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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Αν ζητάς φίλε μου, 

η γυναίκα σου να 

είναι ένας άγγελος 

στη ζωή σου, 

φρόντισε πρώτα να 

της δημιουργήσεις 

έναν παράδεισο... 

οι άγγελοι δεν ζουν 

στην κόλαση!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Θέλω κι όχι μόνο εύχομαι 

να σας βρίσκω καλά με τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα 

και η καθημερινότητα σας να έχει πάντα 

θετική αύρα και σκέψη ώστε να ξεπερνάτε 

τα όποια προβλήματα (αναπόφευκτο) σας 

παρουσιάζονται και που μερικές φορές 

πολλαπλασιάζονται και πρέπει να τα 

αντιμετωπίζετε για το καλό το δικό σας αλλά 

και της οικογένειας σας. 

Καλά μου φιλαράκια, είμαι τόσο χαρούμενος 

κι ευλογημένος που μπορώ ακόμη, μετά από 

55 χρόνια που υπηρετώ αυτό το λειτούργημα 

που λέγεται ΕΚΔΟΤΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, να επικοινωνώ με φίλους 

και φίλες από τα πέρατα της γης και να 

μου θυμίζουν στιγμές αλησμόνητες αλλά 

(και λόγω ηλικίας) να ξεχνάω και να μου 

έρχονται δάκρυα στα μάτια όταν μου τα 

θυμίζουν.  Φυσικά, μερικές αναρτήσεις και 

αναμνήσεις φαίνονται αλαμπουρνέζικα για 

τις καινούργιες γενιές. Το Facebook αλλά και 

γενικά όλων των νέων μέσων ενημέρωσης κι 

επικοινωνίες μου ανταλλάσσει απόψεις όχι 

μόνο με ανθρώπους που ούτε ξέρεις από που 

κρατάει η σκούφια τους ή τι καπνό φουμάρουν, 

που έλεγε και η αξέχαστη μανούλα μου.

Και πραγματικά τρελαίνομαι που μπορείς να 

μιλάς με αγνώστους για σημαντικά ζητήματα 

της οικογενειακής ή επαγγελματικής σου 

ζωής και να επηρεάζεσαι από την γνώμη τους, 

αγνοώντας ακόμα και τις συμβουλές ή τις 

προτροπές της οικογένειας σου.

Καλά μου φιλαράκια, θλίβομαι κάθε μέρα με 

το τι γίνεται παγκοσμίως και κάποιες φορές 

λέω με τους εκλεκτούς μου συνεργάτες 

μήπως δεν πρέπει να δημοσιεύουμε ακραία 

εγκληματικά φαινόμενα, μήπως δίνουμε και 

ιδέες σε επίδοξους τρομοκράτες και ταραξίες; 

Βλέπουμε πλέον ότι η ζωή του ανθρώπου δεν 

έχει καμία αξία. Προχθές κάποιος μπήκες στο 

νοσοκομείο γιατί ήθελε λέει να σκοτώσει τον 

γιατρό του γιατί του είχε κάνει εγχείρηση 

στην πλάτη και πόναγε. Πήρε το όπλο, πήγε 

στο νοσοκομείο του γιατρού του και σκότωσε 

τρεις γιατρούς κι έναν ασθενή και μετά 

αυτοκτόνησε. Το κάθαρμα…

Κι αυτό είναι από τα ελάχιστα κακουργήματα 

που έχουμε διαβάσει μετά τον τραγικό θάνατο 

των παιδιών μέχρι 10 ετών στο σχολείο στο 

Τέξας. Και το τερατούργημα που σκότωσε στο 

ξύλο τη γυναίκα του στην Αλεξανδρούπολη 

και πήγε ο θείος του στο δικαστήριο μάρτυρας 

κι είπε στον δικαστή «Που βρίσκετε το 

παράλογο, όλοι δέρνουμε εδώ τις γυναίκες 

μας…» Και συνεχίζει ο μαλακάς «φυσικά 

τις δέρνουμε, δεν τις σκοτώνουμε»… ΕΛΕΟΣ 

ΑΔΕΛΦΙΑ…

Δεν ξέρω οι νέες γενιές πως θα ζήσουν και θα 

αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Δεν ξέρω 

που βαδίζουμε, γιατί πλέον καμία πυξίδα δεν 

μπορεί να μας κατευθύνει… ΧΑΟΣ. Κουράγιο 

στις νέες γενιές. 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Ακσενέρ: Ο Ερντογάν να καταδικαστεί ισόβια - Κιλιτσντάρογλου: Να 
κρατά το στόμα του κλειστό για να τον μπερδεύουν με άνθρωπο

Μ
ε «καζάνι που βράζει» μοιάζει το πολιτικό σκη-
νικό στη γειτονική Τουρκία μετά τους πρωτο-
φανείς χαρακτηρισμούς του Τούρκου Προέ-
δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις γυναίκες 

που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 
2013 στο Πάρκο Γκεζί της Κωνσταντινούπολης.
Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος 
AKP, ο Ερντογάν επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι οι διαδηλω-
τές είχαν μπει σε τζαμί κρατώντας μπίρες στα χέρια.
«Αυτοί οι τρομοκράτες στο τέμενος Μπεζμιαλέμ βρώμισαν 
το τζαμί με μπουκάλια μπίρας. Είναι σάπιοι μέχρι το κόκαλο, 
είναι τσ...λες» είπε, χρησιμοποιώντας την τουρκική λέξη 
«sürtük»
Μέσα σε αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα φουντώνει η κρι-
τική της αντιπολίτευσης η οποία σήμερα ξεπέρασε κάθε 
όριο καθώς η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, Μεράλ Ακσε-
νέρ, μίλησε για πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης του σε περί-
πτωση που ο Ερντογάν φύγει από την εξουσία.
«Δεν είσαι εσύ που τρέφεσαι απο την πόλωση; Aν υπάρχει 
αναδρομική ισχύ των νόμων σου εσυ θα πρέπει να κατα-
δικαστείς σε ισόβια κάθειρξη. Διότι κύριε Ερντογάν κανέ-
νας δεν μπορεί να σε ξεπεράσει στο να βάζει σε εμφύλια 
σύγκρουση τον λαό της χώρας», είπε συγκεκριμένα η Ακσε-
νέρ.

Κιλιτσντάρογλου: Ο Ερντογάν να κρατά το 
στόμα του κλειστό για μοιάζει με άνθρωπο!
Στο μεταξύ μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμμα-
τος (CHP) και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών 
γνωστοποίησαν πως θα κινηθούν νομικά κατά του προέ-
δρου Ερντογάν μετά τους χαρακτηρισμούς του. Ο ηγέτης 
του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, συνέστησε στον Ερντο-
γάν να κρατά το στόμα του κλειστό, μέσω ανάρτησης που 
έκανε στο Twitter.
Συγκεκριμένα, ο Κιλιτσντάρογλου έγραψε, απευθυνόμενος 
στον Ταγίπ Ερντογάν:
«Έχω μια συμβουλή για εσένα, που βρίζεις γυναίκες. Καλύ-
τερα να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να σε μπερδεύουν 
με άνθρωπο, παρά να το ανοίγεις και να απομακρύνεις κάθε 
αμφιβολία».

«Ράπισμα» από Κομισιόν, ΗΠΑ, Γερμανία και 
Γαλλία σε Ερντογάν για τις προκλήσεις κατά 
της Ελλάδας
Κλιμακώνονται καθημερινά οι προκλήσεις της Τουρκίας σε 
βάρος της Ελλάδας με δηλώσεις από τον πρόεδρο, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, μέχρι και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, 
των κεμαλιστών, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ο Τούρκος πρόεδρος 
δήλωσε πως για εκείνον δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης, ότι 
δεν θα συζητά από εδώ και στο εξής με την Ελλάδα, ενώ και 
ο Τούρκος ΥΠΕΞ έδειξε χάρτες δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα 
θέσει «θέμα κυριαρχίας σε συγκεκριμένα νησιά αν δεν απο-
στρατιωτικοποιηθούν».
Ωστόσο, το κρεσέντο των ανθελληνικών δηλώσεων ακο-
λούθησε μία «ομοβροντία» από δηλώσεις καταδίκης από τη 
διεθνή κοινότητα, εναντίον της Τουρκίας για τις προκλήσεις 
και την παραβατική συμπεριφορά εναντίον της χώρας μας.  
ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία και εσχάτως η Κομισιόν «ράπισαν» 
διαδοχικά την Τουρκία με την ΕΕ να τονίζει ότι «οι τουρκικές 
υπερπτήσεις πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές 
παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο».
«Η Επιτροπή έχει επίγνωση της πρόσφατης αύξησης των 
παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρ-
κικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς και από μη επανδρωμένα 
οχήματα αέρος (UAV)», αναφέρει η Κομισιόν, απαντώντας 
σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλο-
γιάννη για τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών.
«Οι πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνι-
κές κατοικημένες περιοχές αποτελούν παραβίαση του Διε-
θνούς Δικαίου, ενώ η Τουρκία οφείλει να δεσμευτεί ρητά 
υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφω-

νιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με προ-
σφυγή εφόσον απαιτείται στο Διεθνές Δικαστήριο», προ-
σθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να απαιτεί από την Τουρκία να 
παύσει όλες τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις 
σχέσεις καλής γειτονίας καθώς και να σέβεται την κυριαρ-
χία όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 
των χωρικών τους υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου 
τους», καταλήγει η Κομισιόν.
Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal 
σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών για τα ελληνικά νησιά, εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της χώρας μας σε 
αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η κυριαρχία και η εδα-
φική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται 
σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλά-
δας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται». Συνεχίζοντας, ο 
εκπρόσωπος επανέλαβε τη πάγια θέση των ΗΠΑ, η οποία 
ενθαρρύνει τους νατοϊκούς συμμάχους Ελλάδα και Τουρ-
κία να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών 
με διπλωματικό τρόπο.
Ωστόσο, απηύθυνε έκκληση για την αποφυγή προκλητικής 
ρητορικής που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των 
εντάσεων. Τέλος, η δήλωση του εκπροσώπου του αμερι-
κανικού υπουργείου Εξωτερικών καταλήγει με την επισή-
μανση ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία είναι και οι δύο ισχυροί 
εταίροι και σύμμαχοι κλειδί των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ».
Με την τουρκική προκλητικότητα σε κάθε επίπεδο να έχει 
ξεπεράσει τα όρια τις τελευταίες εβδομάδες, ο εκπρόσωπος 
του καγκελάριου Όλαφ Σολτς ρωτήθηκε από ελληνικό μέσο 
(Open) για τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι 
στην Άγκυρα, με αφορμή την τακτική που ακολουθεί κατά 
της Ελλάδας, καθώς και τι είπαν ο Γερμανός καγκελάριος με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα στη 
χθεσινή τους συνάντηση στις Βρυξέλλες.
«Ο καγκελάριος (Όλαφ Σολτς) είναι της άποψης ότι ειδικά 
σε αυτή την τρέχουσα κατάσταση, επιβάλλεται όλοι οι σύμ-
μαχοι στο ΝΑΤΟ να είναι ενωμένοι, να απέχουν από προ-
κλήσεις μεταξύ τους. Η παραβίαση του ελληνικού εναέριου 
χώρου και η υπέρπτηση ελληνικών νησιών δεν είναι σωστή. 
Και φαίνεται αντιπαραγωγικό και ενάντια στο πνεύμα της 
Συμμαχίας το να κλείνεις την πόρτα σε συνομιλίες με άλλους 
συμμάχους», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Βόλφγκανγκ Μπούχνερ, αναφερόμενος στις συνο-
μιλίες που είχε χθες, Τρίτη, ο καγκελάριος με τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες σχετικά με τις 
εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

«Καζάνι που βράζει» η Άγκυρα, 
με τον Ερντογάν στο στόχαστρο, 
μετά τους πρωτοφανείς 
χαρακτηρισμούς του για τους 
διαδηλωτές - «Είναι σάπιοι μέχρι 
το κόκαλο, είναι τσ...λες» είχε 
αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος 
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Τ
ις καλοκαιρινές διακοπές της στην 
Ελλάδα φαίνεται ότι αναπολεί η Σο-
φία Βεργκάρα, όπως έδειξε στην 
πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο 

Facebook.
Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη ηθποιός μοι-
ράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους 
στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη χώρα. 
Στις φωτογραφίες απεικονίζεται η Κολομ-
βιανή σταρ με μαγιό να απολαμβάνει τον 
ήλιο, με φόντο ελληνικά τοπία και παραλίες, 
ενώ σε μία φωτογραφία ποζάρει σε κατά-
στημα με παραδοσιακά εδέσματα.
«Λατρεύω την Ελλάδα και έχω πολύ καλούς 
φίλους εκεί. Αυτός ο τόπος είναι στην καρ-
διά μου. Τα τελευταία πέντε χρόνια έρχο-
μαι κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο. Λατρεύω 

τη θάλασσα, τον γαλάζιο ουρανό, το υπέ-
ροχο φαγητό. Πραγματικά δεν έχω φάει πιο 
νόστιμα πιάτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου 
αρέσει να βγαίνω τα βράδια έξω, να διασκε-
δάζω - εκεί το κάνω. Εχω και πολύ καλούς 
Ελληνες φίλους που με κάνουν να αισθάνο-
μαι ότι είμαι σπίτι μου με τη ζεστή φιλοξε-
νία τους. Στη Μύκονο δεν με ενοχλούν ούτε 
οι παπαράτσι - είναι ευγενικοί και χαμο-
γελαστοί. Οπως όλοι οι Ελληνες. Εύχομαι 
να καταφέρω και φέτος να έρθω έστω και 
για λίγες μέρες. Πέρυσι ανέβαζα συνέχεια 
φωτογραφίες στο Twitter και τους είχα τρε-
λάνει όλους στο Χόλιγουντ. Είχαν σκάσει 
από τη ζήλια τους», είχε δηλώσει σε παλαιό-
τερη συνέντευξή της η Σοφία Βεργκάρα για 
την Ελλάδα.

Σοφία Βεργκάρα: Αναπολεί το ελληνικό 
καλοκαίρι και «πλημμυρίζει» τα social 
media με φωτογραφίες από τη χώρα μας 

Το «τρίο των παραισθήσεων»  
διατηρούσε ιστοσελίδα πώλησης 
δήθεν «ελιξίριων ομορφιάς», μέσω της 
οποίας λάμβαναν τις παραγγελίες των 
ναρκωτικών ουσιών που έστελναν σε 
όλο τον κόσμο - Όσα κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ. 
από την υπόθεση

Α
υτό είναι το εκρηκτικό μοντέλο από τη 
Βραζιλία που περνούσε τα καλοκαίρια 
της στη Μύκονο και μαζί με δύο ακό-
μη άτομα, είχαν στήσει εργαστήριο 

παρασκευής διμεθυλοτρυπταμίνης (DMT) μιας 
παραισθησιογόνου ουσίας που χρησιμοποιεί-
ται σε παγανιστικές τελετές στη Λατινική Αμερι-
κή. Συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος από 
τη Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.
Η υπόθεση, είχε εξιχνιαστεί τον περασμένο 
Φεβρουάριο, όταν είχε συλληφθεί ο Έλληνας 
σύντροφος της και ένα ακόμη 
άτομο. Για την ίδια είχε εκδο-
θεί  ένταλμα σύλληψης και 
ήταν  καταζητούμενη.
Το “τρίο των παραισθήσεων” 
διατηρούσε και ιστοσελίδα 
πώλησης δήθεν «ελιξίριων 
ομορφιάς», μέσω της οποίας 
λάμβαναν τις παραγγελίες 
των ναρκωτικών ουσιών που 
έστελναν σε όλο τον κόσμο.Η 
σύλληψη της 28χρονης, έγινε μεσημβρινές 
ώρες της 30-5-2022, στο χώρο του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.
Στις  7   Φεβρουαρίου είχε συλληφθεί στο πλαί-
σιο της αυτόφωρης διαδικασίας στου Ζωγρά-
φου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, η 31χρονη Ελληνίδα συνεργός 
της, κατηγορούμενη για εγκατάσταση εργαστη-
ρίου παρασκευής διμεθυλοτρυπταμίνης (DMT) 
και εν συνεχεία συσκευασία και αποστολή 
αυτής, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων σε διάφο-
ρες χώρες του κόσμου. 
Συγκατηγορούμενοι της 31χρονης που ανα-
ζητούντο, ήταν  η 28χρονη Βραζιλιάνα και ο 
48χρονος Έλληνας φίλος της. Απο την έφοδο 
των αρχών, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -78- 
γυάλινα φιαλίδια με περιεχόμενο ουσία διμεθυ-
λοτρυπταμίνης συνολικού βάρους -2- κιλών και 
-402- γραμμ., το χρηματικό ποσό των -6.600- 
ευρώ, -102- φιαλίδια, -100- καπάκια δοσομε-
τρητές, πλήθος χάρτινων φακέλων αποστολής 

δεμάτων και δελτία ομαδικής κατάθεσης ταχυ-
δρομικών αντικειμένων. 
Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, έγινε, στο πλαίσιο 
δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλ-
ληψη εμπόρων ναρκωτικών, σε συνεργασία με 
την H . S . I ( Homeland Security Investigation ) 
της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και κατόπιν διερεύ-
νησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση 
ατόμων στην παρασκευή διμεθυλοτρυπταμί-
νης (DMT), εντοπίστηκε η οικία «εργαστήριο» 
παρασκευής της προαναφερθείσας ναρκωτι-
κής ουσίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική 
δράση των κατηγορουμένων.
Ειδικότερα, η 31χρονη κατελήφθη να παραδίδει 
σε υποκατάστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
για λογαριασμό των συγκατηγορούμενων της, 
-21- δέματα με προορισμό διάφορες χώρες, 
που περιείχαν -26- φιαλίδια με υγρό, συνολι-
κού καθαρού βάρους -910- γραμμ., στο οποίο 
ανιχνεύτηκε η ουσία διμεθυλοτρυπταμίνη ( 

DMT ).Από την έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε διαπι-
στώθηκε ότι οι κατηγορού-
μενοι είχαν εγκαταστήσει 
εργαστήριο παρασκευής 
διμεθυλοτρυπταμίνης σε 
οικία στο Βύρωνα και στη 
συνέχεια συσκεύαζαν και 
απέστελλαν τη ναρκωτική 
ουσία, μέσω ταχυδρομι-
κών δεμάτων, σε διάφορες 

χώρες, με το προκάλυμμα της αποστολής «ελι-
ξίριων ομορφιάς». 
Μάλιστα, διατηρούσαν και ιστοσελίδα πώλη-
σης «ελιξίριων ομορφιάς», μέσω της οποίας 
λάμβαναν τις παραγγελίες των ναρκωτικών 
ουσιών.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-78- γυάλινα φιαλίδια με περιεχόμενο διμεθυ-
λοτρυπταμίνη ( DMT ), συνολικού βάρους -2- 
κιλών και -402- γραμμ.
-22- φιαλίδια με περιεχόμενο άγνωστο υγρό, 
συνολικού βάρους -7.668- γραμμαρίων
-80- συσκευασίες με περιεχόμενο άγνωστη 
σκόνη συνολικού βάρους -3.015- γραμμαρίων
το χρηματικό ποσό των -6.600- ευρώ,
-102- φιαλίδια,
-100- καπάκια δοσομετρητές,
πλήθος χάρτινων φακέλων αποστολής δεμά-
των,
αυτοκόλλητα από τα υποτιθέμενα «ελιξίρια 
ομορφιάς» και
δελτία ομαδικής κατάθεσης ταχυδρομικών 
αντικειμένων.

«Ελ. Βενιζέλος»: Αυτό είναι το μοντέλο 
από την Βραζιλία που συνελήφθη για 
εργαστήριο παραγωγής παραισθησιογόνων
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«Θέλω, προφανώς, να εκφράσω από εδώ τη στήριξη όλων των Ευρωπαίων, και ιδιαίτερα της Γαλλίας. 
Κανείς δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο σήμερα την κυριαρχία ορισμένων κρατών - μελών και πιστεύω 
ότι οι δηλώσεις αυτές (σ.σ. οι τουρκικές) πρέπει να καταδικαστούν το ταχύτερο» είπε

Μ
ε μια βαρυσήμαντη πα-
ρέμβασή του, μετά το τέ-
λος των εργασιών της συ-
νόδου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, κα-
ταδίκασε τις δηλώσεις της τουρκικής 
πολιτικής ηγεσίας με τις οποίες αμ-
φισβητείται η ελληνική κυριαρχία σε 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με το 
ψευτοεπιχείρημα ότι η στρατιωτικο-
ποίησή τους είναι παράνομη. 
«Μια τελευταία λέξη εδώ, για να πω 
ότι κατά τις εργασίες του Συμβουλίου 
ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε 
πολύ έντονα την εύλογη ανησυχία της 
Ελλάδας και καταδίκασε τις δηλώσεις 
πολλών Τούρκων αξιωματούχων, οι 
οποίες αμφισβητούν την κυριαρχία της 
Ελλάδας σε πολλά νησιά της. Θέλω, 
προφανώς, να εκφράσω από εδώ τη 
στήριξη όλων των Ευρωπαίων, και ιδι-
αίτερα της Γαλλίας. Κανείς δεν μπορεί 
να θέτει σε κίνδυνο σήμερα την κυρι-
αρχία ορισμένων κρατών - μελών και 
πιστεύω ότι οι δηλώσεις αυτές (σ.σ. 
οι τουρκικές) πρέπει να καταδικα-
στούν το ταχύτερο, κάτι το οποίο μόλις 
έπραξα» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλ-
λικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Τσαβούσογλου: Θα θέσου-
με θέμα κυριαρχίας στα νη-
σιά του ανατολικού Αιγαίου 
αν δεν αποστρατιωτικοποιη-
θούν
Με εμπρηστικές δηλώσεις για το καθε-
στώς των νησιών του Αιγαίου επα-
νήλθε ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που 
πήρε σήμερα τη σκυτάλη της τουρ-
κικής προκλητικότητας, θέτοντας εκ 
νέου ζήτημα αποστρατιωτικοποίη-
σης των νησιών. Μάλιστα, μιλώντας 
στο πρακτορείο Anadolu, έδειξε χάρ-
τες «γκριζάροντας» όλο το ανατολικό 
Αιγαίο!
Ο Τσαβούσογλου ζήτησε την απο-

στρατιωτικοποίηση των νησιών του 
Αιγαίου, ειδάλλως προειδοποίησε ότι 
η Τουρκία θα ξεκινήσει συζήτηση για 
την κυριαρχία τους.
«Υπάρχει όρος και στις δυο συνθήκες 
για αποστρατιωτικοποίηση. Η Ελλάδα 
από το 1960 τα στρατιωτικοποιεί. Τα 
νησιά πρέπει να αποστρατιωτικοποι-
ηθούν. Αν δεν υποχωρήσει η Ελλάδα 
θα ανοίξουμε προς συζήτηση το θεμα 
κυριαρχίας τους», τόνισε, επισημαίνο-
ντας ότι η Άγκυρα έχει στείλει δύο επι-

στολές στον ΟΗΕ, με τις οποίες καταγ-
γέλλει την Αθήνα για παραβίαση των 
συνθηκών. 
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέ-
φερε ότι η Τουρκία βάζει τέλος στο 
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας 
Ελλάδας - Τουρκίας, κάτι για το οποίο 
στέλνει επιστολή, κάνοντας λόγο για 
εχθρικές δηλώσεις του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και 
για ασυνεπή στάση της Αθήνας στις 
προσπάθειες διαλόγου.
Μάλιστα, ο Τσαβούσογλου κατηγό-
ρησε τους Έλληνες πολιτικούς ότι νιώ-
θουν ότι δεν μπορούν να ευχαριστή-
σουν το κοινό τους αν δεν κάνουν επι-
θετικές παρατηρήσεις κατά της Τουρ-
κίας, τουλάχιστον 5-10 φορές την 
ημέρα. 

Κατηγορεί την Ελλάδα για ε-
πεκτατική πολιτική
Ο Τσαβούσογλου επιμένει να κατηγο-
ρεί την Ελλάδα για επεκτατική πολι-
τική, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι το 

κίνητρο εξαιτίας του οποίου παραβιά-
ζεται το καθεστώς. «Το Διεθνές Δίκαιο 
είναι ξεκάθαρο» συμπλήρωσε.
Αναφερόμενος στο ταξίδι Μητσο-
τάκη στις ΗΠΑ είπε ότι ο Έλληνας 
πρωθυπουργός μίλησε εναντίον μιας 
χώρας του ΝΑΤΟ και έκανε λόμπι 
στο Κογκρέσο εναντίον της Τουρκίας 
σημειώνοντας: «Εχουν μένος εναντίον 
μας».

Οικονόμου: Ανιστόρητες και 
απαράδεκτες οι δηλώσεις 
Τσαβούσογλου
Κλιμακούμενη προκλητικότητα κατα-
λόγισε στην Τουρκία ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, που 
σχολίασε στον Real Fm ότι οι δηλώ-
σεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου είναι 
απαράδεκτες και ανιστόρητες. 
«Αντιμετωπίζουμε άμεσα αυτές τις 
απαράδεκτες δηλώσεις σε όλα τα επί-
πεδα, στους συμμάχους και στις διμε-
ρείς σχέσεις. Είναι ανιστόρητες αυτές 
οι δηλώσεις και δεν εδράζονται που-
θενά. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα 
πίσω στην κυριαρχία μας και την προ-
στασία της. Όλα αυτά αντανακλούν 
τα πολλαπλά εσωτερικά προβλήματα 
του Ερντογάν, την νευρικότητα και τη 
δυσαρέσκεια που υπάρχει εξαιτίας 
των αλλεπάλληλων επιτυχιών του 
πρωθυπουργού στη διεθνή σκηνή» 
είπε ο κ. Οικονόμου.
Τέλος ανέφερε ότι «υβριδικές απειλές» 
μπορεί να είναι απειλές όπως στον 
Έβρο το 2020, ή στην κυβερνοασφά-
λεια, και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση 
διαχειρίστηκε επιτυχώς τέτοιες απει-
λές, που δεν είδαν το φως της δημο-
σιότητας. «Κάθε χώρα που αντιλαμ-
βάνεται το διεθνές περιβάλλον οφεί-
λει να παίρνει τα μέτρα της να τις αντι-
μετωπίσει. Στο παρελθόν διαχειριστή-
καμε επιτυχώς τέτοιες απειλές που δεν 
είδαν το φως της δημοσιότητας όπως 
στο χώρο της κυβερνοασφάλειας» 
είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Μακρόν: Η Τουρκία 
δεν μπορεί να αμφισβητεί την κυριαρχία της 
Ελλάδας στα νησιά 

Η Τουρκία άλλαξε επίσημα 
το όνομά της σε «Türkiye» 

Ο ΟΗΕ ενέκρινε το επίσημο αίτημα της 
Τουρκίας να αλλάξει τη διεθνή της ονομασία 
– Το όνομα θα χρησιμοποιείται σε διεθνή 
φόρα και σε επίσημα έγγραφα που 
χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εθνόσημα, όπως 
Turkei ή Turkuie

Ν
αι» στο επίσημο αίτημα της Τουρκίας να με-
τονομαστεί στις ξένες γλώσσες σε «Türkiye» 
αντί για «Turkey» είπαν τα Ηνωμένα Έθνη, 
όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού 

Γραμματέα, Stefan Dijarik,
Η αλλαγή του ονόματος έγινε κατόπιν επιστολή που 
έστειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου στον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. 
Η επιστολή παρελήφθη την Τετάρτη και η αλλαγή του 
ονόματος τίθεται σε ισχύ από εκείνη την ημέρα.
Σύμφωνα με το Anadolu, το όνομα «Türkiye» θα χρη-
σιμοποιείται σε όλα τα διεθνή φόρουμ και σε επίσημα 
έγγραφα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εθνό-
σημα, όπως Turkei ή Turkuie.
Ο Τσαβούσογλου έγραψε προηγουμένως στο Twitter 
ότι η Άγκυρα είχε υποβάλει επίσημο αίτημα του ΟΗΕ 
για αλλαγή του ονόματος της χώρας σε ξένες γλώσσες. 
Εξήγησε ότι η αλλαγή υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των 
βημάτων της Άγκυρας που στοχεύουν στην «αύξηση 
του κύρους της χώρας στη διεθνή σκηνή».
Η Τουρκία ξεκίνησε τη διαδικασία αλλαγής του διε-
θνούς της ονόματος σε Türkiye από τον Δεκέμβριο, 
όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με διάταγμά του ζήτησε 
από τους πολίτες να χρησιμοποιούν τη νέα ονομασία.
«Το Türkiye είναι αποδεκτό ως ονομασία-ομπρέλα για 
τη χώρα μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο» είχε πει, 
προσθέτοντας ότι το νέο όνομα αποτελεί την καλύ-
τερη αναπαράσταση και έκφραση του πολιτισμού και 
των αξιών του τουρκικού λαού.Παράλληλα, ο Τούρ-
κος πρόεδρος κάλεσε τις εταιρείες να χρησιμοποιούν 
το «made in Türkiye» για τα εξαγόμενα αγαθά τους και 
έδωσε εντολή στις κρατικές υπηρεσίες να το χρησιμο-
ποιούν στην αλληλογραφία τους.
Τότε, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TRT είχε 
επικαλεστεί «μη κολακευτικές» συνεκδοχές της λέξης 
Turkey στα αγγλικά, λέγοντας πως αναφέρεται είτε για 
να περιγράψει «ένα μεγάλο πτηνό ιθαγενές της Βόρειας 
Αμερικής» είτε «κάτι που αποτυγχάνει άσχημα».
Ο όρος Türkiye «αντιπροσωπεύει και εκφράζει την 
κουλτούρα, τον πολιτισμό και τις αξίες του τουρκικού 
έθνους με τον καλύτερο τρόπο», αναφερόταν στο διά-
ταγμα του Ερντογάν, σύμφωνα με το Anadolu.
Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως ο ακριβής 
λόγος πίσω από αυτή την απόπειρα μετονομασίας, 
καθώς και ο χρόνος στον οποίο γίνεται αυτή δεν είναι 
σαφής.
Η κρατική ραδιοτηλεόραση TRT επικαλέσθηκε το 
Δεκέμβριο «μη κολακευτικές» συνεκδοχές της λέξης 
Turkey στα αγγλικά, λέγοντας πως αναφέρεται είτε για 
να περιγράψει «ένα μεγάλο πτηνό ιθαγενές της Βόρειας 
Αμερικής» είτε «κάτι που αποτυγχάνει άσχημα».
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Θρίλερ τα ξημερώματα στο 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 
- Ο άνδρας κρατούσε πανό 
που έγραφε «Βασιλιάς Μίνωας 
Πραξικόπημα» και έλεγε στους 
αστυνομικούς ότι είναι άγγελος 
του Θεού

M
ε ένα παραληρηματικό κεί-
μενο που είχε αναρτήσει σε 
λογαριασμό του στα social 
media ενημέρωνε για την 

πράξη του ο 37χρονος Σ.Β., ο οποίος πή-
γε ένοπλος τα ξημερώματα στο Σύνταγ-
μα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες 
από την ΕΛΑΣ, ο 37χρο-
νος, που φέρεται να αντι-
με τωπίζε ι ψυχολογ ικά 
προβλήματα, λίγο μετά 
τ ις 03:00, βρέθηκε σε 
έξαλλη κατάσταση μπρο-
στά από το μνημείο του 
Άγνωσ του Στρατ ιώτη, 
κρατών τας μια καρα-
μπίνα. Ο άνδρας φώναζε 
και έβριζε ενώ κρατούσε και ένα πανό 
που έγραφε «Βασιλιάς Μίνωας πραξι-
κόπημα».
Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν 
από το σημείο οι Εύζωνες, ενώ ο ευρύ-
τερος χώρος αποκλείστηκε από ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις.
Στην ανάρτησή του προειδοποιούσε 
πως θα κάνε ι… πραξ ικόπημα σ τη 
Βουλή, ενώ έλεγε στους αστυνομικούς 
ότι είναι άγγελος του Θεού και άναβε 
κεριά.
Ο 37χρονος, εμφανίστηκε στο Σύνταγμα 
σε κατάσταση αμόκ γύρω στις 03:00 το 
πρωί, κρατώντας μία καραμπίνα και 
κατευθύνθηκε προς το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη, απειλώντας να 
ανοίξει πυρ.
Ο Σ.Β., που συνελήφθη από άνδρες της 
ΕΚΑΜ, σύμφωνα με πληροφορίες αντι-
μετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλή-
ματα.
Στο κείμενο που έχει δημοσιεύσει στα 
social meida, αναφέρει μεταξύ άλλων 
ακατάληπτων, ότι «μόλις πεθάνω θα 
γ ίνε ι σε ισμός Αρμαγεδων. Θα επι-
στρέψω σε 3 μέρες Θεός της φωτιάς και 

θα αυτοκτονήσετε όλοι. Θα σας κόβω 
τα κεφάλια έναν έναν και θα σας κάψω 
ζωντανούς, άνδρες και γυναίκες δεν 
έχει χάρισμα σε κανέναν».
Την ανάρτησή του μάλιστα συνοδεύει 
και με φωτογραφίες, με το πανό, αλλά 
και την καραμπίνα με την οποία πήγε τα 
ξημερώματα στο Σύνταγμα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του 
37χρονου
Πραξικόπημα στην βουλή βασιλιάς 
Μίνωας δικαστής της Αβύσσου. Μόνος 
μου. Έρχομαι οπλισμένος στην βουλή.
Πολιτικοί,  εφοπλιστές, τραπεζίτες, 
εισαγγελείς, δημοσιογράφοι, παρου-
σιαστές ,  ηθοποιοί,  τραγουδιστές , 

μοντέλα, άτομα της 
τ η λ ε ό ρ α σ η ς  ε ί σ τ ε 
νεκροί όλοι από αυτο-
κτονία.
Μόλις πεθάνω θα γίνει 
σεισμός Αρμαγεδων. 
Θα επιστρέψω σε 3 
μέρες Θεός της φωτιάς 
και θα αυτοκτονήσετε 
όλοι. Θα σας κόβω τα 

κεφάλια έναν έναν και θα σας κάψω 
ζωντανούς, άνδρες και γυναίκες δεν έχει 
χάρισμα σε κανέναν.
Καλώ πανελλαδική επανάσταση. Λιθο-
βολισμός σε όσους αναφέρω μέχρι 
θανάτου. Διαταγή Βασιλέας Μίνωας. 
Κουμμουνιστές, αναρχικοί, ρομά, εθνι-
κιστές, πολίτες, αστυνομικοί, στρατιω-
τικοί, απαγορεύω την έξοδο τους από 
την χώρα. Αποκεφαλισμό, λιθοβολισμό 
δημόσιο μπροστά σε κάμερες. Ο Ηλίας 
Κασιδιάρης είναι δεξί χέρι του βασιλιά, 
συλλαμβάνονται όλοι μετά από τον σει-
σμό και θα ακρωτηριαστούν και καούν 
με εκτέλεση από μένα. Τιμωρία θάνατος.
Ο Νίκος Κοκλωνης και ο Καλλίδης 
θέλανε να τρολάρουν τον βασιλιά και 
τον Θεό. Αποκεφαλισμό δημόσιος στην 
πλατεία Συντάγματος όλοι οι διάσημοι. 
Μου κάνει κούκου σας απαντάει ο Θεός 
και θα σας γ@@@ όλους.
Ενημερώστε όλο τον πλανήτη ξεκινάω 
Πραξικόπημα.
Υ. Σ Η Κατερίνα Καινούργιου απορρί-
πτεται από βασίλισσα είναι νεκρή μαζί 
με τους υπόλοιπους. Χειλόπιτα από τον 
Θεό για ασέβεια τιμωρήθηκε με θάνατο.

