουσικής

Σ
τη μνήμη του Βαγγέλη 
Παπαθανασ ίου, που 
έφυγε από τη ζωή πριν 
από λίγες ημέρες, θα 

είναι αφιερωμένη η πρώτη ορχη-
στρική συναυλία που θα φιλοξε-
νηθεί στο ιερό της Δήλου. Πρό-
κειται για μια διεθνούς εμβέλειας 
συναυλία κλασικής μουσικής που 
θα δώσει, στις 30 Μαΐου, η Ορχή-
στρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (EUYO) μαζί με Ουκρανούς 
και Ρώσους μουσικούς, με στόχο 
να υπογραμμίσει την αβεβαιό-
τητα σχετικά με το μέλλον του 
πλανήτη αν δεν δράσουμε άμεσα.
Σολίστ στο βιολί θα είναι η 
ουκρανικής καταγωγής ανερχό-
μενη Diana Tishchenko ενώ θα 
συμπράξει και ο Έλληνας δεξιο-
τέχνης της λύρας Σωκράτης Σινό-
πουλος .
Η συναυλία με τίτλο «Οι [αβέ-
βαιες] τέσσερις εποχές» θα μετα-
δοθεί ζωντανά στις 20:30 από 
το ARTE, την ΕΡΤ και θα προβλη-
θεί σε γιγαντοοθόνη στον Κήπο 
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
(ώρα προσέλευσης 20:00), στο 
site, τα social media του Μεγάρου 
και σε πόλεις της Ευρώπης. Επι-
πλέον, θα μεταδοθεί στην κυρια-
κάτικη τηλεοπτική συναυλία του 
ARTE στις 5 Ιουνίου -17:25 (CET) 
στη Γερμανία και 18:25 (CET) στη 
Γαλλία. Επίσης, θα είναι διαθέ-
σιμη στο arte.tv από τις 30 Μαΐου 
έως το τέλος Αυγούστου, ενώ το 
ταξίδι της θα συνεχιστεί αργό-
τερα με ειδικές προβολές σε όλο 
τον κόσμο.
Η συναυλία ALPHA MISSION - 
ΔELOS είναι αφιερωμένη στη 
μνήμη του Βαγγέλη Παπαθανα-
σίου, ο οποίος στήριξε το World 
Human Forum από την ίδρυσή 
του. Αποτελεί συμπαραγωγή 
του World Human Forum και του 
ARTE σε σύμπραξη με την Europa 
Nostra, το Ελληνικό Κέντρο Δια-
στήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «Δημό-
κριτος», το Ελληνικό Ίδρυμα 
Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών και πραγματοποιεί-
ται σε συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. 

Ελλάδα - Αλβανία υπέγραψαν μνημόνιο πολιτιστικής 
συνεργασίας 

Alice Cooper, Bonnie Tyler και Σάκης Ρουβάς στο Ηρώδειο 
για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

O 
80ός τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Λουξ βά-
φτηκε πράσινος. Ο Παναθηναϊκός επικρά-
τησε 1-0 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και έφτασε 
στην κατάκτηση του 19ου Κυπέλλου στην 

ιστορία του. Το νικητήριο γκολ του αγώνα πέτυχε ο Α-
ϊτόρ στο 34ο λεπτό του αγώνα με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο α’ μέρος, ήταν 
καλύτερος μέχρι και το 1-0, με το Αϊτόρ να μετουσιώ-
νει αυτή την ανωτερότητα. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ανέ-
βασε την απόδοσή του, η οποία διατηρήθηκε και μετά 
την ανάπαυλα. Ο Δικέφαλος πίεσε, έχασε ευκαιρίες, 
όμως το σκορ δεν άλλαξε.
Το τελευταίο σφύριγμα από τον Λαόθ βρήκε τους παί-
κτες του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν έξαλλα.

Μπήκε καλύτερα ο Παναθηναϊκός, χωρίς 
όμως ευκαιρίες
Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στον αγωνιστικό 
χώρο με 4-2-3-1 και τον Ιωαννίδη στην κορυφή. Ο 
Καρλίτος προτιμήθηκε να ξεκινήσει απ’ τον πάγκο, 
ενώ από εκεί και πέρα ο Σέρβος τεχνικός δεν προχώ-
ρησε σε κάποια έκπληξη αναφορικά με τον καταρτι-
σμό της βασικής ενδεκάδας. Από την άλλη, ο Δικέ-
φαλος παρατάχθηκε με τον Βιεϊρίνια ως μπακ, τους 
Αουγκούστο - Σοάρες στον άξονα και τον Μπίσεσβαρ 
εξτρέμ.
Οι πράσινοι ήταν εκείνοι που μπήκαν καλύτερα στον 
αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή 
της μπάλας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να δημιουρ-
γήσει μεγάλες ευκαιρίες. Επιχειρούσε κυρίως από 
την αριστερή πλευρά, ενώ από τα δεξιά ο Παλάσιος 
τα έβρισκε σκούρα απέναντι στον Βιεϊρίνια. Μονα-
δική ευκαιρία το πλασέ του Πέρεθ στο 8’, το οποίο 
έφυγε άουτ.
Ο Δικέφαλος από την άλλη πλευρά δεν μπορούσε να 
κρατήσει την μπάλα, ούτε και να πατήσει στην «πρά-
σινη» περιοχή, με τους παίκτες του τριφυλλιού να 
κλείνουν καλά τους χώρους.

Ο Αϊτόρ έβαλε μπροστά τους πράσινους
Στο 32ο λεπτό ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι. Ο 
Γκατσίνοβιτς προσπάθησε να πάρει κεφαλιά, ο Βιε-
ϊρίνια επιχείρησε να διώξει με το πόδι, χτυπώντας 
τον παίκτη των πρασίνων στο κεφάλι. Ο Λαόθ είδε 
τη φάση στο μόνιτορ και έδειξε την άσπρη βούλα. Ο 
Αϊτόρ στο 34ο λεπτό ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν 

εύστοχος κάνοντας το 1-0.
Στη συνέχεια, υπήρξε διακοπή. Κατά την επιστροφή 
ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε βελτιωμένος, ενώ ανέβασε και 
τις γραμμές του. Μάλιστα, είχε και την πρώτη του καλή 
στιγμή στο 44ο λεπτό.
Ο Αουγκούστο άνοιξε δεξιά στον Ζίβκοβιτς, αυτός 
γέμισε στην περιοχή με τον Άκπομ πιάνει την κεφα-
λιά. Ο Μπρινιόλι έπεσε εντυπωσιακά και απέκρουσε 
πάνω στη γραμμή.

Πίεση από τον ΠΑΟΚ που έψαχνε την ισο-
φάριση
Στο δεύτερο μέρος, ο Λουτσέσκου ξεκίνησε με δύο 
αλλαγές στο ημίχρονο. Πέρασε τον Βιεϊρίνια εκτός 
παιχνιδιού, έβαλε αριστερά τον Καντουρί και δεκάρι 
τον Μπίσεσβαρ. Στο 58ο λεπτό ο Δικέφαλος, ο οποίος 
πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, είχε και 
μία πολύ καλή στιγμή. Έπειτα από λάθος του Πέρεθ, 
ο Μπίσεσβαρ πήρε την κατοχή λίγο πάνω από τη 
σέντρα, πήγε μόνος του μέχρι το ημικύκλιο της περιο-
χής των «πρασίνων», σούταρε φαλτσαριστά με το αρι-
στερό, αλλά πέρασε άουτ.
Ο Λουτσέσκου συνέχιζε να ανακατεύει την τράπουλα, 
με τον Σβαμπ να αντικαθιστά τον «κιτρινισμένο» Αου-
γκούστο, ενώ ο Μίτριτσα τον Μπίσεσβαρ. Ο Παναθη-
ναϊκός δεν κρατούσε τόσο την μπάλα στα πόδια του, 
όμως επιχειρούσε να χτυπήσει στην κόντρα. Δημι-
ούργησε κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς 
κλασική ευκαιρία. Ως εκ τούτου ο Κουρμπέλης αντι-
κατέστησε τον Βιγιαφάνιες προσθέτοντας έτσι φρέ-
σκα πόδια στο πλευρό του Πέρεθ.
Ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να έχει την κατοχή της μπάλας και 
αύξανε την πίεσή του, προκειμένου να πετύχει την 
ισοφάριση. Ο Γιοβάνοβιτς στο 75ο λεπτό πέρασε τους 
Καρλίτος και Αλεξανδρόπουλο, αντί των Ιωαννίδη 
και Γκατσίνοβιτς. Πριν από την συμπλήρωση των 80 
λεπτών είχε δύο πάρα πολύ καλή στιγμή. Έπειτα από 
εκτέλεση κόρνερ, ο Σβαμπ πήρε την κεφαλιά, με τον 
Κώτσιρα να σταματάει την μπάλα στην γραμμή.
Ο Δικέφαλος συνέχιζε να πιέζει. Στο 89ο λεπτό ο 
Καντουρί πάτησε την μπάλα για τον Μιτρίτσα. Αυτός 
έφερε την μπάλα στο δεξί, σούταρε, αλλά ήταν άουτ. 
Στο 90ο λεπτό χάθηκε νέα ευκαιρία με κεφαλιά του 
Σβαμπ που έφυγε έξω. Στις καθυστερήσεις ο Δικέφα-
λος αύξησε την πίεσή του. Έφερε την μπάλα την περι-
οχή, ωστόσο η άμυνα των πρασίνων και ο Μπρινιόλι 
έδιωξαν. Έτσι, το 1-0 έμεινε έως το φινάλε.