επικαιρότητα

Σύνταγμα: «Θα σας κόβω τα κεφάλια ένα 
ένα», είχε γράψει στα social media πριν 
πάει ένοπλος στον Άγνωστο Στρατιώτη 

Πιερρακάκης: Μετά τον Λευκό 
Οίκο στα γραφεία της SpaceX του 
Έλον Μασκ 

Ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  πέρασε το 
κατώφλι των γραφείων της 
SpaceX και της Starlink του Έλον 
Μασκ - Συζητήθηκε η πρόσφατη 
έναρξη της υπηρεσίας 
δορυφορικού ίντερνετ στην 
Ελλάδα

Σ
υνεχίζει τις συναντήσεις με 
αξιωματούχους της κυβέρ-
νησης των ΗΠΑ αλλά και με 
στελέχη επιχειρήσεων, ο υ-

πουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος βρί-
σκεται στην αντίπερα όχθη του Ατλα-
ντικού.
Ο κ. Πιερρακάκης ο οποίος βρίσκε-
ται στην Ουάσινγκτον, ενημέρωσε με 
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πως επισκέφθηκε τα γρα-
φεία της SpaceX και της Starlink του 
Έλον Μασκ στην αμερικανική πρω-
τεύουσα σημειώνοντας πως συζητή-
θηκε η πρόσφατη έναρξη της υπη-
ρεσίας της Starlink με το δορυφο-
ρικό ίντερνετ στην Ελλάδα αλλά και 
η εμβάθυνση της συνεργασίας σε 
θέματα κάλυψης και συνδεσιμότητας.
Την Τετάρτη, ο Υπουργός Επικρα-
τείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο, στο 
Eisenhower Executive Office Building, 
με τον Tarun Chhabra, Γενικό Διευθυ-
ντή Τεχνολογίας και Εθνικής Ασφά-
λειας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφα-
λείας των ΗΠΑ, με τον οποίο συζήτη-
σαν ζητήματα ψηφιακής στρατηγικής.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσί-
ασε στην σύμβουλο του προέδρου 
Biden Neera Tanden, σ την Chief 
Information Officer της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ Clare Martorana, στην επι-
κεφαλής του US Digital Service Mina 
Hsiang και στις «ψηφιακές ομάδες» 
των Υπουργείων (όσους, δηλαδή, 
υλοποιούν ψηφιακές πολιτικές σε 
εθνικό επίπεδο) τη φιλοσοφία και 
τη λειτουργία του gov.gr, δίνοντας 
έμφαση στη διευκόλυνση της καθη-
μερινότητας και στη δημιουργία ενός 
ευέλικτου και αποδοτικού δημοσίου 
τομέα.
Ακόμη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης 
συνάντησε την Emily Tavoulareas και 
τον Aaron Snow, οι οποίοι βρίσκο-
νται πίσω από τον σχεδιασμό των 
περισσότερων ψηφιακών πολιτικών 
στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η συζήτηση 
περιστράφηκε γύρω από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των κρατών, με το 
παράδειγμα της Ελλάδας να βρίσκεται 
στο επίκεντρο.
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επικαιρότητα

Έντονες οι πληθωριστικές πιέσεις 
- Η τιμή για ένα τυλιχτό σουβλάκι 
έχει φτάσει στα 3,30 ευρώ, 
αυξημένη κατά 30% σε σχέση με 
το περασμένο καλοκαίρι 

Σ
ε μια περίοδο που ο πληθωρι-
σμός βρίσκεται σε ανοδική πο-
ρεία, Έλληνες ιδιοκτήτες κέ-
ντρων εστίασης ετοιμάζονται 

με δυσκολία για την καλοκαιρινή σε-
ζόν.
Οι τ ιμές σ το σουβλάκι αυξήθηκαν 
πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενό-
ταν, ενώ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα 
κινείται σε υψηλό 28ετίας.
Όπως σημειώνει το Reuters, πλέον, 
με την αύξηση των τιμών, θα σκεφτεί 
κανείς να αγοράσει το 
σουβλάκι που μέχρι πρό-
τινος ήταν ένα από τα πιο 
προσιτά - σε οικονομικό 
επίπεδο - γεύματα.
Η τ ιμή γ ια ένα τυλιχ τό 
σουβλάκ ι,  με τζατζ ίκ ι 
και σαλάτα, όπως επι-
σημαίνει το πρακτορείο 
ειδήσεων, έχει φτάσει στα 3,30 ευρώ, 
αυξημένη κατά 30% σε σχέση με το 
περασμένο καλοκαίρι.
Ο λόγος γ ια τον οποίο παρατηρεί-
ται άνοδος στις τιμές οφείλεται τόσο 
στην υγειονομική κρίση όσο και στον 
πόλεμο που έχουν διαταράξει τις αλυ-
σίδες εφοδιασμού.
«Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας έχει 
επηρεάσει πολύ» δήλωσε στο Reuters 
ο 79χρονος Θανάσης Γκόλας, ένας από 
τους μακροβιότερους ιδιοκτήτες εστι-
ατορίων κεμπάπ στο Μοναστηράκι, ο 
οποίος προσθέτει ότι οι πελάτες έχουν 
αρχίσει να μειώνονται αισθητά.
«Στο παρελθόν, θα αγόραζα τρία ή 
δύο σουβλάκια, σήμερα αγόρασα 
ένα επειδή είναι πολύ ακριβά και οι 
μισθοί χαμηλοί» είπε ο Μορίνα Ντότσι, 
58χρονη καθαρίστρια που λαμβάνει 
μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 720 
ευρώ.
Η Ένωση Ψητοπωλείων και Εστιατο-
ρίων στην Αθήνα αναφέρει ότι η τιμή 
του χοιρινού κρέατος έχει αυξηθεί 
κατά 30% τους τελευταίους 12 μήνες, 

του ηλιελαίου που εισάγεται γενικά 
από την Ουκρανία κατά 125% και οι 
λογαριασμοί ρεύματος πάνω από 
100%.

Eurostat: Στο 10,7% έφτασε ο 
πληθωρισμός τον Μάιο στην 
Ελλάδα
Nέα υψηλά κατέγραψε ο πληθωρισμός 
τον Μάιο εξαιτίας της ανοδικής πορείας 
των τ ιμών στην ενέργεια, οι οποίες 
πυροδοτούν κύμα ανατιμήσεων σε ένα 
ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοι-
χε ία που ανακοίνωσε την Τρίτη η 
Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης 
τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα έσπασε 
όλα τα ρεκόρ από καταβολής ευρώ 
και ευρωζώνης: με βάση τις πρώτες 

εκτ ιμήσεις, έφτασε σ το 
10,7% το Μάιο από 9,1% 
τον Απρίλιο και 6,9% τον 
Μάρτιο.
Στις χώρες της Ευρωζώ-
νης ο ετήσιος πληθωρι-
σμός έφθασε στο 8,1%.
Πληθωρισμό υψηλότερο 
από τον ελληνικό εμφανί-

ζουν τον Μάιο η Εσθονία με 20,1%, η 
Λιθουανία με 18,5%, η Λετονία 16,4% 
και η Σλοβακία με 11,8%. Από κοντά 
ακολουθούν την Ελλάδα η Ολλανδία 
με 10,2%, το Βέλγιο με 9,9% και το 
Λουξεμβούργο με 9,1%. Όλες οι άλλες 
χώρες της Ευρωζώνης έχουν πληθωρι-
σμό 8,1%-8,8% εκτός από την Ιταλία με 
7,3%, τη Φιλανδία με 7,1% , τη Γαλλία 
με 5,8% και τη Μάλτα με 5,6%.
Σε σχέση με τον Απρίλιο, τη μεγαλύ-
τερη αύξηση πληθωρισμού μέσα σε 
έναν μήνα είχαν Λετον ία με 3,6%, 
Λιθουανία νε 2,2% και Σλοβενία με 
2%. Η Ελλάδα είχε 1,2% έναντι μέσου 
όρου 0,8% στο σύνολο της Ευρωζώνης.
Βασικές αιτίες της εκρηκτικής ανόδου 
του πληθωρισμού πανευρωπαϊκά είναι 
οι τιμές στην Ενέργεια οι οποίες σε ετή-
σια βάση αυξήθηκαν κατά 39,2% και 
ακολουθούν τα ανεπεξέργαστα νωπά 
τρόφιμα με ετήσια αύξηση κατά 9,1% 
ενώ έπονται με αύξηση κατά 7% τα επε-
ξεργασμένα τρόφιμα, αναψυκτικά κλπ, 
τα βιομηχανικά προϊόντα κατά 4,2% 
και οι υπηρεσίες με αύξηση κατά 3,5%.

Reuters: «Καύσωνας» στα ελληνικά 
σουβλατζίδικα λόγω της ανόδου των 
τιμών 

Αποκάλυψη Newsweek: Ο Πούτιν 
υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον 
καρκίνο, λένε οι μυστικές υπηρεσίες 
των ΗΠΑ 

Σύμφωνα με απόρρητη έκθεση 
που φέρνει στο φως το Newsweek, 
επικαλούμενο τις μυστικές 
υπηρεσίες των ΗΠΑ, ο Ρώσος 
πρόεδρος υποβλήθηκε σε 
θεραπεία τον Απρίλιο - Στα ίδια 
έγγραφα επιβεβαιώνεται ότι τον 
Μάρτιο του 2022 σημειώθηκε 
απόπειρα δολοφονίας του

Έ
να νέο επεισόδιο έρχεται να προ-
στεθεί στο σήριαλ με την κατά-
σταση της υγείας του προέδρου 
της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.  

Σύμφωνα με απόρρητη έκθεση των α-
μερικανικών υπηρεσιών που φέρνει στη 
δημοσιότητα το Newsweek o Ρώσος 
πρόεδρος πάσχει από καρκίνο σε προ-
χωρημένο στάδιο και τον Απρίλιο εισή-
χθη κάτω από άκρα μυστικότητα σε νο-
σοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε 
θεραπεία.
Μάλιστα υψηλόβαθμα στελέχη των αμε-
ρικανικών μυστικών υπηρεσιών έσπευ-
σαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη της 
συγκεκριμένης έκθεσης λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι έχουν διαβάσει τόσο το 
περιεχόμενό της όσο και τις επισυναπτό-
μενες ιατρικές εκθέσεις.  Παράλληλα ένα 
σημαντικό μέρος της έκθεσης επιβεβαι-
ώνει ότι τον Μάρτιο του 2022 σημειώ-
θηκε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του 
Πούτιν η οποία και απέτυχε.

Ακόμη μέσα από την απόρρητη έκθεση 
εκφράζεται η ανησυχία ότι ο Πούτιν προ-
κειμένου να παραμείνει στην εξουσία 
γίνεται ολοένα και πιο παρανοϊκός με 
αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να προ-
βλέψει τα επόμενα βήματά του. Επίσης με 
βάση τα όσα αναφέρονται στην συγκε-
κριμένη έκθεση οι προοπτικές για έναν 
πυρηνικό πόλεμο έιναι λιγότερο πιθανές. 
Την ίδια ώρα ένα από τα ανώτατα στε-
λέχη των αμερικανικών μυστικών υπηρε-
σιών μιλώντας στο Newsweek ανέφερε 
ότι η εξουσία του Πούτιν αμφισβιτείται 
έκ των έσω. Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος 
ο Πούτιν γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω του, 
όπως επίσης είναι ενήμερος για το γεγο-
νός ότι στενοί του συνεργάτες τον αμφι-
σβητούν όταν εκείνος δεν είναι παρών. 
Η απόρρητη έκθεση καταλήγει λέγοντας 
πως από εδώ και μπρος όποια πληροφο-
ρία φτάνει στα χέρια των αμερικανικών 
υπηρεσιών και αφορά την κατάσταση 
της υγείας του Πούτιν θα είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να επαληθευθεί μιας και ο 
Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται σε καθεστώς 
πλήρης απομόνωσης έχοντας γύρω του 
ελάχιστους ανθρώπους της απολύτου 
εμπιστοσύνης του. 
«Πλέον αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι 
υπάρχει ένα παγόβουνο εκεί έξω, αν 
και ένα καλυμμένο με ομίχλη», ανέφερε 
χαρακτηριστικά στέλεχος του γραφείο 
του διευθυντή των μυστικών πληροφο-
ριών των ΗΠΑ.
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καναδάς

Οι ομοσπονδιακές αρχές 
επεκτείνουν τα μέτρα για τους 
ταξιδιώτες που εισέρχονται στον 
Καναδά μέχρι τον Ιούνιο

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
επεκτείνει τα ισχύοντα συνορι-
ακά μέτρα για τους ταξιδιώτες 
που εισέρχονται στον Καναδά 

για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα.
Αρκετοί περιορισμοί πανδημίας εξακο-
λουθούν να ισχύουν στα αεροδρόμια και 
στα χερσαία σύνορα του Καναδά, συμπε-
ριλαμβανομένων των εντολών εμβολίων, 
των τυχαίων δοκιμών COVID-19 και της 
απαίτησης οι διεθνείς ταξιδιώτες να απα-
ντούν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με 
την πανδημία στην εφαρμογή ArriveCAN.
Η επέκταση σημαίνει ότι όλοι οι ταξι-
διώτες, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
εμβολιασμού τους για τον COVID-19, 
θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλ-
λουν πληροφορίες στο ArriveCAN πριν 
φτάσουν στα σύνορα με τον Καναδά. 
Τα επεκτεινόμενα μέτρα θα διαρκέσουν 
τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου.
Το Καναδικό Συμβούλιο Αεροδρομίων 
κατηγόρησε τις τελωνειακές καθυστερή-
σεις σε ολόκληρη τη χώρα, εν μέρει για 
τα μέτρα πανδημίας που εξακολουθούν 

να ισχύουν στα αεροδρόμια.
Τη Δευτέρα, το κοινοβούλιο απέρριψε 
ένα ψήφισμα της αντιπολίτευσης των 
Συντηρητικών για την επιστροφή στους 
κανόνες πριν από την πανδημία για τα 
ταξίδια.
Δεν απαιτούνται πλέον προκαταρκτι-
κές εξετάσεις για πλήρως εμβολιασμέ-
νους ταξιδιώτες που εισέρχονται στον 
Καναδά. Οι αλλοδαποί υπήκοοι που δεν 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι δεν μπο-
ρούν να ταξιδέψουν στον Καναδά με 
εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις ανά-
γκης.
Αξιωματούχοι στη Μισισάγκα συνεργά-
ζονται με την Αρχή του Ευρύτερου Αερο-
δρομίου του Τορόντο στην έκκληση για 
άρση των περιορισμών πανδημίας από 
τα αεροδρόμια.
Η δήμαρχος Bonnie Crombie λέει ότι η 
κατάργηση των μέτρων COVID-19 στο 
αεροδρόμιο Pearson θα βοηθήσει στη 
μείωση των καθυστερήσεων που ταλαι-
πωρούν τους ταξιδιώτες τους τελευταί-
ους μήνες.

Η Βρετανική Κολομβία για την 
αποποινικοποιεί μικρές ποσότητες 
ναρκωτικών

Η 
Βρετανική Κολομβία έχει λάβει ε-
ξαίρεση που θα της επιτρέψει να 
αποποινικοποιήσει μικρές ποσό-
τητες ορισμένων ναρκωτικών για 

προσωπική κατοχή.
Η επαρχία υπέβαλε επίσημα την αίτησή 
της στην Υγεία του Καναδά για ομοσπον-
διακή εξαίρεση από τον Νόμο περί Ελεγ-
χόμενων Φαρμάκων και Ουσιών (CDSA), 
σύμφωνα με την Ενότητα 56(1), τον Νοέμ-
βριο του 2021. 
Η Βρετανική Κολομβία σημείωσε ότι ο 
απώτερος στόχος ήταν «η άρση της ντρο-
πής που συχνά αποτρέπει άνθρωποι από 
το να αναζητήσουν βοήθεια που σώζει 
ζωές».
Η εξαίρεση θα ισχύει για όλους τους ενή-
λικες άνω των 18 ετών εντός της Βρετανι-
κής Κολομβίας. Η προσωπική κατοχή μόνο 

μέχρι αθροιστική ποσότητα 2,5 γραμμα-
ρίων οπιοειδών, κοκαΐνης, μεθαμφεταμί-
νης και MDMA περιλαμβάνεται σε αυτό.
Η περίοδος εξαίρεσης ξεκινά στις 31 
Ιανουαρίου 2023 και έχει οριστεί να ισχύει 
για τρία χρόνια, έως τις 31 Ιανουαρίου 
2026. Η Health Canada σημειώνει ότι η 
εξαίρεση μπορεί να ανακληθεί ή να αντι-
κατασταθεί από άλλη. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν 
θα υπάρξουν συλλήψεις ή κατηγορίες σε 
άτομα που διαπιστώθηκε ότι έχουν 2,5 
γραμμάρια ή λιγότερα από τις ουσίες που 
αναφέρονται παραπάνω για προσωπική 
χρήση. Τα ναρκωτικά επίσης δεν θα κατα-
σχεθούν.
Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για το 
επόμενο έτος για να δοθεί χρόνος στην 
επαρχία για εφαρμογή.

`
Η Οτάβα ανακοινώνει $247εκατ. για τη 
δημιουργία 25.000 μαθητευόμενων 
θέσεων εργασίας σε όλο τον Καναδά

Η δεύτερη ομοσπονδιακή πτήση 
με Ουκρανούς προσγειώθηκε στο 
Μόντρεαλ

Δ
εκάδες καλοθελητές με μπαλό-
νια και λουλούδια γέμισαν το 
αεροδρόμιο του Μόντρεαλ την 
Κυριακή για να υποδεχτούν 

εκατοντάδες Ουκρανούς που εγκατέλει-
ψαν τον πόλεμο στην πατρίδα τους και 
ετοιμάστηκαν να ξεκινήσουν την ανοι-
κοδόμηση της ζωής τους στον Καναδά.
Η δεύτερη από τις τρεις πτήσεις που 
ναυλώθηκαν από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση έπεσε λίγο πριν τις 11 το 
πρωί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pierre 
Elliott Trudeau με 306 πρόσφυγες και 
περισσότερα από 20 ζώα. Οι επιβά-
τες που εγκρίθηκαν για ταξίδι έκτακτης 
ανάγκης στον Καναδά κατέβηκαν μόλις 
επτά ημέρες μετά την προσγείωση της 

πρώτης τέτοιας πτήσης στο Γουίνιπεγκ 
και λίγες μέρες πριν το τελευταίο αερο-
πλάνο, με προορισμό το Χάλιφαξ, έχει 
προγραμματιστεί να φτάσει στις 2 Ιου-
νίου.
Ενώ ορισμένοι νεοφερμένοι όρμησαν 
συναισθηματικά στην αγκαλιά των αγα-
πημένων τους λίγο μετά την αποβίβαση 
την Κυριακή, άλλοι έκαναν το ταξίδι από 
τη Βαρσοβία της Πολωνίας χωρίς να 
ξέρουν τι να περιμένουν στο Μόντρεαλ.
Σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδια-
κής κυβέρνησης, ο Καναδάς έχει λάβει 
λίγο περισσότερα από 259.000 αιτή-
ματα για προσωρινή διαμονή έως τις 25 
Μαΐου, με 120.668 από αυτές τις αιτή-
σεις να έχουν εγκριθεί.

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση α-
νακοινώνει σχεδόν 247 εκα-
τομμύρια δολάρια για να βο-
ηθήσει στη δημιουργία περισ-

σότερων από 25.000 θέσεων μαθητείας 
σε ειδικευμένους επαγγελματίες σε όλο 
τον Καναδά.
Η υπουργός Εργασίας Carla Qualtrough 
λέει ότι τα χρήματα θα χρηματοδοτή-
σουν 13 προγράμματα 
γ ια  να  βοηθήσουν 
τους μικρομεσαίους 
εργοδότες να προσφέ-
ρουν κατάρτιση μαθη-
τ ε ίας.Σε έ να δε λτ ίο 
τύπου, η Qualtrough 
λέει ότι περισσότερα 
από 45 εκατομμύρια 
δολάρια θα διατεθούν 
στο Καναδικό Φόρουμ 
Μαθητείας για να βοη-
θήσουν στην πρόσληψη 4.000 πρωτο-
ετών μαθητευομένων στον κλάδο των 
κατασκευών και της οικοδομής.
Η Οτάβα λέει ότι οι εργοδότες θα δικαι-
ούνται διπλάσια χρήματα εάν προσλαμ-
βάνουν ορισμένες ομάδες που αναζη-
τούν ισότητα, όπως γυναίκες, άτομα 
με αναπηρία, ιθαγενείς και φυλετικά 
άτομα. Η κυβέρνηση λέει ότι περίπου 

700.000 ειδικευμένοι επαγγελματίες 
αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν στον 
Καναδά μέχρι το 2028.
Το Καναδικό Φόρουμ Μαθητείας ανα-
φέρει στο δελτίο τύπου ότι για να καλυ-
φθεί η ζήτηση για ειδικευμένους εργα-
ζομένους, θα πρέπει να προσλαμβάνο-
νται κατά μέσο όρο 75.000 νέοι μαθη-
τευόμενοι ετησίως τα επόμενα πέντε 

χρόνια.
Οι πιο περιζήτητοι έμποροι 
περιλαμβάνουν συγκολλη-
τές, βιομηχανικούς μηχανι-
κούς, κτιστάδες, λεβητοποι-
ούς, μάγειρες και κομμωτές.
Σύμφωνα με την BuildForce 
Canada ,  μ ό ν ο  η  κα τ α -
σ κευασ τ ική  β ιο μη χα ν ία 
χρε ιάζ ε ται να προσλάβε ι 
309.000 νέους εργαζομέ-
νους την επόμενη δεκαε-

τ ία γ ια να καλύψει την αναμενόμενη 
ζήτηση. Η εκτελεστική διευθύντρια του 
Canadian Apprenticeship Forum France 
Daviault χαιρέτ ισε την ανακοίνωση. 
«Η κοινότητα της μαθητείας κατανοεί τη 
σημασία της ενθάρρυνσης και της υπο-
στήριξης των εργοδοτών να προσλαμβά-
νουν νέους μαθητευόμενους», δήλωσε η 
Daviualt στο δελτίο τύπου.
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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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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

hyundaicanada.com

on select 2022 models

Finance† from

1.99 %

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

Scan the QR code to 
compare the 2022 
TUCSON and order 
yours today.

Scan the QR code  
to compare the 2022 
KONA and order  
yours today.

Scan the QR code to 
compare the 2022 
ELANTRA and order 
yours today.

2022 TUCSON
Finance† from: 

2.99%

2022 KONA

2022 ELANTRA

2022 Canadian Utility 
Vehicle of the Year≠

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD models with an 
annual finance rate of 1.99%/2.99%/2.99%. Cost of borrowing is $416/$939/$756. Selling price is $20,365/$30,788/$24,805. Weekly payments are $196/$296/$239 for 24/24/24 months. $0/$0/$0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725/$1,825/$1,825, 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.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY  ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση επανέφερε τη νομοθεσία για τη δημιουργία μηνιαίου 
ελέγχου παροχών για Καναδούς σε ηλικία εργασίας με αναπηρία, αλλά η Οτάβα 
δεν μπορεί ακόμα να πει ποιος θα πληροί τις προϋποθέσεις, πόσα θα λάβουν ή 
πότε θα αρχίσουν να ρέουν οι επιταγές.

Το επίδομα αναπηρίας του Καναδά θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Εγγυη-
μένου Εισοδήματος, εκπληρώνοντας μια υπόσχεση που δόθηκε για πρώτη φορά από τους 
Φιλελεύθερους τον Σεπτέμβριο του 2020.
Το αρχικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από σχεδόν ένα χρόνο απορρίφθηκε χωρίς να 
περάσει στο κοινοβούλιο καθώς ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό προκήρυξε εκλογές το 
περασμένο καλοκαίρι.
Η νέα έκδοση που κατατέθηκε σήμερα από την υπουργό Απασχόλησης Carla Qualtrough 
είναι πανομοιότυπη με την αρχική και αφήνει σχεδόν κάθε λεπτομέρεια για το πώς θα λει-
τουργήσει το επίδομα σε κανονισμούς που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
Ο Qualtrough λέει ότι υπάρχουν ήδη ομοσπονδιακές ενισχύσεις για παιδιά και ηλικιωμέ-
νους με αναπηρίες, αλλά δεν υπάρχει τίποτα για άτομα με αναπηρίες μεταξύ 19 και 64 ετών.
Λέει ότι η «σκληρή πραγματικότητα» είναι ότι ένας στους τέσσερις Καναδούς με αναπηρίες 
ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και αυτό το επίδομα θα σχεδιαστεί για να αλλάξει αυτό.

Το νομοσχέδιο για τη δημιουργία 
του επιδόματος αναπηρίας του 
Καναδά επανεισήχθη

Βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης 
της φιλελεύθερης κυβέρνησης για 
τον έλεγχο των πυροβόλων όπλων

Ένα εθνικό πάγωμα στην εισαγωγή, 
αγορά, πώληση ή με άλλο τρόπο 
μεταφορά όπλων είναι ένα κεντρικό 
χαρακτηριστικό της νομοθεσίας για 
τον έλεγχο των πυροβόλων όπλων 
που κατατέθηκε τη Δευτέρα από τους 
ομοσπονδιακούς Φιλελεύθερους.

Τ
ο μέτρο δεν απαγορεύει εντελώς 
τα όπλα, επιτρέποντας στους ση-
μερινούς ιδιοκτήτες να συνεχί-
σουν να τα κατέχουν και να τα χρη-

σιμοποιούν, αλλά επιδιώκει να περιορί-
σει τον αριθμό αυτών στον Καναδά.
Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει επίσης την 
αυτόματη αφαίρεση των αδειών οπλοκα-
τοχής από άτομα που διαπράττουν ενδο-
οικογενειακή βία 
ή εμπλέκονται σε 
εγκληματική παρε-
νόχληση, όπως η 
καταδίωξη.
Ο ι  Φ ι λ ε λ ε ύ θ ε -
ροι σχεδιάζουν να 
καταπολεμήσουν το 
λαθρεμπόριο και τη 
διακίνηση όπλων 
αυξάνοντας τις ποι-
ν ικέ ς  κυρώσε ις , 
παρέχοντας περισ-
σότερα εργαλε ία 
για τη διερεύνηση εγκλημάτων πυροβό-
λων όπλων και ενισχύοντας τα συνορι-
ακά μέτρα.
Το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει έναν νέο 
νόμο για την «κόκκινη σημαία» που θα 
επιτρέπει στα δικαστήρια να απαιτούν 
από άτομα που θεωρούνται επικίνδυνα 
για τον εαυτό τους ή άλλους να παραδώ-
σουν τα πυροβόλα όπλα τους στην αστυ-
νομία. Η κυβέρνηση λέει ότι το μέτρο θα 
προστατεύει την ασφάλεια όσων υποβάλ-
λουν αίτηση μέσω της διαδικασίας, συχνά 
γυναίκες που κινδυνεύουν από ενδοοικο-
γενειακή κακοποίηση, προστατεύοντας 
την ταυτότητά τους.
Οι Φιλελεύθεροι λένε επίσης ότι θα απαι-
τήσουν τη μόνιμη τροποποίηση των γεμι-
στήρων σε μακρουλά όπλα, ώστε να μην 
μπορούν ποτέ να κρατήσουν περισσό-
τερους από πέντε γύρους, καθώς και να 

απαγορεύσουν την πώληση και τη μετα-
φορά γεμιστών μεγάλης χωρητικότητας 
σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.
Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Marco 
Mendicino είπε στις αρχές Μαρτίου ότι η 
κυβέρνηση σχεδίαζε να θεσπίσει «πολύ 
προληπτική» νομοθεσία για τα όπλα αμέ-
σως μετά τη λήξη ενός προηγούμενου 
νομοσχεδίου με την προκήρυξη γενικών 
εκλογών του περασμένου καλοκαιριού.
Ωστόσο, το νέο νομοσχέδιο έρχεται εν 
μέσω έντονης συζήτησης για την ασφά-
λεια των όπλων και στις δύο πλευρές των 
συνόρων Καναδά-ΗΠΑ μετά από πυρο-
βολισμό σε δημοτικό σχολείο που σκό-
τωσε 19 παιδιά και δύο ενήλικες στο 
Uvalde του Τέξας, την περασμένη εβδο-

μάδα. Νωρίτερα αυτό 
το μήνα,  10 μαύ-
ροι δολοφονήθηκαν 
σε ένα σούπερ μάρ-
κετ Buffalo της Νέας 
Υόρκης.  Ο Τριν τό 
είπε τη Δευτέρα ότι 
οι άνθρωποι πρέπει 
να αισθάνονται ελεύ-
θεροι να πάνε σε ένα 
κατάσ τημα,  πάρκο 
γενεθλίων ή πικν ίκ 
χωρίς να ανησυχούν 
για την ένοπλη βία, 

αλλά δυστυχώς το πρόβλημα έχει βαθύνει 
στον Καναδά με τα χρόνια. «Χρειάζεται 
μόνο να κοιτάξουμε νότια των συνόρων 
για να ξέρουμε ότι αν δεν αναλάβουμε 
δράση σταθερά και γρήγορα, γίνεται όλο 
και χειρότερο και πιο δύσκολο να αντιμε-
τωπιστεί». Ο Mendicino έχει ήδη καταθέ-
σει ρυθμιστικές τροποποιήσεις στο Κοι-
νοβούλιο για να διασφαλίσει ότι το εθνικό 
πάγωμα των όπλων μπορεί να εφαρμο-
στεί γρήγορα, δήλωσε η κυβέρνηση τη 
Δευτέρα.
Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί προηγου-
μένως να συνεργαστεί με επαρχίες και 
περιοχές που ήθελαν να απαγορεύσουν 
τα όπλα, μια προσέγγιση που προκάλεσε 
κριτική από ορισμένους υποστηρικτές 
του ελέγχου των πυροβόλων όπλων ως 
σχέδιο για ένα αναποτελεσματικό συνον-
θύλευμα κανονισμών σε όλο τον Καναδά.

Έφηβος συνελήφθη σε σχολείο 
του Oakville για οπλοκατοχή

Έ
νας 16χρονος άνδρας ύπο-
πτος αντιμετωπίζει δυνη-
τικά κατηγορίες για όπλα, 
αφού ανάγκασε ένα σχολείο 

του Oakville σε lockdown μετά από 
αναφορές για έναν άνδρα με πυρο-
βόλο όπλο που εντοπίστηκε στην 
περιοχή.
Το γυμνάσιο White Oaks στο 
Montclair Drive τέθηκε σε lockdown 
ενώ τα κοντινά σχολεία Ecole 
Gaetan Gervais, Montclair Public 
School, St. Michael Elementary, 
Munns και Ecole Elementaire Du 
Chene, τέθηκαν κι αυτά για λόγους 
ασφαλείας σε lockdown.  Μετά από έρευνα στο σχολείο, ο ύποπτος εντοπίστηκε σε χώρο του 
σχολείου και ένα πιστόλι αντίγραφο κατασχέθηκε από την αστυνομία. 
Η αστυνομία του Χάλτον λέει ότι πιθανώς αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα. 
Όλες οι διαδικασίες ασφαλείας του σχολείου έχουν αρθεί και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. 
Τα περιστατικά που σχετίζονται με τα σχολεία με όπλα έχουν αυξηθεί πρόσφατα στο Τορόντο 
και στο GTA.
Την Τρίτη, τρεις έφηβοι συνελήφθησαν μετά από δύο ξεχωριστά περιστατικά που αφορούσαν 
πυροβόλα όπλα σε σχολεία του δυτικού Τορόντο.
Η αστυνομία κλήθηκε σε ένα σχολείο κοντά στην οδό Bloor Street West και Dundas Street West, 
όπου φέρεται ότι ένα 15χρονο αγόρι που κρατούσε ένα όπλο πέλετ πυροβόλησε ένα 17χρονο 
κορίτσι μέσα στο σχολείο. Υπέστη τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή της.
Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία του Τορόντο πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα 
που κουβαλούσε ένα όπλο πέλλετ κοντά σε ένα σχολείο του Σκάρμπορο, με αποτέλεσμα διά-
φορα lockdown. Οι αξιωματικοί που απάντησαν πίστεψαν ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με ένα 
φονικό όπλο, αλλά το όπλο πέλετ βρέθηκε αργότερα στο σημείο.
Δύο έφηβοι τέθηκαν υπό κράτηση μετά από φερόμενες απειλές με ψεύτικα όπλα στην Aurora, με 
αποτέλεσμα δύο σχολεία της περιοχής της Υόρκης να τεθούν υπό κράτηση και να ασφαλιστούν.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

O
ι επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσί-
ας στην Ουκρανία, οι πρωτοβουλί-
ες για συνεργασίες στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 

καθώς και η διατλαντική συνεργασία ΕΕ – ΗΠΑ 
ήταν τα κύρια θέματα συζήτησης κατά τη συνά-
ντηση του Υπουργού Άμυνας Χαράλαμπου Πε-
τρίδη με την Βοηθό Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, 
αρμόδια για θέματα διεθνούς ασφάλειας Δρ 
Σελέστ Γουόλαντερ την Τετάρτη στο αμερικανι-
κό Πεντάγωνο. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι 
διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε εποικο-
δομητικό κλίμα, υπό το φως της ραγδαίας ανά-
πτυξης της αμυντικής συνεργασίας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ τα τελευταία 
δύο έτη, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβά-
νει τη μερική άρση του εμπάργκο όπλων, κοι-
νές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις, πρόσβαση στο 
πρόγραμμα διεθνούς στρατιωτικής εκπαίδευ-
σης, τη δημιουργία του Κέντρου εκπαιδεύ-
σεως CYCLOPS και την εγκαθίδρυση του δια-
λόγου ασφάλειας.
 Σημειώνεται επίσης ότι «στους επόμενους 

μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν συμφω-
νίες και προγράμματα συνεργασιών που θα 
αναβαθμίσουν περαιτέρω την πολιτικό-στρα-
τιωτική συνεργασία των δύο χωρών, με την 
πρώτη επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας στο 
Πεν τάγωνο να αποτελεί ορόσημο γ ια την 
περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων 
σε θέματα άμυνας». 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως ο 
κ. Πετρίδης μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερι-
κών, όπου συναντήθηκε με τη Βοηθό Υπουργό, 
αρμόδια για πολιτικο-στρατιωτικές υποθέσεις 
Τζέσικα Λιούις, με την οποία συζήτησε μεταξύ 
άλλων την πλήρη άρση των περιορισμών για 
απόκτηση αμερικανικού στρατιωτικού υλικού.
 Επιπροσθέτως, αναφέρεται πως ο Υπουρ-
γός Άμυνας επισκέφθηκε ακόμη το Συμβού-
λιο Εθνικής Ασφαλείας, όπου συναντήθηκε 
με τη Διευθύντρια Ευρώπης Αμάντα Σλόουτ 
και τη Διευθύντρια Μέσης Ανατολής Στέφανι 
Χάλετ, με τις οποίες συζήτησε ευρωπαϊκά και 
περιφερειακά θέματα, καθώς και τον ρόλο της 
Κύπρου ως παράγοντα σταθερότητας στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο Πεντάγωνο ο ΥΠΑΜ - Συζήτηση για 
εμπάργκο όπλων

Τατάρ: Οι Ε/κ έχουν σχέσεις με την 
τρομοκρατία, το ΡΚΚ και το PYD

Ο 
Ερσίν Τατάρ σε γραπτή ανακοίνωσή που 
εξέδωσε σήμερα, προβαίνει σε ισχυρι-
σμούς για σχέσεις της Κυπριακής Δημο-
κρατίας με τρομοκρατία και τρομοκρα-

τικές οργανώσεις και κάνει λόγο για «περιφερειακή 
απειλή», ενώ καταλήγει και πάλι στη θέση του για 
«δύο κράτη» στην Κύπρο.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Τατάρ 
καλεί με την ανακοίνωση, την «ε/κ διοίκηση», όπως 
αναφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, «να επα-
νεξετάσει τις σχέσεις της με την τρομοκρατία και τις 
τρομοκρατικές οργανώσεις και να εγκαταλείψει τη 
συνεργασία με πολιτικά κίνητρα με τρομοκρατικές 
οργανώσεις που απειλούν την παγκόσμια ανθρω-
πότητα».
Το PYD, που το θεωρεί παρακλάδι του ΡΚΚ, έχει 
γραφεία στις ελεύθερες περιοχές με σχετική άδεια, 
από τον περασμένο Ιανουάριο, αναφέρει.
Με τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας έχουν προκύ-
ψει νέες παγκόσμιες ανάγκες ασφάλειας και αναζη-
τούνται περιφερειακές και παγκόσμιες συνεργασίας 
γι’ αυτό το θέμα, προσθέτει.

Με την αίτηση της Σουηδίας και της Φινλανδίας για 
ένταξη στο ΝΑΤΟ, συνεχίζει, και ειδικά την παρου-
σία της «τρομοκρατικής οργάνωσης ΡΚΚ και PYD/
YPG» στη Σουηδία, «η μητέρα πατρίδα Τουρκία 
αποκάλυψε με έγγραφα πως αυτές οι οργανώσεις 
αποτελούν απειλή για την εθνική και περιφερειακή 
ασφάλεια».
Η Τουρκία, αναφέρει ο κ. Τατάρ, ξεκαθάρισε πως 
δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτηση των δύο αυτών 
χωρών για ένταξη στο ΝΑΤΟ λόγω συγκεκριμένων 
ανησυχιών της για την δική της ασφάλειά και υπο-
γράμμισε (η Τουρκία) την σημασία του να γίνουν 
βήματα ώστε να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι 
αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων που απει-
λούν την παγκόσμια ειρήνη.
Ο Ερσίν Τατάρ λέγοντας πως το ΡΚΚ και το PYD με 
απόφαση της «βουλής» στα κατεχόμενα βρίσκονται 
στη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων» υπο-
στηρίζει ότι οι σχέσεις της «ε/κ διοίκησης» - κατά 
την έκφρασή του – με το ΡΚΚ ενέχει κινδύνους για 
την ασφάλεια  της «χώρας» και της περιοχής και εφι-
στά την προσοχή σε αυτό.

Τ
ις καταγγελίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περί κατ’ ισχυρισμό 
χρηματισμού πρώην μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, συ-
ζήτησε η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζή-
τησης της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για την Αρχή Ραδιοτη-

λεόρασης.
 Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Πρό-
εδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, 
είπε ότι «ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν το 
θέμα των καταγγελιών που έγιναν για κάποιο χρηματισμό από μέλη 
του προηγούμενου Συμβουλίου και εν πολλοίς διαμαρτυρήθηκαν 
αρκετοί συνάδελφοι όσον αφορά τα θέματα της ποινικής δίωξης».
 Ανέφερε πως όπως ενημερώθηκε από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ο 
λόγος που δεν μπόρεσε να προχωρήσει η Νομική Υπηρεσία είναι γιατί 
ο παραπονούμενος έδωσε μεν τα χαρτιά αλλά δεν ήθελε να συνεργα-
στεί να δώσει κατάθεση και να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για 
να υποστηρίξει τα γραπτά που έδωσε. 
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, σε δηλώσεις της 
είπε ότι φαίνεται ότι θέματα, τα οποία απασχολούσαν εδώ και χρόνια 
τα Συμβούλια της Αρχής, «έχουν τεθεί στην Έκθεση του Γενικού Ελε-
γκτή και σήμερα τυγχάνουν υλοποίησης, θα έλεγα, οι εισηγήσεις του 
Γενικού Ελεγκτή από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης». 
«Άλλα θέματα που έχουν αναφερθεί τροχοδρομούνται προς επίλυση 
από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Υπουργείο Οικονομικών και 
αφορούν τη σύνταξη του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρα-
σης, η οποία σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα φαίνε-
ται να δίνεται νόμιμα πλέον στον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Ραδιοτη-
λεόρασης», πρόσθεσε. 
Αναφορικά με καταγγελία καναλάρχη εναντίον μέλους του ΔΣ της 
Αρχής , πολλά χρόνια πριν, η κ. Σούπερμαν είπε πως δεν είναι δυνα-
τόν να εκφραστούν ασφαλείς απόψεις για το θέμα αυτό, γιατί η υπό-
θεση αυτή έτυχε διερεύνησης από την Αστυνομία και έκλεισε από την 
Νομική Υπηρεσία λόγω έλλειψης μαρτυρίας.
 «Η οποιαδήποτε τοποθέτηση για το θέμα αυτό είναι επικίνδυνη και 
θα δημιουργούσε εσφαλμένες εντυπώσεις, γιατί το κάθε νόμισμα έχει 
δύο όψεις και τα στοιχεία που είχαμε μπροστά μας, μπορούν να επεξη-
γηθούν με διαφορετικούς τρόπους», συμπλήρωσε. 
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σε δηλώσεις της είπε 
ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει καταθέσει στοιχεία σήμερα, τα οποία 
εγείρουν ερωτήματα σε σχέση με δωροδοκία και σε σχέση με δωρο-
ληψία μέλους του ΔΣ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης.
 «Η υπόθεση είχε καταλήξει στην Αστυνομία, έγινε διερεύνηση και 
όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο Γενικός Εισαγγε-
λέας τον ενημέρωσε ότι δεν προχώρησε το θέμα γιατί αυτός που το 
είχε καταγγείλει αρνήθηκε να προχωρήσει», ανέφερε. 
«Λοιπόν, οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι ο λόγος που αρνήθηκε να 
προχωρήσει είναι γιατί όταν κάποιος εμπλέκεται σε δωροδοκία διώ-
κεται όπως και αυτός που λαμβάνει τον ποσό, δηλαδή δωροδοκία, 
δωροληψία είναι και τα δύο αδικήματα», πρόσθεσε. 
Συνεπώς, συνέχισε η κ. Χαραλαμπίδου, «από την στιγμή που απουσί-
αζε η Νομική Υπηρεσία, από την στιγμή που απουσίαζε η Αστυνομία, 
δεν μπορέσαμε να θέσουμε το εύλογο ερώτημα γιατί δεν προσφέρ-
θηκε σε αυτό που κατάγγελλε απαλλαγή από την κατηγορία της δωρο-
δοκίας, όπως έγινε με πολλούς μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση 
για παράδειγμα του ΣΑΠΑ για να μπορέσει να προχωρήσει η υπό-
θεση».

Συζήτηση καταγγελίας 
χρηματισμού πρώην μέλους 
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης
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εδώ Κύπρος

Πρόταση νόμου 
για εκσυγχρονισμό 
του κανονιστικού 
πλαισίου που διέπει το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών οργανισμών, 
συζήτησε την Πέμπτη η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών.

 

Η 
πρόταση νόμου, την ο-
ποία κατέθεσε ο βου-
λευτής του ΔΗΚΟ Πα-
νίκος Λεωνίδου, εκ μέ-

ρους της κοινοβουλευτικής ομά-
δας του κόμματος του, προβλέπει 
την αναθεώρηση των περιορι-
σμών που ισχύουν για τη χορήγη-
ση αδειών ίδρυσης, εγκατάστα-
σης και λειτουργίας παρόχου υ-
πηρεσιών οπτικοακουστικών μέ-
σων και οι οποίοι αφορούν στην 
κατοχή μετοχών τόσο στην ενδι-
αφερόμενη εταιρεία, όσο και α-
πό την εν λόγω εταιρεία σε άλ-
λους οργανισμούς. Η συζήτηση 
της πρότασης θα συνεχιστεί στην 
επόμενη συνεδρία της Επιτροπής 
Εσωτερικών.
Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Άριστος 
Δαμιανού είπε ότι τα μέλη της Επι-
τροπής αναγνώρισαν εκ νέου την 
αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού 
του θεσμικού πλαισίου, που 
αφορά τη λειτουργία των σταθ-
μών, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
σύγχρονες προκλήσεις και στην 
οικονομία αλλά και τις τεχνολο-
γικές και πρόσθεσε πως θα συνε-
χιστεί η συζήτηση στις επόμενες 
εβδομάδες.
«Αυτά τα ζητήματα ανεξαρτήτως 
διαφωνιών ή συμφωνιών πρέ-
πει να απασχολούν την Επιτροπή 
Εσωτερικών, αλλά κυρίως πρέ-
πει να απασχολούν το κεντρικό 
κράτος, την εκάστοτε εκτελεστική 
εξουσία γιατί και εδώ χρειάζεται 

εκσυγχρονισμός και προκύπτουν 
προβλήματα και υπάρχουν δια-
δικασίες που δεν προάγουν ούτε 
την διαφάνεια ούτε τον πλουρα-
λισμό», ανέφερε και πρόσθεσε η 
γενική θέση όλων των μελών της 
Επιτροπής είναι ότι «μέσα από 
την ραδιοτηλεόραση και τα μίντια 
πρέπει να υπηρετείται και η πολυ-
φωνία και ο πλουραλισμός και η 
διαφάνεια, αλλά και να λαμβάνε-
ται σοβαρά υπόψη και ένα άκρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο δρουν τα ΜΜΕ».
Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να δια-
σφαλίζονται και τα εργασιακά 
δικαιώματα και άλλα κεκτημένα, 
τα οποία «σήμερα δεν διασφαλί-
ζονται συνολικά».
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος 
Σύκας είπε ότι «η τέταρτη εξου-
σία, η δημόσια και 
ιδιωτ ική ραδιο-
τηλεόραση και τα 
ΜΜΕ γενικότερα, 
αποτ ε λούν  έ να 
πυλώνα της Δημο-
κρατίας και ως εκ 
τούτου ως ΔΗΣΥ, 
αρχής γενομένης 
από σήμερα με την 
έναρξη της συζήτησης του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος των ιδι-
ωτικών ραδιοσταθμών, θα προ-
σπαθήσουμε να δώσουμε αυτό 
που χρειάζεται γενικότερα το 
κράτος μας που είναι η αξιοπι-
στία».
«Αξιοπιστία δια μέσου των ιδιω-
τικών ερτζιανών είναι ένα σημα-
ντικότατο στοιχείο για να μπορέ-
σουμε πρώτα και πάνω από όλα, 
για τους ίδιους τους ραδιοτηλεο-
πτικούς σταθμούς, να μην υπάρ-
χουν γκρίζες ζώνες», ανέφερε.
Πρόσθεσε πως από την άλλη οι 
ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθ-
μοί ως ένα κομμάτι της κοινω-
νίας, ως μια επιχείρηση να είναι 
και κερδοφόρα, να έχει και να 
συντηρεί ποιοτικό προσωπικό 
χωρίς να χάνονται θέσεις εργα-

σίας αλλά και την ίδια ώρα οι ίδιοι 
θεσμικά και νομικά να μπορούν 
να σέβονται και τον ακροατή και 
τον πολίτη».  
Ο κ. Σύκας χαρακτήρισε πολύ 
σημαντική τη συζήτηση στην Επι-
τροπή και πρόσθεσε ότι αν χρει-
αστεί ο ΔΗΣΥ θα προβεί «και σε 
περαιτέρω προτάσεις νόμου ώστε 
από την μια πλευρά να είμαστε 
σίγουροι ότι τα ιδιωτικά κανάλια 
κάνουν σωστά τη δουλειά τους 
και από την άλλοι οι πολίτες να 
απολαμβάνουν αυτά που χρει-
άζονται να ακούνε γιατί σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 
τα fake news είναι αυτό που κατα-
στρατηγεί τα πάντα».
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανί-
κος Λεωνίδου είπε ότι «είναι 
γενικά παραδεκτό ότι η ισχύ-

ο υ σ α  ν ο μ ο θ ε -
σία που αφορά τα 
ΜΜΕ είναι απηρ-
χαιωμένη νομοθε-
σία σε σύγκριση με 
αυτό που ισχύει σε 
άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη που καθο-
ρίζουν τη διαφύ-
λαξη της αρχής της 

διαφάνειας της πολυφωνίας και 
της ελευθερίας λόγου και έκφρα-
σης σε ένα σύγχρονο κράτος 
δικαίου».
Πρόσθεσε ότι η ισχύουσα νομο-
θεσία αναγκάζει πολλές φορές 
τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ να κατα-
στρατηγούν αυτή τη νομοθεσία 
με αποτέλεσμα να μην φαίνο-
νται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες 
των μέσων οι οποίοι με αυτόν τον 
τρόπο αποφεύγουν τον έλεγχο.
Ο κ. Λεωνίδου είπε ότι η πρόταση 
αποτελεί μια βάση συζήτησης 
και διαλόγου με όλα τα εμπλεκό-
μενα μέρη ούτως ώστε «να διευ-
ρύνουμε όλες τις αρχές με στόχο 
τόσο τη διαφύλαξη και προστα-
σία των δικαιωμάτων των πολι-
τών όσο και τις διαφανείς επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες των 

ιδιοκτητών των ΜΜΕ, που τους 
έχει εμπιστευθεί το κράτος τη δια-
χείριση δημόσιου πλούτου».
Απαντώντας σε ερώτηση, ο 
κ. Λεωνίδου είπε ότι σήμερα 
«επειδή δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα να έχει κάποιος ολόκληρο 
ή την πλειοψηφία του μετοχικού 
κεφαλαίου, βρίσκει κάποιους 
μετόχους, αχυράνθρωπους που 
δεν τους ξέρει κανένας, και φαί-
νεται μόνο ένα πρόσωπο το οποίο 
μπορεί να μην έχει σχέση με τα 
ΜΜΕ ή και με την ίδια την επι-
χειρηματική δραστηριότητα του 
καναλιού ή του ΜΜΕ».
«Θέλουμε να βγάλουμε στην επι-
φάνεια τους πραγματικούς ιδι-
οκτήτες, αυτούς που είναι πίσω 
από τα κανάλια», πρόσθεσε.
Ο κ. Λεωνίδου είπε ακόμη ότι 
«είναι πολύ σημαντικό κάποια 
νομοθετήματα να προέρχονται 
από την εκτελεστική εξουσία και 
όχι η εκτελεστική εξουσία όταν 
παίρνει μια πρωτοβουλία ο νομο-
θέτης να έρχεται να κρίνει εκ του 
ασφαλούς».
Ανέφερε επίσης πως όφειλαν και 
τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονομικών αλλά και η αρμόδια 
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης να προ-
χωρήσουν με συγκεκριμένες προ-
τάσεις που αφορούν και τα ευρύ-
τερα θέματα των ΜΜΕ.
Σε σχέση με τους εργαζόμενους 
στα ΜΜΕ, ο κ. Λεωνίδου είπε ότι 
θα πρέπει να μελετήσουμε όλη 
τη νομοθεσία για να δούμε αν 
υπάρχει τρόπος επιβολής μέσω 
μιας νομοθετικής ρύθμισης ή να 
δώσουμε εξουσιοδότηση στην 
Αρχή η οποία να επεξεργαστεί 
κανονισμούς που να έρθουν ενώ-
πιον της Βουλής.
«Οφείλουμε να βρούμε τρόπους 
ίσης αντιμετώπισης και να διαφυ-
λάξουμε τα δικαιώματα τους και 
με βάση την εργατική νομοθεσία 
αλλά και με βάση τις αρχές που 
διέπουν σήμερα τις σύγχρονες 
κοινωνίες», πρόσθεσε.

Α
νησυχητικές είναι 
οι εξελίξεις σε ό,τι 
αφορά στο Τοπικό 
Σ χ έ δ ι ο  Α κά μ α , 

σύμφωνα με το Κίνημα Οικο-
λόγων, ενόψει και της ενη-
μέρωσης που θα λάβουν 
σε κοινή συνεδρίαση η Επι-
τροπή Περιβάλλον τος και 
Εσωτερικών της Βουλής την 
ερχόμενη Τετάρτη, μετά την 
ολοκλήρωση της εξέτασης 
των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων του προτεινόμε-
νου σχεδίου για την περιοχή.
 Στο πλαίσ ιο διάσκεψης 
Τύπου γ ια την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος στις 
5 Ιουνίου, ο Πρόεδρος του 
Κινήματος Οικολόγων, Χαρά-
λαμπος Θεοπέμπτου, ανα-
φέρθηκε ιδιαίτερα στις εξε-
λίξεις που αφορούν την προ-
σ τατευόμενη χερσόνησο. 
Άλλωστε, αναφέρθηκε συνο-
λικά στις εμφανείς αλλοιώ-
σεις του φυσικού περιβάλ-
λοντος και του κλίματος στη 
χώρα μας, με τη μετακίνηση 
των εποχών, την επέκταση 
των θερμών μηνών, τον περι-
ορισμών των βροχοπτώσεων 
και την αύξηση της θερμο-
κρασίας, την αύξηση των 
περιστατικών σκόνης στην 
ατμόσφαιρα, καθώς και τη 
συρρίκνωση της βιοποικιλό-
τητας στο νησί. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
τ ις αλ λαγέ ς που σχεδιά-
ζονται για την περιοχή του 
Ακάμα, ε ίπε ότ ι «ξεπου-
λούμε σ ιγά σ ιγά και τον 
Ακάμα, όπως γίνεται πάντα 
πριν τ ις προεδρικές εκλο-
γές». Ο κ. Θεοπέμπτου ανέ-
φερε ότι μετά την «προσπά-
θεια να δώσουν τ ις δασι-
κές παραλίες σε ιδιώτες», 
ακολούθησαν «οι ασφαλ-
τοστρώσεις, τα περίπτερα 
η μεταφορά νερού και ηλε-
κτρισμού», ενώ στη συνέ-
χεια, όπως είπε, αναμένεται 
το κτίσιμο παραλιακών περι-
οχών, η εισβολή σε προστα-
τευμένες περιοχές και ζώνες 
ανάπτυξης παντού.

Ανησυχητικές οι 
εξελίξεις για το Τοπικό 
Σχέδιο Ακάμα λένε οι 
Οικολόγοι

Πρόταση νόμου για εκσυγχρονισμό στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ
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διεθνή νέα

Στο επίκεντρο του 
αμερικανικού δημοσιεύματος ο 
αποσταθεροποιητικός ρόλος της 
Άγκυρας

Τ
ον αποσταθεροποιητικό ρόλο που δι-
αδραματίζει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ ε-
πισημαίνουν σε δημοσίευμά τους οι 
New York Times.

Ενδεικτικά, το δημοσίευμα αναφέρει πως, 
όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν απείλησε να μπλοκάρει την ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αξιω-
ματούχοι της Δύσης μπορεί να ένιωσαν αγα-
νάκτηση, αλλά δεν ένιωσαν απολύτως καμία 
έκπληξη.
Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, 
οι New York Times υπενθυμίζουν πως, σε μια 
Συμμαχία που λειτουργεί με ομοφωνία και 
συναίνεση, η Τουρκία λειτουργεί ως «μικρο-
κακοποιός» (stickup artist). Πιο συγκεκριμένα, 
ο Τούρκος πρόεδρος δημιούργησε πρόβλημα 
και το 2009, όταν αντέδρασε στην απόφαση 
να οριστεί επικεφαλής αξιωματούχος από τη 
Δανία (ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν), ισχυριζό-
μενος πως η Δανία είναι ανεκτική στις γελοιο-
γραφίες κατά του προφήτη Μωάμεθ, ενώ δεί-
χνει συμπονετική και προς 
τους Κούρδους τρομοκρά-
τες.
Χρειάστηκε τότε να τον καλο-
πιάσουν οι Δυτικοί ηγέτες, 
ενώ μέχρι και ο Μπαράκ 
Ομπάμα του υποσχέθηκε 
-και μάλιστα πρόσωπο με 
πρόσωπο- πως θα διοριστεί 
και Τούρκος αξιωματούχος 
σε υψηλή θέση στη Συμμα-
χία.
Το άρθρο υπενθυμίζει ακόμα πως μια ένταση 
στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ το επόμενο 
έτος είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η συνερ-
γασία της Συμμαχίας με το κράτος του Ισραήλ 
για τα έξι χρόνια που ακολούθησαν.
Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ερντογάν προκάλεσε 
καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός σχεδίου 
του ΝΑΤΟ, που στόχο είχε να οχυρώσει τις 
ευρωπαϊκές χώρες ενάντια στη Ρωσία, ενώ το 
2020, όταν αποφάσισε να στείλει ερευνητικά 
πλοία στα ελληνικά ύδατα, συνοδευόμενα 
μάλιστα από μαχητικά αεροσκάφη, η Γαλλία 
είχε αναγκαστεί να στείλει πλοία, για να στη-
ρίξει την Ελλάδα.
Σήμερα, ο Τούρκος ηγέτης συνεχίζει να λει-

τουργεί ως το μέλος που θέτει τα εμπόδια, 
ισχυριζόμενος και πάλι πως Σουηδία και 
Φινλανδία δείχνουν -σύμφωνα πάντα με τον 
Ερντογάν- υπερβολική συμπάθεια προς τους 
Κούρδους. «Αυτές οι χώρες λειτουργούν ως 
ξενώνες τρομοκρατικών οργανώσεων» είπε 
χαρακτηριστικά.
Όπως σημειώνουν οι συντάκτες του άρθρου, 
η στάση του Ερντογάν μας υπενθυμίζει το 
μακροχρόνιο πρόβλημα του ΝΑΤΟ -μια συμ-
μαχία που αριθμεί αυτή την στιγμή 30 μέλη. 
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπο-
ρεί να έδωσε στη Συμμαχία μια νέα αίσθηση 
καθήκοντος, ανανεώνοντας τη νατοϊκή απο-
στολή, αλλά το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να πρέπει 
να αντιμετωπίσει έναν αυταρχικό ηγέτη, που 
είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει την επιρ-
ροή του και τα διαπραγματευτικά του χαρτιά, 
για να κερδίσει πολιτικούς πόντους στο εσω-
τερικό της χώρας του.
Οι New York Times σημειώνουν πως τελικά 
αυτή η κατάσταση καταλήγει να λειτουργεί 
προς όφελος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ 
Πούτιν, με τον οποίο ο Ερντογάν έχει αναπτύ-
ξει φιλικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Μάλι-
στα, το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως ενδε-
χόμενη απόρριψη της ένταξης της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα αποτελούσε 

σημαντική νίκη για τον Ρώσο 
ηγέτη.
Μπορεί η Τουρκία να δίνει 
στη Συμμαχία μια κρίσιμη 
στρατηγική θέση στο σταυ-
ροδρόμι μεταξύ Ευρώπης 
και Ασίας, που αγγίζει τόσο 
τη Μέση Ανατολή όσο και τη 
Μαύρη Θάλασσα, αλλά υπό 
τον Ερντογάν, έχει μετατρα-
πεί τα τελευταία χρόνια ένα 

ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα, που χρήζει 
διαχείρισης.
Στη συνέχεια, το άρθρο παραθέτει τις δηλώ-
σεις πολλών αξιωματούχων, που ουσιαστικά 
υπογραμμίζουν τον αποσταθεροποιητικό 
ρόλο της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι η Τουρκία θα προκαλούσε 
περισσότερα προβλήματα εκτός ΝΑΤΟ, και ότι 
σε μια τέτοια περίπτωση εκείνη θα μπορούσε 
να έρθει πιο κοντά στη Ρωσία.
Δεν αποκλείεται μάλιστα ο Ερντογάν να προ-
σπαθεί να κερδίσει την προσοχή του Αμερικα-
νού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος όμως 
εξακολουθεί να κρατά αποστάσεις, όπως 
σημειώνουν στο άρθρο τους οι συντάκτες των 
New York Times.