O Παναθηναϊκός είναι ο νικητής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Λουξ. Οι πράσινοι 
επικράτησαν 1-0 του ΠΑΟΚ και έφτασαν στην κατάκτηση του 19ου Κυπέλλου της ιστορίας τους.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0: 
Σύλλογος μεγάλος και Κυπελλούχος Σύλλογος μεγάλος και Κυπελλούχος 
ξανάξανά

Tennis
Μούχοβα - Σάκκαρη 2-0: 
Πρόωρο αντίο για την Μαρία 
στο Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρέτησε νωρίς το Roland Garros καθώς 
ηττήθηκε από την Τσέχα, Καρολίνα Μούχοβα με 2-0 σετ (7-6, 7-6) 
και έμεινε εκτός από τον τρίτο γύρο του Γαλλικού Όπεν.
Η Καρολίνα Μούχοβα έβαλε πρόωρο τέλος στο ταξίδι της Μαρίας 
Σάκκαρη στο Roland Garros. Η Τσέχα τενίστρια επικράτησε του 

Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης με 2-0 σετ και την άφησε εκτός συνέχειας 
του Γαλλικού Όπεν. Η Σάκκαρη δυσκολεύτηκε πολύ από το επιθετικό παι-
χνίδι της Μούχοβα, δεν βρήκε ρυθμό στο ματς και και έπεσε θύμα των 
λαθών της.
Η Μούχοβα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελληνίδας, πίεσε από το σερβίς 
της και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Roland Garros, με τα δύο σετ 
να κρίνονται στο τάι μπρέικ.
Το ξεκίνημα της Σάκκαρη στο ματς ήταν μουδιασμένο, η Μούχοβα μπήκε 
πιο δυνατά και αποφασιστικά και έκανε το μπρέικ στο πρώτο σέρβις 
γκέιμ της Μαρίας. Το πρώτο κερδισμένο γκέιμ για την Ελληνίδα ήρθε 
μετά από τρία χαμένα, παρουσιάζοντας ένα βελτιωμένο πρόσωπο. Η 
Σάκκαρη βρήκε το πολυπόθητο μπρέικ που έψαχνε, έκανε το 5-4 στο 
πρώτο σετ και ισοφάρισε σε 5-5 πίσω από το σερβίς της. Το σετ οδηγή-
θηκε στο τάι μπρέικ εκεί όπου έπειτα από μεγάλη μάχη το κατέκτησε η 
Μούχοβα και έκανε το 1-0.
Το δεύτερο σετ ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο τενίστριες έδωσαν 
σκληρή μάχη, με την Μούχοβα να πατάει το γκάζι στο 2-2 και να παίρνει 
προβάδισμα δύο γκέιμ κόντρα στην Σάκκαρη (4-2). Έπειτα από μεγάλη 
μάχη οι δύο αθλήτριες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, με την Τσέχα να 
κάνει το τέλειο παιχνίδι και να παίρνει την πρόκριση.
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Ν
αι μεν ο Λορέντζο Μουσέτι είναι 
ένας 20χρονος (ανερχόμενος) Ιτα-
λός που βρίσκεται στο νο66 της 
παγκόσμιας κατάταξης, άρα αρκε-

τά χαμηλά, αλλά ο τρόπος που έπαιζε το νο4 
του κόσμου για μεγάλο διάστημα είχε θε-
ριέψει τις πιθανότητες πρόωρου αποκλει-
σμού στο μεγάλο παρισινό τουρνουά. Μέ-
χρι που ο σπουδαίος Έλληνας τενίστας κα-
τάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κα-
τάσταση και από 0-2 να φτάσει στο 3-2 σε 3 
ώρες και 34 λεπτά, έχοντας προηγουμένως 
τσαλαπατήσει τον... εαυτό του.
Όφειλε να βρει τον τρόπο και τον βρήκε. 
Όφειλε να δώσει απαντήσεις και τις έδωσε. 
Πειστικότατες μάλιστα με 6-2, 6-3, 6-2 στα 
τρία νικηφόρα σετ που του χάρισαν το εισι-
τήριο για τον β’ γύρο. Επόμενος 
αντίπαλός του ο (πιο βατός) 
Τσέχος Ζν τένεκ Κόλαρ 
(νο134).

Ο αγώνας
Κανονικά ο ορμητι-
κός τρόπος που ο Τσι-
τσιπάς μπήκε στον 
αγώνα θα έπρεπε να 
του εξασφαλίσει με 
άνεση το πρώτο σετ. 
Κάνοντας μπρέικ στο δεύ-
τερο σέρβις του Μουσέτι 
και προστατεύοντας το δικό 
του, ο Στεφ προηγήθηκε 4-1 και είχε 
αποκτήσει ξεκάθαρο αβαντάζ.
Μόνο που η συνέχεια δεν επαλήθευσε τις 
προβλέψεις. Από τη μία ο εφησυχασμός του 
Τσιτσιπά αμέσως μετά το 15-40 του έκτου 
game και από την άλλη ο ενθουσιασμός του 
Μουσέτι μπέρδεψαν όσους έβλεπαν τον 
αγώνα, διότι ο Ιταλός έπαιζε ως το... νο4 του 
κόσμου και όχι ο Έλληνας.
Το 5-4 του Τσιτσιπά διέκοψε προσωρινά 
την πορεία του Μουσέτι, αλλά ήταν εμφα-
νές πως τα δεδομένα είχαν διαφοροποιηθεί 
άρδην. Ο Ιταλός όχι μόνο πήρε ακόμη τρία 
διαδοχικά games, κατακτώντας το πρώτο 
σετ (7-5), αλλά φτάνοντας τα επτά νικη-
φόρα είχε προκαλέσει σύγχυση στον Στέ-
φανο που έχανε διαρκώς μπάλες με λάθη 
και άσχημα χτυπήματα.

Τουλάχιστον το ότι έχασε μεν το δεύτερο 
σετ, αλλά πρόλαβε να το κλείσει με τέσσερα 
κερδισμένα games (4-6) τού επέτρεψε να 
μπει με διαφορετική ψυχολογία στο τρίτο. 
Γνωρίζοντας πως δεν έχει άλλα περιθώ-
ρια για οπισθοχωρήσεις, ανασυντάχθηκε, 
αυτοσυγκεντρώθηκε, βρήκε τον εαυτό του, 
έπαιξε τον αντίπαλό του στα όριά του και 
τον έβγαλε από τη ζώνη άνεσής του.
Ο Τσιτσιπάς δεν έπεσε στην παγίδα που είχε 
κατρακυλήσει στο πρώτο σετ, προφύλαξε 
το 4-1 με το οποίο προηγήθηκε και το τελικό 
6-2 έγινε μια σοβαρή ένδειξη ότι είχε επα-
νακάμψει. Το σέρβις του είχε επανέλθει σε 
υψηλά στάνταρντς και τα χτυπήματά του 
στις γωνιές ήταν υψηλού επιπέδου, με απο-

τέλεσμα να βάλει τον Μουσέτι σε τρο-
μερή αμφιβολία.

Το 3-0 στο τέταρτο σετ 
ήταν μια γερή παρα-

καταθήκη ισοφά-
ρισης, η οποία θα 
επιβεβαιωνόταν 
λίγα λεπτά αργό-
τερα. Ό,τι κι αν 
σ καρφίσ τ ηκε 
ο Μουσέτι, ο 
ελίτ παίκτης του 

ζευγαριού ήταν 
πλέον ο Τσιτσιπάς, 

φροντίζοντας ν’ αντα-
πεξέρχεται σε κάθε περί-

πλοκη συνθήκη. Ιδίως όταν ο 
20χρονος τον απείλησε με ισοφάριση 

στο έκτο game, η αντίδραση του Στεφ ήταν 
ψυχραιμότατη. Με συνέπεια να κρατήσει 
τον έλεγχο και τα ηνία, φτάνοντας στην ισο-
φάριση (2-2) με 6-3.
Η εξέλιξη του πέμπτου σετ ήταν απλώς η 
επικύρωση της ανωτερότητας του Έλληνα 
τενίστα, ο οποίος δεν άφησε τον νεαρό 
Ιταλό να πιστέψει ότι έχει πιθανότητες να 
κλέψει τη νίκη. 
Πηγαίνοντας με αρχοντικό στιλ στο 5-1, 
ξόδεψε την ευκαιρία να τελειώσει μια 
ώρα αρχύτερα τον αγώνα, αλλά το 6-2 τού 
χάρισε τη θέση στον β’ γύρο με αντίπαλο 
τον Τσέχο Ζντένεκ Κόλαρ που νωρίτερα είχε 
αποκλείσει τον Γάλλο Πούιγ με 3-1 σετ (6-3, 
4-6, 7-5, 6-4).

Ο 
Ολυμπιακός με αντεπίθεση 
στο τελευταίο δεκάλεπτο επι-
κράτησε 25-23 της ΑΕΚ, έκανε 
το 3-1 στη σειρά των τελικών 

και κατέκτησε τον τίτλο στην Handball 
Premier.
Πρωταθλητής στην Handball Premier για 
το 2022 αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι 
ερυθρόλευκοι βρέθηκαν να χάνουν με 
δύο γκολ περίπου δέκα λεπτά πριν το 
φινάλε, αλλά με αντεπίθεση έφτασαν στη 
νίκη με 25-23 κόντρα στην ΑΕΚ η οποία 
σήμανε την κατάκτηση του τίτλου.
Μεγάλος πρωταγωνιστής στο επιθετικό 
κομμάτι για τους νικητές ήταν ο Παπα-
βασίλης ο οποίος πέτυχε εννιά τέρματα 
και πραγματοποίησε μία ακόμα μεγάλη 
εμφάνιση στη σειρά των τελικών.
Από την άλλη η ΑΕΚ δεν βρήκε λύσεις 
επιθετικά στο φινάλε με αποτέλεσμα να 
ηττηθεί και να χάσει τον τίτλο μετά από 
δύο διαδοχικές κατακτήσεις.

Το ματς: 
Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που μπήκε 
πιο δυνατά στον τελικό και με πρωτα-
γωνιστή τον Παπαβασίλη έχτισε δια-
φορά δύο τερμάτων, όμως η ΑΕΚ αντέ-
δρασε. Οι παίκτες του Αλβανού βρήκαν 
λύσεις στην επίθεση και κατάφεραν με 
τη συμπλήρωση είκοσι λεπτών αγώνα να 
προηγηθούν με δύο τέρματα (7-9).
Μέσα σε δύο λεπτά ο Ολυμπιακός με γκολ 
του Οστρούτσκο και Παπαβασίλη έφερε 
το ματς στα ίσα. Οι δύο ομάδες πήγαν 
γκολ γκολ μέχρι το φινάλε του πρώτου 
ημιχρόνου το οποίο ολοκληρώθηκε με το 
σκορ στο 11-11.
Στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε με την 
ΑΕΚ να παίρνει εκ νέου προβάδισμα δύο 
τερμάτων, όμως ο Ολυμπιακός δεν την 
άφησε να ξεφύγει. Με τη συμπλήρωση 
είκοσι λεπτών οι ερυθρόλευκοι έτρεξαν 
επί μέρους 5-1 για να μετατρέψουν το 
17-19 σε 22-20.
Ο Μυλωνάς μείωσε σε 22-21 για την 
Ένωση στο 53:40, ωστόσο ο Κανδύ-
λας και Δομπρής έβαλαν τους γηπεδού-
χους μπροστά με +3 (24-21) στο 56:40. Ο 
Πλάθα μείωσε σε 24-22 στο 58’ και 24-23 
με τον Κοτσιώνη, αλλά ο Αραπακόπουλος 
έκανε το 25-23 στο 59:40, εξασφαλίζο-
ντας τη νίκη- τίτλου του Ολυμπιακού.