N
ικητής βγήκε στη δικαστική δια-
μάχη με την Άμπερ Χερντ, ο Τζόνι 
Ντεπ.  Οι ένορκοι δεν θεώρησαν 
επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία, 

που προσκόμισε η ηθοποιός στο δικαστή-
ριο, αλλά ούτε και... πείστηκαν από τις ερ-
μηνείες της στο εδώλιο.  
Η απόφασή τους χαρακτηρίζει «ψευδείς 
όλους τους ισχυρισμούς της Άμπερ Χερντ».  
Η ηθοποιός καλείται να δώσει αποζημίωση 
ύψους 2 εκατ. δολαρίων.
Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός κατέθεσε 
μήνυση εναντίον της πρώην συζύγου του, 
για συκοφαντική δυσφήμιση σε άρθρο της 
στην Washington Post. H Άμπερ Χερντ τον 
κατηγορούσε για σωματική και ψυχολογική 
κακοποίηση, κατά τη διάρκεια του 15μηνου 
γάμου τους.  Ο Τζόνι Ντεπ τη μήνυσε για 
τους ισχυρισμούς της, απαιτώντας αποζη-
μίωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων και στη 
συνέχεια, εκείνη υπέβαλε αγωγή εναντίον 
του για 100 εκατομμύρια δολάρια.
Αφού εξέτασε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, 
η 7μελής επιτροπή των ενόρκων κατέληξε 
πως η ηθοποιός κρίνεται ένοχη για συκο-
φαντική δυσφήμιση κατά του πρώην συζύ-
γου της. 
Μετά από τρεις ημέρες συζητήσεων, η επι-
τροπή των ενόρκων κατέληξαν στην ετυ-
μηγορία. Από τη στιγμή που βρέθηκε έξω 
από το δικαστήριο Φέρφαξ, η δικηγόρος 
του ηθοποιού, Καμίλα Βασκέζ φάνηκε ιδι-
αίτερα αισιόδοξη για την εξέλιξη της δικα-
στικής διαμάχης, ενώ σταμάτησε επίσης, 
για να φωτογραφηθεί και να μιλήσει με τους 
δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από 
το δικαστήριο Φέρφαξ.
Ο ηθοποιός δεν έδωσε το «παρών» στο 

δικαστήριο, καθώς βρίσκεται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.
Η 7μελής επιτροπή των ενόρκων συνέ-
χισε να εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία 
σήμερα, μετά από δύο 24ωρα γεμάτα αγω-
νία για τους υποστηρικτές των δύο πλευ-
ρών. Οι νομικές ομάδες του Τζόνι Ντεπ και 
της Άμπερ Χερντ  παρουσίασαν την Παρα-
σκευή τα τελικά τους επιχειρήματα και κατέ-
βαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τους 
πελάτες τους.
Ενώ η επιτροπή των ενόρκων συνεδρίαζε 
την Τρίτη, η νομική ομάδα του Τζόνι Ντεπ 
κατέθεσε ένσταση και χαρακτήρισε «ακα-
τάλληλο» ένα μέρος των τελικών επιχειρη-
μάτων, που χρησιμοποίησε η ομάδα της 
Άμπερ Χερντ την Παρασκευή. Ζήτησε επί-
σης, από το Δικαστήριο να δώσει εντολή 
στην επιτροπή να το αγνοήσει.
Η ένταση αφορά τη δήλωση του δικηγό-
ρου της Άμπερ Χερντ, Μπεν Ρότενμπερν, ο 
οποίος είχε αναφέρει στο δικαστήριο πως 
αν τελικά, «δικαιωθεί» η ηθοποιός, η από-
φαση αυτή θα αποτελεί ένα «μήνυμα στή-
ριξης σε κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας 
σε όλο τον κόσμο».
Η νομική ομάδα του Ντεπ υποστηρίζει ότι 
η δήλωση αυτή λειτουργεί παραπλαντη-
τικά κι «έχει σκοπό να κάνει την επιτροπή 
να επικεντρωθεί σε έναν ευρύτερο κοινω-
νικό στόχο, πέρα   από την υπόθεση».
Τα τελευταία 24ωρα δημοσιογραφικά 
συνεργεία από όλο τον κόσμο βρίσκονται 
έξω από τη δικαστική αίθουσα, περιμένο-
ντας την τελική απόφαση. Το ίδιο και οι θαυ-
μαστές του ηθοποιού που έχουν ταξιδέψει 
από όλα τα μέρη, προκειμένου να δείξουν 
τη στήριξή τους στο πρόσωπό του.

Δίκη Ντεπ - Χερντ: Δικαίωση για 
τον Τζόνι Ντεπ - Νικητής στη 
δικαστική διαμάχη με τη Χερντ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

New York Times: Για το ΝΑΤΟ η 
Τουρκία είναι ένας προβληματικός 
σύμμαχος 
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Π
ούτιν-Ερντογάν, το διαβολικό 
ζευγάρι. Με αυτό το πρωτοσέ-
λιδο κυκλοφορεί το γνωστό ε-
βδομαδιαιο παριζιάνικο περι-

οδικό Le Point, δίνοντας εξ αρχής τον... 
τόνο από το Παρίσι (αλλα και σε άλλες ευ-
ρωπαικες πρωτευουσες) για την παράται-
ρη συμφωνία ανάμεσα σε Μόσχα και Ά-
γκυρα.
«Ο ένας ειναι μονότονος και ψυχρός. Ο 
άλλος εκρηκτικός. Όμως ο Βλαντιμίρ Πού-
τιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλούν την 
ίδια γλώσσα. Τον Σεπτέμβριο του 2021, 
στη θερινή του κατοικία στο Σότσι, στις 
ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ο Ρώσος 
πρόεδρος καλωσορίζει θερμά τον Τούρκο 
ομόλογό του. Μερικές φορές οι διαπραγ-
ματεύσεις δεν είναι εύκολες, αλλά τελειώ-
νουν με θετικό αποτέλεσμα. ‘’Οι υπηρε-
σίες μας έμαθαν να βρίσκουμε συμβιβα-
σμούς που είναι ευνοϊκοί και για τα δύο 
μέρη’’, λέει με ικανοποίηση ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν μετά από μια μακρά συνέντευξη. 
Η Ρωσία και η Τουρκία έχουν μεγάλο όφε-
λος να συνεχίζουν να ενισχύουν τις σχέ-

σεις τους» σχολίσαν και οι δυο πλευρες, 
σύμφωνα με ο γαλλικό περιοδικό.
Και οι δύο ηγέτες είναι περίπου στην 
ίδια ηλικία, 69 ετών ο Πούτιν, 68 ετών 
ο Ερντογάν. Και οι δύο βασιλεύουν για 
πολλά χρόνια. Και ευελπιστούν να συνε-
χίσουν τη βασιλεία τους για πολλά ακόμα 
χρόνια, αναφέρει το γαλλικό περιοδικό.
Αξιζει να σημειωθει ότ ι λίγες ημέρες 
νωρίτερα το ιδιο γαλλικό περιοδικό είχε 
υπογραμμίσει ότι ο «κυνισμός του Τούρ-
κου προέδρου δεν ταιριάζει με αυτόν του 
Ρώσου ομολόγου του».
«Μπλοκάροντας, για ψευδείς λόγους, την 
επέκταση του ΝΑΤΟ στη Φινλανδία και τη 
Σουηδία, ο σατράπης της Άγκυρας διαλύει 
την ενότητα που επιδεικνύουν οι Δυτικοί 
απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας, 
καθώς η Ουκρανία είναι θύμα. Υπονο-
μεύει την αξιοπιστία της βορειοατλαντι-
κης συμμαχιας. Η Τουρκία είναι το μόνο 
από τα 30 κράτη μέλη που αντιτάχθηκε 
στην έναρξη της διαδικασίας προσχώρη-
σης των δυο αυτών κρατών», επισημαίνε-
ται ακόμη στη γαλλική Le Point.

Ο 
θρύλος του παγκόσμιου πο-
δοσφαίρου, ο 81χρονος σήμε-
ρα Πελέ (το πραγματικό όνομα 
του οποίου είναι Εντσον Αρά-

ντες ντο Νασιμέντο) απηύθυνε έκκληση 
στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να 
σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιο-
λογία για αυτή τη συνεχιζόμενη βία. Η 
σύγκρουση αυτή είναι τρομακτική, αδι-
καιολόγητη και δεν προκαλεί τίποτα άλλο 
εκτός από πόνο, φόβο και μίσος» ανα-
φέρεται στην ανοιχτή επιστολή του Πελέ 
προς τον πρόεδρο Πούτιν που ανάρτησε 
στο Instagram.

«Η δυνατότητα να τον σταματήσετε, βρί-
σκεται στα χέρια σας –γράφει ο θρυλικός 
ποδοσφαιριστής– στα χέρια εκείνα που 
έσφιξα κατά την διάρκεια της τελευταίας 
συνάντησης μας στην Μόσχα το 2017».
Το 2017 ο Πελέ συμμετείχε στις εκδη-
λώσεις που είχε διοργανώσει η Διεθνής 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) οι 
οποίες είχαν προηγηθεί του παγκόσμιου 
κυπέλου που διεξήχθη στην Ρωσία το 
2018.
Ο Πέλε συμπεριλήφθη στον κατάλογο του 
περιοδικού TIME με τις 100 προσωπικο-
τήτες που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή 
στον κόσμο.

διεθνή νέα

Le Point - «Σκληρό» γαλλικό 
πρωτοσέλιδο για Πούτιν - 
Ερντογάν: «Το διαβολικό ζευγάρι» 

Ανοιχτή επιστολή Πελέ στον Πούτιν: 
Σταματήστε τον πόλεμο, προκαλεί 
μόνο πόνο, φόβο και μίσος 

ΗΠΑ: Γυναίκα παρήγγειλε από 
ιστοσελίδα καναπέ και βρήκε... 
θησαυρό 36.000 δολαρίων! 

Γ
υναίκα στην Καλιφόρνια ήρθε 
αντιμέτωπη με μια απρόσμενα 
ευχάριστη έκπληξη όταν ανακά-
λυψε το ποσό των... 36.000 δο-

λαρίων που ήταν κρυμμένα στα μαξι-
λάρια ενός καναπέ που δόθηκε δω-
ρεάν από σάιτ μικρών αγγελιών. Με 
την ευσυνειδησία να τη χαρακτηρίζει, 
η γυναίκα έσπευσε να παραδώσει τα 
χρήματα στους ιδιοκτήτες του.
Η Αφροαμερικανίδα, Βίκι Ουμόντου, 
ήθελε να επιπλώσει το νέο της σπίτι 
έναντι μικρού ποσού και χάρηκε πολύ 
που βρήκε αυτόν τον καναπέ. «Μόλις 
μετακόμισα και δεν έχω τίποτα στο 
σπίτι», εξήγησε μιλώντας στο τοπικό 
τηλεοπτικό δίκτυο ABC7 από την 
κατοικία της στο Κόλτον, κοντά στο 
Λος Αντζελες.
Μόλις έβαλε τον καναπέ στο σπίτι 
της, η Ουμόντου βρήκε ένα ύποπτο 
εξόγκωμα μέσα σε ένα από τα μαξι-

λάρια του: αρκετοί φάκελοι γεμάτοι 
μετρητά, ο καθένας περιείχε χιλιάδες 
δολάρια.
«Έλεγα στον γιο μου ‘έλα, έλα!’. Ούρ-
λιαζα ‘αυτά είναι λεφτά! Πρέπει να 
τηλεφωνήσω στον κύριο’», διηγή-
θηκε.
Υποδειγματικής τιμιότητας, η Ουμό-
ντου επικοινώνησε λοιπόν με αυτούς 
που της είχαν δώσει τον καναπέ για 
να τους ειδοποιήσει για το εύρημά της 
και να τους παραδώσει τα χρήματα.
Η οικογένεια, που άδειαζε το σπίτι 
ενός συγγενή πρόσφατα αποβιώσα-
ντα, απάντησε ότι αγνοούσε παντελώς 
την ύπαρξη και την προέλευση των 
χρημάτων αυτών. Αλλά για να ευχαρι-
στήσει την Ουμόντου, της έδωσε πάνω 
από 2.000 δολάρια για να αγοράσει 
καινούργιο ψυγείο που χρειαζόταν.
«Δεν περίμενα να πάρω ούτε δεκάρα» 
δήλωσε η γυναίκα.
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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

Σημάδια εκ γενετής: Πρέπει να 
ανησυχήσουμε;

Μ
έχρι το μωράκι μας να μεγαλώ-
σει λίγο, είμαστε ικανοί να πα-
νικοβληθούμε για οτιδήποτε. 
Ένα περίεργο τίναγμά του την 

ώρα που κοιμάται, η (φυσιολογική) αδυνα-
μία του να εστιάσει το βλέμμα του ή η (επί-
σης φυσιολογική) δυσκολία του να θηλάσει 
τις πρώτες φορές που του προσφέρουμε το 
στήθος μας, μας γεμίζουν περιττό άγχος. Έ-
τσι, αν τύχει το νεογέννητο να διαφέρει έστω 
και στο ελάχιστο από αυτό που έχουμε στο 
μυαλό μας ως «μέσο μωρό» – και το οποίο 
δεν υπάρχει – οι διαδικτυακές μηχανές ανα-
ζήτησης παίρνουν φωτιά! Συχνά, όμως, αυ-
τές οι διαφορές είναι απλώς μερικές ακόμη 
ενδείξεις της μοναδικότητας του μικρού μας. 
Τα εκ γενετής σημάδια ανήκουν σε αυτήν α-
κριβώς την κατηγορία.

Μπορεί να είναι ελιές
Συνήθως οι ελιές εμφανίζονται αργότερα 
στη ζωή μας, όμως δεν είναι λίγα τα μωρά 
που τις έχουν… έτοιμες ευθύς εξ αρχής. Όταν 
γεννιούνται με αυτές ή τις παρουσιάζουν 
λίγες μέρες μετά τη γέννησή τους, οι ελίτσες 
τους θεωρούνται σημάδια εκ γενετής.

Ανήκουν σε δύο κατηγορίες
Υπάρχουν δύο τύποι σημαδιών εκ γενε-

τής: Τα αγγειακά και τα μελαγχρωματικά. Τα 
πρώτα δημιουργούνται όταν τα αιμοφόρα 
αγγεία συγκεντρώνονται σε ένα συγκε-
κριμένο σημείο κάτω από την επιδερμίδα. 
Τα μελαγχρωματικά εμφανίζονται από 
συμπλέγματα των χρωστικών κυττάρων του 
δέρματος – ακριβώς όπως και οι ελιές.

Μπορεί να εξαφανιστεί
Τα περισσότερα σημάδια εκ γενετής, φεύ-
γουν μόνα τους με την πάροδο των ετών. 
Ωστόσο δεν είναι απίθανο να παραμείνουν 
στο πρόσωπο ή το σωματάκι του μωρού 
σας! Κατά κανόνα, η ύπαρξή τους είναι απο-
κλειστικά… διακοσμητική και δεν δημιουρ-
γεί κανένα άλλο πρόβλημα.

Μπορεί να είναι οπουδήποτε
Ίσως πιστεύετε πως αυτού του είδους τα 
σημάδια εμφανίζονται συχνότερα στο πρό-
σωπο των μωρών, στην πραγματικότητα 
όμως μπορούν να είναι σε οποιοδήποτε 
σημείο του σώματός τους.

Βγαίνουν… σε πολλά χρώματα
Κάποια μωρά γεννιούνται με καφέ σημά-
δια, άλλα με ανοιχτά καστανά, με μαύρα, 
με απαλά μπλε, ροζ, κόκκινα ή και μοβ. Το 
χρώμα των σημαδιών δεν δείχνει αν είναι 
φυσιολογικά ή όχι. Αν το δικό του είναι λίγο 
ασυνήθιστο, μην πανικοβληθείτε!

Κάποια είναι πιο συνηθισμένα από 
άλλα
Ξέρατε ότι το ένα τρίτο των μωρών γεννιέ-
ται με ροζ σημάδια εκ γενετής στο πρόσωπο 
ή το κεφάλι; Πρόκειται για αιμαγγειώματα, 
όμως η καθημερινή γλώσσα τους έχει χαρί-
σει πολύ πιο χαριτωμένα ονόματα. Για παρά-
δειγμα, όταν βρίσκονται στο πίσω μέρος του 
λαιμού λέγονται «το τσίμπημα του πελαρ-
γού», ενώ όταν είναι ανάμεσα στα μάτια «το 
φιλί των αγγέλων». Δεν απαιτούν θεραπεία 
και κατά κανόνα υποχωρούν από μόνα τους.

Είναι ανεξήγητα
Εντάξει, όχι ακριβώς. Απλώς μέχρι στιγμής 
οι ιατρικές έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει 
τους ακριβείς λόγους που προκύπτουν, αν 
και υπάρχουν θεωρίες. Αυτό που πρέπει να 
θυμάστε είναι πως δεν «φταίτε» εσείς για 
αυτό. Πολλές νέες μαμάδες πιστεύουν πως 
το προκάλεσαν οι ίδιες με κάποιο λάθος κατά 

την κύηση, όμως αυτό δεν είναι αληθές.

Χρειάζονται εκτίμηση
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων τα σημάδια εκ γενετής είναι εντελώς 
άκακα. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις 
μπορεί να παρεμβαίνουν στην όραση, την 
ακοή ή την αναπνοή του νεογέννητου και 
τότε πρέπει να αφαιρούνται. Σε διαφορετική 
περίπτωση, οι μόνοι λόγοι για να επέμβετε 
είναι καθαρά αισθητικοί. Επομένως, μπο-
ρείτε να αφήσετε αυτή την επιλογή στο μικρό 
σας.

Είναι όμορφα
Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμίζετε 
στο παιδί σας. Καθώς δεν αποκλείεται να 
διατηρήσει αυτό το σημαδάκι μεγαλώνο-
ντας, η στήριξή σας και η ενίσχυση της αυτο-
πεποίθησής του θα το βοηθήσουν να κατα-
λάβει πως δεν πρόκειται για κάτι άσχημο. 
Αντιθέτως, είναι κάτι δικό του που το κάνει 
ακόμη πιο ξεχωριστό.

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;

Κ
άποιοι άνθρωποι γεννιούνται 
επιχειρηματικά μυαλά. Και κά-
ποιοι άλλοι εκμεταλλεύονται 
αυτό το χάρισμά τους στο έπα-

κρο μόλις το ανακαλύψουν. Ο Joe Ades 
είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Ο πλα-
νόδιος πωλητής της Νέας Υόρκης που έ-
μεινε στην ιστορία όχι μόνο γι’ αυτό που 
πουλούσε αλλά και για τον τρόπο που το 
έκανε. Ντυμένος πάντα με ακριβά και μο-
ντέρνα για την εποχή κοστούμια που τε-
λικά όπως αποδείχτηκε ήταν μέρος μιας 
μεγάλης και ακριβής συλλογής. Μια συλ-
λογή που πέτυχε πουλώντας κάτι που σε 
πολλούς θα φαινόταν φθηνό και όχι ικα-
νό να βγάλει κέρδος. Κι όμως το μότο του 
Joe επιβεβαιώθηκε. «Ποτέ μην υποτιμάς 
ένα μικρό ποσό που μαζεύεις με το χέρι 
για 60 χρόνια»!
Τι ακριβώς, όμως, πουλούσε ο Ades; 
Αποφλοιωτές πατάτας! Πολύ καλούς 
αποφλοιωτές πατάτας όπως έλεγε ο 
ίδιος έναντι πέντε δολαρίων τον ένα. 
Και οι πελάτες περίμεναν στην ουρά 
όπου έστηνε το κασελάκι του και έκανε 
επίδειξη. Όχι μόνο για να δουν τι που-
λούσε αλλά και για να ακούσουν όσα 
έλεγε. Ιστορίες, αστεία και ό,τι έκανε τον 
πελάτη να νιώθει οικειότητα και τελικά να 
καταλήγει να αγοράζει τον αποφλοιωτή 
του. Και θα σκεφτείς γιατί να αγοράσουν 
από τον πλανόδιο τον αποφλοιωτή. Δεν 
υπήρχε αλλού; Κι όμως όχι! «Η εταιρία 
στην Ελβετία που τον φτιάχνει τον διαθέ-
τει μόνο σε όσους έχουν την ικανότητα να 
τον παρουσιάζουν σωστά», έλεγε στον 
πάγκο του. «Και να τον παραγγέλνουν σε 
μεγάλες ποσότητες», δεν παρέλειπε να 
σημειώνει.
Ο ίδιος ξεκίνησε από μικρή ηλικία να 
είναι πλανόδιος πωλητής δίνοντας μετα-
χειρισμένα κόμιξ. Γεννημένος στο Λον-
δίνο, από φτωχή οικογένεια, έπρεπε 
από 15 χρονών να βγάζει εισόδημα. Η 
εμπλοκή του με τους μικροπωλητές ήρθε 
σε μικρή ηλικία όταν σε κάτι ερείπια του 
Μάνστεστερ είδε μικροπωλητές να δια-
λαλούν την πραμάτεια τους στην αυτο-
σχέδια αυτή υπαίθρια αγορά. Και είδε 
τον κόσμο να αγοράζει και τους πλανό-
διους να βγάζουν καλά λεφτά. Γιατί να μην 
κάνω το ίδιο, σκέφτηκε. Καθοριστικός 
παράγοντας στην πορεία της ιδιαίτερης 
καριέρας του ήταν ένας πλανόδιο στην 
Πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου που 
πουλούσε στους τουρίστες σακουλάκια 
με σπόρια για να ταΐζουν τα περιστέρια. 

Όπως είχε αποκαλύψει ο Joe, είχε κατα-
φέρει να έχει πολυκατοικίες στην ιδιο-
κτησία του!
Στη Νέα Υόρκη, ο Ades έφτασε σε μεγάλη 
ηλικία μιας και μετά την Αγγλία για 25 
χρόνια έζησε στην Αυστραλία. Στην Αμε-
ρική όμως έμελλε να λάμψει το άστρο 
του. Εκεί έγινε όχι μόνος πλούσιος αλλά 
και γνωστός. Ζούσε τη ζωή που ήθελε και 
κέρδιζε τα χρήματα για να το κάνει ολο-
μόναχος.
Η εμφάνιση και οι συνήθειές του τα βρά-
δια δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιον 
να πιστέψει τι επαγγέλεται. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι όταν τον ρωτούσαν με τι 
ασχολείται, ο Joe απαντούσε «πουλάω 
αποφλοιωτές πατάτας». Και αφού γελού-
σαν ξαναρωτούσαν: «Σοβαρά τώρα, με τι 
ασχολείστε;»
Τότε ο Joe δε δίσταζε να τους τους καλέ-
σει στο… μαγαζί του, δηλαδή σε κάποια 
πολυσύχναστη γωνιά της πόλης επί σειρά 
ετών, για να δουν με τα μάτια τους. Και το 
μαγαζί δεν ήταν πάντα στο ίδιο σημείο. 
Αφενός γιατί συχνά έπρεπε να αποφύ-
γει την αστυνομία, αφετέρου γιατί όπως 
έλεγε ήθελε να αποτελεί έκπληξη για τους 
πελάτες του. Να μην βαριούνται και συνη-
θίζουν να τον βλέπουν στο ίδιο σημείο.
Ο διάσημος πλέον ξεφλουδιστής κυκλο-
φορούσε σε ακριβά εστιατόρια, άνοιγε 
πανάκριβες σαμπάνιες και απέκτησε 
ένα πολύ ευρύχωρο διαμέρισμα στο 
Μανχάταν. Το πρωί καθάριζε πατάτες 
και το βράδυ εμφανιζόταν με γραβά-
τες που κόστιζαν εκατοντάδες δολάρια 
και πανάκριβα σακάκια. Όταν αποκαλύ-
φθηκε πολλά χρόνια μετά η ντουλάπα 
του, δύσκολα πίστευες ότι αυτά τα ρούχα 
ανήκαν σε έναν πλανόδιο πωλητή. Ποτέ 
δεν έκρυβε ούτε τη δουλειά του, ούτε τα 
λεφτά του. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησε να 
κάνει την δουλειά του. Ούτε είχε υπαλ-
λήλους. Έβγαινε ο ίδιος κάθε μέρα με 
το κασελάκι του ακόμη και όταν έκανε 
τσουχτερό κρύο. Μόνο όταν χιόνιζε δεν 
έβγαινε. Αυτό το επάγγελμα έκανε ακόμη 
και τρία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή.
Υπολογίζεται ότ ι έβγαζε ημερησίως 
πολλά περισσότερα από 500 δολάρια την 
ημέρα στη Νέα Υόρκη, πουλώντας τους 
αποφλοιωτές του στην Chinatown, στη 
Herald Square ή στο κεντρικό Brooklyn. 
Γεμάτος από αυτή, τη δουλειά που έκανε 
και από τους ανθρώπους που γνώρισε. 
Κατάφερε να γίνει ένας σταρ στην πόλη 
που δεν κοιμάται ποτέ…

Ο Πλανόδιος Πωλητής Που 
Έγινε Πλούσιος Πουλώντας 

Αποφλοιωτές Πατάτες
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Μ
π ο ρε ί  σ ε  έ να ν 
30αρη η ελκώδης 
κολίτιδα να οφεί-
λεται στην κληρο-

νομικότητα, αλλά το ίδιο φλεγ-
μονώδες νόσημα του εντέρου 
σε έναν 65άρη μπορεί να οφεί-
λεται σε ένα παράγοντα του πε-
ριβάλλοντος καθόλα τροπο-
ποιήσιμο - Τι έδειξε νέα έρευνα 
Δανών επιστημόνων
Όσο περισσότερα αντιβιοτικά 
χορηγούν ται σε ασθενείς 
άνω των 60 ετών, τόσο 
αυξάνον ται οι πιθανό-
τητες εμφάν ισης φλεγ-
μονωδών νόσων του 
ε ν τ έρου, γε γονός 
που σημαίνει ότι η 
λήψη αντιβιοτικών 
θα μπορούσε να 
εξηγήσει εν μέρει 
έστω, την αύξηση των 
περισ τατ ικών νόσου του 
Crohn και ε λκώδους 
κολίτ ιδας σε μεγα-
λύτερους ηλικιακά 
ενήλικες. 
Σ τ ο  σ υ μ π έ ρ α σ μ α 
αυ τό  κα τ έ ληξαν  ο ι 
ερευνητές μετά από ανα-
σκόπηση των αρχείων 
2 ,3  ε κα τ ο μ μ υ ρ ί ω ν 
ι α τ ρ ι κώ ν  α ρχ ε ί ω ν 
ασθενών.
Για  τον  επ ικεφαλής 
ερευνητή Adam S. Faye 
ε π ί κ ο υ ρ ο  κ α θ η γ η τ ή 
ια τ ρικής  σ την  ια τ ρική 
σχολή Grossman του Πανε-
πιστημίου της Νέας Υόρκης τα 
στοιχεία αποκαλύπτουν ξεκά-
θαρα ότι στις μεγαλύτερες ηλι-
κίες ο ρόλος του περιβάλλο-
ντος είναι καθοριστικός για την 
εκδήλωση των φλεγμονωδών 
νόσων του εντέρου, σε αντιδι-
αστολή με τους νεαρότερους 
ενήλικες όπου στις νέες δια-
γνώσεις ελκώδους κολίτιδας 
και νόσου Crohn υπάρχει κατά 
κανόνα οικογενειακό ιστορικό.
Οι ερευνητέ ς διαπίσ τωσαν 
ένα ξεκάθαρο μοτίβο αύξησης 
των ποσοστών ΙΦΝΕ με κάθε 

συν ταγογράφηση αν τ ιβιοτ ι-
κού. 
Μετά από μία συνταγογράφιση 
αντιβιοτικού, οι ασθενείς είχαν 
27% περισσότερες πιθανότη-
τες διάγνωσης με φλεγμονώδη 
νοσήματα του εντέρου συγκρι-
τικά με εκείνους που δεν έκα-
ναν χρήση αντιβιοτικών. 
Με δύο κύκλους αντιβίωσης , 
ο κίνδυνος αυξήθηκε κατά 55% 
και με τρειςκατά 67%.  

Μ ε τ ά  α π ό  τ έ σ σ ε ρ ι ς 
κύκλους αν τ ιβίωσης, 
ο κίνδυνος αυξήθηκε 
κατά 96%, ενώ με πέντε 

συνεχόμενες φορές 
λήψης αν τ ιβιοτ ι-
κού οι ηλικιωμέ-

νοι της έρευνας (άνω 
των 60 ετών) είχαν 

π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 
από 2,3 φορές, ή 
236% περισσό-
τερες πιθανότη-

τες να διαγνωστούν 
με φλεγμονώδη νόσο 

του εντέρου συγκριτικά 
με εκείνους που δεν 
είχαν λάβει αντιβι-
οτικά τα προηγού-
μενα πέντε χρόνια.

Οι νέε ς διαγνώσεις 
ήταν συχνότερες όταν τα 

αντιβιοτικά συνταγο-
γραφήθηκαν ένα έως 
δύο χρόνια πριν, αλλά 

ο κίνδυνος παρέμεινε 
υψηλός και για τις περι-

πτώσεις λήψης αντιβιοτικών 
δύο έως πέντε έτη πριν από 
τη διάγνωση με φλεγμονώδη 
νόσο του εντέρου. 
Η σχέση βρέθηκε γ ια όλους 
τους τύπους αν τ ιβιοτ ικών, 
εκτός από τη νιτροφουραντο-
ΐνη, η οποία συνήθως συντα-
γογραφείται για λοιμώξεις του 
ουροποιητικού συστήματος. 
Τα αν τ ιβιοτ ικά που συνή-
θως συνταγογραφούνται για 
γαστρεντερικές λοιμώξεις ήταν 
τα πιο πιθανό να συσχετιστούν 
με μια νέα διάγνωση φλεγμο-
νώδους νόσου του εντέρου.

Ελκώδης κολίτιδα και 
νόσος του Crohn σε 
65αρηδες: Τα χάπια που 
«φταίνε» κατά 96%

Θ
ρόμβωση ονομάζεται η πήξη του αίματος μέσα στα αγγεία (αρτηρίες ή φλέβες) και συχνότερα α-
φορά τις φλέβες του ποδιών. Η θρόμβωση μπορεί να εμφανιστει σε όλους, γι’ αυτό θα πρέπει να 
βρισκόμαστε σε επιφυλακή να αναγνωρίσουμε τα πρώιμα σημάδια. Ο Δρ Michael Tran από το τμή-
μα Καρδιαγγειακής Ιατρικής της Cleveland Clinic επισημαίνει τις ενοχλήσεις που θα πρέπει να μας 

υποψιάσουν.

Τα πιο κοινά είδη θρομβώσεων είναι:
η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, που εμφανίζεται συχνότερα στην περιοχή των ποδιών και οι θρόμβοι 
εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του αίματος.
η πνευμονική εμβολή, όταν ένα τμήμα θρόμβου παρασύρεται από τη ροή του αίματος καταλήγοντας στη καρ-
διά και από εκεί ωθείται με τις καρδιακές ώσεις στους πνεύμονες
Η πνευμονική εμβολή αποτελεί την πρώτη αιτία ενδονοσοκομειακού θανάτου, ενώ υπολογίζετει ότι ένας 
στους τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως πεθαίνουν από καταστάσεις που σχετίζονται με τη θρόμβωση.

Τα ανησυχητικά συμπτώματα 
Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση θα μπορούσε να συμβεί στην περιοχή των ποδιών ή των χεριών και θα πρέ-
πει να αναζητήσετε συμπτώματα όπως:
Πρήξιμο: Θα πρέπει να σας ανησυχήσει σε περίπτωση που εμφανίζεται συχνά και παραμένει κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας και δεν βελτιώνεται ούτε όταν ανυψώνετε τα πόδια σας, για να βελτιώσετε την κυκλοφορία 
του αίματος.
Πόνος στα πόδια: Ένας παρατεταμένος πόνος που δεν προϋπήρχε, όπως μια κράμπα με διάρκεια, θα μπο-
ρούσε να σηματοδοτήσει θρόμβωση στο πόδι.
Αλλαγές στους κιρσούς: Εάν οι κιρσοί προϋπάρχουν, να είστε προσεκτικοί για συμπτώματα όπως τη διό-
γκωση μιας φλέβας χωρίς να συρρικνώνεται, τη σκλήρυνση μιας φλέβας και όταν το δέρμα γύρω από τον 
κιρσό κοκκινίζει. Αντίστοιχα και τα συμπτώματα στην περιοχή των χεριών, με τη διαφορά ότι μπορεί να 
πάρουν μια μωβ απόχρωση.
Τα συμπτώματα μιας πνευμονικής εμβολής συνήθως εξαρτώνται από το μέγεθος του θρόμβου, την ηλικία και 
την κατάσταση της υγείας του ατόμου. Αναζητήστε σημάδια όπως:
Δύσπνοια, η οποία όμως διαφέρει από αυτές που πιθανότατα έχετε βιώσει μέχρι τώρα και παραμένει για 
ώρες ή ακόμα και για μέρες.
Πόνος στο στήθος, ο οποίος θα παραμένει σταθερός και θα εμφανίζετε όταν αναπνέετε βαθιά και με διάρκεια.
Βήχας με αίμα, το οποίο θα είναι αρκετό.

Θρόμβωση: Τα ανησυχητικά συμπτώματα που 
δεν πρέπει να αγνοήσετε

Πολύ συχνά ξεχνάμε ή παραλείπουμε να πιούμε νερό στη διάρκεια της ημέρας - Τι θα αισθανθούμε 
έαν αφυδατωθούμε; - Γιατί είναι καλύτερα να μην φτάνουμε στο σημείο να διψάσουμε
Tο νερό παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε λειτουργία του σώματος. Περισσότερο από το μισό μας 

βάρος είναι νερό, όπως και το 90% του αίματός μας, καθώς και το 75% του εγκεφάλου και των μυών μας. Το 
νερό είναι το σημαντικότερο στοιχείο, μετά τον αέρα, για την επιβίωσή μας.
Πώς θα καταλάβουμε ότι είμαστε αφυδατωμένοι;
Εάν το στόμα σας είναι στεγνό και η γλώσσα σας «κολλάει», εάν κουράζεστε μόλις ξεκινάτε κάποια σωματική 
δραστηριότητα, τα αντανακλαστικά σας είναι μειωμένα, δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε και χάνετε την 

ψυχραιμία σας με το παραμικρό, τότε μάλλον έχετε αφυδατωθεί. Η αφυδάτωση – η απώ-
λεια υγρών που ξεπερνά το 1% του βάρους – οφείλεται είτε στο ότι δεν πίνετε αρκετό 

νερό, είτε στο ότι χάσατε πολλά υγρά π.χ., λόγω της έντονης σωματικής δρα-
στηριότητας. Το αίσθημα της δίψας μας προφυλάσσει από την αφυδάτωση;

Όταν διψάτε, το σώμα σας έχει ήδη χάσει υγρά (μέσω του ιδρώτα, της 
αναπνοής και των ούρων) που κυμαίνονται στο 0,8-2% του βάρους 

σας. Με άλλα λόγια έχετε ήδη υποστεί ήπια αφυδάτωση. Καλό 
είναι λοιπόν να πίνετε νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να 
περιμένετε το «σινιάλο» της δίψας. Επίσης είναι προτιμότερο να 
πίνετε το νερό σε θερμοκρασία δωματίου και όχι κρύο, επειδή 
το κρύο νερό ικανοποιεί γρηγορότερα το αίσθημα της δίψας 
και έτσι πίνετε λιγότερο.

Πέντε σημάδια SOS ότι έχετε αφυδατωθεί – 
Δεν είναι η δίψα
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Μιμάρ Σινάν
Διάσημος οθωμανός αρχιτέκτονας, ελληνικής καταγωγής

Ελληνικής καταγωγής οθωμανός αρχιτέκτονας, 
που διακρίθηκε για τις καινοτομίες που επέ-
φερε στην κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτο-
νική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Δ
ιακρίθηκε γ ια τ ις καινοτομίε ς που ε-
πέφερε σ την κοσμική και θρησκευτ ι-
κή αρχιτεκτονική της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας και γεν ικότερα του μου-

σουλμανικού κόσμου. Γεννήθηκε ως Ιωσήφ Δο-
γάνογλου στις 15 Απριλίου 1489 στο χωριό Άγι-
οι Ανάργυροι της Καππαδοκίας από ελληνορθό-
δοξους γονείς. Από μικρός εισήλθε στη δουλειά 
του πατέρα του, που ήταν λιθοξόος και ξυλουρ-
γός.
Το 1511 στρατολογήθηκε σε παιδομάζωμα από 
τους Τούρκους και ε ν τάχθηκε σ το σώμα των 
γενιτσάρων. Υπηρέτησε στο ανάκτορο του σουλ-
τάνου Σουλε ϊμάν Α’, ως μαθητευόμενος οικο-
δόμος, όπου έλαβε το οθωμανικό όνομα Σινάν 
(Λόγχη).
 Έπειτα από μία περίοδο αυστηρής εκπαίδευσης, 
έγ ινε αξιωματ ικός του Μηχαν ικού κι έ λαβε το 
όνομα Μιμάρ (αρχιτέκτονας).
Ο Σινάν ακολούθησε τον οθωμανικό στρατό στις 
εκστρατείες του σε Αίγυπτο και Περσία και δια-
κρίθηκε στην κατασκευή γεφυρών και οχυρωμα-
τικών έργων. Έφθασε στα ανώτατα στρατιωτικά 
αξιώματα και χρημάτισε επικεφαλής του Πυρο-
βολικού.
Το 1539 σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο 
πολιτικό έργο του και γ ια τα επόμενα 40 χρόνια 
θα αναδειχθεί ως ο κορυφαίος αρχιτέκτονας της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με ξεχωριστή θέση 
στην ισ τορία της αρχιτεκτονικής. 
Το πρώτο σημαντικό κτίριο του Σινάν υπήρξε το 
τέμενος Σεχζαντέ (Sehzade) στην Κωνσταντινού-
πολη, που ολοκληρώθηκε το 1548.
Επόμενο μεγάλο έργο του υπήρξε το Τέμενος του 
Σουλεϊμάν (Suleymaniye Camii) σ την Κωνσταντι-
νούπολη, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1550 
και ολοκληρώθηκε το 1557. Είναι βασισμένο στο 
σχέδιο της Αγ ίας Σοφίας, που πολύ επηρέασε 
τον Σινάν. Από πολλούς μελετητές θεωρείται ως 
το κορυφαίο έργο του και είναι το μεγαλύτερο 
τζαμί που χτ ίσ τηκε σ την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία. 

Εκ τός από τον λατρευτ ικό χώρο, σ τον οποίο 
δεσπόζει ένας τρούλος διαμέτρου 26 μέτρων, 
περιελάμβανε ένα μεγάλο συγκρότημα με κτίρια 
κοινωνικού χαρακτήρα. (4 μεν τρεσέδες, νοσο-
κομείο, ιατρική σχολή, μαγειρείο, τραπεζαρίες, 
σ τάβλους, λουτρά και καταστήματα).
Ο Σινάν, όμως, θεωρούσε ως το αριστούργημά 
του το Τέμενος του Σελίμ (Selimiye Camii) σ την 
Αδριανούπολη, που χ τ ίσ τηκε μεταξύ 1569 και 

1575. Το τζαμί αυτό αποτελεί το απαύγασμα της 
τέχνης του, καθώς έδωσε λύσεις επαναστατικές 
για την εποχή του, ως προς τη διαμόρφωση του 
εσωτερικού χώρου, με πρότυπο τη βυζαν τ ινή 
εκκλησία. 
Ο τεράσ τ ιος τρούλος του σ τηρίζ ε ται σε οχ τώ 
ογκώδεις κίονες, μεταξύ των οποίων σχηματίζο-
νται εντυπωσιακές κόγχες. 
Ο κεντρικός τρούλος πλαισιώνεται από τους τέσ-

σερις μιναρέδες, τους υψηλότερους της Τουρ-
κίας.
Στόχος του ήταν να κατασκευάσει ένα τέμενος 
μεγαλύτερο από την Αγία Σοφία, γ ια να αποστο-
μώσει, όπως αναφέρει σ τα απομνημονεύματα 
του, κάποιους χρισ τ ιανούς αρχ ιτέκ τονε ς, που 
ισχυρίζονταν ότι κανείς μουσουλμάνος δεν μπο-
ρεί να κατασκευάσει υψηλότερο κτίριο από την 
Αγία Σοφία. Όταν τελείωσε το Τέμενος του Σελίμ, 
ο Σινάν ήταν 86 ετών και καυχήθηκε ότ ι κατα-
σκεύασε το υψηλότερο κτίριο στον κόσμου. 
Αν με τρηθεί από τα θεμέλια του, ο Σινάν έ χε ι 
δίκιο, αν όμως μετρηθεί από τη βάση του, η Αγιά 
Σοφιά παραμένει υψηλότερη από το Τέμενος του 
Σελήμ. Το μοναδικό σωζόμενο έργο του Σινάν 
σ την Ελλάδα είναι το Κουρσούμ Τζαμί ή Τζαμί 
του Οσμάν Σαχ στα Τρίκαλα.

Στην πολύχρονη καριέρα του, ο αρχιτέ-
κτονας Σινάν σχεδίασε και κατασκεύασε:
94 μεγάλα τεμένη
52 μικρά τζαμιά
57 σχολεία
41 λουτρώνες (χαμάμ)
35 παλάτια (σαράγια)
22 μαυσωλεία
17 δημόσια μαγειρεία και εστιατόρια (μαρέτια)
20 χάνια (καραβανσαράι)
7 ιερατικές σχολές (μεντρεσέδες)
8 μεγάλες γέφυρες
6 υδραγωγεία
3 νοσοκομεία
Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έλαβε τους 
τ ίτ λους Κοτσά (Μεγάλος) και Αγάς. 
Ο Κοτσά Μιμάρ Σινάν Αγάς πέθανε στις 17 Ιου-
λίου 1588 και τάφηκε σ το Τέμενος του Σουλεϊ-
μάν. 
Η επιστημονική κοινότητα τον τ ίμησε, δίνοντας 
τ’ όνομά του σ’ έναν κρατήρα του πλανήτη Ερμή.
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Καινούριο προϊόν!
Κρίνος Τζατζίκι σε
ατομική συσκευασία.
Πρακτικό, Εύκολο 
και Νοστιμότατο!
krinos.ca

Τζατζίκι με 
και χωρίς 
σκόρδο.



Μ
ία σχεδόν εβδομάδα πριν 
τις κοινοτικές εκλογές της 
Ελληνικής Κοινότητας Μεί-
ζονος Μόντρεαλ και οι υπό 

εξέλιξη αντιπαραθέσεις μεταξύ των 
υποψηφίων ομάδων προεξοφλούν ότι η 
πορεία σε καμία περίπτωση δεν προβλέ-
πεται να είναι ομαλή...
Εν όψει λοιπόν της κλιμακούμενης έντα-
σης, βρήκαν την ευκαιρία ορισμένοι που 
θέλουν να το παίζουν παραγοντίσκοι, 
να ξαναβγούν στο μεϊντάνι και να διεκ-
δικήσουν εκ νέου ρόλο. Κυκλοφορούν 
λοιπόν διάφορα μηνύματα στο διαδί-
κτυο που προκαλούν τον γέλωτα, όπως: 
«ευρισκόμεθα προ των πυλών της εξου-
σίας…», η οποία εξουσία μπορεί να 
είναι κάποιοι αθεράπευτοι εξουσιομα-
νείς… 
Ακολουθούν :  «εκπροσωπώ τους 
τάδε…», χωρίς ωστόσο οι τάδε να έχουν 
ιδέα πως χρησιμοποιούν το όνομά τους. 
Και από τα πιο αστεία: «αποφασίζω και 
διατάσω…»  Πρόκειται κυρίως για απο-
κομμένους που κατηγορούν δεξιά και 
αριστερά τον τάδε 
ή τον δείνα για να επιτύχουν τον οποιον-
δήποτε σκοπό. Επιμένουν δε να πλα-
σάρουν εαυτούς ως «ρυθμιστές» και 
πιστεύουν ότι απέκτησαν πρωταγωνι-
στικό ρόλο, επειδή κάνουν προεκλογικό 
θόρυβο! 
Είναι οι κατά φαντασία «ηγήτορες», 
που έχουν όλες τις λύσεις στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ήμερα ο ταλαί-
πωρος οργανισμός και προσπαθούν να 
περάσουν τα «σωτήρια» μηνύματα μέσα 
από τα κοινωνικά δίκτυα των μετρημέ-
νων στα δάκτυλα  «φίλων»...  Βέβαια, 
δεν λείπουν και οι πιστοί «ιπποκόμοι». 

Πρόκειται για τους «ακόλουθους», που 
δίχως δεύτερη ματιά δε χάνουν ούτε 
δευτερόλεπτο να κάνουν like στην κάθε 
ανούσια ανάρτηση... 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ούτε και σε 
αυτές τις εκλογές δεν απουσιάζουν οι 
γνωστοί και μη εξαιρετέοι τύποι που 
το παίζουν παραγοντίσκοι και ρυθμι-
στές των εκάστοτε εκλογικών διαδικα-
σιών. Τους παρακολουθούμε με «ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον» όλο αυτό το διάστημα 
σε χρόνο που θέλουμε να σκοτώσουμε 
και όντως έχει αρκετή πλάκα. Τόσο τα 
γελοία επιχειρήματά τους όσο και αυτά 
που σκαρφίζονται, τους αφήνουν ανε-
πανόρθωτα εκτεθειμένους στα μάτια της 
τοπικής κοινωνίας χωρίς μάλλον οι ίδιοι 
να το έχουν αντιληφθεί. 
Τώρα θα μου πείτε, εκλογές χωρίς 
αυτούς δεν υπάρχουν. Συμφωνώ και το 
θεωρώ ως η χιουμοριστική πτυχή της 
προεκλογικής περιόδου. Από την άλλη 
όμως, έχουμε υποχρέωση να τα επιση-
μαίνουμε γιατί και ζημιά κάνουν στον 
οργανισμό και στους επίδοξους υποψη-
φίους.
Η κοινότητά μας στους δύσκολους και-
ρούς που διανύουμε, περισσότερο από 
άλλοτε, 
χρειάζε ται σύμπνοια και συνεργα-
σία ώστε να αποφύγει το επερχόμενο 
«τσουνάμι» της ηθικής και οικονομικής 
αβεβαιότητας. 
Στις επικείμενες εκλογές της 12η Ιουνίου 
2022, αρκετοί πρόθυμοι συμπάροικοι 
επέλεξαν οικιοθελώς να διαθέσουν τον 
πολύτιμο χρόνο τους για να υπηρετή-
σουν εθελοντικά τον πολύπαθο οργανι-
σμό της παροικίας μας.
Νέοι, ως επί τω πλείστον, αξιόλογοι, 
καταξιωμένοι επαγγελματίες και επιχει-
ρηματίες, από όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα, καθώς και παλαίμαχοι που αφιέ-
ρωσαν τη ζωή τους για την προάσπιση 
της γλώσσας και την προστασία της πολι-
τιστικής και θρησκευτικής μας κληρο-
νομιάς. 
Η κοινότητά μας διέρχεται κρίση ταυτό-
τητας και περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
χρειάζεται σωστή υποδομή, προγραμ-
ματισμό και προπαντός διαφάνεια ώστε 
να
επανακτηθεί η χαμένη αξιοπιστία και 
εμπιστοσύνη. 
Οι φεισμπουκικές υστερίες δεν επιτυγ-
χάνουν τίποτε άλλο από τον πλήρη ευτε-
λισμό των αυτοδιορισμένων παραγοντί-
σκων… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΕΚΜΜ
Έρμαιο των 

παραγοντίσκων;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Με μεγάλη επιτυχία το 
2nd Annual Golf Tournament 

της Παλλακωνικής Ομοσπονδίας 
στη μνήμη του Στηβ Μενεγάκη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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Όμορφες στιγμές πέρασαν όλοι οι συμμετέχοντες 
στο golf tournament. Συγχαρητήρια στον 

Οι κύριοι Απόστολος, Νίκος, Αλέξανδρος και Στηβ

Οι κύριοι Τζον, Σπύρο και Φόντας Μικρογιαννάκης με τους κυρίους Δήμο 
Ντόβολο, Μάνο Ψητοπαίδας και Νίκο Μικρογιαννάκη

Οι κύριοι Τέρυ και Πήτερ Τόπος με τον κ.  Νίκο Τάκας και τον κ. Γιάννη 
Χριστόπουλο

Οι κύριοι Παναγιώτης Παπαδάκης, Λάκης Αλεξόπουλος, Ναπολέων 
Σπέης, Θάνος Ζισόπουλος και Ιωάννης Δήμας
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Πρόεδρο, κ. Γιάννη Χριστόπουλο και σε όλο
 το αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο

Οι κύριοι Γιώργος Σαϊρόγλου, Τεντ Αντωνόπουλος, 
Νικ Βασιλάκος και Πέρυ Ντούκας

Η κα Σόνια Λεταρνέκ με τον κ. Τεντ 
Κουτσογιαννόπουλο, τον κ. Τζορτζ 

Αλεξανδρόπουλο και τον κ. Εντ Γουόλς
Ο κ. Ναπολέων, ο κ. Τεντ Παπαδάτος, ο κ. Λάρυ 

Αλεξόπουλος και ο κ. Θάνος Ζησσόπουλος

Οι κύριοι Ματ Ζάικος, Μπρέιντι Φούτερερ, Γιάννης 
Μπούζας και Σάκης Μπούζας

Ο κ. Τόνυ Μάρδας με τους Κρίστοφερ Σαμάρκο, 
Τζον Ουρσίνι και Τζον Κονφίνι Οι κυρίοι από το «JIMMY THE GREEK»

Οι κύριοι Greg Clarke, Martin Blugo, Τζιμ 
Κουντούρης και Γιάννης Χριστόπουλος

Ο κ. Γιώργος Σαϊρόγλου με τον φίλο του 
έδωσε το παρών στο τουρνούα των 

Λακώνων
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Είναι όμορφο και ξεχωριστό να τιμώνται
 ωραίοι ομογενείς όπως ο Στηβ Μενεγάκης

 που δεν είναι πια μαζί μας
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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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If you could have any electric car.

e-tron
e-tron Sportback
Q4 e-tron
Q4 e-tron Sportback
e-tron GT
RS e-tron GT

©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

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Each one comes with the quality, engineering and fanatical 
attention to detail and design that Audi is famous for.

Did you know that Audi Uptown offers you more all-electric 
model choices than any other luxury brand in the world?

When the time comes for you to go all-electric or to upgrade 
your current electric vehicle, please visit us in person or online.

The truth is you can have any electric car, and we’d like to 
think you’ll choose an Audi.
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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.  
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 πνευ-
μονία. Η πνευμονία είναι μια ανα-
πνευστική πάθηση, στην οποία υ-
πάρχει λοίμωξη των πνευμόνων. 

Συνήθως προκαλείται από ιογενείς μο-
λύνσεις ή βακτήρια και λιγότερο συχνά 
από άλλους μικροοργανισμούς και άλλες 
παθήσεις γνωστές ως αυτοάνοσα νοσή-
ματα. Xαρακτηρίζεται από εποχική κα-
τανομή γιατί τα περισσότερα κρούσματα 

παρουσιάζονται τους χειμερινούς μήνες, 
ενώ οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα 
από τις γυναίκες. 

Πως μεταδίδεται
Ο συνηθέστερος τρόπος νόσησης από 
πνευμονία είναι η μόλυνση του ατόμου 
με μολυσματικό υλικό που εισπνέεται 
κατ΄ευθείαν στους πνεύμονες μέσω της 
αναπνοής. 
Βακτήρια και ιοί που ζουν σ τη μύτη, 
σ τους παραρρίν ιους κόλπους ή σ το 
στόμα, μπορεί επίσης να εξαπλωθούν 
στους πνεύμονες και να προκαλέσουν 
πνευμονία.
Η εισρόφηση τροφής, υγρών, εμέτου ή 
εκκρίσεων του στόματος στους πνεύμο-
νες είναι ένας άλλος τρόπος απόκτησης 
πνευμονίας.
Σπανιότερος τρόπος νόσησης από πνευ-
μονία είναι η αιματογενής μεταφορά 
μικροβίων (μικροβιαιμία/σηψαιμία) από 
άλλα σημεία του σώματος.

Συμπτώματα
 ª Βήχας 

 ª Πυρετός
 ª Ρίγη
 ª Δύσπνοια 
 ª Σύγχυση, ιδιαίτερα στους ηλικιωμέ-

νους
 ª Πονοκέφαλος
 ª Απώλεια της όρεξης, χαμηλή ενέρ-

γεια και κόπωση

Παράγοντες κινδύνου
 ª Εγκεφαλική παράλυση
 ª Χρόνια πνευμονοπάθεια 
 ª Κάπνισμα
 ª Δυσκολία κατάποσης (που οφείλεται 

σε εγκεφαλικό, άνοια, νόσο Parkinson ή 
άλλες νευρολογικές παθήσεις)

 ª Ανοσολογικό πρόβλημα 
 ª Διαταραγμένη συνείδηση (απώλεια 

εγκεφαλικής λειτουργίας λόγο άνοιας, 
εγκεφαλικού ή άλλων νευρολογ ικών 
παθήσεων)

 ª Διαβίωση σε εγκατάσταση νοσηλείας
 ª Άλλες σοβαρές νόσους, όπως καρδι-

οπάθεια, κίρρωση ήπατος ή σακχαρώδη 
διαβήτη

 ª Πρόσφατο χειρουργείο ή τραύμα

Εξετάσεις 
Εάν έχετε πνευμονία, μπορεί να κοπιά-
ζετε να αναπνεύσετε ή να έχετε ταχύ-
πνοια.
Κατά την ακρόαση του θώρακα με στηθο-
σκόπιο, ακούγονται τρίζοντες. Μπορούν 
να ακουστούν και άλλοι παθολογικοί 
ήχοι μέσω στηθοσκοπίου ή επίκρουσης.
Ο γιατρός πιθανότατα θα παραγγείλει μια 
ακτινογραφία θώρακος εάν υπάρχει υπο-
ψία πνευμονίας.
Κάποιοι ασθενείς μπορεί να απαιτούν 
επιπλέον δοκιμασίες όπως:
Αέρια αρτηριακού αίματος για να διαπι-
στωθεί εάν φτάνει αρκετό οξυγόνο στο 
αίμα από τους πνεύμονες
Γενική αίματος για να ελεγχθεί ο αριθμός 
των λευκών
Καλλιέργεια πλευριτ ικού υγρού, εάν 
υπάρχει υγρό στο χώρο που περιβάλλει 
τους πνεύμονες

Θεραπεία και αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της πνευμονίας ανάλογα 
με τη βαρύτητά της αλλά και την πιθανό-
τητα εμφάνισης κάποιας επιπλοκής μπο-
ρεί να γίνει στο σπίτι ή στο νοσοκομείο.
Είναι περισσότερο πιθανό ο ασθενής να 
εισαχθεί στο νοσοκομείο εάν υπάρχει 
και κάποιο άλλο σοβαρό ιατρικό πρό-
βλημα, εάν η γενική κατάσταση του  είναι 
από την αρχή βαρειά, εάν είναι ηλικιωμέ-
νος  ή πολύ μικρό παιδί και αν παρά την 
αρχική αντιμετώπιση στο σπίτι η κατά-
στασή  δεν βελτιώθηκε.
Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά 
και αποτελεσματικά αντιβιοτικά (Φθορι-

οκινολόνη (λεβοφλοξακίνη ή μοξιφλο-
ξακίνη), αμοξικιλλίνης ή αμοξυκιλλί-
νης-κλαβουλανικού, μακρολιδικά (αζι-
θρομυκίνη ή κλαριθρομυκίνη) και   κεφα-
λοσπορίνης (κεφουροξίμη ή κεφποδο-
ξίμη)),που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο 
των μικροβίων που ενέχονται στην πρό-
κληση της πνευμονίας. 
΄Αλλα βοηθητικά φάρμακα για την αντι-
μετώπιση των συμπτωμάτων όπως αντι-
πυρετικά και παυσίπονα (ασπιρίνη, ιβου-
προφαίνη (Advil) ή ακε ταμινοφαίνη 
(Tylenol). Ποτέ ΜΗΝ δίνεται ασπιρίνη στα 
παιδιά.
Η ανάπαυση, η καλή διατροφή και η 
άφθονη λήψη υγρών βοηθούν στην ταχύ-
τερη ανάρωση του ασθενούς

Πρόληψη 
Πέρα από τα κλασικά ατομικά μέτρα υγι-
εινής (συχνό πλύσιμο των χεριών, καλός 
αερισμός των δωματίων του σπιτιού και 
των χώρων εργασίας) της αποφυγής του 
καπνίσματος, της διατήρησης του οργα-
νισμού μας σε καλή φόρμα με την κατάλ-
ληλη διατροφή, τον καλό ύπνο, την ευερ-
γετική σωματική άσκηση σήμερα έχουμε 
στη διάθεσή μας μια σειρά δραστικών 
εμβολίων που μπορούν ενεργά να μας 
προστατεύσουν έναντι του κινδύνου από 
συγκεκριμένα μικρόβια.
Τέτοια εμβόλια είναι: Το εμβόλιο της γρί-
πης προλαμβάνει την πνευμονία αλλά και 
τις άλλες επιπλοκές που μπορεί να προ-
καλέσει ο ιός της γρίπης. Το εμβόλιο της 
γρίπης πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.
Το εμβόλιο κατά του πνευμον ιοκόκ-
κου (Prevnar) μειώνει τ ις πιθανότητες 
να πάθετε πνευμονία από τον πνευμο-
νιόκοκκο που αποτελεί και το πιο συχνό 
αίτιο της πνευμονίας της κοινότητας. 

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

ΟΙ ΑΓΙΟΙ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
γιὰ τοὺς ὁποίους κάνει λόγο ὁ 
ἀπ. Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους 
ἐπιστολή του, ἦσαν μὲν πιστοὶ 

εἰς τὸν Θεόν, ἀλλὰ δὲν ἔπαυαν νὰ εἶναι 
καὶ «ὁμοιοπαθεῖς» μὲ ἡμᾶς τοὺς σημερι-
νοὺς ἀνθρώπους. Ἡμεῖς βέβαια ζοῦμε στὴν 
ἐποχὴ τῆς χάριτος καὶ μποροῦμε νὰ ἔχουμε 
τὶς δωρεὲς τοῦ ̔ Αγίου Πνεύματος, τὴν 
ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν, τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν 
υἱοθεσία ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ. Στὴν Παλαιὰ 
Διαθήκη δὲν ὑπῆρχαν οἱ δωρεὲς τοῦ ̔Αγίου 
Πνεύματος καὶ ἑπομένως οἱ πιστοὶ στὸ Θεὸ 
ἄνθρωποι εἶχαν πολλὲς ἀδυναμίες σωματι 
κὲς καὶ μάλιστα ἠθικές. Αὐτὰ εἶχε ὑπ᾽ ὄψι 
του ὁ ἀπ. Παῦλος, καὶ ἔγραφε’ «ἐνεδυ-
ναμώθησαν καὶ ἔγιναν καλὰ ἀπὸ ἀρρώ-
στιες».
Πραγματικὰ βαρυνόνταν ἀπὸ τὸ ἠθικὸ 
καὶ φυσικὸ κακό. Εἶχαν μέσα τους ἰσχυρὴ 
τὴν κλίσι καὶ τὴν ροπὴ πρὸς τὸ κακό. 
Εἶχαν ἔμφυ τες τὶς ἠθικὲς ἀδυναμίες τοῦ 
προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Πολλοὶ δὲ 
ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν ἐκθρέψει καὶ μεγαλώ-
σει τὶς ἠθικὲς καὶ κληρονομι κὲς ἀδυγα-
μίες καὶ τὶς εἶχαν μεταβάλει σὲ πάθη. “Αν 
δὲ λάδωμε ὑπ᾽ ὄψι μας, ὅτι τὸ λεγόμενο 
φυσικὸ κακό, οἱ σωματικὲς ἀσθένειες καὶ 
οἱ ἄλλες ταλαιπωρίες τῆς ζωῆς εἶναι συνέ-
πεια τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ, πρέπει νὰ καταλή-
ξουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτοὶ ὑπέφε-
ραν καὶ ἀπὸ πολλὲς ἄλλες ἀρρώστιες, ἀπὸ 
ἀσθένειες διαφόρων φύσεων, ὅπως εἶναι 
ἡ καχεξία τοῦ σώματος καὶ ἡ προδιάθεσίς 
του γιὰ νὰ εἶναι πρόχειρο διαφόρων ἀσθε-
νειῶν.
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ τοὺς διέκρινε ἦταν ἡ 
ἀκλόνητη πίστις πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτὴ ἡ 
πίστις τοὺς ἔδωσε ἀντοχὴ στὶς ἀσθένειες, 
τοὺς ἀνέδειξε νικητὰς τῶν ἀδυναμιῶν 
καὶ παθῶν, ὥστε νὰ ἐπιτελέσουν μεγάλα 
θαύματα μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ. Φυσικὰ οἱ 
σωματικὲς ἀσθένειες δὲν ἔλειψαν καὶ ἀπὸ 
τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, οὔτε καὶ ἀπὸ 
αὐτοὺς τοὺς ̓ Αποστό λους. Γράφει ὁ ἴδιος 
ὁ ἀπ. Παῦλος· «ἕνεκα τοῦ· πολλοῦ πλή-
θους τῶν ἀποκαλύψεων, διὰ νὰ μὴ ὑπε-
ρηφανεύωμαι, ἐπέτρεψεν ὁ Θεὸς καὶ μοῦ 
ἐδόθη σκληρὸ ἀγκάθι εἰς τὸ σῶμα, ἄγγελος 
δηλαδὴ τοῦ σατανᾶ, διὰ νὰ μὲ γρονθοκοπῆ 
καὶ νὰ μὲ ταλαιπωρῆ, ἀνίατος ἀσθένεια διὰ 
νὰ μὴ τὸ πάρω ἐπάνω μου» (Β΄ Κορ.
Τί τάχα ἐγνοεῖ ὁ μεγάλος ᾽Απόστολος μὲ 
τὶς λέξεις «σκόλωψ τῇ σαρκί»; Ἡ ἐπι-
κρατέστερη γνώμη εἶναι ὅτι ἐπρόκειτο 
γιὰ σωματικὴ ἀ σθένεια, γιὰ πονοκεφά-
λους ἢ ἑλονοσία, ποὺ πολλὲς φορὲς σὰν 
μυτερὰ παλούκια ἔκαμαν τὸν Παῦλο νὰ 
ὑποφέρη δρυμεῖς πόνους. Αὐτὸ ὅμως δὲν 