Καρασαββίδης: «Δεν έχει σημα-
σία αν μας πίστευαν οι άλλοι, 
αλλά ότι το πίστεψαν τα παιδιά»
Απόλυτα ικανοποιημένος για την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος ήταν ο προ-
πονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Καρα-
σαββίδης.
Ο κόουτς των ερυθρόλευκων τόνισε στο 
olympiacossfp.gr: «Δεν έχει σημασία 
αν μας πίστευαν οι άλλοι ή όχι. Σημα-
σία έχει, ότι το πίστεψαν τα παιδιά, που 
είναι το σημαντικότερο, πιστέψαμε εμείς 
που είμαστε μέσα στην ομάδα. Εμείς, 
το πήγαμε βήμα-βήμα. Στην αρχή της 
χρονιάς, σκεφτόμασταν να στηθούμε 
καλά σαν ομάδα, μετά σκεφτόμασταν 
να παίξουμε στα δύσκολα, μετά να παί-
ξουμε λίγο καλύτερο χάντμπολ και μετά 
να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σήμερα, 
κάναμε το πιο καλό μας παιχνίδι απένα-
ντι στην ΑΕΚ, ακριβώς τη στιγμή που το 
θέλαμε.
Όσον αφορά στους παίκτες που έχουμε 
στην ομάδα, το έχω ξαναπεί ότι το να παί-
ξει η ομάδα καλά, είναι δουλειά που πρέ-
πει να κάνουμε εμείς οι προπονητές, αλλά 
το να είναι η ομάδα δεμένη, είναι κυρίως 
δουλειά των παιδιών. Οι πιο παλιοί και 
περισσότερο οι αρχηγοί, ο Πέτρος (σ.σ. 
Κανδύλας), ο Πάνος (σ.σ. Καραμπουρνιώ-
της), ο Βύρωνας (σ.σ. Παπαδόπουλος) και 
εννοείται και τα άλλα παιδιά, έχουν βάλει 
τους ξένους στη νοοτροπία να παίζουν 
για την ομάδα και αυτό είναι μεγάλο επί-
τευγμα. Φυσικά, μεγάλο ρόλο παίζει και 
το όνομα του συλλόγου, καθώς το όνομα 
του Ολυμπιακού είναι τεράστιο σε όλη 
την Ευρώπη. Το αξίζαμε και το πήραμε».
Από την πλευρά του ο Πέτρος Κανδύ-
λας δήλωσε: «Από την αρχή της χρονιάς, 
φτιάξαμε μια ομάδα με ελληνικό κορμό 
και ποιοτικούς ξένους. Ήμασταν πολύ 
τυχεροί, γιατί εκτός από πολύ καλούς παί-
κτες, φέραμε και πολύ καλά παιδιά και 
σίγουρα, σε αυτά τα παιχνίδια έντασης 
και πίεσης, η ομοιογένεια που έχουμε 
σαν ομάδα είναι πολύ σημαντική, πέρα 
από το κομμάτι του χάντμπολ. Η σειρά 
ήταν πολύ δύσκολη, με όλα τα παιχνίδια 
να είναι ντέρμπι. Νομίζω, το αποτέλεσμα 
κρίθηκε από την άμυνα, αλλά και από την 
θέληση που δείξαμε όλοι μας στις κρίσι-
μες στιγμές. Θεωρώ, ότι το θέλαμε περισ-
σότερο και το πήραμε δίκαια».

Tennis

Μουσέτι - Τσιτσιπάς 2-3: 
Τεράστια ανατροπή από τον 
πολεμιστή Στέφανο που 
πρώτα νίκησε τον εαυτό του

HANDBALL

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 25-23: 
Πρωταθλητές οι ερυθρόλευκοι 
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Διονύσης Ξένος: Πάει για το 2ο 
σερί χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα καράτε

Ο
ι επιτυχίες για την εθνική ομάδα 
στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κα-
ράτε ανδρών-γυναικών στην πό-
λη Γκαζιαντέπ της Τουρκίας συ-

νεχίζονται. Ο Διονύσης Ξένος προκρίθηκε 
στον τελικό των -67κ. και το Σάββατο (28/5, 
18:30) θα παίξει για το χρυσό μετάλλιο.
Ο 26χρονος πρωταθλητής του ΑΣ Οδυσ-
σέας, θα έχει την ευκαιρία να επαναλάβει 
την περσινή του επιτυχία, καθώς τέτοιες 
ημέρες πέρυσι γινόταν πρωταθλητής Ευρώ-
πης στο Πόρετς της Κροατίας, επικρατώντας 
στον τελικό του Ρώσου, Εβγκένι Πλαχούτιν.
Ο Διονύσης Ξένος αρχικά σήμερα νίκησε 
τον Εσθονό, Μάρκους Ογιάλα Ταν με 5-0, 
στη συνέχεια τον Κροάτη Μπόραν Μπέρακ 
με 4-1 και στη συνέχεια τον Ουκρανο, Χνατ 
Πακ με 3-2, εξασφαλίζοντας θέση στα ημι-
τελικά. Εκεί βρήκε απέναντί του τον Γάλλο 
παγκόσμιο πρωταθλητή, Στέβεν Ντακόστα 

και επικρατώντας με 1-0 έκλεισε θέση στον 
τελικό της κατηγορίας του, περιμένοντας να 
μάθει τον αντίπαλό του.
Ήδη από χθες (25/5) οι Βίκυ Πανετσίδου και 
Κέλλυ Κυδωνάκη προκρίθηκαν στον μικρό 
τελικό των κατηγοριών τους και το πρωί του 
Σαββάτου (28/5) θα διεκδικήσουν το χάλ-
κινο μετάλλιο.
Ο αδελφός του Διονύση Ξένου, ο Στέφανος 
θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στην 
κατηγορία του. Ο 22χρονος πρωταθλητής 
των -60kg ήταν για ακόμα μία διοργάνωση 
εντυπωσιακός, κερδίζοντας το pool του με 
νίκες επί των Ντουγιάκοβιτς (Βοσνία, 5-0), 
Ντράμπεκ (Τσεχία, 3-0) και Αρίφι (Αλβα-
νία, 2-0). Στον ημιτελικό ηττήθηκε από τον 
Τούρκο Σαμντάν και έτσι θα παίξει απευ-
θείας στον «μικρό» τελικό εναντίον του Γερ-
μανού Φλόριαν Χάας, νωρίς το απόγευμα 
του Σαββάτου (29/5).

Η 
αλλαγή σελίδας για την Τσέλσι και 
το ταυτόχρονο τέλος του Ρώσου 
ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς α-
πό το βρετανικό ποδόσφαιρο, με 

νέο ιδιοκτήτη των περσινών πρωταθλητών 
Ευρώπης τον Αμερικανό επιχειρηματία Τοντ 
Μπέλι αποτελούν γεγονότα τα οποία συνο-
δεύονται από μια σειρά άλλων εξελίξεων.
Αυτές αφορούν τόσο τους οπαδούς των 
«μπλε» του Λονδίνου οι οποίοι αγωνιούν 
για την επόμενη μέρα της ομάδας τους, όσο 
και τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Τοντ Μπέλι, συνιδιοκτήτης με διάφορα 
ποσοστά των Los Angeles Dodgers της Major 
League Baseball, των Los Angeles Lakers 
του ΝΒΑ (National Basketball Association) 
και των Los Angeles Sparks της National 
Women’s Basketball Association, μεταξύ 
άλλων περιουσιακών στοιχείων του, θεω-
ρείται το δημόσιο πρόσωπο-«κλειδί» της 
επιτυχημένης προσφοράς.
Είναι Αμερικανός επιχειρηματίας, επενδυ-
τής και φιλάνθρωπος, με περιουσία 4,5 δισ. 
δολ., συνιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Eldridge Industries, εται-
ρείας χαρτοφυλακίου που εδρεύει στο Γκρί-
νουιτς του Κονέκτικατ.
Ποιο είναι το ακριβές τίμημα της πώλησης; 
Πόσα θα επενδύσουν τα νέα αφεντικά στην 
Τσέλσι για να την κρατήσουν στην κορυφή, 
με δεδομένο ότι ο Αμπράμοβιτς αφήνει 
πίσω του μια «βαριά» κληρονομιά; Που 
και πως θα κατευθυνθούν τα έσοδα από 
το «χρυσό» deal; Τι θα συμβεί με τα δάνεια 
που φέρεται να έχει δώσει στην Τσέλσι ο 
Αμπράμοβιτς τα τελευταία χρόνια για να την 
«διευκολύνει» ταμειακά; Ποιος businessman 
επιχείρησε να πετύχει την ανατροπή στο 
«παρά ένα»;
Οι απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα 
δίνονται από πληροφορίες οι οποίες είτε 
φθάνουν προς τον διεθνή τύπο σχετικά με 
την μεγάλη συμφωνία για την μεταβίβαση 
των μετοχών του Ρώσου στον Αμερικάνο, 
που εγκρίθηκε επίσημα την Τετάρτη και από 
την βρετανική κυβέρνηση –όπως χθες από 
την Premier League-, είτε απλά… διαρρέουν.
Η κοινοπραξία με επικεφαλής τον Τοντ 
Μπέλι (Todd Boehly) ολοκλήρωσε κατ’ 
αρχάς την εξαγορά της Τσέλσι έναντι ποσού 
4,25 δισ. λιρών (ή 5 δισ. ευρώ ή 5,24 δισ. 
δολ.) και από αυτά τα χρήματα, τα 2,5 εκατ. 
λίρες θεωρούνται η υψηλότερη… τιμή που 
έχει υπάρξει ποτέ για την αγοραπωλησία 