τὸν ἠμπόδιζε ἀπὸ τὸ ἀποστολικό του ἔργο 
καίτοι καὶ αὐτὸ μὲ πολλὲς δυσκολίες τὸ 
ἔφερε εἰς πέρας. ̔́ Οπως μᾶς διηγεῖται ὁ 
ἴδιος, τρεῖς φορὲς παρεκάλεσε τὸν Κύριον 
νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ τὸν σκόλωπα αὐτόν. 
Ὁ δὲ Κύριος τοῦ ἀπήντησε «σοῦ ἀρκεῖ ἡ 
χάρις μου· διότι ἡ δύναμίς μου φαίνεται 
καὶ ἐκδηλώνεται ὁλοένα καὶ τελειοτέρα 
μέσα εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν μὲτὰ 
μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἔργα, ποὺ κατορθώ-
νει» (Β΄ Κορ. ι6’ 9). Ὁ ἀπ. Παῦλος εἶχε πλήρη 
συναίσθησι καὶ κατανόησι τῶν σωματικῶν 
του ἀσθενειῶν καὶ ἠθικῶν ἀδυναμιῶν του. 
῎Εγραφε ὁ ἴδιος ὅτι «ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μου 
δὲν εἶμαι τίποτα» (Β΄ Κορ. ι6′ 11). Ἐν τού-
τοις διακηρύττει: «Τὰ πάντα ἠμπορῶ καὶ 
κατορθώνω μὲ τὴν δύναμιν, ποὺ μοῦ δίνει 
ὁ Χριστός» (Φιλιπ. δ́  13).
Ποιὸς τάχα ἀπὸ μᾶς ἠμπορεῖ νὰ συγκριθῆ 
μὲ τὸν ἀπ. Παῦλον, τὸν κολοσσὸν αὐτὸν 
τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, ἀκόμη δὲ καὶ 
τοῦ ἀποστολικοῦ του ἔργου; Φυσικὰ ἐμεῖς 
εἴμαστε νάνοι ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν ἀπ. 
Παῦλον. Ἐν τούτοις ἔχουν ισχὺν καὶ γιὰ 
μᾶς τὰ θεόπνευστα λόγια τοῦ κορυφαίου 
αὐτοῦ ἀποστό λου. Καὶ ἡμεῖς, τηρουμέ-
νων τῶν ἀναλογιῶν, ἡμποροῦμε νὰ λέμε, 
ὅτι «τὰ πάντα ἰσχύομεν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦ-
ντι ἡμᾶς Χριστῷ». Συναντᾶμε στὴ ζωή μας 
δοκιμασίες, πειρασμούς, φτώχειες, ἀνά-
γκες, ἀσθένειες, διωγμούς, παραγνωρί-
σεις, ἐξευτελισμοὺς γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες ἠθικὲς ἀδυ-
ναμίες.
Ποτὲ ὅμως δὲν πρέπει νὰ λησμονᾶμε ὅτι 
συμπαραστάτης καὶ βοηθός μας στὶς περι-
πέτειες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, εἶναι αὐτὸς 
ὁ ἴδιος ὁ παντοδύναμος Χριστός, φίλος 
σταθερὸς καὶ ἀκλόνητος, προστάτης πανί-
σχυρος. ̓ Αρκεῖ νὰ ἔχωμε στραμμένα τὰ 
βλέμματά μας πρὸς Αὐτὸν καὶ μὲ πίστιν νὰ 
Τὸν ἐπικαλούμεθα πάντοτε. Καὶ ἔρχεται τὸ 
ἐρώτημα, ὅτι ἐφ᾿ ὅσον ἔχουμε πανίσχυρο 
συμπαραστάτη μας τὸ Χριστό, τί μπορεῖ 
νὰ μᾶς ἐμποδίση καὶ νὰ μᾶς καταβάλη στὸ 
δρόμο τῆς ζωῆς μας, στὸ δρόμο τῆς πίστεως 
καὶ τῆς ἀρετῆς; Τίποτε ἀπολύτως.
Μεγάλη εἶναι πράγματι ἡ δύναμις τῆς 
πίστεως. Ζοῦμε ἐμεῖς στὴν περίοδο τῆς 
Χάριτος ποὺ οἱ εὐλογίες καὶ οἱ δωρεὲς τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἀπροσμέτρητες καὶ πρόχειρες 
πάντοτε γιὰ μᾶς. Ἐὰν οἱ πρὸ Χριστοῦ πιστοὶ 
στὸ Θεὸ ἄνθρωποι «διὰ τῆς πίστεως ἐνε-
δυναμώθησαν ἀπὸ ασθενείας» καὶ ἐμεῖς 
πιὸ πολὺ ἠμποοοῦμε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε 
τὸ θεόπνευστο ἐκεῖνο λόγιο. Πρέπει νὰ 
ἔχουμε ὑπ’ ὄψι μας ὅτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας 
εἵμαστε ἕνα τίποτα ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμι τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ «τὰ πάντα ἰσχύομεν»,

«Ενεδυναμώθησαν από ασθεωίας»
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Η 
κα Αφροδίτη Αντωνοπούλου-Ντά-
σου απεβίωσε ξαφνικά στις 17 Ο-
κτωβρίου του 2020. Η κόρη της, κα 
Ελένη Αντωνοπούλου, θέλησε να 

τιμήσει την μνήμη της λατρεμένης μητέρας 
της, και εμπνευσμένη από την αγάπη που έ-
τρεφε η μητέρα της για τα παιδιά, και ιδιαίτε-
ρα τα άρρωστα και ορφανά, βρήκε έναν ιδα-
νικό τρόπο για αυτό.
Αποφάσισε να βρει ένα παιδί της περιοχής 
του Mount Albert, Ontario, όπου οι γονείς 
της πέρασαν όλη της ζωή τους στον Καναδά, 
και, σε συνεργασία με την εξαιρετική μη κερ-
δοσκοπική οργάνωση Million Dollar Smiles, 
μάζεψε φίλους και συγγενείς και έχτισε έναν 
πανέμορφο παιδότοπο για την μικρή Brooke, 
η οποία πάσχει από μια σπάνια ασθένεια 
που τις απαγορεύει να παίζει με άλλα παιδά-
κια ή να επισκεφθεί παιδική χαρά.
Όπως γράφει η κα Ελένη, «Πριν λίγα χρό-
νια είχα πάει τους γονείς μου σε ένα άλλο 
Playground Build Για να γνωρίσουνε την 
Γυναίκα αυτή που ξεκίνησε αυτό το Charity-
Την λένε Anna.  Εκείνη την ημέρα όπως ήμα-
σταν στην αυλή τους μες τη βροχή και μες τη 
λάσπη,  η μάνα μου ξαφνικά βρήκε 2 Τριφύλ-
λια. Το ένα το δώρισε στην γιαγιά της κοπε-
λίτσας και το άλλο στην Anna. Όταν λοιπόν 
χάσαμε την μητέρα μας άξαφνα,  Η Anna μου 
πρότεινε να χτίσουμε κι εμείς ένα στη μνήμη 
της μητέρας μου και θα το ονομάζαμε-The 
Clover Build. Και έτσι έγινε.»
«Εχθές λοιπόν μαζευτήκαμε αρκετοί φίλοι 
και συγγενείς και με πολύ χαρά το χτίσαμε 
διότι έχει μεγάλη διαδικασία και παίρ-

νει αρκετές ώρες να χτιστεί. Το κοριτσάκι, 
η μικρή Brooke, Υποφέρει από μία σπάνια 
αρρώστια και δεν μπορεί να παίξει με άλλα 
παιδάκια ή να πάει σε Παιδική χαρά. Όταν 
είδε το playground, Χάρηκε τόσο πολύ και 
αμέσως έκατσε στην κούνια για να την κου-
νήσουμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.»
«Ο πατέρας μου Ο Παναγιώτης Αντωνόπου-
λος ήρθε στο Τορόντο μετά από 6 χρόνια 
στην Αυστραλία και αγόρασε την ‘φαρμα’ 
Στο Hwy 48 & Queensville Sdrd το  1960. 
Μαζί με την μητέρα μου την Αφροδίτη, 
μεναν εκεί όλα τους τα χρόνια-Η μητέρα μου 
ήτανε από την Καλαμάτα και ο πατέρας μου 

λίγο έξω από την Καλαμάτα-Λαδά,  Αλαγο-
νίας.»
«Τα πρώτα χρόνια χτίσανε ένα μαγαζί και 
πουλούσαν δόλωμα και ήδη για ψάρεμα και 
για κυνήγι. Μετά το 1974, Έκτισε εστιατό-
ριο μπροστά στη φάρμα-Το γνωστό Pete’s 
Restaurant & Tavern.   Και στο πίσω μέρος τις 
φάρμας, ο πατέρας μου είχε μεγάλα μηχανή-
ματα και φορτηγά και πωλούσε χώμα στους 
σκουλικαδες και σε Θερμοκήπια.  Εκεί μεγα-
λώσανε, ζούσανε, και Κάνανε την οικογένεια 
τους. Γι’ αυτό θέλαμε να βρούμε ένα παιδάκι 
κάπου εκεί κοντά. Οι περισσότεροι έλληνες 
μας ξέρουνε καλά. Η πόρτα μας είναι πάντα 
ανοιχτή και κάθε μέρα φίλοι και συγγενείς 

μας επισκέπτονται όλα αυτά τα χρόνια. Τα 
πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά από τον 
καιρό που χάσαμε την μητέρα μας…ποιος το 
περίμενε… Αλλά έτσι είναι η Ζωή. Μας δίνει 
μεγάλη χαρά που μπορούσαμε να κάνουμε 
κάτι να βοηθήσουμε μία οικογένεια που έχει 
αυτό το μεγάλο πρόβλημα….»
Το Million Dollar Smiles έχει χτίσει, μέχρι 
στιγμής, πάνω από 500 παιδότοπους για 
παιδάκια με διάφορες παθήσεις. Φέτος, 
θα χτίσουν άλλα 50! Πάντα ψάχνει για εθε-
λοντές για να βοηθήσουνε με όλα αυτά 
τα Playgrounds. Το website είναι www.
Milliondollarsmiles.ca.

The Clover Build 
Ομάδα εθελοντών έχτισε 

παιδότοπο για άρρωστο κοριτσάκι 
στο Mt. Albert στη μνήμη της 

Αφροδίτης Αντωνοπούλου-Ντάσου
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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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«Ας πάει και το παλιάμπελο» 
Μουσική: Γιώργος Μουζάκης - Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος-Χρήστος Γιαννακόπουλος - Α! Ερμηνεία: Ρένα Βλαχόπουλου 1962

Έ
να από τα πολύ ωραία  τραγούδια 
που ερμήνευσε η  Ρένα Βλαχόπου-
λου, γραμμένο για τις ανάγκες της 
ταινίας «όταν λείπει η γάτα» σε σκη-

νοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, που προβλή-
θηκε στους κινηματογράφους το 1962.  Η 
υπόθεση ασφαλώς γνωστή σε όλους. Το υ-
πηρετικό προσωπικό της οικογένειας Ζέμπε-
ρη , η μαγείρισσα Μαριγώ ( Ρένα Βλαχοπού-
λου), ο σοφέρ Λουκάς ( Β. Αυλωνίτης ) και η 
καμαριέρα Έλλη ( Νίκη Λινάρδου) αποφα-
σίζουν ένα βράδυ που λείπουν τα αφεντι-
κά τους, να ζήσουν τη μεγάλη ζωή,  παρι-
στάνοντας  οι ίδιοι, ότι  είναι η οικογένεια 
Ζέμπερη. Έτσι  πηγαίνουν στο κέντρο του 
Μπάμπη( Νίκος Ρίζος)  όπου τραγουδάει ο 
διάσημος Τέλης Στεφανής ( Γιάννης Βογιά-
τζης). Στο κέντρο, θα φάνε, θα  χορέψουν , 
θα διασκεδάσουν και θα το ρίξουν έξω, σαν 
πλούσιοι.  Πάνω στο κέφι η Βλαχόπουλου 
θα τραγουδήσει μοναδικά με την ορχήστρα 
του μαγαζιού «Ας πάει και το παλιάμπελο». 

Θα ακολουθήσουν πολλά μπερδέματα και 
κωμικές καταστάσεις, και όπως όλες οι ελ-
ληνικές κωμωδίες, η ταινία θα έχει  ένα αί-
σιο και ευχάριστο τέλος.  
Ο τίτλος του τραγουδιού ωστόσο, προέ-
κυψε από την γνωστή παροιμιώδης φράση, 
η οποία μας έρχεται από τα μέσα σχεδόν του 
19ου αιώνα.  

Γύρω στα 1840-41 
στο θέατρο Μπού-
κουρα,  το πρώτο θέα-
τρο που χτίστηκε στην 
Αθήνα  επί εποχής του 
βασιλιά Όθωνα και  
βρίσκονταν πίσω από 
το σημερινό δημαρ-
χε ίο της Αθήνας,  
εμφανιζότανε η περί-
φημη ιταλίδα  πριμα-
ντόνα Ρίτα Μπάσσο. 
Πέραν όμως της μεγά-
λης επιτυχίας της ως 

τραγουδίστριας,  είχε ξετρελάνει καθώς φαί-
νεται, με το παρουσιαστικό της και  πολλούς 
αθηναίους. Λέγεται μάλιστα ότι   είχε γίνει 
αφορμή αρκετών επεισοδίων στην υψηλή 
κοινωνία, εκείνου του καιρού. Ένα από 
αυτά  δημιουργήθηκε μεταξύ του άγγλου 
πρεσβευτή Λάιον και του δημάρχου Καλι-
φρονά. Ο πρεσβευτής  θέλοντας να τιμήσει 
την πριμαντόνα διοργάνωσε χορευτική βρά-
δια , χωρίς όμως να καλέσει τον δήμαρχο. 
Ο Καλιφρονάς μαθαίνοντας το, θύμωσε και 
διέταξε την υπηρεσία απορριμμάτων, να 
μην μαζέψει τα σκουπίδια από την αγγλική 
πρεσβεία!  Ο «ντόρος», καταλαβαίνετε, 
που γινότανε  γύρω από το όνομα της, ήταν 
τόσο  μεγάλος,  που ακόμη και ο στρατηγός 
Μακρυγιάννης έκανε  νύξη στα απομνημο-
νεύματα του: «παλάβωσαν οι γέροντες, και 
οι μαθητές  πουλούν τα βιβλία τους και πάνε 
να ακούσουν τη Ρίτα Μπάσσο. Το *γερο-Λό-
ντο όπου δεν είχε ούτε ένα δόντι, τον παλά-
βωσε η Ρίτα Μπάσσο του θεάτρου και τον 
αφάνισε»
Οι θαυμαστές της, κυρίως οι ευκατάστατοι 
που καθόντουσαν στις πρώτες θέσεις,  της 
πρόσφεραν ανελλιπώς σε κάθε εμφάνιση 
της , πάμπολλες ανθοδέσμες , ενώ δεν ήταν 
λίγοι και εκείνοι που πρόσφεραν για την 
χάρη της ακόμη και χρυσαφικά!.
Κάποιο βράδυ , σε μια από τις παραστάσεις,  
ακούστηκε από τις τελευταίες σειρές του 
θεάτρου μια δυνατή φωνή. «Για σένα  κυρά 
μου, ας πάει και το παλιάμπελο»
Ήταν η αναφώνηση  ενός κτηματία της Αττι-
κής που θυσίαζε για χάρη της ένα από τα 
αμπέλια της περιουσίας του! Όπως σχολί-
αζαν τότε  κάποιοι κοσμικοί κύκλοι, ο κτη-
ματίας αυτός δεν έκανε και πολύ «καθα-
ρές δουλειές» και κάποια από τα αμπέλια 
του ήταν μπλεγμένα νομικά, όποτε πιθανώς 
είπανε,  τα θεωρούσε παλιάμπελα! Άλλοι 
πάλι λέγανε ότι κάποιος χωρικός φώναξε 
τη φράση, χαρίζοντας στην πριμαντόνα ,  
το παλιάμπελο του, που δεν  απέδιδε καρ-
πούς. Όπως και να’ χει ο φράση αυτή έκανε 
αίσθηση στο άκουσμα της , διαδόθηκε στην 
μικρή τότε Αθήνα και έφτασε ακόμη και 

μέχρι τις μέρες μας. Στην διατήρηση τη φρά-
σης οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο το τραγούδι, 
που στο άκουσμα του, έρχεται  να  μας την 
υπενθυμίσει.  

Ας πάει και το παλιάμπελο, 
δε νοιάζομαι σταλιά
Απόψε θέλω γύρω μου 
κιθάρες και βιολιά
Κρατάτε μου το ίσο, 
για να σας τραγουδήσω
Πάρτε ντέφια βρε παιδιά
Και αν δεν έχουμε όλοι 
γεμάτο πορτοφόλι
έχουμε καλή καρδιά
 
Ας πάει και το παλιάμπελο, 
δε νοιάζομαι σταλιά
Απόψε θέλω γύρω μου 
τραγούδι κι αγκαλιά
Αδειάστε τις μπουκάλες, 
κι αμέσως να ‘ρθουν άλλες
τραγουδήστε βρε παιδιά
Και αν δεν έχουμε 
όλοι γεμάτο πορτοφόλι
έχουμε καλή καρδιά
 
Ας πάει και το παλιάμπελο,  
δε νοιάζομαι σταλιά
τον κόσμο στα παπούτσια μου 
τον γράφω στα παλιά
Εδώ θα γίνει μάχη, κι ας κλαίει 
όποιος τα ‘χει
άσπρο πάτο βρε παιδιά
Και αν δεν έχουμε 
όλοι γεμάτο πορτοφόλι
έχουμε καλή καρδιά

*Ανδρέας Λόντος: Στρατιωτικός του αγώνα 
του 21’ και αργότερα πολιτικός

Από την ταινία “Όταν λείπει η γάτα”
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Η 
Δημόσια Υγεία του Τορόντο αναφέ-
ρει ότι έχει επιβεβαιώσει τρία νέα 
κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων 
στην πόλη, ανεβάζοντας τον συνο-

λικό αριθμό των κρουσμάτων που επιβεβαιώ-
θηκαν στην πόλη σε πέντε.
Αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη ότι υπάρ-
χουν ακόμη πέντε ύποπτες υποθέσεις υπό διε-
ρεύνηση.
Αλλού στον Καναδά, οι υγειονομικοί υπάλλη-
λοι στο Κεμπέκ λένε ότι γνωρίζουν τώρα 52 
επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού.
Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια 
ασθένεια που εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
στους πιθήκους και εντοπίζεται κυρίως στην 
κεντρική και δυτική Αφρική. Η ευλογιά των 
πιθήκων σχετίζεται με την ευλογιά, αλλά έχει 
πιο ήπια συμπτώματα.
Ο ιός έχει κερδίσει την παγκόσμια προσοχή 
τις τελευταίες δύο εβδομάδες καθώς τα κρού-

σματα αυξάνονται, ειδικά στην Ευρώπη, τις 
ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Αυστραλία.
Ο ιός συνήθως μεταδίδεται από στενή επαφή 
άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων του ανα-
πνευστικού, άμεσης επαφής με δερματικές 
βλάβες ή σωματικά υγρά ή έμμεση επαφή 
μέσω μολυσμένων ενδυμάτων ή λεπτών 
ειδών.
Τη Δευτέρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) δήλωσε ότι τα πιο πρόσφατα κρού-
σματα που εμφανίζονται παγκοσμίως αφο-
ρούν ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους ή 
άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, εξάν-
θημα ή βλάβες στο πρόσωπο και το σώμα, 
πονοκέφαλο και πόνους στο σώμα.
Η ευλογιά των πιθήκων θεωρείται μολυσμα-
τική από πέντε ημέρες πριν από την έναρξη του 
εξανθήματος και παραμένει μεταδοτική μέχρι 
να αρχίσουν να επουλώνονται οι βλάβες.

Το Τορόντο αναφέρει 3 νέα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των 
πιθήκων

Ο
ι ερευνητές της αστυνομίας του 
Τορόντο λένε ότι δύο άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους μετά την α-
νατροπή μιας βάρκας ενώ βρι-

σκόταν έξω στη λίμνη Οντάριο κοντά στο 
πάρκο Tommy Thompson.
Σύμφωνα με δήλωση, τα πληρώματα έκτα-
κτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν όταν ένα 
σκάφος που πήγαινε βορειοανατολικά 
προς την περιοχή του λιμανιού χτύπησε 
έναν κυματοθραύστη βραχονησίδας κοντά 
στον κόλπο Ashbridges γύρω στις 12:30 
π.μ. την Τετάρτη.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι το σκάφος 
ανατράπηκε, με αποτέλεσμα οι αστυνομι-
κές και πυροσβεστικές μονάδες του Τορό-
ντο να απαντήσουν και να ξεκινήσουν 
έρευνα.
Οκτώ άτομα ανασύρθηκαν τελικά από το 
νερό, αλλά η δήλωση ανέφερε ότι τα πλη-
ρώματα ενημερώθηκαν ότι άλλα δύο δεν 
μπορούσαν να βρεθούν.
Μετά την ανέλκυση του σκάφους από 
το νερό, μια 25χρονη γυναίκα και ένας 
34χρονος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σκά-
φος.

2 νεκροί, άλλοι 8 διασώθηκαν μετά 
την ανατροπή του σκάφους στη λίμνη 
Οντάριο κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η 
αστυνομία του Τορόντο έχει α-
νακαλέσει την υποχρεωτική πο-
λιτική εμβολιασμού για ένστο-
λους και πολιτικούς αξιωματι-

κούς, επιτρέποντας στα μέλη της δύναμης 
σε άδεια άνευ αποδοχών να επιστρέψουν 
στην εργασία τους σε λιγότερο από τρεις 
εβδομάδες.
Ο Αξιωματικός Alex Li λέει στο CityNews 
ότι η Αστυνομική Υπηρεσία του Τορό-
ντο (TPS) συνεχίζει να διασφαλίζει ότι 
οι χώροι εργασίας της είναι ασφαλείς, 
επιτρέποντας τη συνέχιση των μέτρων 
COVID-19 όταν χρειάζεται.
«Η απόφαση της υπηρεσίας να ακυρώ-
σει την υποχρεωτική απαίτηση εμβολι-
ασμού κατά του COVID-19 λήφθηκε ως 
απάντηση στο τρέχον πλαίσιο δημόσιας 
υγείας και επαγγελματικής υγείας της παν-
δημίας και της μοναδικής φύσης της εργα-
σίας και των χώρων εργασίας της», είπε ο 
Λι σε δήλωση.
«Τα μέλη που επί του παρόντος απου-
σία άνευ αποδοχών θα επιστρέψουν στα 
καθήκοντά τους στις 21 Ιουνίου 2022. 
Οι αξιωματικοί θα αναπτυ-
χθούν όπως απαιτείται επι-
χειρησιακά από την Υπηρε-
σία και τα μέλη του πολι-
τικού τομέα θα επιστρέ-
ψουν στους αρχικούς τους 
ρόλους».
Περίπου το 99 τοις εκατό 
των αστυνομικών του Τορό-
ντο είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του 
COVID-19, ενώ οι νέοι προσλήψεις πρέπει 
να είναι πλήρως εμβολιασμένοι, λέει ο Li.
Η TPS ανακοίνωσε αρχικά την υποχρεω-

τική πολιτική εμβολιασμού της στα τέλη 
Αυγούστου - μια κίνηση που ο πρόεδρος 
του συνδικάτου της αντιτάχθηκε έντονα. Η 
αστυνομική δύναμη δήλωσε ότι θα διατη-
ρήσει τα τρέχοντα μέτρα δημόσιας υγείας, 
όπως μάσκες και κοινωνική απόσταση, 
μεταξύ άλλων προφυλάξεων.
Τον Νοέμβριο, η TPS είπε ότι το 98 τοις 

εκατό των περίπου 7.400 μελών είχαν 
αποκαλύψει την κατάσταση εμβολια-
σμού τους. Εκείνη την εποχή, το 98 τοις 
εκατό από αυτούς ήταν πλήρως εμβο-
λιασμένοι.
Περίπου 205 μη εμβολιασμένοι υπάλ-
ληλοι ή άτομα με άγνωστο κατάσταση 
εμβολιασμού τέθηκαν σε απουσία 

άνευ αποδοχών. Το TPS λέει ότι 117 
ήταν ένστολοι και οι άλλοι 88 ήταν 
πολίτες.

Τον Μάρτιο, το Οντάριο τερμάτισε 
τα περισσότερα από τα κύρια μέτρα 
δημόσιας υγείας του COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης 
διαβατηρίου εμβολίου για διάφορες 
επιχειρήσεις και ιδρύματα, συμπε-
ριλαμβανομένων εστιατορίων και 
γυμναστηρίων.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες του 
Οντάριο που επέβαλαν υποχρε-
ωτικές πολιτικές εμβολιασμού 
κατά του COVID-19 παρέμειναν 
στην απαίτηση παρά την από-
φαση της επαρχίας. Η αστυνο-

μία της Οτάβα έβαλε λιγό-
τερους από 10 μη εμβολια-

σμένους αξιωματικούς και λιγότερους από 
10 μη εμβολιασμένους πολίτες σε άδεια 
άνευ αποδοχών την 1η Φεβρουαρίου.

Η αστυνομία του Τορόντο αίρει την 
υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού κατά 
του COVID-19 για τους αστυνομικούς
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 Katharina Mazepa :
Η πρώην “Μις Βιέννη” κολάζει το 
Instagram!

Η Katharina Mazepa 
είναι μια από τις πιο 
εντυπωσιακές παρουσίες 
στο Instagram αυτή την 
στιγμή, καθώς διαθέτει 
ένα πανέμορφο πρόσωπο, 
καλλίγραμο κορμί και 
μάτια που μαγνητίζουν.

Η μελαχροινή καλλονή, 
η οποία στέφθηκε “Μις 
Βιέννη” το 2014, δηλώνει 
μοντέλο και πολίτης του 
κόσμου. Αυτή την στιγμή 
έχει ως έδρα το Μαϊάμι 
και είναι παντρεμένη με 
Αμερικανό διπλωμάτη, αυτό 
ωστόσο δεν την εμποδίζει να 
ανεβάζει αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες στον 
λογαριασμό της στο 
Instagram, αφήνωντας 
ελάχιστα στην φαντασία του 
ανδρικού κοινού.
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Ο 
Σάκης Κατσού-
λης παραχώρη-
σε τηλεοπτική 
συνέντευξη και 

προχώρησε σε μια συγκλο-
νιστική εξομολόγηση για την 
σχέση του με την Μαριαλένα 
Ρουμελιώτη. Οι δυο τους εί-
ναι ένα από τα πιο ευτυχισμέ-
να και αγαπημένα ζευγάρια 
της showbiz και δεν διστά-
ζουν να το δηλώσουν σε ο-
ποιαδήποτε δημόσια εμφά-
νισή τους και στους δημοσι-
ογράφους. Ο Σάκης Κατσού-
λης και η Μαριαλένα Ρουμε-
λιώτη, όταν συναντήθηκαν 
μέσα στο Survivor είχαν χω-
ρίσει και δεν έδειχναν ότι θα 
είναι ξανά μαζί. Ωστόσο, οι 
συνθήκες και όλα αυτά που 
πέρασαν στο παιχνίδι, τους 
βοήθησαν να έρθουν και πά-
λι κοντά και να ξεκινήσουν τη 
σχέση τους από την αρχή.

Υποδέχτηκε το 
καλοκαίρι με 
μικροσκοπικό μπικίνι

To καλοκαίρι μπήκε και επί-
σημα και πολλοί είναι οι διάση-
μοι που έχουν αρχίσει να γεμί-
ζουν τα social media με φωτο-
γραφίες από παραλίες και εξω-
τικά μέρη. Ανάμεσά τους και η 
Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία 
ανέβασε φωτογραφίες με καλο-
καιρινή διάθεση. Το γνωστό 
μοντέλο ποζάρει στον φακό 
χαμογελαστό φορώντας ένα 
μικροσκοπικό μπικίνι, μέσα σε 
ένα καταπράσινο τοπίο. Η ίδια 
δεν αποκάλυψε το μέρος στο 
οποίο τραβήχτηκαν οι φωτο-
γραφίες.

«Δεν μπορούσα να 
μαζέψω τον εαυτό μου 
από τη δημοσιότητα»

Για την ζωή του, την καριέρα του, 
αλλά και την αγαπημένη του 
μίλησε ανοιχτά ο Stan, καλεσμέ-
νος στην εκπομπή «The 2night 
Show». Στην συνέχεια δήλωσε 
πως παρά τη δημοσιότητα που 
κέρδισε και τον έκανε να χάσει 
τον εαυτό του σε κάποιες φάσεις 
της ζωής του, πήρε ένα μεγάλο 
μάθημα. «Έχασα τον εαυτό μου, 
τον βρήκα, μαλώσαμε, τα ξανα-
βρήκαμε. Σε μία περίοδο δεν 
μπορούσα να τον μαζέψω. Όλα 
αυτά ήταν ένα μάθημα, έγινα 
πλουσιότερος. Αν δεν φας 

Η Κυβέλη Χατζηευστρατίου, 
κάνει μεγάλη καριέρα στον 
χώρο του μόντελινγκ τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό, μετά την νίκη της στο 
GNTM 4. Το νεαρό μοντέλο σε 
ένα διάλειμμα από τις επαγγελ-
ματικές του υποχρεώσεις ταξί-
δεψε στην Μύκονο. Η κάμερα 
του Mykonos Live TV εντό-
πισε την νικήτρια του ριάλιτι 
μόδας να χαλαρώνει στο beach 
bar SantAnna στην Παράγκα. 
Φορώντας ένα σούπερ τοσο-
δούλι μπικίνι η Κυβέλη έκανε 
την ηλιοθεραπεία της.

Ο Κατσούλης βλέπει στο 
πρόσωπο της Μαριαλένας τη 
μητέρα των παιδιών του

Η Μαριλένα Animado έχει κάτι 
από… Φουρέιρα

Το μπικίνι της 
Κυβελής άναψε… 
φωτιές στη Μύκονο

Ε
ίναι από τα πιο σέξι κορίτσια της 
ελληνικής τηλεόρασης, διαθέτο-
ν τας ένα καλλίγραμμο κορμί με 
καμπύλες. ο λόγος για την Ευρυ-

δίκη Βαλαβάνη, την οποία γνωρίσαμε ως 
το «κορίτσι των αθλητικών» στον ΣΚΑΪ. 
Όμως, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό, μέ-
σα από την αμφιλεγόμενη συμμετοχή της 
στο πρώτο Survivor.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ε ίναι ιδιαίτ ερα 

δραστήρια σ τα social media, ανεβάζο-
ντας συχνά φωτογραφίες από την καθη-
μερινότητά της στο Instagram. Φέτος, το 
καλοκαίρι η όμορφη παρουσιάστρια τα 
«έσπασε», καθώς δε σταμάτησε να ανε-
βάζει φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές 
της διακοπές.
Μάλιστα, εκείνες με μαγιό πήραν και τα 
περισσότερα likes από τους followers 
της.

Σκέτη κόλαση η Ευρυδίκη 
Βαλαβάνη

Μ
ε μια πρώτη 
ματιά, θαρ-
ρείς πως βλέ-
πεις μπροστά 

σου την Ελένη Φουρέιρα. 
Με τη δεύτερη ματιά κα-
ταλαβαίνεις ότι πρόκειται 
για ομοιότητα. Ο λόγος για 
την Μαριλένα (Marilena) 
Animado, τη νεαρή τρα-
γουδίστρια από τη Νά-
ξο. Η αλήθεια είναι ότι το 
μαλλί της είναι αυτό που 
παραπέμπει σε… Φου-
ρέιρα και είναι και για τη 
Marilena το ατού στην εμ-
φάνισή της. Διαθέτει, επί-
ση, ένα καλλίγραμμο κορ-
μί το οποίο αναδεικνύει 
μέσα από τις σέξι στιλι-
στικές επιλογές της επί πί-
στας.
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Τ
ράβηξε όλα τα βλέμ-
ματα στο κόκκινο χα-
λί η Έστερ Εσπόσιτο. Η 
Έστερ Εσπόσιτο έλαμ-

ψε στα ABOUT YOU Awards 
στο Μιλάνο. Η νεαρή Ισπανί-
δα ηθοποιός, που είχε «χρεω-
θεί» στο πρόσφατο παρελθόν 
σχέση με τον Καρίμ Μπενζεμά 
(χωρίς να επιβεβαιωθεί ποτέ 
κάτι τέτοιο), είδε τη φήμη της να 
γιγαντώνεται από τη συμμετοχή 
της στη σειρά Elite του Netflix. 
Πλέον αριθμεί πάνω από 29 
εκατομμύρια followers στο 
Instagram και πέρα από πολλές 
προτάσεις για ρόλους, αρκετές 
φημισμένες εταιρείες διαφημί-
ζονται από την ίδια.

Τ
ις τελευταίες ώρες η εί-
δηση ότι η Σακίρα και ο 
Πικέ χωρίζουν εξαιτίας 
απιστίας του δεύτερου 

κάνουν το γύρο του διαδικτύου. 
Όλα ξεκίνησαν όταν δημοσίευ-
μα της εφημερίδας «Periodico» 
έγραψε ότι ο Ισπανός ποδοσφαι-
ριστής εδώ και μερικές εβδομά-
δες μένει μόνος και μάλιστα στο 
παλιό του σπίτι. Τα σενάρια χω-
ρισμού δίνουν και παίρνουν και 
η σκανδαλοθηρική εκπομπή 
«Mamarazzis» είχε δικό της α-
ποκαλυπτικό ρεπορτάζ να φέρει 
στο φως της δημοσιότητας. «Η 
Σακίρα έπιασε τον Πικέ με άλλη 
και το ζευγάρι πρόκειται να χω-
ρίσει. Είναι κάτι που συνέβη δε-
δομένα και γι’ αυτό πλέον υπάρ-
χει διάσταση στο ζευγάρι. Πιθα-
νότατα δεν υπάρχει πια τίποτα 
άλλο στην σχέση τους», ανέφερε 
χαρακτηριστικά η δημοσιογρά-
φος που είχε το ρεπορτάζ. Και α-
πό ότι φαίνεται το δημοσίευμα 
βγάζει τον Πικέ στη σέντρα κα-
θώς αναφέρει ότι όχι μόνο επέ-
στρεψε στο σπίτι όπου έμενε ό-
σο ήταν εργένης, αλλά έχει αρχί-
σει ξέφρενη ζωή, γεμάτη πάρτι 
και άλλες γυναίκες.

Σακίρα - Πικέ χωρίζουν μετά την 
απιστία του ποδοσφαιριστή

Σ
τα 52 της η Τζένι-
φερ Λόπεζ είναι 
πιο εντυπωσιακή 
από ποτέ. Η Λατί-

να σταρ του τραγουδιού και 
του χόλιγουντ ανέβασε στο 
Instagram μια σειρά από 
φωτογραφίες και βίντεο πο-
ζάροντας με αποκαλυπτικό 
μαύρο μπικίνι. Περισσότερα 
από 3 εκατομμύρια followers 
της πάτησαν like μένοντας ά-
φωνοι από το κορμί της J Lo.

Η σούπερ σέξι εμφάνιση της Έστερ 
Εσπόσιτο στο Μιλάνο

Βραβείο… MVP στην «καυτή» Βραβείο… MVP στην «καυτή» 
σύντροφο του Κουρτουάσύντροφο του Κουρτουά

Κ
αλός, πολύ καλός ο Τιμπό 
Κουρτουά στον τελικό του 
Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά εμείς 
δίνουμε βραβε ίο...  MVP 

στην κουκλάρα σύντροφό του!
Ο Βέλγος τερματοφύλακας ε ίναι 
τρελά ερωτευμένος με τη Μισέλ 
Γκέρζιγκ.
Το μον τέλο από το Ισραήλ και ο 
Κουρτουά είναι ζευγάρι τους τελευ-

ταίους μήνες και, μάλιστα, πολλές 
φορές η εντυπωσιακή ξανθιά καλ-
λονή δηλώνει δημόσια, σ τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τον έρωτα 
της.
«Σε αγαπώ, μωρό μου, είσαι ο καλύ-
τερος σύντροφος που θα μπορούσα 
να ευχηθώ να έχω» είχε γράψει η 
Γκέρζινγκ όταν το ζευγάρι ειχε πάει 
ταξίδι στο Ντουμπάι.

Σκέτος «καύσωνας» η Τζένιφερ Λόπεζ 
με μαύρο μπικίνι
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ένας νεαρός πάει να δει τον παππού και τη 
γιαγιά. Φτάνει στο σπίτι τους, και βλέπει 
τον παππού του να κάθεται στο μπαλκόνι 
γυμνός από τη μέση και κάτω.
«Παππού, τι έγινε, γιατί δε φοράς παντε-
λόνι;» ρωτάει ο εγγονός.  Ο παππούς τον 
χαιρέτησε, και άρχισε να του εξηγεί: 
«Πριν λίγες μέρες καθόμουν πάλι εδώ έξω, 
χωρίς να φοράω μπλούζα και από το κρύο, 
ο λαιμός μου είχε γίνει σκληρός και άκα-
μπτος.» 
«Και τώρα τι κάνεις εδώ, χωρίς παντε-
λόνι;» 
«Δεν ξέρω, ρώτα τη γιαγιά σου, αυτή με 
έστειλε έξω έτσι!!!»

Ένας άντρας ξυπνάει μέσα στη νύχτα και 
ζητάει από την γυναίκα του να κάνουν τρε-
λίτσες. Η γυναίκα του απαντάει:
«Δεν γίνεται απόψε γιατί έχω ραντεβού 
με τον γυναικολόγο μου αύριο για μια 
εξέταση και δεν πρέπει να έρθουμε σε 
επαφή».  Εκείνος γυρίζει πλευρό απογοη-
τευμένος και μετά από λίγο την ξανασκου-
ντάει και της λέει: 
«Δεν πιστεύω να έχεις ραντεβού και με τον 
οδοντίατρο αύριο ε;»

Ένας μεθυσμένος τροχονόμος σταματάει 
μια μηχανή στον δρόμο που ο οδηγός της 

είναι κι αυτός μεθυσμένος. 
«Μα είναι δυνατόν να οδηγείτε την μηχανή 
και να έχετε άλλα τρία άτομα πάνω της; 
Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και παρά-
νομο!» Και του απαντάει ο οδηγός:
 «Ε, και γι’ αυτό έπρεπε να με περικυκλώ-
σετε;»

Ένα 5χρονο αγοράκι πήγε με τους γονείς 
του στην παραλία για να κάνουν το πρώτο 
τους μπάνιο. Παρατηρούσε τον κόσμο που 
ήταν γύρω του και είδε ότι κάποιες γυναί-
κες είχαν μεγαλύτερο στήθος απ’ τη μαμά 
του και τη ρώτησε για ποιο λόγο. Εκείνη 
του απάντησε: 
«Όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο πιο χαζές 
είναι η γυναίκες!» Το αγοράκι συνέχισε το 
παιχνίδι του στην άμμο, αλλά όπως έβλεπε 
πάλι τον κόσμο, του φαινόταν ότι πολλοί 
άντρες έχουν μεγαλύτερο πέ@ς από τον 
μπαμπά του, οπότε ξαναρώτησε τη μαμά 
του τον λόγο κι εκείνη του απάντησε: 
«Όσο πιο μεγάλο το έχουν οι άντρες, τόσο 
πιο χαζοί είναι!» Η απάντηση αυτή του 
ήταν αρκετή, οπότε συνέχισε το παιχνίδι 
του και μετά από λίγη ώρα φώναξε στη 
μάνα του:
 «Μαμά, μαμά κοίτα! Ο μπαμπάς έπιασε 
κουβέντα με την πιο χαζή γυναίκα στην 
παραλία και όσο περνάει η ώρα γίνεται κι 
αυτός όλο και πιο χαζός.»

ΚΡΙΟΣ
Πηγαίνετε σε μέρη και συναναστραφείτε 
με ανθρώπους που σας κάνουν να περνάτε 
καλά. Ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα που 
θα πρέπει να προσέχετε κάθε σας κίνηση. 
Μην κάνετε δύσκολες συζητήσεις και μην 
ξεκινάτε κάτι που εσείς θεωρείτε σημα-
ντικό. Θα έχετε την ανάγκη να αποτραβη-
χτείτε κοντά σε ανθρώπους και χώρους που 
σας εξασφαλίζουν ηρεμία. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι 
η αρχή, με καινούργιους και μεγάλους στό-
χους.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μειωμένες είναι οι καθημερινές προσπά-
θειες που καταβάλλετε στην εργασία σας 
και αυτό φαίνεται να δημιουργεί προβλή-
ματα. Η περίοδος αυτή ευνοεί κάθε δρα-
στηριότητα που μπορεί να αγγίξει τον 
ψυχικό σας κόσμο. Οι σωματικές 
σας δυνάμεις και ο ψυχισμός 
σας θα βρίσκονται σε πολύ 
καλά επίπεδα καθώς ο 
συναισθηματικός σας 
κόσμος και η καλή σας 
διάθεση, φέρνουν θετι-
κές επιδράσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Συζητήσεις και μετακι-
νήσεις σας κρατούν σε μια 
διαρκή ένταση. Καλό θα ήταν 
βέβαια να είστε προσεκτικοί στις 
μετακινήσεις και τις εκφράσεις σας. Το αντί-
θετο θα σας έβλαπτε. Για πολλούς θα υπάρ-
χουν αναπάντεχες οικογενειακές κόντρες. 
Στη δουλειά σας αξιοποιήστε τις επικοινω-
νιακές σας δραστηριότητες και δυνατότη-
τες.

ΛΕΩΝ
Επαγγελματικά γίνονται διάφορα ανοίγματα 
που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος των απαι-
τήσεών σας. Ωστόσο βλέπετε πιο καθαρά τις 
αλλαγές εκείνες που έχουν αρχίσει να γίνο-
νται. Αρχίζετε τελικά να παίζετε σημαντικό-
τερο ρόλο στο περιβάλλον σας, βρίσκετε τη 
χαμένη σας γοητεία και επεκτείνεστε περισ-
σότερο κοινωνικά. Όμως, επαγγελματικά θα 
αντιμετωπίσετε δυσκολίες που θα σας ωρι-
μάσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι επαγγελματικοί σας ορίζοντες διευ-
ρύνονται και ανοίγει πρόσφορο έδαφος 
για αξιόλογες συνεργασίες. Παράλληλα 
η δημιουργικότητά σας μπορεί να μετα-
φραστεί σε αρκετό χρήμα, αρκεί να κάνετε 
τις κατάλληλες παρέες με άτομα που μπο-
ρούν να στηρίξουν τις προσπάθειές σας. 
Να φυλάγεστε από τους «φίλους» που σας 
αγαπάνε πολύ!

ΖΥΓΟΣ
Αφήστε το ένστικτό σας, να σας οδηγήσει, 
για να ξεπεράσετε ότι σωματικά, πνευμα-
τικά και ψυχικά σας συμβαίνει και αποφύ-
γετε καταχρήσεις που επιβαρύνουν τον 
οργανισμό σας. Προσπαθήστε να είστε πιο 
υπεύθυνοι σε ότι αναλαμβάνετε για να μην 
κινδυνεύσετε από τους ανταγωνιστές σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ή περίοδος καθώς 
θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για κάποια ταξί-
δια αναψυχής. Προκύπτουν όμως και αυξη-
μένες υποχρεώσεις στην εργασία σας. Θα 
πρέπει να δώσετε έμφαση στις προσωπι-
κές σας σχέσεις και την αποδοχή σας από 
το περιβάλλον. Η τύχη θα είναι με το μέρος 
σας στα επαγγελματικά σας, αρκεί να σεβα-
στείτε τον ανταγωνισμό και να έχετε εναλλα-
κτικές λύσεις στα σχέδιά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Προσέξτε μη βγείτε 
σε οικονομικό αδιέξοδο. Θα κάνετε μικρές 
ή μεγάλες εξορμήσεις όμως θα υπάρξουν 
κάποια μικροπροβληματάκια στον επαγγελ-

ματικό σας χώρο. Προσέξτε τα οικο-
νομικά θέματα και αποφύγετε 

ρίσκα που μπορεί να σας 
στοιχίσουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δεν είναι κατάλληλη 
η Θα αναβληθούν 
κάποια σας σχέδια. 
Αυτό όμως δεν πρέπει 

να σας χαλάσει τη διά-
θεση. Μικρές εντάσεις 

θα έχετε στα οικογενειακά 
σας θέματα, αλλά και τερά-

στιες επαγγελματικές ευκαιρίες. 
Η περίοδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. 

Μην έρθετε σε ρήξη με ανθρώπους που 
έχουν εξουσία και προσέξτε τις μετακινή-
σεις και τα λόγια σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Κάνοντας σωστό προγραμματισμό στις 
κινήσεις σας, θα καταφέρετε να περιορί-
σετε το άγχος που τον τελευταίο καιρό σας 
ταλαιπωρεί. Στον επαγγελματικό σας χώρο 
θα υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα, αλλά 
ευτυχώς για εσάς θα είναι όλα ευχάριστα. Η 
εύνοια και η τύχη θα συμβαδίσουν σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της ζωής σας, μόνο που 
θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στις 
επεκτατικές κινήσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με 
πολλές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώ-
τας. Οι συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά 
τους. Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα 
παίξει κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα 
μεταβάλλεται, οι άνθρωποι θα είναι άλλοτε 
εύκολοι άλλοτε δύσπιστοι, στη συνεργα-
σία τους μαζί σας. Μην είστε απρόσεκτοι 
και υπερβολικοί στη διοχέτευση της ενέρ-
γειάς σας.



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com

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

Plymouth Valiant 
Αστυνομία Πόλεων , 
Σεπτέμβριος 1973

Πάτμος 1972

Ψαράς της 
Αίγινας το 

1958

Καστανόφυτο Καστοριάς , 
αντάρτες σέρνουν τον χορό

Άντρες του Εθνικού 
Στρατού εκπαιδεύονται 

από τους Βρετανούς κατά 
την διάρκεια του 

εμφυλίου

Ελληνοϊταλικός 
πόλεμος του 1940-41.
Από τις πρώτες μέρες 
του πολέμου . Πλήθος 

στην Αθήνα

Η ‘’ Στέλλα ‘’ στους 
κινηματογράφους του 

Μεξικού

Αύγουστος 1917, 
άποψη Αθηνών από 

την Καλλιθέα.
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Καταπράσινα νερά, πευκόφυτα 
δάση, ειδυλλιακές παραλίες, 
γαλήνη και ηρεμία: Αυτό το νησί 
των Σποράδων τα έχει όλα... στη 
φύση του.

Σ
τη δυτική πλευρά του Αιγαίου, 
στην άκρη των Σποράδων, σάς πε-
ριμένει η Αλόννησος, για να σας 
συνεπάρει με την ανεπιτήδευτη 

γοητεία της. Μοιάζει σαν να κόπηκε α-
πό τα πλευρά του Πηλίου και να αφέθη-
κε στο Αιγαίο να αρμενίζει. Καταπράσινη 
και γοητευτική η Αλόννησος είναι από ε-
κείνα τα ελληνικά νησιά που σας χαρίζει 
απλόχερα διακοπές χαλάρωσης και χί-
λιες εικόνες ομορφιάς. Αν αναζητάτε ή-
ρεμες διακοπές σε ένα νησί που αφήνει 
τη φύση να πλέξει το εγκώμιό του, εδώ 
θα ανακαλύψετε τον αγαπημένο σας τό-
πο διακοπών. Αγνή και αυθεντική, δεν 
προβάλλει την ομορφιά της φωνάζοντας, 
αλλά αφήνει τον άνεμο να μεταφέρει το 
μυστικό της.

Η ομορφιά των Σποράδων  στο 
μεγαλείο της
Ένας αληθινός τόπος αναψυχής είναι η 
Αλόννησος, όπου οι αισθήσεις γ ίνο-
νται ένα με τη φύση. Σε αυτό το νησί  θα 
γίνετε σίγουρα φυσιολάτρης, θα λαχτα-
ρήσετε να γίνετε περιπατητής, θα απο-
λαύσετε διακοπές με ταίρι τη φύση. Το 
νότιο τμήμα του νησιού γεμάτο δαντελω-
τές παραλίες, γραφικούς όρμους με γαλα-
ζοπράσινα νερά, πευκόφυτες περιοχές. 
Το κεντρικό και βόρειο τμήμα της Αλον-
νήσου, πλούσιο σε εναλλαγές. Ο παρα-
δοσιακός οικισμός της Xώρας, το πυκνό 
δίκτυο σηματοδοτημένων περιπατητι-
κών μονοπατιών, το γαλήνιο περιβάλλον. 
Όλα δημιουργούν έναν μοναδικό συνδυ-
ασμό. Και εσείς θα ξεχάσετε αμέσως τη 
λέξη «άγχος».

Βόλτα στην παλιά Χώρα
Περπατήστε σ τα σοκάκια της παλιάς 
Χώρας του νησιού την ώρα που δύει ο 
ήλιος και θα ψάξετε και εσείς να δείτε 
από κάπου τον φωτεινό δίσκο που βου-
τάει στη θάλασσα. Όταν τον βρείτε, εκεί-
νος θα σας χαρίσει ένα από τα ομορφό-
τερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Η παλιά 
Χώρα της Αλοννήσου, με τα σπιτάκια 
κολλημένα σαν στρατιωτάκια, μοιάζει με 
κάστρο που ατενίζει από ψηλά ολόκληρη 
τη Μεσόγειο... Μια πόλη-φάντασμα που 
αναβιώνει την αίγλη της, και πιο όμορφη 
από ποτέ σας προσκαλεί να την εξερευ-
νήσετε.

Περιπατητικά ταξίδια στη φύση
Την αγνή, αλλά άγρια μεσογειακή ομορ-
φιά του νησιού θα την ανακαλύψετε βήμα 
βήμα. Μέσα από περιπατητ ικές δια-
δρομές, σάς αποκαλύπτεται ολόκληρη 
η Ελλάδα: πυκνά δάση πεύκων, χαμη-
λοί θάμνοι, αρωματικά φυτά, πουρνά-
ρια, κέδροι, κουμαριές, απολαυστικά 
σημεία θέας... Οι εναλλαγές του τοπίου 

θα σας ενθουσιάσουν. Το δίκτυο των 
μονοπατιών είναι μεγάλο και έχει επαρκή 
σήμανση. Σημειώστε: με ελαφρά πεζο-
πορία, θα φτάσετε σε ένα από τα ομορ-
φότερα σημεία του νησιού, το εκκλησάκι 
των Αγίων Αναργύρων.

Το νησί της μεσογειακής φώκιας
Πολύτιμα ερημονήσια με περίεργα ονό-
ματα, όπως Περιστέρα, Κυρα-Παναγιά, 
Γιούρα, Πιπέρι, Ψαθούρα, Σκάντζουρα, 
κατανεμημένα σε δύο ζώνες, σχηματί-
ζουν το νοητό πλέγμα ενός «πάρκου» 
θαλασσινού για την προστασία της μεσο-
γειακής φώκιας. Αυτός ο πολύτιμος βιό-
τοπος έχει «έδρα» του την Αλόννησο και 
αποτελεί ένα από τα τελευταία «καταφύ-
για» για το σπάνιο, πανέξυπνο θηλαστικό 
που ζει σε δυσπρόσιτες σπηλιές. Για να 
προσ τατευθεί, άνθρωποι και σκάφη 
απαγορεύονται στα περισσότερα από τα 
νησιά του πάρκου.

Αρχαίοι θησαυροί στο βυθό του 
Αιγαίου
Οι αρχαιολόγοι στην Περιστέρα δεν μπο-
ρούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους! 
Από τη μια, το αρχαίο ναυάγιο δείχνει 
ότι στην Ελλάδα πρωτοκατασκευάστη-
καν φορτηγά πλοία με χωρητικότητα άνω 
των 100 τόνων και από την άλλη, το βυζα-
ντινό «8» στον όρμο του Βασιλικού ήταν 
τόσο μεγάλο που χρειάζεται χαρτογρά-
φηση! Οι θησαυροί που κείτονται στον 
βυθό γύρω από την Αλόννησο είναι αμύ-
θητοι.

Η γιορτή του αλωνίσματος
Τον Ιούλιο, μη χάσετε το πανηγύρι του 
αλωνίσματος στο Παλιό Χωριό στα Αλώ-
νια, όπου οι γυναίκες του χωριού ετοι-
μάζουν τραχανά και σπιτικό φαγητό για 
όλους, ενώ οι οργανοπαίχτες ανεβάζουν 
το κέφι με παραδοσιακά τραγούδια του  
νησιού. Θα είναι σίγουρα μια ευχάριστη 
έκπληξη κατά τη διάρκεια των διακοπών 
σας στην Αλόννησο.

Πελαγονήσι
Η Κυρα-Παναγιά ή Πελαγονήσι αποτε-
λεί το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί των 
Βόρειων Σποράδων. Παρ’ ότι σήμερα 
είναι ακατοίκητο, τα αρχαιολογικά ευρή-
ματα αποδεικνύουν ότ ι κατοικήθηκε 
πολύ νωρίς (6.000 π.Χ.) και πιθανολογεί-
ται ότι αυτή ήταν η αρχαία Αλόννησος. 
Νοτιοανατολικά του νησιού βρίσκεται το 
μοναστήρι της Kυρα-Παναγιάς. Ένα παλιό 
λιοτρίβι κι ένας ανεμόμυλος, τα μόνα κτί-
σματα που σώζονται. H πρόσβαση γίνε-
ται μόνο με σκάφος. Ζήστε στιγμές χαλά-
ρωσης και απομόνωσης και κάντε τις πιο 
αξέχαστες βουτιές σ τα πεν τακάθαρα 
καταπράσινα νερά του νησιού.

Ιστορικό και Λαογραφικό Μου-
σείο
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της 
Αλοννήσου αποτελεί  «κιβωτό» γνώσεων  
σε έναν  τόπο που «πλημμυρίζει» από 
ιστορία και παραδόσεις. Το εντυπωσιακό 
πετρόχτιστο κτίριο που το στεγάζει βρί-
σκεται στο Πατητήρι. Το μουσείο είναι 
ιδιωτικό και λειτουργεί από το 2001, με 
την πρωτοβουλία των κ. Κωνσταντίνου  
και Αγγέλας Μαυρίκη.
Στον πρώτο όροφο του Μουσείου ο επι-
σκέπτης έχει τη δυνατότητα  να θαυμά-
σει αρχαιοελληνικά  κειμήλια καθώς και 
όπλα ή αντικείμενα που ανακαλύφθη-
καν  στα πολεμικά πλοία και πειρατικά 
καράβια. Πρόκειται για ιδιαίτερα ενδι-
αφέρουσα συλλογή που «ζωντανεύει» 
τη θρυλική ζωή των πειρατών οι οποίοι 
έδρασαν από τον 16ο έως τον 18ο  αιώνα 
και ακόμη «πρωταγων ισ τούν»  σ τη 
φαν τασ ία μικρών και μεγάλων. Στον 
υπόγειο χώρο βρίσκεται το Λαογρα-
φικό Μουσείο που διαθέτει παραδοσι-
ακά αντικείμενα της Αλοννήσου. Από 
το ξυράφι του κουρέα και την τεράστια 
παλιά πρέσα του ελαιοτριβείου μέχρι 
τις παραδοσιακές φορεσιές, το μουσείο 
εγγυάται ένα σύντομο αλλά  συναρπα-
στικό ταξίδι στην παραδοσιακή νησιω-

τική ζωή.
Το πιο πρόσφατο μουσείο που εγκαινι-
άστηκε στην Αλόννησο, το πρώτο του 
είδους του στην Ελλάδα, είναι το Υπο-
βρύχειο Μουσείο της Περιστέρας Αλον-
νήσου, το οποίο μπορείτε να επισκε-
φτείτε έχοντας το απαραίτητο δίπλωμα 
κατάδυσης ή να καταδυθείτε ψηφιακά 
μέσω συστήματος τεχνητής πραγματι-
κότητας στο Παλιό Σχολείο, στη Χώρα 
Αλοννήσου όπου στεγάζεται το Κέντρο 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του 
Κοινού για τις Ενάλιες Αρχαιότητες.

Παραλίες στην Αλόννησο
«Και δύο μήνες να μείνετε εδώ, κάθε 
μέρα θα κολυμπάτε σε άλλη παραλία!» 
μας λέει, εντυπωσιασμένος, δημοφιλής 
παρουσιαστής ταξιδιωτικής εκπομπής.
Τυρκουάζ αποχρώσεις, οργανωμένες ή 
παρθένες παραλίες και μέρη που προ-
φέρονται γ ια εξερεύνηση, χαλάρωση 
και… φωτογράφιση. Ο Άγιος Δημήτριος 
,το Κοκκινόκαστρο, ο Λεφτός Γιαλός, ο 
Μεγάλος Μουρτιάς ,η Μηλιά και η Χρυσή 
Μηλιά αποτελούν αν τ ιπροσωπευτικά 
παραδείγματα οργανωμένων παραλιών. 
Η νοτ ιοανατολική ακτή ε ίναι γεμάτη 
από παραλίες, όλες πολύ διαφορετικές 
μεταξύ τους. Κίτρινη άμμος, πολύχρω-
μες πέτρες, απότομοι ωχροκίτρινοι βρά-
χοι ή κοκκινωποί γκρεμοί είναι αυτά που 
θα συναντήσετε στις διάφορες παραλίες. 
Οι περισσότερες είναι κρυμμένες σε κόλ-
πους περιτριγυρισμένους από πευκο-
δάση και ελαιώνες.
Η βορειοδυτική ακτή είναι βραχώδης 
και σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστη 
από ξηράς καθώς οι κρημνώδεις βράχοι 
καταλήγουν απότομα κάτω στη θάλασσα. 
Στο βόρειο κομμάτι της ακτής υπάρχουν 
μικρές παραλίες, οι οποίες όμως φτάνο-
νται μόνο με καραβάκι. Στο νότιο μέρος 
της ακτής υπάρχει πρόσβαση σε μερικές 
παραλίες οδικώς ή περπατώντας. Ορι-
σμένες μικρές παραλίες βρίσκονται στον 
όμορφο κόλπο της Μεγάλης Άμμου.

Αλόννησος: Η «ξεχωριστή» των Σποράδων



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

3 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Και οι ανασκαφές αναζητούν 
την κανονικότητα της μετά 
COVID-19 εποχής. Μετά 
δύο χρόνια με απρόσμενα 
εμπόδια, περιοριστικά μέτρα 
και μειωμένο προσωπικό 
σε όσες από τις ανασκαφές 
πραγματοποιήθηκαν, οι 
αρχαιολόγοι επιστρέφουν 
στα ανασκαφικά μέτωπα 
προκειμένου να συνεχίσουν 
όπως προ της πανδημίας 
το έργο τους. Μαζί και οι 
φοιτητές ελληνικών και 
ξένων πανεπιστημίων.

Ο
ι μεταλλάξεις του κορω-
νοϊού μπορεί να μην ε-
ξαφανίστηκαν εντελώς, 
αλλά η χαλάρωση των 

μέτρων επιτρέπει τη διενέργεια 
των ερευνών κατά τα συνήθη επι-
στημονικά πρότυπα. «Φέτος θα έ-
χουμε σε πλήρη ανάπτυξη τις ανα-
σκαφές ύστερα από δύο χρόνια», 
λέει στην «Κ» ο διευθυντής της Ε-
φορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 
Δημήτρης Αθανασούλης, αισιοδο-
ξώντας ότι σε πολλές ανασκαφές 
«περιμένουμε εξαιρετικά σημαντι-
κά ευρήματα».
Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων φέτος αυξάνονται τα 
μέτωπα των ανασκαφών. Νέα 
ανασκαφή ανοίγει στη Νάξο, στη 
θέση Κάτω Χωριά στο Κάστρο 
Απαλίρου (συνεργατική της Εφο-
ρείας με τη Βρετανική Σχολή Αθη-

νών), όπου έχει εντοπιστεί σημα-
ντικός βυζαντινός οικισμός της 
πρώτης χιλιετίας. «Αναμένεται 
να δώσει πληροφορίες για μια 
δύσκολη περίοδο για το Βυζάντιο, 
τους μεταβατικούς αιώνες. Πρώτη 
φορά θα σκάψουμε έναν αγροτικό 
οικισμό αυτής της εποχής», επιση-
μαίνει ο Δ. Αθανασούλης, τονίζο-
ντας ότι και στην Τήνο ξεκινά και-
νούργια ανασκαφή σε συνεργασία 
με το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) 
και ένα κοινό πρόγραμμα για το 
βυζαντινό και μεσαιωνικό παρελ-
θόν του νησιού. Συγκεκριμένα, σε 
παλαιοχριστιανική βασιλική στη 
θέση Ρέντια, με συνδιευθυντές τον 
ίδιο και την Αναστασία Γιαγκάκη 
από την πλευρά του ΕΙΕ.

Ενα ενδιαφέρον πιλοτικό πρό-
γραμμα, το «Αρχαίο όραμα», νέα 
τεχνολογική εφαρμογή που επι-
τρέπει την online μετάδοση της 
αρχαιολογικής έρευνας μέσω δια-
δικτυακής πλατφόρμας, ξεκινά 
από τη Μύκονο. Απευθύνεται σε 
φοιτητές και μελετητές και αφορά 
το Παλαιόκαστρο στην Ανω Μερά 
της Μυκόνου. Σε real time θα μετα-
δίδεται από τη Δήλο η έρευνα στη 
μονόκλιτη βασιλική των μέσων 
του 6ου αιώνα αφιερωμένη στον 
Αγιο Κήρυκο. «Ασκαφο ναό όπου 
οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν όλη τη 
στρωματογραφία του».
Στη Σίφνο, θα ερευνηθούν σε 
βάθος και διεπιστημονικά για 

πρώτη φορά όλες οι θέσεις, με 
έμφαση στην προϊστορική περί-
οδο και στην εξόρυξη των μετάλ-
λων του νησιού. Στην Κύθνο συνε-
χίζεται η ανασκαφή Βρυοκάστρου 
με συνδιευθυντές στην έρευνα τον 
Αλέξανδρο Μαζαράκη-Αινιάν, 
καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, και τον έφορο των 
αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Ο τελευ-
ταίος συνεχίζει με τη Ζώζη Παπα-
δοπούλου και τη Μαρία Σιγάλα τη 
χαρτογράφηση των αρχαιοτήτων 
της μυστηριώδους και μη επισκέ-
ψιμης Ρήνειας.
Μια εξαιρετικά σημαντική ανα-
σκαφή, διότι για πρώτη φορά απο-
καλύφθηκε ότι το νησί έχει βίο 
τουλάχιστον 5.000 ετών.

Ο 
ελληνικός πολιτισμός ταξιδεύ-
ει διαδικτυακά στην Κίνα και 
προσελκύει το έντονο ενδια-
φέρον του κοινού. Απόδειξη 

γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι πάνω 
από 1.000.000 Κινέζοι παρακολούθη-
σαν, μέσα σε μόλις εβδομάδα, τέσσερα 
βίντεο του Μουσείου Μπενάκη  και του 
Μουσείου Ηρακλειδών που προβλήθη-
καν στις δημοφιλέστερες δημοσιογρα-
φικές διαδικτυακές πλατφόρμες και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας.
Τα βίντεο ετοιμάστηκαν για την εκστρα-
τε ία European Vir tual Museum που 
παρουσιάζει στο κινεζικό κοινό την μου-
σειακή ποικιλομορφία των χωρών κρα-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχο-
ντας ένα εύχρηστο ψηφιακό εργαλείο σε 
όσους Κινέζους επιθυμούν να επισκε-
φθούν, έστω εικονικά, ορισμένα από τα 
μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης.
Την προβολή των ελληνικών μουσείων 
συντόνισε η Πρεσβεία της Ελλάδος στο 
Πεκίνο σε συνεργασία με την Αντιπρο-
σωπεία της ΕΕ στην Κίνα. Στην εκστρα-
τεία συμμετείχαν περισσότερα από 40 

βίντεο μουσείων Τεχνών, ανθρωπιστι-
κών και φυσικών επιστημών και φυσι-
κού περιβάλλοντος κρατών της ΕΕ, και 
συνολικά ξεπέρασαν τις 10 εκατομμύρια 
προβολές.
Τα τέσσερα ελληνικά βίντεο περιλαμβά-
νουν δύο επεισόδια με τίτλους «Ο Παρ-
θενώνας τον 19ο αιώνα» και «Μελαμβα-
φής πυξίδα» της σειράς Close Ups του 
Μουσείου Μπενάκη, και μία εισαγωγική 

παρουσίαση του Μουσείου Ηρακλει-
δών μαζί με την «Αυτόματη θεραπαινίδα 
Φίλωνος και Ήρωνος» από την ψηφι-
ακή βιβλιοθήκη του ίδιου Μουσείου. 
Αναρτήθηκαν στις πλατφόρμες Sohu, 
Weibo, Kuaishou, Migu, και Bilibili στις 
12 Μαΐου, για να συμπέσουν χρονικά με 
την Διεθνή Ημέρα Μουσείων, στις 18 του 
ίδιου μήνα, και έως τις 20 Μαΐου είχαν 
ήδη φθάσει τις 1.091.646 προβολές.