οποιασδήποτε αθλητικής ομάδας.
Στην αποτίμηση της συνολικής αξίας 
του deal περιλαμβάνεται, πάντως, και η 
δέσμευση του νέου σχήματος (που γράφε-
ται σε ρεπορτάζ ως Clearwater consortium, 
αν και υπήρχαν αναφορές σε υποστήριξη 
από την Clearlake Capital) να επενδύσει επι-
πλέον κεφάλαια 1,75 δισ. λιρών στον σύλ-
λογο του Stamford Bridge, για μεταγραφές 
ποδοσφαιριστών, προπονητή, γήπεδο κ.α.
Τα δε έσοδα από την πώληση της Τσέλσι 
θα κατατεθούν σε κρατικό λογαριασμό, 
πριν μεταφερθούν σε φιλανθρωπικό κατα-
πίστευμα για να βοηθήσουν τα θύματα 
του πολέμου στην Ουκρανία (Πηγή: 
Sportbusiness).
Το τέλος της 19ετούς παρουσία του Ρόμαν 
Αμπράμοβιτς στην δημοφιλή Τσέλσι και 
το βρετανικό ποδόσφαιρο γράφτηκε και 
τυπικά την Τετάρτη. Ωστόσο, κανείς δεν 
ξεχνά ότι χρειάσθηκε να δαπανήσει ένα 
ποσό άνω των 2,2 δισ. ευρώ να «χτίσει» μια 
τόσο μεγάλη ομάδα που κατέκτησε 21 τίτ-
λους, συνεπώς ανάλογες είναι και οι ευθύνες 
που βαραίνουν τις πλάτες των διαδόχων του.
Το πωλητήριο στην Τσέλσι από τον Αμπρά-
μοβιτς μπήκε τον Μάρτιο, λίγο πριν του επι-
βληθούν κυρώσεις από την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ο 55χρονος μεγιστάνας εμφανίζεται να 
δηλώνει ξεκάθαρα ότι «όλα τα καθαρά 
έσοδα» από την πώληση της πρώην ομάδας 
του θα παραχωρηθούν σε φιλανθρωπικό 
ίδρυμα το οποίο θα υποστηρίξει οικονομικά 
τους Ουκρανούς, ενώ, τα βρετανικά media 
επικαλούνται την διάψευση του ότι είχε ζητή-
σει ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων την αποπληρωμή 
δανείου του 1,6 δισ. λιρών στην Τσέλσι.
Τέτοιος όρος δεν υπήρξε και η κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου, που εξέδωσε 
την απαιτούμενη άδεια για να επιτραπεί η 
συναλλαγή, δήλωσε «…πλέον ικανοποιη-
μένη από το ότι το σύνολο των εσόδων από 
την πώληση δεν θα ωφελήσει τον Ρομάν 
Αμπράμοβιτς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο 
στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις».
Το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων για το 
μέλλον της Τσέλσι περιλάμβανε μια προσω-
ρινή κρατική άδεια που χορηγήθηκε στην 
Τσέλσι -μετά το πάγωμα των περιουσιακών 
στοιχείων του Αμπράμοβιτς- η οποία επρό-
κειτο να λήξει στις 31 Μαΐου.

Τοντ Μπέλι: Το νέο αφεντικό 
της Τσέλσι – Πώς έκλεισε το 
mega-deal



68 27 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά



6927 Μαΐου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League και Γ’ !

Στο παρακάτω άρθρο θα διαβάζετε 
κάθε εβδομάδα τι συμβαίνει 
στις μικρές κατηγορίες του 
ποδοσφαίρου στην Ελλάδα για 
όλο το καλοκαίρι μέχρι την έναρξη 
της νέας σεζόν. Πάρτε καφέ κι 
απολαύστε τα ποδοσφαιρικά νέα! 

Ο 
Δημήτρης Ελευθερόπουλος ανέ-
λαβε την τεχνική ηγεσία του Παν-
σερραϊκού, έχοντας σταθερά βο-
ηθό του τον Στέλιο Βενετίδη.

Την πρόσληψη του Δημήτρη Ελευθερόπου-
λου στη θέση του προπονητή έκανε γνωστή 
ο Πανσερραϊκός, που συμμετέχει στη Super 
League 2. Ο «Ελέ» εργαζόταν μέχρι πρότινος 
στην Κηφισιά, από την οποία αποχώρησε. 
Συνεργάτης του θα είναι όπως συνηθίζεται ο 
Στέλιος Βενετίδης.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την επί-
τευξη της συνεργασίας της με τον προπονητή 
Δημήτρη Ελευθερόπουλο, που αναλαμβά-
νει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας, για τα 
επόμενα δύο χρόνια. Άμεσος συνεργάτης, 
στο τεχνικό επιτελείο του Πανσερραϊκού, 
ανακοινώνεται ο Στέλιος Βενετίδης. Ο Δημή-
τρης Ελευθερόπουλος είναι γεννημένος στις 
7 Αυγούστου 1976 στον Πειραιά. Πραγμα-
τοποίησε σπουδαία καριέρα ως τερματο-
φύλακας αγωνιζόμενος σε Προοδευτική, 
Ολυμπιακό, Μεσίνα, Μίλαν, Ρόμα, Άσκολι, 
Σιένα, ΠΑΣ Γιάννινα, Ηρακλή και Πανιώνιο 
έως και το 2011, ενώ φόρεσε και 12 φορές τη 
φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Στη διάρκεια 
της καριέρας του κατέκτησε επτά πρωταθλή-
ματα και ένα κύπελλο.
Τον Δεκέμβριο του 2011 κρέμασε τα γάντια 
του και τη σεζόν 2012-13 ανέλαβε την 
τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου, ο οποίος υπό 
την καθοδήγηση του για 24 αγώνες τερμά-
τισε στην 8η θέση της Super League. Την επό-
μενη σεζόν, 2013-14, βρέθηκε στην Κύπρο 
και την ΑΕΚ Λάρνακας και ακολούθησαν 
κατά σειρά Ολυμπιακός Βόλου, Πανθρακι-
κός, Βέροια, Αστέρας Τρίπολης, Κέρκυρα, 
Ηρακλής, Παναχαϊκή και τη σεζόν που ολο-
κληρώθηκε η Κηφισιά στο νότιο όμιλο της 
Super League 2. Στην 10ετη του καριέρα ως 
προπονητής έχει κάτσει 141 φορές στους 
πάγκους ομάδων, εκ των οποίων οι 86 σε 
ομάδες Σούπερ Λίγκ και Α΄ Εθνικής.
Στη θέση του άμεσου συνεργάτη του, στο 

τεχνικό επιτελείο του Πανσερραϊκού θα βρί-
σκεται ο Στέλιος Βενετίδης. Ο Στέλιος Βενε-
τίδης είναι γεννημένος στις 19 Νοεμβρίου 
1976 και έχει πρωταγωνιστήσει στο Ελλη-
νικό ποδόσφαιρο, όντας μάλιστα μέλος της 
Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 
2004 στην Πορτογαλία και έχοντας αγω-
νιστεί με επιτυχία σε Ορεστιάδα, Ξάνθη, 
ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΛ, μετρώντας 392 
συμμετοχές και άλλες 42 με το αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα. Από το 2015 είναι 
μόνιμος συνεργάτης του Δημήτρη Ελευθε-
ρόπουλου σε Ολυμπιακό Βόλου, Πανθρα-
κικό, Βέροια, Αστέρα Τρίπολης, Κέρκυρα, 
Ηρακλή, Παναχαϊκή και Κηφισιά. Καλώς ορί-
σατε στην οικογένεια του Πανσερραϊκού και 
καλή επιτυχία».

Εργοτέλης: Τέλος ο Μπαδήμας
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Εργο-
τέλη αποτελεί ο Νίκος Μπαδήμας μετά από 
έναν χρόνο στην κρητική ομάδα.
Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με 
τον Νίκο Μπαδήμα ανακοίνωσε ο Εργοτέ-
λης. Ο 48χρονος προπονητής μετά από ένα 
χρόνο στον πάγκο της κρητικής ομά-
δας, κατά τον οποίο είχε 12 
νίκες, επτά ισοπαλίες και 15 
ήττες σε πρωτάθλημα και 
Κύπελλο, αποχωρεί από 
τον πάγκο.
Η ανακοίνωση του 
Εργοτέλη:
«Η ΠΑΕ Εργοτέλης ανα-
κοινώνει την ολοκλή-
ρωση της συνεργασίας 
της με τον προπονητή 
Νίκο Μπαδήμα.
Τον ευχαριστούμε για όσα 
πρόσφερε στην ομάδα μας στην 
δύσκολη σεζόν που πέρασε και του 
ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του 
και κάθε επιτυχία σε επαγγελματικό και προ-
σωπικό επίπεδο».

ΑΕΛ: Καταγγελία για επίθεση σε 
παίκτες της U20 από ανθρώπους 
της Ξάνθης
Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της κατήγγειλε πως 
άνθρωποι της Ξάνθης επιτέθηκαν στους παί-
κτες της ομάδας U20, τραυματίζοντας και τον 
Αγγελούλη.
Αναλυτικά οι σοβαρές καταγγελίες της ΑΕΛ 

έχουν ως εξής: «Αλήτικη συμπεριφορά από 
τον Τσαλίκη και τους ανθρώπους της Ξάνθης 
εις βάρος των ποδοσφαιριστών μας της U20 
της ΑΕΛ.
Μετά το τέλος του 1ου προημιτελικού 
αγώνα στην Ξάνθη μεταξύ της U20 της ΠΑΕ 
Ξάνθη και της U20 της ΠΑΕ ΑΕΛ που έληξε 
με σκορ 1-1, στα αποδυτήρια ομάδα αλη-
τών παρουσία του Κώστα Τσαλίκη ο οποίος 
έβριζε χυδαία τους 16χρονους, 17χρονους 
και 18χρονους ποδοσφαιριστών μας τους 
κτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές τραυμα-
τίζοντας σοβαρότερα στο κεφάλι του 19χρο-
νου ποδοσφαιριστού μας Αγγελούλη, ο 
οποίος αυτή την στιγμή οδηγείται στο νοσο-
κομείο Ξάνθης.
Περιμένουμε τις νόμιμες ενέργειες από την 
Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης και την σύλ-
ληψη του Τσαλίκη και των υπολοίπων δρα-
στών.
Η ΑΕΛ παρά το ότι ήταν πολύ καλύτερη σε 
όλο τον αγώνα και παρά τις ελλείψεις των 
Νίνο, Μιλτιάδη, Τσέλα, Τσουμάνη και του 
πρώτου σκόρερ Ζαχαράκη περιορίστηκε σε 
ισοπαλία αλλά είμαστε βέβαιοι ότι στον δεύ-
τερο αγώνα που θα γίνει στην Λάρισα θα 
πάρουμε την πρόκριση και με μεγάλο σκορ 
ως συνήθως για την πρόκριση στο Final four 
που πιθανότατα θα γίνει στην Αθήνα την 
μεθεπόμενη Κυριακή.
Βεβαίως περιμένουμε τον Τσαλίκη και τους 
ξευτονταήδες στην Λάρισα για να τους φιλο-
ξενήσουμε, παρά τις αλητείες τους, με την 
πατροπαράδοτη Λαρισινή φιλοξενία.
Τα ίδια έκανε ο Τσαλίκης και στο πρόσφατο 
αγώνα του δευτέρου γύρου της Super 
League 2 των πρώτων ομάδων.
Ο Αγγελούλης και η ΠΑΕ ΑΕΛ θα υποβάλ-
λει μήνυση κατά του Τσαλίκη και των υπο-
λοίπων δραστών για το αδίκημα της επικίν-
δυνης σωματικής βλάβης και για παραβά-
σεις του αθλητικού νόμου και εφόσον δεν 
έχουν συλληφθεί οι υπόλοιποι δράστες θα 
κάνουμε καταγγελία στο Υπουργείο προστα-
σίας του πολίτη.
Καταγγελία θα καταθέσουμε και στον Ποδο-

σφαιρικό Εισαγγελέα».

Ξάνθη: «Καταδικάζου-
με κάθε μορφή βίας, 
δεν έχει καμία ανά-
μιξη άνθρωπος της 
ομάδας μας»
Με ανακοίνωσή της η 
Ξάνθη αναφέρθηκε στις 
καταγγελίες της ΑΕΛ για 

επίθεση παράγοντας της 
ακριτικής ομάδας σε παί-

κτες των «βυσσινί» της U20, 
αναφέροντας πως δεν είχε 

καμία ανάμιξη άνθρωπος της Ξάν-
θης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ξάνθης που 
ουσιαστικά απαντάει σε αυτή της ΑΕΛ, 
έχει ως εξής: «Ο ΑΟ Ξάνθη ΠΑΕ ανακοινώ-
νει πως ουδεμία σχέση έχει με τα επεισό-
δια που σημειώθηκαν στο τέλος του αγώνα 
της Κ20 επί της αντίστοιχης ομάδας της ΑΕΛ 
(Κυριακή 22/05).
Όσο αναφορά τον κ.Τσαλίκη, δεν έχει καμία 
σχέση με το συμβάν αυτό.
Τα επεισόδια σημειώθηκαν 10’ μετά την 
λήξη της αναμέτρησης έξω από τα αποδυ-
τήρια της φιλοξενούμενης ομάδας, όπου 

παρευρίσκονταν γονείς και παίκτες του ΑΟΞ 
και της ΑΕΛ.
Όλο το δυσάρεστο γεγονός ξεκίνησε από 
τις προκλήσεις του προπονητή της ΑΕΛ, ο 
οποίος ήταν προκλητικός στην διάρκεια και 
το τέλος του αγώνα σε γονείς αλλά και διαι-
τητές.
Ο ΑΟ Ξάνθη ΠΑΕ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
να βοηθήσει την αστυνομία ώστε να βρεθεί 
ο δράστης, ο οποίος δεν έχει καμία απολύ-
τως σχέση με την ΠΑΕ!
Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας εντός και 
εκτός γηπέδου!».

Super League 2: «Καταδικάζουμε 
κάθε είδους επεισόδια, θα ερευνη-
θεί η καταγγελία της ΑΕΛ»
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League 
2 έχει ως εξής: «Σήμερα γίναμε αποδέκτες 
μιας σοκαριστικής καταγγελίας, της ΠΑΕ 
ΑΕΛ, στην οποία επισυνάπτεται φωτογρα-
φία του 19ου ποδοσφαιριστή της Αγγε-
λούδη, και αναφέρεται σε ξυλοδαρμό ποδο-
σφαιριστών της μετά το τέλος του προημιτε-
λικού αγώνα του πρωταθλήματος SL2 – Κ20 
ανάμεσα στις ΠΑΕ ΑΟ Ξάνθη και ΠΑΕ ΑΕΛ.
Η Super League 2 δεσμεύεται ότι θα διερευ-
νήσει άμεσα και διεξοδικά το περιεχόμενο 
της καταγγελίας, καταδικάζει κάθε είδους 
επεισόδια και ζητά από την αστυνομία να 
κινήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικα-
σίες προκειμένου να συλληφθούν οι ένοχοι 
του συγκεκριμένου συμβάντος».

Βέροια: Θέλει επικύρωση βαθμο-
λογίας και να γίνουν τα μπαράζ με 
Λαμία
Η Βέροια, με ανακοίνωσή της, κάνει γνω-
στό ότι προσέφυγε στο Διαιτητικό της ΕΠΟ 
ώστε να επικυρωθεί η βαθμολογία, να μην 
περιμένει την απόφαση για την απόφαση 
του Παναιτωλικού και να γίνουν κανονικά τα 
μπαράζ με Λαμία.
Η Βέροια έχασε την άνοδο από τον Λεβα-
δειακό και θα διεκδικήσει τη θέση της στη 
Super League Interwetten μέσω της διαδι-
κασίας των μπαράζ με τη Λαμία. Η ομάδα 
της Ημαθίας προσέφυγε στο Διαιτητικό της 
ΕΠΟ, ζητώντας την επικύρωση της βαθμο-
λογίας ώστε να διεξαχθούν κανονικά τα ματς 
με τη Λαμία ανεξάρτητα από το πότε θα τελε-
σιδικήσει η απόφαση για την υπόθεση του 
Παναιτωλικού (έχει πάρει αναβολή η εκδί-
καση).
Η ανακοίνωση της Βέροιας:
«Στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ προ-
σέφυγε η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια καταθέτοντας 
αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του 
Δ.Σ. της SL1, “περί μη επικύρωσης της βαθ-
μολογίας των play-outs της αγωνιστικής 
περιόδου 2021-2022 για πρωτάθλημα της 
Super League 1”.
Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια διά του νομικού της επι-
τελείου, αναπτύσσει την επιχειρηματολο-
γία της και ασκώντας τα δικαιώματά της έχο-
ντας άμεσο έννομο συμφέρον, ζητεί από την 
ΕΠΟ:
-Να ακυρωθεί η από 19/05/2022 απόφαση 
του Δ.Σ. της Super League περί μη επικύρω-
σης της βαθμολογίας των play-outs.
-Να επικυρωθεί η τελική βαθμολογία των 
αγώνων play-outs ή όπως άμεσα συγκληθεί 
το Δ.Σ. της Super League 1 προς τη νόμιμη 
επικύρωση αυτής».
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Η 
Ρόμα επικράτησε 1-0 της Φέγε-
νορντ στα Τίρανα για τον τελικό 
του Europa Conference League 
χάρη σε γκολ του Νικολό Τζα-

νιόλο και κατέκτησε την πρώτη έκδοση 
του νεοσύστατου τουρνουά. Πέμπτο ευ-
ρωπαϊκό τρόπαιο για τον Ζοζέ Μουρίνιο. 
Η Ρόμα κατέκτησε την «παρθενική» έκδο-
ση του Europa Conference League, ύστε-
ρα από τη νίκη της με 1-0 επί της Φέγε-
νορντ στον τελικό της «Κομπουτάρε Αρέ-
να» στα Τίρανα.
Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Νικολό Τζα-
νιόλο, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ 
του αγώνα στο 32ο λεπτό. Δύο δοκάρια 
με την έναρξη του 2ου μέρους η Φέγε-
νορντ, η οποία έχασε πολλές ευκαιρίες 
για γκολ, αλλά βρήκε απέναντί της 
έναν σταθερό Ρουί Πατρίσιο.
Ο Ζοζέ Μουρίνιο έφτασε 
τα πέντε ευρωπαϊκά τρό-
παια στην καριέρα του, 
με τους «τζιαλορόσι» 
να κατακτούν το πρώτο 
μεγάλο σ την ισ τορία 
τους.
Ο  Ζ ο ζ έ  Μ ο υ ρ ί ν ι ο 
ρίσκαρε με τη συμμετοχή 
του ανέτοιμου Χενρίχ Μχιτα-
ριάν στο αρχικό σχήμα και τελικά 
το πλήρωσε με μια αλλαγή στο 15’, αφού 
ο Αρμένιος μεσοεπιθετικός υπέστη υπο-
τροπή στο μυικό τραυματισμό του στο 
μηρό. Ο Σέρζιο Ολιβέιρα πέρασε στη 
θέση του κι έτσι η ενδεκάδα των Ιταλών 
έγινε γρήγορα ίδια με το αρχικό σχήμα 
κόντρα στη Λέστερ. Οι Ολλανδοί είχαν 
τους ίδιους παίκτες στο γήπεδο σε σχέση 
με το δικό τους τελευταίο ημιτελικό, με 
εξαίρεση το τέρμα, αφού επέστρεψε ο 
αρχηγός Τζάστιν Μπάιλοου.
Τα πρώτα 30 λεπτά πέρασαν χωρίς κάτι το 
ξεχωριστό πλην της αναγκαστικής αλλα-
γής της Ρόμα. Στο 32’, μία λάθος αντί-
δραση του Γκέρνοτ Τράουνερ σε γέμι-
σμα του Τζιανλούκα Μαντσίνι έφερε τον 
Νικολό Τζανόλο σε θέση τετ α τετ με τον 
τερματοφύλακα της Φέγενορντ, κάνοντας 
το 1-0. Ο διεθνής επιθετικός που επέ-
στρεψε από ρήξη χιαστού στα δύο γόνατα 
έγινε ο πρώτος Ιταλός που σκόραρε σε 
ευρωπαϊκό τελικό από τον Φιλίπο Ιντζά-
γκι το 2007 και φυσικά πέτυχε το πρώτο 

γκολ στην... ιστορία των τελικών του νεο-
σύστατου τουρνουά.
Οι Ολλανδοί επιχείρησαν να αντιδρά-
σουν, όμως η Ρόμα έπαιξε ιδανική άμυνα, 
είτε σε ποδοσφαιρικό επίπεδο είτε σε επί-
πεδο ψυχολογίας και εκνευρισμού των 
αντιπάλων της, με συνέπεια να κρατήσει 
το μηδέν. Ένα σουτ του Ορκούν Κεκτσιού 
στο οποίο έκανε λάθος ο Ρούι Πατρίσιο 
ήταν η μοναδική ανησυχία στο 1ο ημί-
χρονο για τους «τζιαλοορόσι».
Στο 2ο μέρος όλα άλλαξαν. Μέχρι το 51’, 
η Φέγενορντ είχε δύο δοκάρια και ο Πορ-
τογάλος τερματοφύλακας είχε προβεί σε 
δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις. Οι παί-
κτες του Άρνε Σλοτ είχαν εγκλωβίσει τους 
Ιταλούς στο γήπεδό τους και σε συνδυα-

σμό με την πελαγοδρόμηση των 
αμυντικών τους, η μία επικίν-

δυνη στιγμή διαδεχόταν την 
άλλη.
Μία κούρσα του Τάμι 
Έιμπραχαμ στο 52’ που 
ανακόπηκε με τράβηγμα 
φανέλας από τον Μάρ-
κος Σένεσι πριν ο Άγγλος 

μπει στην περιοχή οδή-
γησε σε έντονες διαμαρτυ-

ρίες για κόκκινη στον Αργε-
ντινό στόπερ, με διαιτητή και VAR 

να μη συμφωνούν.
Αφού δεν έγινε μέσω του διαιτητή, ο 
Μουρίνιο προσπάθησε να ανακόψει το 
μομέντουμ της Φέγενορντ με αλλαγές, 
ρίχνοντας στο παιχνίδι τον Λεονάρντο 
Σπινατσόλα και τον Ζορντάν Βερτού. Ο 
στόχος επετεύχθη σε ένα σημείο, αφού 
οι Ολλανδοί δυσκολεύτηκαν να βρουν τις 
ίδιες συνθήκες για τελικές προσπάθειες, 
όπως τα προηγούμενα λεπτά.
Μάλιστα, οι «τζιαλορόσι» ήταν αυτοί που 
ανησύχησαν περισσότερο τον αντίπαλο 
τερματοφύλακα, με φάσεις από κόρνερ. 
Η είσοδος του Μπράιαν Λίνσεν στην επί-
θεση της Φέγενορντ δεν είχε αποτέλεσμα, 
αφού η Ρόμα είχε καταφέρει να πάρει 
τον έλεγχο του παιχνιδιού και κυκλοφο-
ρούσε την μπάλα, στερώντας την από τους 
Ολλανδούς.
Στα τελευταία λεπτά, η Ρόμα κράτησε με 
άνεση το προβάδισμα κι έτσι έφτασε στην 
κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τρο-
παίου της ιστορίας της.

Ρόμα - Φέγενορντ 1-0: Η special 
ομάδα του Μουρίνιο κατέκτησε το 
πρώτο Europa Conference League

Μίλαν: Προς ανανέωση ο 
Ιμπραχίμοβιτς για άλλον ένα χρόνο

Ο 
Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς αποφά-
σισε να συνεχίσει για μια ακόμα 
σεζόν, όπως αναφέρει ο δημοσι-
ογράφος του «calciomerceto», 

Ντανιέλε Λόνγκο. Τα πάντα αναφορικά με 
την παραμονή του Σκανδιναβού σούπερ 
σταρ της Μίλαν εξαρτώνται από το αν θα 
χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χει-
ρουργείου. Αν δεν χρειαστεί ο «Ιμπρακατά-
μπρα» θα μείνει για μια ακόμα σεζόν στους 
ροσονέρι. Ο ίδιος πάντως ανέφερε σε δη-
λώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα με τη 
Σασουόλο, ότι θα συνεχίσει να παίζει αν 
νιώθει καλά και φυσικά ότι θα αποφασίσει 
πολύ σύντομα για το μέλλον του.
Ο 40χρονος Σουηδός αποκάλυψε το μέγε-
θος του προβλήματος που αντιμετώπιζε 
από τα τέλη του 2021 και το οποίο δεν τον 
άφηνε να κοιμηθεί, τον ανάγκαζε να παίρνει 
παυσίπονα κάθε μέρα και του επέτρεψε να 

προπονηθεί μόλις δέκα φορές με την υπό-
λοιπη ομάδα της Μίλαν. «Τους προηγούμε-
νους έξι μήνες αγωνιζόμουν χωρίς χιαστό 
στο αριστερό γόνατο. Πρησμένο γόνατο για 
έξι μήνες. Κατάφερα να προπονηθώ με την 
ομάδα μόλις δέκα φορές τους προηγούμε-
νους έξι μήνες. Έκανα πάνω από είκοσι ενέ-
σεις σε έξι μήνες. Άδειαζα (σ.σ. από υγρό) 
το γόνατο μία φορά την εβδομάδα κάθε έξι 
μήνες. Παυσίπονα κάθε μέρα για έξι μήνες. 
Κοιμόμουν ελάχιστα για έξι μήνες από τον 
πόνο. Ποτέ δεν υπέφερα τόσο πολύ εντός κι 
εκτός αγωνιστικού χώρου. Μετέτρεψα κάτι 
αδύνατο σε κάτι δυνατό. Στο μυαλό μου 
είχα μόνο ένα στόχο, να κάνω τους συμπαί-
κτες και τον προπονητή μου πρωταθλη-
τές Ιταλίας, επειδή τους υποσχέθηκα κάτι. 
Σήμερα, έχω νέο χιαστό και ακόμα ένα τρό-
παιο», έγραψε στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Instagram..

Μπαρτσελόνα: Οριστικό «όχι» του 
Ντεμπελέ, υπογράφει στην Παρί

Ο 
Ουσμάν Ντεμπελέ απέρριψε εκ 
νέου τη νέα βελτιωμένη προ-
σφορά που κατέθεσε η Μπαρ-
τσελόνα και σύμφωνα με την ι-

σπανική AS, είναι έτοιμος να υπογράψει 
στην Παρί Σεν Ζερμέν.
Πρόσφατα ο Τσάβι παρουσιάστηκε ιδιαίτερα 
αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης του 
Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως οι εξελίξεις των δια-
πραγματεύσεων δεν απέδωσαν καρπούς.
Η Μπαρτσελόνα είχε καταθέσει νέα πρόταση 
ανανέωσης στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος 
ωστόσο δεν την αποδέχθηκε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS, ο 
25χρονος δεν συμφωνεί με τους νέους όρους 
που του πρότειναν οι «μπλαουγκράνα» και έχει 
ήδη ξεκαθαρίσει στη διοίκηση του συλλόγου 
πως θέλει να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, 
όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.
Μάλιστα, ο Ντεμπελέ έχει ήδη αρχίσει να 
μαζεύει τα πράγματά του, ενώ και το σπίτι όπου 
διέμενε στη Βαρκελώνη βρήκε νέο ενοικιαστή.
Ο 25χρονος χαφ βρίσκεται σε διαπραγματεύ-
σεις με την Παρί Σεν Ζερμέν και όπως αναφέρει 
το δημοσίευμα είναι πολύ πιθανό να επέλθει 
σύντομα οριστική συμφωνία.

Μπενζεμά για Εμπαπέ και Παρί: 
«Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για 
μικροπράγματα»

Ο 
Κιλιάν Εμπαπέ αποφάσισε να 
παραμείνει στην Παρί, ανα-
νέωσε μέχρι το 2025 με τους 
Παριζιάνους και απέρριψε τη 

Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία άπλωνε χρυσάφι 
μπροστά στα πόδια του.
Μάλιστα, το γεγονός αυτό δεν... έκα-
τσε καλά στους Μαδριλένους. Η La Liga 
μήνυσε την Παρί, ενώ ο ισπανικός Τύπος 
διατήρησε σκληρή στάση για την έκβαση 

της υπόθεσης.
Ο Καρίμ Μπενζεμά σε συνέντευξή του 
στο Movistar κλήθηκε να σχολιάσει τις 
εξελίξεις με τον Κιλιάν Εμπαπέ και την... 
πόρτα τους στους μερένγκες. «Δεν είναι 
η ώρα να μιλήσουμε γι’ αυτά τα μικρά 
πράγματα» απάντησε, υποβαθμίζοντας 
έτσι το γεγονός και δείχνοντας την συγκέ-
ντρωσή του στον τελικό του Champions 
League.
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Από το νέκταρ της επιτυχίας των πρωταθλητών του Απόλλωνα 
«ήπιε» και η ΑΕΚ! Στη φιέστα των λεμεσιανών για το τέταρτο 
πρωτάθλημα στην ιστορία τους, οι κιτρινοπράσινοι επικράτησαν 
με 1-0 χάρις την «οβίδα» του Λέντες (50’).
Σε συνδυασμό με την ήττα (1-3) του ΑΠΟΕΛ από την Πάφος FC 
στο «Στέλιος Κυριακίδης» η ομάδα της Λάρνακας ανέβηκε στη 

δεύτερη θέση και πέταξε στ’ αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη 
φορά στην ιστορία της. Με 54 βαθμούς ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα 
της αγωνιστικής περιόδου 2021-21! Σημαντική η συνεισφορά του 
Λεάλ, που κράτησε ανέπαφη την εστία του, ιδιαίτερα στη φάση του 
87’ και την κεφαλιά του Αλμπάνη, με την καθοριστική απόκρουση του.
Λίγη σημασία έχει το αποτέλεσμα και η ήττα για τον Απόλλωνα! Το 
πάρτι που στήθηκε από νωρίς στη Λεμεσό πρόκειται να κορυφωθεί, 
αφού θα ακολουθήσει η απονομή στους πρωταθλητές. Το σφύριγμα 
της λήξης σήμανε την έναρξη της φιέστας των πρωταθλητών που ανα-
μένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ματς
Ισορροπημένο ήταν το ματς στο πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδού-
χους να έχουν ελαφρώς την υπεροχή όσον αφορά την κατοχή της μπά-
λας. Οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, με τους παίκτες 
των δύο ομάδων να πατούν με δυσκολία στην αντίπαλη περιοχή. Πρώ-
τος απείλησε ο Απόλλων, στο 16ο λεπτό, όταν ο Ονγκεντά μετά από 
κάθετη πάσα του Ίλιεφ, έστειλε την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι και 
ακολούθως στο αριστερό. Η ΑΕΚ «απάντησε» στις μεγάλες ευκαιρίες 
στο 45’ με τον Γκαρσία, με κεφαλιά μετά από γύρισμα του Φαράζ να 
τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Δημητρίου.
Οι κιτρινοπράσινοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και κατά-
φεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ από νωρίς. Ο Λέντες στο 50’ με 
φοβερό εκτός περιοχής σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίκτυα 
του Δημητρίου και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Ένα γκολ το 
οποίο σε συνδυασμό με την ήττα του ΑΠΟΕΛ την ίδια ώρα στην Πάφο 
από την τοπική ομάδα, ήταν αρκετό για να στείλει την ομάδα της Λάρ-
νακας στη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό 
όπως ήταν φυσικό έφερε και την οπισθοχώρηση των φιλοξενουμένων.
Ο Απόλλωνα πίεσε, έψαξε το γκολ της ισοφάρισης χωρίς ωστόσο να 
δημιουργεί και να απειλεί την Λεάλ, με εξαίρεση τις δύο φάσεις του 
Αλμπάνη (76’, 87’). Ο Κουβανός τερματοφύλακας έδιωξε αρχικά σε 
κόρνερ το συρτό σουτ του Ελλαδίτη, ενώ λίγο πριν τον τέλος πραγμα-
τοποίησε την απόκρουση του αγώνα, όταν ο Αλμπάνης προσπάθησε 
ξανά με κεφαλιά να ισοφαρίσει. Το 1-0 που διαμόρφωσε ο Λέντες στο 
50’, σε συνδυασμό με την ήττα (1-3) του ΑΠΟΕΛ από την Πάφος FC 
έστειλε την ΑΕΚ στα… αστέρια για πρώτη φορά στη ιστορία της!
Ο Καταλανός προπονητής θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ, παρά το γεγονός 
πως οι Λαρνακείς πανηγύρισαν το βράδυ της Κυριακής την κατάληψη της 
δεύτερης θέσης που εξασφάλισε το εισιτήριο της συμμετοχής στα προ-
κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλό-
γου. Τα συμβόλαιο του Μπαντία ολοκληρώθηκε στο τέλος της σεζόν και 
η απόφαση που έλαβαν οι Τσάβι Ρόκα και Άντρος Καραπατάκης ήταν να 
μην προχωρήσουν σε ανανέωση συμβολαίου με τον 47χρονο προπο-
νητή.
Έτσι, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ θα αρχίσει τον προγραμματισμό 
της νέας αγωνιστικής περιόδου με την αναζήτηση προπονητή, ο οποίος 
θα οδηγήσει τους Λαρνακείς στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι 
κιτρινοπράσινοι θα αρχίσουν το ευρωπαϊκό τους οδοιπορικό από τον β’ 
προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, θα αντιμετωπίσουν είτε την Ντι-
ναμό Κιέβου είτε την Μίντιλαντ και εάν προκριθούν θα έχουν σίγουρη 
θέση— στο χειρότερο σενάριο— στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ.

Κυπελλούχος Κύπρου για 15η φορά στην Ιστορία 
της στέφθηκε η Ομόνοια με «ήρωα» τον Φαμπιάνο, 
στη διαδικασία των πέναλτι που έγινε η αγαπημένη 
συνήθεια για το «τριφύλλι»! 

Σ
ε έναν τελικό που «έσπασαν καρδιές» και κράτησε 
το ενδιαφέρον μέχρι τέλους, η Ομόνοια κατέκτησε 
το Κύπελλο Coca-Cola, ξανά μετά από δέκα ακριβώς 
χρόνια (2011-12), για τη σεζόν 2021-22 επικρατώντας 

του Εθνικού με 5-4 στη «ρώσικη ρουλέτα»!
Τα δύο «όχι» του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα της Ομό-
νοιας, σε Ζάκπα (πρώτο) και Περατικό (τελευταίο), και η 
εύστοχη εκτέλεση του Χαραλάμπους τα σημεία «κλειδιά», 
μόλις του τρίτου τελικού που κρίθηκε στη διαδικασία των 
πέναλτι. Με την κατάκτηση του κυπέλλου «έκλεισε» θέση 
για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ και έχει εξασφαλισμένη 
τουλάχιστον παρουσία στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ, 
άρα εγγυημένα έσοδα €3.000.000. Με δέκα παίκτες έμει-
ναν οι πράσινοι από το 5ο λεπτό, λόγω απευθείας αποβολής 
του Σέχου.
Για μια ακόμα φορά ο Φαμπιάνο ήταν καθοριστικός για την 
Ομόνοια στη διαδικασία των πέναλτι! Δύο φορές 
το «τριφύλλι» μπήκε σε ομίλους με πρωταγω-
νιστή τον Βραζιλιάνο στη «ρωσική ρου-
λέτα» κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα (Γιου-
ρόπα Λιγκ) και Φλόρα (Κόνφερενς 
Λιγκ), ενώ πανηγύρισε και την κατά-
κτηση του Σούπερ Καπ απέναντι 
στην Ανόρθωση!
«Παλικάρι» ο Εθνικός! Κοίταξε στα 
μάτια την ομάδα της Λευκωσίας και 
διεκδίκηση το πρώτο κύπελλο στην 
Ιστορία του με αξιώσεις. Στάθηκε άτυ-
χος όμως, αφού βρήκε απέναντι του τον 
«έμπειρο» Φαμπιάνο, αλλά και το… δοκάρι, 
το οποίο του στέρησε το γκολ στο δεύτερο λεπτό 
της παράτασης, ενώ στο δοκάρι πήγε και εκτέλεση πέναλτι 
του Χουντόμπιακ.

Το ματς
Με μικρό «σοκ» ξεκίνησε η αναμέτρηση για την Ομόνοια. 
Πριν καλά-καλά πατήσουν στα πόδια τους, οι πράσινοι έμει-
ναν με δέκα παίκτες, εξαιτίας της απευθείας αποβολής του 
Σέχου μόλις στο 5’. Στο 3’ ο Βοϊτκόφσκι έφυγε στην πλάτη της 
άμυνας των πρασίνων σε τετ α τετ με τον Φαμπιάνο, όμως 
έπεσε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Σέχου. Ο Ιτα-
λός διαιτητής Μάρκο Ντι Μπέλο παρά τις διαμαρτυρίες της 
προσφυγικής ομάδας δεν καταλόγισε παράβαση, όμως 
μετά από υπόδειξη του Varίστα (Πάολο Βάλερι) πήγε στο 
on field review και αφού είδε τις επαναληπτικές προβολές 
της φάσης άλλαξε την απόφασή του, σφύριξε φάουλ για τον 
Εθνικό και νοουμένου πως ο Νιγηριανός ήταν τελευταίος 
ποδοσφαιριστής σωστά τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη.

Ο Εθνικός κράτησε και κυκλοφόρησε την μπάλα, μετά την 
αποβολή, επιχειρώντας να αξιοποιήσει το υπέρ του αριθ-
μητικό πλεονέκτημα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Περισ-
σότερο «φλύαρη» ήταν η κατοχή του. Από την άλλη, το «τρι-
φύλλι» ανέβασε σταδιακά ρυθμό, προσπάθησε να βγά-
λει αντίδραση όμως αδυνατούσε να φτάσει στην αντίπαλη 
περιοχή.
Στο 25’ σημειώθηκε η πρώτη καλή στιγμή στο ματς και ήταν 
για την προσφυγική ομάδα, όταν ο Γκόρουπετς από καλή 
θέση ήταν άστοχος. Έξι λεπτά αργότερα (31’) ο Κροάτης ήταν 
ο δημιουργός, γυρίζοντας στον Άμπραχαμ, που ήταν επίσης 
άστοχος. Στο 38’ οι πράσινοι είχαν τη δική τους πολύ καλή 
στιγμή (μοναδική στο πρώτο ημίχρονο), όταν μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ του Λοβέρα, ο Χούμποτσαν βρέθηκε αφύλα-
κτος σε πολύ καλή θέση, πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την 
μπάλα άουτ.
Ο Εθνικός είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερος μέρος του δευ-
τέρου ημίχρονο, χωρίς ωστόσο να κταφέρει να την μετου-
σιώσει σε γκολ, παρά τις καλές ευκαιρίες που δημιούργησε 
(47’ Ιωάννου, 58’, 61’ Μάζουρεκ, 78’ Χουντόμπιακ). Από 
την άλλη, η Ομόνοια απείλησε δις με τον Κακουλλή (87’, 

90+2’) να χάνει μεγάλες ευκαιρίες για να δώσει το 
προβάδισμα στην ομάδα του, σε κρίσιμο χρο-

νικά σημείο, και έτσι, ο τελικός οδηγήθηκε 
στην ημίωρη παράταση.

Η κούραση και το άγχος ήταν εμφα-
νέστατα στους ποδοσφαιριστές και 
των δύο ομάδων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της παράτασης. Κυριάρχησαν 
η δύναμη, το πάθος και η ένταση, με 
τις φάσεις να είναι ελάχιστες. Ξανά, 

η προσφυγική ομάδα ήταν αυτή που 
είχε τις περισσότερες, με αποκορύ-

φωμα το δοκάρι του Πηλέα στο 92’! Το 
0-0 έμεινε μέχρι τέλους και οι δύο ομάδες 

κλήθηκαν να λύσουν τις διαφορές του στη διαδι-
κασία των πέναλτι. Εκεί όπου, μεγάλος πρωταγωνιστής 
ήταν για μια ακόμα φορά ο Φαμπιάνο, αποκρούοντας τα 
πέναλτι των Ζάκπα και Περατικού. Ο Χαραλάμπους εκτέλεσε 
εύστοχα το τελευταίο πέναλτι για την ομάδα του, και η Ομό-
νοια επικράτησε με 5-4!
Βέβαιος για κατάκτηση του κυπέλλου ήταν ο Λοΐζος Λοΐζου. 
Ο Κύπριος διεθνής άσος της Ομόνοιας σε δηλώσεις του μετά 
το τέλος του συναρπαστικού κυπέλλου Coca – Cola με τον 
Εθνικό που κρίθηκε στα πέναλτι (5-4), τόνισε πως θα κάνει 
πάντα το καλύτερο δυνατό για να βοηθά την ομάδα του να 
κερδίζει τρόπαια.
«Ήταν το μόνο που δεν πήραμε, κατακτήσαμε πρωτάθλημα, 
μπήκαμε ομίλους, πήραμε Σούπερ Καπ. Τα καταφέραμε και 
είμαστε ευχαριστημένοι. Δούλεψα για την ομάδα, πάντα 
αυτό θα κάνω για να παίρνουμε τρόπαια. Μας πήρε λίγο 
πίσω η κόκκινη κάρτα, αλλά είμαστε η Ομόνοια και δεν θα 
αφήναμε αυτό τον τίτλο να μας φύγει. Ήμασταν σίγουροι ότι 
θα το πάρουμε».

Το τριφύλλι στους… 15ους ουρανούς με 
τη συνήθεια που έγινε λατρεία

Απόλλων – ΑΕΚ 0-1: Στη γιορτή 
των πρωταθλητών πέταξε στ’ 
αστέρια!
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αθλητικά

Προμηθέας - ΑΕΚ 77-75: Πήρε το 
ντέρμπι και το εισιτήριο για τα 
ημιτελικά της Stoiximan Basket League

Η ΑΕΚ έπαιξε στα όριά της, γύρισε από το -9 του 34’ για να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση, εκεί όμως 
ο Προμηθέας ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες και πήρε τη νίκη - πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan 
Basket League. 

Ο Προμηθέας κέρδισε την ΑΕΚ γ ια δεύτερη 
φορά σε τρεις ημέρες (77-75), έκανε το 2/2 στη 
σειρά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της 
Stoiximan Basket League.
Η ομάδα του Μάκη Γιατρά είχε το προβάδισμα 
από νωρίς, βρέθηκε στο +9 με έξι λεπτά για το 
τέλος, η αντεπίθεση της Ένωσης όμως ήταν εντυ-
πωσιακή και οδήγησε το παιχν ίδι σ το έξτρα 
πεντάλεπτο της παράτασης. Εκεί πλέον, όλα ήταν 
οριακά. 
Κάθε κατοχή άλλαζε την ψυχολογία και το μομέ-
ντουμ, με τον Προμηθέα όμως να είναι καλύτε-
ρος στις λεπτομέρειες και να εκμεταλλεύ-
εται τα λάθη των φιλοξενούμενων 
στο έπακρο.
Η ν ίκη κατέ ληξε σ την 
π λ ευρά τ ων  γ ηπε-
δούχων, οι οποίοι 
πήρα ν  το  ε ισ ι -
τ ή ρ ι ο  γ ι α  τ α 
ημ ι τ ε λ ικά  τ η ς 
S t o i x i m a n 
Basket League, 
π ε ρ ιμ έ ν ο ν τ α ς 
είτε τον Ολυμπι-
ακό είτε το Περι-
στέρι.

Ο αγώνας
Το παιχνίδι ήταν κλει-
στό εξ αρχής, με τις δύο 
επιθέσε ις  να λε ι τουργούν 
με προβληματικό τρόπο και τα 
άστοχα σουτ να κυριαρχούν. Ο Προμη-
θέας είχε μικρό προβάδισμα μεν (10-6 στο 6’), 
πλην όμως δεν έδειχνε ικανός να αποκτήσει δια-
φορά ασφαλείας. Κάτι που επιβεβαιώθηκε στην 
πράξη με την έναρξη της δεύτερης περιόδου. 
Οι μαζεμένες καλές άμυνες έδωσαν στην ΑΕΚ 
τη δυνατότητα να επιστρέψει από το -5 και να 
βρεθεί σε θέση οδηγού (28-29) στο 17ο λεπτό. 
Κάπου εκεί όμως, το μπλακ άουτ των κιτρινό-
μαυρων συνδυάστηκε με ένα μίνι ξέσπασμα των 
γηπεδούχων. 
Οι παίκτες του Μάκη Γιατρά πέτυχαν έντεκα ανα-
πάντητους πόντους μέχρι το φινάλε του πρώτου 
μέρους, γεγονός που τους έφερε στο +10 (39-
29), σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ είχε 3/13 δίπο-

ντα, 4/15 τρίποντα και 8 λάθη μέχρι την ανά-
παυλα.
Ο χαμηλός ρυθμός του αγώνα συνεχίστηκε στο 
δεύτερο μέρος, με τον Προμηθέα βέβαια να δια-
τηρεί μια διαφορά που έμοιαζε ασφαλείας. 
Πότε ο Τζεράι Γκραντ και πότε ο Δημήτρης Αγρα-
βάνης ήταν αυτοί που έκαναν τη ζημιά σ την 
άμυνα της ΑΕΚ, την ώρα που ο Μπράιαν Ανγκόλα 
πάλευε να κρατήσει την ομάδα του κοντά στους 
γηπεδούχους. Το +11 (57-46 στο 29’) έγινε +9 
(62-53 στο 34’) λίγο αργότερα, τρία μαζεμένα 
τρίποντα από την πλευρά των φιλοξενούμενων 

όμως, τους έδωσαν τη δυνατότητα να 
φτάσουν σε απόσταση βολής 

(65-64 στο 38’).
Μία βολή του Μπρά-

ιαν Ανγκόλα στα 40’’ 
δημιούργησε την 

ι σ ο π α λ ί α  ( 6 5 -
65), η οποία δεν 
άλ λαξ ε  μέ χ ρι 
το φινάλε του 
σ α ρ α ν τ α λ έ -
π τ ο υ,  α φ ο ύ 
το μόνο που 
σ υ ν έ β η  α π ό 

εκε ί κ ι έπε ιτα 
ήταν  τα  σ υνε-

χόμενα λάθη των 
δύο παικτών. Γεγο-

νός που οδήγησε το 
παιχνίδι σε παράταση.

Εκε ί,  το προβάδισμα άλ λαξε 
χέρια ουκ ολίγες φορές, με την ΑΕΚ να 

δείχνει ελαφρώς καλύτερη, να κάνει όμως μαζε-
μένα λάθη στα τελευταία δευτερόλεπτα. 
Ο Τράβις Σίμπσον ήταν αυτός που έσπασε την 
ισοπαλία με 2/2 βολές στα 53’’ για το τέλος (77-
75), δίνοντας παράλληλα το προβάδισμα νίκης 
στην ομάδα του.
 Η ΑΕΚ έβγαλε μια μεγάλη άμυνα λίγο αργότερα, 
είχε τον τελευταίο λόγο με τον Μπράιαν Ανγκόλα, 
το σουτ που επιχείρησε όμως ο έμπειρος γκαρντ /
φόργουορντ από τα οκτώ μέτρα (πάνω σε άμυνα) 
κατέληξε στο σίδερο.
Έτσι, ο Προμηθέας πήρε τη δεύτερη σερί νίκη επί 
της ΑΕΚ σε τρεις μέρες και μαζί το εισιτήριο για 
τα ημιτελικά της Stoiximan Basket League.

Ολυμπιακός - Περιστέρι 
79-67: Κέρδισε κι ας είχε 
ακόμη το μυαλό στο 
Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε 
δίχως ενέργεια, διάθεση και 
καθαρό μυαλό στο πρώτο παι-
χνίδι μετά από το Final Four 
του Βελιγραδίου, είδε το Περι-
στέρι να είναι κάτι παραπάνω 
από απειλητικό, βρήκε όμως τον 
τρόπο να πάρει τη νίκη.
Τρία σερί τρίποντα (δύο από τον 
Κώστα Σλούκα κι ένα από τον 
Γιαννούλη Λαρεντζάκη) σε ενά-
μιση λεπτό από το 35’ μέχρι το 
37’ έκαναν τη διαφορά για την 
ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, 
η οποία απέκτησε σε εκείνο το 
σημείο διαφορά ασφαλείας (+7 
στο 37’) και έβαλε τις βάσεις 
γ ια την πρώτη νίκη (79-67) 
στην προημιτελική σειρά της 
Stoiximan Basket League.
Κορυφαίος γ ια τον Ολυμπι-
ακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ με 
20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 
6 ασίστ σε 30’42’’ συμμετο-
χής, ενώ ακολούθησε ο Κώστας 
Σλούκας με 20 πόντους (με 5/15 
σουτ και 7/9 βολές) και 5 ασίστ. 
Για το Περιστέρι, ο Τέραν Πέτε-
γουεϊ είχε μεν 19 πόντους (με 
7/19 σουτ), μόλις τρεις εξ αυτών 
όμως μπήκαν σ το δεύτερο 
μέρος. Με 14 πόντος (με 5/17 
σουτ), 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ 
έκλεισε το παιχνίδι ο Δημήτρης 
Μωραΐτης.
Παρεμπιπτόντως, ο Ολυμπιακός 
παρατάχθηκε δίχως τον Γιώργο 
Πρίντεζη, ο οποίος απείχε από 
την τελευταία προπόνηση λόγω 
προσωπικού προβλήματος.

Ο αγώνας
Το μυαλό του Ολυμπιακού είχε 
μείνει στο Βελιγράδι στα πρώτα 
λεπτά του αγώνα, γεγονός που 
έφερε το γρήγορο τάιμ άουτ και 
την έκρηξη του Γιώργου Μπαρ-
τζώκα. Ούτε αυτό βέβαια άλλαξε 
την κατάσταση για τους γηπε-
δούχους, οι οποίοι είδαν το 
Περιστέρι να βρίσκει ρυθμό και 
με όπλο τα τρίποντα να φτάνει 
στο +12 (11-23) στο 11ο λεπτό 
της αναμέτρησης.

Παρά την αστοχία που ακολού-
θησε για τα επόμενα επτά λεπτά 
μάλιστα, η ομάδα του Μίλαν 
Τόμιτς διατηρήθηκε σε θέση 
οδηγού, χάρη στην εκτελεστική 
ικανότητα του Τέραν Πέτεγουεϊ 
(16 πόντοι με 6/10 σουτ στο ημί-
χρονο). Το πρώτο μέρος έκλεισε 
με το Περιστέρι στο +7 (28-
35) και τον Ολυμπιακό να είναι 
άστοχος τόσο στα δίποντα (7/16) 
όσο και στα τρίποντα (3/12).
Μετά την ανάπαυλα, άπαντες 
περίμεναν πως οι γηπεδούχοι θα 
εμφανιστούν πολύ καλύτεροι, με 
περισσότερη ενέργεια και διά-
θεση να «τελειώσουν» το παι-
χνίδι. Η εικόνα στο μπροστινό 
μέρος του παρκέ ήταν ελαφρώς 
βελτιωμένη, τα προβλήματα 
στην άμυνα παρέμεναν όμως -ο 
Δημήτρης Μωραΐτης ήταν πλέον 
η αιχμή του δόρατος για το Περι-
στέρι. Κάπως έτσι, οι φιλοξενού-
μενοι παρέμειναν εξόχως αντα-
γωνιστικοί, κλείνοντας το τρίτο 
δεκάλεπτο στο +3 (51-54 στο 
30’).
Το ντέρμπι συνεχίστηκε στο 
μεγαλύτερο διάστημα της τέταρ-
της περιόδου, δεδομένου πως 
οι παίκτες του Μίλαν Τόμιτς 
έβρισκαν -με κάθε αφορμή- τον 
τρόπο να χτυπήσουν την αντί-
παλη άμυνα. Ο Ολυμπιακός 
όμως, πήρε βαθιά ανάσα λίγο 
μετά από τα μισά του δεκαλέ-
πτου, χάρη σε τρία σερί τρίπο-
ντα (δύο από τον Κώστα Σλούκα 
κι ένα από τον Γιαννούλη Λαρε-
ντζάκη) σε ενάμιση λεπτό, με 
αποτέλεσμα το +7 (69-62 στο 
37’).
Κάπου εκεί γράφτηκε επί της 
ουσίας ο επίλογος της αναμέ-
τρησης, αφού οι φιλοξενούμε-
νοι δεν είχαν την ενέργεια και 
την ευστοχία για να κυνηγήσουν 
την ανατροπή. Το τρίποντο, δε, 
του Σακίλ ΜακΚίσικ στο 1’27’’ 
αποτέλεσε τη χαριστική βολή για 
το Περιστέρι, που πάλεψε, αλλά 
είδε τον Ολυμπιακό να φτάνει εν 
τέλει στη νίκη.
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