Δάκης: «Έφυγε» 
από τη ζωή ο 
τραγουδιστής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 
ετών ο τραγουδιστής Δάκης, 
μετά από σκληρή μάχη με τον 
καρκίνο.
Η κατάσταση της υγείας του τρα-
γουδιστή το τελευταίο διάστημα 
είχε επιβαρυνθεί, όπως είχαν 
κάνει γνωστό οι καλοί του φίλοι. 
Κατά τις αρχές Μαΐου μάλιστα, 
χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδι-
ωτικό θεραπευτήριο στα βόρεια 
προάστια.
Αν και ο ίδιος τα τελευταία δύο 
χρόνια προσπαθούσε να δίνει 
κουράγιο σε όλους τους καρκινο-
παθείς, η κατάσταση της υγείας 
του φαίνεται πως ήταν αρκετά 
εύθραυστη.
Την είδηση έκανε γνωστή μέσω 
του προσωπικού της λογαρια-
σμού στο Twitter η καλή του φίλη 
και  σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, 
Λουκίλλα Πλέσσα-Καρρέρ. Πιο 
συγκεκριμένα, έγραψε: «Στην 
Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες 
να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ 
που μας εκανες να λατρέψουμε 
τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαί-
ρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω 
πάντα… «Αυτό το καλοκαίρι το 
περίμενα με δίχως ένα σύννεφο 
με δίχως στεναχώρια Αλλ’ όμως 
δε με ζέστανε ο ήλιος του».
Πρόσφατα, μάλιστα, ο Τάκης 
Σαγιώρ είχε αναφέρει πως ο τρα-
γουδιστής είχε φτάσει να ζυγίζει 
μόλις 42 κιλά.
Ο Δάκης γεννήθηκε στην Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου το 1943. 20 
χρόνια μετά, ήρθε στην Ελλάδα 
και σχεδόν αμέσως, κατάφερε 
να κερδίσει το κοινό με τη φωνή 
του και τα ξεσηκωτικά του τρα-
γούδια.
Κυκλοφόρησε τον πρώτο του 
δίσκο, «Deep in the heart of 
Athens» στα αγγλικά και αμέσως 
μετά, ακολούθησαν οι μεγάλες 
του επιτυχίες.
Ανάμεσα σε αυτές που ξεχώρι-
σαν και ακούγονται μέχρι και 
σήμερα, είναι τα «Τόσα καλο-
καίρια», «Εκείνο το πρωί στην 
Κηφισιά» και φυσικά, το «Τσάι με 
λεμόνι».
Είχε συνεργαστεί με μερικούς 
από τους μεγαλύτερους συνθέ-
τες, όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο 
Γιάννης ΣΠανός, ο Αλέκος Χρυ-
σοβέργης και ο Ρόμπερτ Ουί-
λιαμς.

Ανασκαφικός πυρετός σε ολόκληρο το Αιγαίο

Κίνα: Ανάρπαστα έγιναν βίντεο των Μουσείων Μπενάκη 
και Ηρακλειδών για τον ελληνικό πολιτισμό 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Η 
Εθνική έκανε μία πολύ καλή και πειστι-
κή εμφάνιση απέναντι στη Βόρεια Ιρλαν-
δία στην πρώτη αγωνιστική του Nations 
League. Πήρε μεγάλο διπλό με 1-0 στο 

Μπέλφαστ απέναντι σε έναν βασικό ανταγωνιστική 
για την κορυφή του ομίλου. Ο Τάσος Μπακασέτας ή-
ταν ο «ήρωας», καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 
39ο λεπτό. Έτσι, η Ελλάδα ξεκίνησε με τρίποντο στην 
εποχή του Γκουστάβο Πογέτ σε επίσημο παιχνίδι.
Η Ελλάδα είχε το πάνω στο χέρι στο πρώτο 45λεπτο 
της αναμέτρησης και κατάφερε στο 39ο λεπτό να 
πάρει και το προβάδισμα του παιχνιδιού. Η Βόρεια 
Ιρλανδία ανέβασε ρυθμό μετά το 55ο λεπτό, η 
Εθνική όμως άντεξε την πίεση των γηπε-
δούχων, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα 
και πήρε το τρίποντο.

Κατοχή και έλεγχος στο α’ 
μέρος
Η Εθνική ξεκίνησε το παιχνίδι σε 
σχηματισμό 4-3-3. Ο Ρότα επελέγη 
από τον Γκουστάβο Πογέτ αντί του 
Κώτσιρα, ο Μπουχαλάκης, ο Σιώπης και 
ο Μπουχαλάκης κινούνταν στον άξονα, με 
τους Μάνταλο, Λημνιό στα επιθετικά άκρα και τον 
Γιακουμάκη στην κορυφή.
Από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού η Βόρεια Ιρλαν-
δία πίεζε ψηλά στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώ-
ντας να δημιουργήσει προβλήματα στην Εθνική. 
Σταδιακά οι παίκτες του Γκουστάβο Πογέτ έπαιρναν 
την κατοχή της μπάλας. Προσπαθούσαν να κυκλο-
φορήσουν από πίσω και να καθορίσουν τον ρυθμό 
του αγώνα.
Η Ελλάδα δεν απειλούνταν στο πρώτο μέρος, όμως 
δύσκολα δημιουργούσε. Η πρώτη καλή στιγμής της 
Εθνικής κατεγράφη στο 22ο λεπτό. Ο Μπακασέτας 
έκανε ωραία σέντρα από τα δεξιά, ο Γιακουμάκης 
πάτησε δυνατά, σηκώθηκε, πήρε την κεφαλιά, αλλά 
δεν έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα όπως θα ήθελε. 
Έτσι μπλόκαρε ο Πίκοκ Φάρελ.

Ο Μπακασέτας έδωσε προβάδισμα στην 
Ελλάδα
Η Ελλάδα συνέχιζε να έχει την κατοχή και να κυκλο-
φορεί την μπάλα. Ως εκ τούτου ήταν λογικό πως θα 
έβρισκε και την στιγμή της να σκοράρει. Πράγματι το 
πέτυχε στο 39ο λεπτό. Ο Λημνιός κουβάλησε ωραία 

την μπάλα από τα δεξιά, την έσπασε στον άξονα 
στον Μπακασέτα, ο οποίος είχε χώρο. Έκανε το σουτ 
με το δεξί στα όρια της περιοχής και έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Η Εθνική επιβεβαίωνε την υπεροχή της στο πρώτο 
μέρος και είχε μάλιστα και ακόμη μία καλή στιγμή 
πριν απ’ το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Τσιμίκας 
έκλεψε την μπάλα και έφυγε στην κόντρα. Καθυ-
στέρησε, έδωσε στον Μπακασέτα και εκείνος με τη 
σειρά του στον Ρότα, ο οποίος με σουτ από τα δεξιά 
της περιοχής ήταν άστοχος στο 45+1’.

Η Ελλάδα άντεξε έως το φινάλε για 
το διπλό

Η Εθνική μπήκε στο β’ μέρος, όπως 
τελείωσε το πρώτο. Έλεγχε τον ρυθμό 
και την κατοχή της μπάλας. Μάλι-
στα, στο 62ο λεπτό χάθηκε μεγάλη 
ευκαιρία για την Ελλάδα. Μετά από 
ωραία σέντρα του Λημνιού από τα 

δεξιά, που για λίγο ο Γιακουμάκης δεν 
βρήκε την μπάλα για να την στείλει στα 

δίχτυα. Σταδιακά και μετά το 55’ οι γηπε-
δούχοι κρατούσαν περισσότερο. Προσπα-

θούσαν να βάλουν πίεση στο αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα και να πατήσουν στην περιοχή. 
Από την άλλη, οι παίκτες του Γκουστάβο Πογέτ ανα-
ζητούσαν επιλογές στην κόντρα επίθεση.
Η Ελλάδα παρουσίαζε σημάδια κόπωσης. Αυτό 
φάνηκε και από λάθος στο 67ο λεπτό στην καρδιά 
της άμυνας, όμως το σουτ του ΜακΓκιν στην κίνηση 
δεν ανησύχησε τον Βλαχοδήμο. 
Ο Πογέτ προσπάθησε να φρεσκάρει την ενδεκάδα 
και να δώσει μία πιο ανασταλτική κατεύθυνση. Έτσι, 
αντικατέστησε τον Λημνιό με τον Χατζηγιοβάνη, τον 
Γιακουμάκη με τον Παυλίδη και τον Μπακασέτα με 
τον Κουρμπέλη.
Η ομάδα του Πογέτ δεν μπορούσε να κρατήσει την 
μπάλα, με το παιχνίδι να πηγαίνει σε έναν πιο γρή-
γορο ρυθμό, ο οποίος βόλευε τους Βορειοϊρλαν-
δούς που ήθελαν να πιέσουν. 
Ο Ουρουγουανός έκανε ακόμη πιο αμυντική την 
Εθνική με τον Τζαβέλλα να περνάει στη θέση του 
Σιώπη. Η Ελλάδα έκανε ακόμη μία αλλαγή με το ντε-
μπούτο του Μπάλντοκ να είναι γεγονός. Μέχρι και 
το τελευταίο σφύριγμα η Εθνική άντεξε και πανηγύ-
ρισε ένα σημαντικό διπλό.

Η Εθνική έκανε το πρώτο θετικό βήμα στο Nations League και επικράτησε 1-0 της Βόρειας 
Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ χάρη στο γκολ του Μπακασέτα στο 39ο λεπτό.

Ποδαρικό με το δεξί του Ποδαρικό με το δεξί του 
Μπακασέτα, μεγάλο διπλό στο Μπακασέτα, μεγάλο διπλό στο 
Μπέλφαστ η ΕθνικήΜπέλφαστ η Εθνική

ΓΓΑ
Οκτώ εκατομμύρια ευρώ σε 
44 ομοσπονδίες για τις Εθνικές 
ομάδες

Καταβλήθηκαν την Πέμπτη οκτώ εκατομμύρια ευρώ επιχορήγη-
σης σε 44 ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθληματών και μη αλλά και 
Παραολυμπιακών Αθλημάτων για την ενίσχυση και ανάπτυξη των 
Εθνικών ομάδων τα οποία προέρχονται από το νέο τρόπο φορο-
λόγησης των κερδών από το στοίχημα.

Περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν την Πέμπτη 
(2/6) σε 44 ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθληματών και μη αλλά και Παρα-
ολυμπιακών Αθλημάτων για την ενίσχυση και ανάπτυξη των Εθνικών 
ομάδων τα οποία προέρχονται από το νέο τρόπο φορολόγησης των κερ-
δών από το στοίχημα.
Αυτό έκανε γνωστό επίσημα η ΓΓΑ η οποία μάλιστα αναλύει που δόθηκε 
το κάθε ποσό με την ΚΟΕ, την ΕΟΚ και το ΣΕΓΑΣ να έχουν πάρει τα περισ-
σότερα χρήματα έως τώρα.
Μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευ-
τέρη Αυγενάκη ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Για τη στήριξη των διε-
θνών αθλητριών και αθλητών, για ακόμα εντονότερη ανάπτυξη κάθε 
αθλήματος, ανεξαρτήτως δημοφιλίας, για να σηκώνουν οι Εθνικές μας 
αποστολές ακόμα ψηλότερα την Ελλάδα στις διεθνείς διοργανώσεις, στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι».
Η σχετική ανακοίνωση της ΓΓΑ αναφέρει:
«Καταβλήθηκαν σήμερα, για τις Εθνικές μας Ομάδες όλων των ηλικια-
κών κατηγοριών σε όλες τις Ομοσπονδίες (Ολυμπιακών αθλημάτων και 
μη, αλλά και Παραολυμπιακών αθλημάτων), τα αναλογούντα ποσά εκ 
της προκαταβολής των 31.000.000€ για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 
που είχε εγκριθεί προ μηνών ως έναντι μελλοντικών διανεμόμενων 
καταβολών, από τον νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών των παικτών 
του στοιχήματος.
Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 είχαν διανεμηθεί περί-
που 22 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία όλων των 
αθλημάτων σε όλη τη χώρα, εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
του Υφυπουργείου Αθλητισμού, σε 29 ερασιτεχνικές ομάδες, που αγω-
νίζονταν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανδρών και γυναικών και από 
465.000€ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και στην Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ), για τις προΟλυμπιακές και προΠαραο-
λυμπιακές ομάδες μας.
Για άλλες οκτώ Ομοσπονδίες η καταβολή εκκρεμεί, καθώς δεν έχουν 
ακόμα υποβάλλει κάποια από τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία τους 
ώστε να προχωρήσει η εκταμίευση των ποσών τους, ενώ η ΕΠΟ δεν υπέ-
βαλλε οτιδήποτε.
Το συνολικά προβλεπόμενο ποσό που αντιστοιχεί για όλες τις Εθνικές 
Ομάδες (30% των 31 εκατ. ευρώ της προκαταβολής για τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό), κατανέμεται με τα εξής κριτήρια:
80% στις Ολυμπιακές Ομοσπονδίες
5% στις μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες
5% στις Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες
5% στην ΕΟΕ (465.000€ που καταβλήθηκαν τέλος Δεκεμβρίου)
5% στην ΕΠΕ (465.000€ που καταβλήθηκαν τέλος Δεκεμβρίου)
Για τη στήριξη των διεθνών αθλητριών και αθλητώνν, για ακόμα εντονό-
τερη ανάπτυξη κάθε αθλήματος, ανεξαρτήτως δημοφιλίας. Για να σηκώ-
νουν οι Εθνικές μας αποστολές ακόμα ψηλότερα την Ελλάδα στις διε-
θνείς διοργανώσεις, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι».
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Ο 
Χόλγκερ Ρούνε από την αρχή έ-
δειξε ότι μόνο ψαρωμένος δεν 
θα ήταν στην αναμέτρηση, αφού 
παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξα-

ναβρεθεί σε τέτοιο ματς επιβεβαίωσε την 
εικόνα που είχαμε όλοι από εκείνον.
Ο Τσιτσιπάς ήταν εκείνος που έκανε το 
πρώτο break για να προηγηθεί με 3-1, αλλά 
ο 19χρονος Δανός απάντησε αμέσως με 
break back και στη συνέχεια κράτησε το 
σερβίς του για να φέρει το σετ στα ίσα.
Ο Ρούνε δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στο 
ενδέκατο game ο 19χρονος Δανός έκανε το 
δεύτερο break του στο ενδέκατο game του 
σετ και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του 
για να κλείσει το σετ με 7-5 για το 1-0.
Στο δεύτερο σετ τα πράγματα ήταν δια-
φορετικά, οι δύο τενίστες κράτη-
σαν το σερβίς τους μέχρι την 
τελική ευθεία του σετ. Στο 
όγδοο game ο Τσιτσιπάς 
κατάφερε να φτάσει στο 
break και να προηγη-
θεί με 5-3, ενώ στη 
συνέχε ια κράτησε 
το σερβίς του για να 
κλείσει το σετ με 6-3.
Τόσο στο πρώτο όσο 
και στο δεύτερο σετ οι 
δύο τενίστες είχαν παρό-
μοιο ποσοστό στα περα-
σμένα πρώτα σερβίς. Η μεγάλη 
διαφορά έγινε στους κερδισμένους 
πόντους στα δεύτερα σερβίς. Στο πρώτο σετ 
ο Ρούνε είχε 11/15 κερδισμένους πόντους 
μετά το δεύτερο σερβίς του, ενώ ο Τσιτσι-
πας είχε μόλις 5/14. Κάτι που επέτρεψε στον 
Δανό να κάνει δύο break. Στο δεύτερο σετ ο 
Ρούνε έπεσε στο 50% (4/8), ενώ ο Τσιτσιπάς 
είχε το εντυπωσιακό 11/13 (85%) πίσω από 
το δεύτερο σερβίς του.
Στο τρίτο σετ τα πράγματα εξελίχθηκαν με 
παρόμοιο τρόπο, αλλά με διαφορετικό 
νικητή. Το μοναδικό break στο σετ ήρθε από 
τη ρακέτα του Ρούνε, ο οποίος έσπασε το 
σερβίς του Τσιτσιπά στο έκτο game και στη 
συνέχεια κράτησε δυο φορές το δικό του 
φτάνοντας στο 6-3 και το 2-1 στα σετ.
Από την αρχή του τέταρτου σετ ο Ρούνε 
θέλησε να πιέσει τον Τσιτσιπά και να εκμε-

ταλλευτεί την εξαιρετική του κατάσταση. 
Την πρώτη φορά ο Στεφ έσβησε τρία break 
points για να κρατήσει το σερβίς του, όμως 
τη δεύτερη ο Ρούνε εκμεταλλεύτηκε τα δύο 
break points που δημιούργησε για να φτά-
σει στο break και στη συνέχεια κράτησε 
εκείνος το σερβίς του για να προηγηθεί με 
4-2.
Στη συνέχεια με νέο break έφτασε στο 5-2 
και ένα game μακριά από τη νίκη. Ο Τσιτσι-
πάς δεν τα παράτησε και απάντησε με break 
back και έπειτα κράτησε το σερβίς του για 
να μειώσει σε 5-4. Στο δέκατο game είχαμε 
μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δυο τενίστες. 
Ο Στεφ δημιούργησε τρία break points 
όμως δεν εκμεταλλεύτηκε κανένα με απο-

τέλεσμα ο αντίπαλός του να κλείσει 
το σετ και το ματς με 7-5, 3-6, 

6-3, 6-4.

Τα δεδομένα 
στην Παγκό-
σμια κατάτα-
ξη μετά τον 
α π ο κ λ ε ι -
σμό του από 
το Roland 
Garros

Η  σ υ γ κ ε κ ρ ι -
μένη εξέλιξη μπο-

ρεί να επηρεάσει και 
τη θέση του 23χρονου 

Έλληνα τενίστα στην Παγκό-
σμια κατάταξη μετά την ολοκλήρωση 

του γαλλικού όπεν.
Ο Στεφ θα περιμένει από εδώ και πέρα να 
δει τι θα κάνουν ο Ραφαέλ Ναδάλ με τον 
Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ράφα εάν επικρατήσει 
απέναντι στον Τζόκοβιτς το βράδυ της Τρί-
της (31/05) θα προσπεράσει τον Στεφ και θα 
ανέβει εκείνος στην τέταρτη θέση.
Υπάρχει και άλλο σενάριο που φέρνει τον 
23χρονο Έλληνα στην τέταρτη θέση και 
αυτό αφορά την περίπτωση που ο Αλκαράθ 
καταφέρει να κατακτήσει το γαλλικό όπεν.
Μάλιστα, ο Τσιτσιπάς μπορεί να πέσει 
ακόμα και στο Νο5. Αυτό μπορεί να συμβεί 
εάν ο Ναδάλ επικρατήσει του Τζόκοβιτς και 
ο Κάρλος Αλκαράθ κατακτήσει το Roland 
Garros.

Η 
ομάδα πόλο γυναικών του Ολυ-
μπιακού είναι η απόλυτη κυρίαρ-
χος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
την τελευταία διετία και αυτό το α-

πέδειξε με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο το 
βράδυ της Πέμπτης (26/5).
Και αυτό γιατί οι παίκτριες του Αλεκσάνταρ 
Τσίριτς επιβλήθηκαν με 14-9 της Γλυφάδας 
στον τρίτο τελικό της Α1 πόλο γυναικών και 
κατέκτησαν το πρωτάθλημα με 3-0 νίκες, 
κλείνοντας έτσι με ονειρεμένο τρόπο μία 
σεζόν που είχε προηγηθεί η κατάκτηση του 
Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ, της Ευρωλίγκας 
και του Κυπέλλου Ελλάδας.
Σημειώνεται πως αυτό ήταν το 9ο διαδοχικό 
πρωτάθλημα και 13ο συνολικά στην ιστο-
ρία τους για τις ερυθρόλευκες, με το ακόμα 
πιο εντυπωσιακό επίτευγμα να είναι πως 
πανηγύρισαν το τρεμπλ για δεύτερη στη 
σειρά σεζόν, ενώ αν λάβει κανείς υπόψη 
πως πήραν και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, 
ολοκλήρωσαν τη σεζόν με ένα εκκωφαντικό 
quadruple.

Το ματς
Οι παίκτριες του Ολυμπιακού ρίχτηκαν στην 
πισίνα με τον αέρα των δύο νικών στους ισά-
ριθμους πρώτους τελικούς και από την αρχή 
έδειξαν τις διαθέσεις τους για να φτάσουν 
σε μία τρίτη διαδοχική επικράτηση, με την 
οποία θα έγραφαν το 3-0 και θα σφράγιζαν 
τον τίτλο αλλά και το τρεμπλ, έχοντας ήδη 
κατακτήσει την Ευρωλίγκα και το Κύπελλο 
Ελλάδας.
Το πρώτο οκτάλεπτο βρήκε τις ερυθρόλευ-
κες να αποκτούν προβάδισμα δύο γκολ στο 
φινάλε επικρατώντας με 4-2 (μεγάλη πρω-
ταγωνίστρια η Μαργαρίτα Πλευρίτου που 
πέτυχε τα τρία πρώτα γκολ της ομάδας της) 
ενώ στο δεύτερο η κατάσταση δεν άλλαξε, 
με τον Ολυμπιακό υπερέχει ξεκάθαρα και 
να ανοίγει τη ψαλίδα, για να προηγηθεί στο 
τέλος της αυτής της περιόδου με σκορ 8-4.
Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι πως σε αυτό 
το διάστημα οι παίκτριες του Τσίριτς πήραν 
τη διαφορά χωρίς να έχουν κερδίσει ούτε 
μία αποβολή, πετυχαίνοντας όλα τα γκολ 
τους χωρίς να έχουν αριθμητικό πλεονέ-
κτημα.
Η έναρξη του τρίτου οκταλέπτου βρήκε τον 
Ολυμπιακό να κερδίζει την πρώτη του απο-
βολή στον τρίτο τελικό και να φτάνει πολύ 
γρήγορα στο 9-4 με γκολ της Κρίστμας, με 
τις φιλοξενούμενες να προσπαθούν από την 

πλευρά τους να ρίξουν τη διαφορά για να 
ξαναμπούν στη διεκδίκηση της νίκης αλλά 
τις ερυθρόλευκες να τις κρατούν σε από-
σταση και να κλείνουν το οκτάλεπτο με τέσ-
σερα γκολ υπέρ τους (13-9). Η διαφορά αυτή 
αποδείχτηκε καταλυτική αφού στο τελευταίο 
και καθοριστικό οκτάλεπτο κυριάρχησαν οι 
άμυνες, με τον Ολυμπιακό να βάζει το κερα-
σάκι στην τούρτα στο 1’ 16’’ για το φινάλε 
με την Ξενάκη, και να φτάνει στο 14-9, με το 
οποίο σφράγισε την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος αλλά και το quadruple.

Χρυσή Βίβλος της Α1 πόλο αν-
δρών: Δέκατο δια
Ακόμα ένα πρωτάθλημα μπήκε στο χρονο-
ντούλαπο της ιστορίας στην Α1 πόλο των 
ανδρών. Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που 
μετά από έναν δραματικό σε εξέλιξη τελικό 
επικράτησε 14-12 στα πέναλτι (10-10 κ.δ.) 
της Βουλιαγμένης και κατέκτησε το πρω-
τάθλημα στην Α1 πόλο των ανδρών. Αυτό 
είναι το δέκατο διαδοχικό του Ολυμπιακού ο 
οποίος κατακτά τον τίτλο από το 2013. Αυτός 
είναι ο 36ος συνολικός τίτλος των ερυθρό-
λευκων στο πόλο ανδρών και ο 35ος στα 
πρωταθλήματα που έχουν διεξαχθεί υπό την 
αιγίδα της ΚΟΕ.
Οι συνολικοί τίτλοι των ομάδων:
Εθνικός 38 (1926, 1931, 1948, 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 
1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1988,1994, 2006)
Ολυμπιακός 36 (1927, 1933, 1934, 1936, 
1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 
1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022)
Ν.Ο. Πατρών 8 (1935, 1937, 1938, 1939, 
1940, 1945, 1946, 1950)
Άρης 4 (1928, 1929, 1930, 1932)
Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 4 (1986, 1987, 1989, 1990)
Ν.Ο. Βουλιαγμένης 4 (1991, 1997, 1998, 
2012)
Πειραϊκός Σύνδεσμος 1 (1923)
* Η ΚΟΕ προσμετρά στους αριθμούς των 
πρωταθλημάτων της μόνο όσα έχουν διε-
ξαχθεί υπό την αιγίδα της από το 1928 
και έπειτα. Νωρίτερα είχαν διεξαχθεί τρία 
πρωταθλήματα (1923, 1926, 1927) υπό την 
αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.

Tennis

Ρούνε - Τσιτσιπάς 3-1: Ο 
19χρονος Δανός σταμάτησε 
τον Στέφανο στο Roland 
Garros

HANDBALL

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 14-9: 
3-0 στους τελικούς οι κόκκινες
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Βολή… εκτόξευσης στις κορυφαίες 
από την Τζένγκο

Η 
Ελίνα Τζένγκο έβγαλε τη βολή που 
έψαχνε εδώ και καιρό στον ακοντι-
σμό κι έβαλε το όνομά της ανάμεσα 
στις κορυφαίους του κόσμου! Με 

συγκλονιστική εμφάνιση στην Οστράβα, η 
20χρονη πρωταθλήτρια σημείωσε 65.40μ., 
βάζοντας πλώρη για μεγάλα πράγματα στη 
συνέχεια της σεζόν. Η αθλήτρια της Team 
Future της bwin πέτυχε τη δεύτερη καλύτε-
ρη φετινή επίδοση στον κόσμο και κέρδισε 
το δικαίωμα να ονειρεύεται σπουδαιότερες 
επιτυχίες.
Με τη συγκεκριμένη βολή η Τζένγκο έπιασε 
το όριο τόσο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
του Όρεγκον (το όριο είναι 64μ.) όσο και 
εκείνο του ευρωπαϊκού (62.50μ.), αποδει-
κνύοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέ-
ντουμ.
Το πείσμα της, η σκληρή δουλειά και οι υψη-
λές φιλοδοξίες την κατατάσσουν στις πολλά 
υποσχόμενες αθλήτριες. «Θέλω να φτάσω 
να γίνω αθλήτρια κατηγορίας Μπολτ. Γι’ αυτό 

δουλεύω σκληρά και ξέρω ότι έχω τις δυνα-
τότητες» τονίζει διαρκώς το μέλος της Team 
Future της bwin και φροντίζει κάθε φορά με 
τις εμφανίσεις της να «τρυπά το ταβάνι».
Η Τζένκγκo βελτίωσε τη 2η καλύτερη επί-
δοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, πέτυχε 
την 38η καλύτερη επίδοση όλων των επο-
χών παγκοσμίως, έβαλε τον πήχη πιο ψηλά 
και άφησε υποσχέσεις για ένα «καυτό» καλο-
καίρι. Στις δυο μεγάλες διοργανώσεις που 
ακολουθούν στόχος της να σταθεροποιηθεί 
σε ανάλογες βολές και να δει το όνομά της 
στις κορυφαίες του αθλήματος.
Τα όρια δεν την τρομάζουν, η ίδια φροντίζει 
να τα ξεπερνά και σύμμαχός της είναι η bwin, 
η οποία βρίσκεται στο πλευρό της την τελευ-
ταία διετία. Κόντρα στις αντιξοότητες, τα 
εμπόδια, συνεχίζει να προπονείται σκληρά. 
Οι αρχές της ταίριαξαν απόλυτα με το κορυ-
φαίο στοιχηματικό brand, που είναι ο μεγά-
λος χορηγός της και μαζί πορεύονται στις επι-
τυχίες του μέλλοντος!

Κ
αταβλήθηκαν σήμερα (2/6) για τις ε-
θνικές ομάδες όλων των ηλικιακών 
κατηγοριών σε όλες τις Ομοσπονδί-
ες (Ολυμπιακών αθλημάτων και μη, 

αλλά και Παραολυμπιακών αθλημάτων), τα α-
ναλογούντα ποσά εκ της προκαταβολής των 
31.000.000€ για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 
που είχε εγκριθεί προ μηνών ως έναντι μελλο-
ντικών διανεμόμενων καταβολών, από τον νέο 
τρόπο φορολόγησης των κερδών των παικτών 
του στοιχήματος.
Όπως σημειώνεται από τη ΓΓΑ, στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2021 είχαν διανεμηθεί περί-
που 22 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 5.000 ερασι-
τεχνικά σωματεία όλων των αθλημάτων σε 
όλη τη χώρα, εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο του Υφυπουργείου Αθλητισμού, σε 
29 ερασιτεχνικές ομάδες, που αγωνίζονταν 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανδρών και 
γυναικών και από 465.000€ στην Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και στην Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ), για τις προ-
Ολυμπιακές και προΠαραολυμπιακές ομάδες 
μας.
Για την ενίσχυση και ανάπτυξη των Εθνικών 
μας Ομάδων, καταβλήθηκαν 8.215.854,85€ 
σε 44 Ομοσπονδίες, ως εξής:
* Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) 
1.352.366,71€
* Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
(ΕΟΚ) 1.252.161€
* Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητι-
κών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) 1.007.460€
* Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 
(ΕΟΠΕ) 473.406€
* Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (ΕΓΟ) 
472.819€
* Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φίλα-
θλων Ναυτικών Σωματείων (ΕΚΟΦΝΣ) 
418.897,60€
* Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) 
330.475,89€
* Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) 
300.583€
* Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με 
Αναπηρίες (ΕΑΟΜ ΑμεΑ) 298.566€
* Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛΟΠ) 
243.045€
* Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο (ΕΟΤ) 
208.120€
* Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) 
208.000€
* Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚΟΕ) 
192.000€
* Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρι-
σης (ΕΦΟΑ) 157.488€
* Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕΑ) 149.586€
* Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημά-
των (ΕΟΧΑ) 120.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών 
(ΕΟΑΚ) 100.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ΕΟΠ) 
85.766€
* Ελληνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο (ΕΛΟΤ) 
82.235,78€
* Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ) 
72.724,54€
* Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθο-
σφαιριστών με Καρότσι (ΟΣΕΚΑ) 70.376€
* Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ – Αθλη-
τικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ – ΑΟΧ) 70.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι (ΕΟΘ-
ΣΚΙ) 65.000€
* Ελληνική ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΕΟΤ) 
58.179€
* Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) 
52.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΕΟΞ) 
51.785€
* Αθλητική Ομοσπονδία Τάεκβοντο Ελλάδος 
(ΑΟΤΕ) 51.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε – Καγιάκ 
(ΕΟΚΚ) 46.156,33€
* Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ) 
25.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛΟΚ) 
25.000€
* Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπον-
δία Ζίου Ζίτσου (ΕΦΕΟΖΖ) 24.500€
* Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρί-
χησης (ΕΟΟΑ) 21.569€
* Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντά-
θλου (ΕΟΜΟΠ) 18.770€
* Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστη-
ριότητας, Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) 18.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ (ΕΟΓ) 15.319€
* Ελληνική Ομοσπονδία Τροχοσανίδας (ΕΟΤΡ) 
10.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ – 
Σόφτμπολ (ΕΟΣ) 10.000€
* Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και 
Μεταμοσχευμένων ΑΟΜΝ) 9.500€
* Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (ΕΟΜ) 8.000€
* Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) 
8.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήμα-
τος (ΕΟΠΑ) 8.000€
* Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία 
Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ) 8.000€
* Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλα-
σης και Φίτνες ΠΟΣΔ) 8.000€
* Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακρι-
βείας (ΕΟΑΑ) 8.000€

ΓΓΑ: Κατέβαλε 8,25 εκατομμύρια 
ευρώ για τις εθνικές ομάδες
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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! 

Δ
ικαίωση και παραμονή στην Super 
League για Παναιτωλικό – Κανονικά 
το Λαμία-Βέροια
Κανονικά θα διεξαχθεί το μπαράζ 

ανάμεσα στην Λαμία και την Βέροια μετά την 
απόφαση για παραμονή του Παναιτωλικού 
στην Super League
Στο τέλος της έφτασε σήμερα (2/6), τουλάχι-
στον σε πρώτη φάση, η υπόθεση του Παναι-
τωλικού καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της 
ΕΠΟ αποφάνθηκε για την εισήγηση που υπο-
βίβαζε τα «καναρίνια» λόγω του ότι ο πρώην 
γενικός τους αρχηγός Χρήστος Κουτσοσπύ-
ρος είχε στοιχηματίσει σε κίτρινη κάρτα του 
Κορνέλιους, στον αγώνα της κανονικής διάρ-
κειας με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.
Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε πως έχει υπάρ-
ξει χειραγώγηση του αγώνα από την πλευρά 
των «κυανοκίτρινων» και έτσι τους απάλλαξε 
από τη συγκεκριμένη κατηγορία και τους επέ-
βαλε πρόστιμου ύψους 300.000 ευρώ επειδή 
στέλεχός τους έπαιξε, εν αγνοία τους, στοί-
χημα.
Στη συγκεκριμένη απόφαση δεν μπορεί 
να ασκήσει έφεση κάποια ομάδα πλην του 
ποδοσφαιρικού εισαγγελέα (εντός πέντε 
ημερών), ενώ το club περιμένει το σκεπτικό 
της ώστε ενδεχομένως να ασκήσει έφεση 
για το ύψος του προστίμου. Η ουσία πάντως 
είναι πως τέθηκε ζήτημα χειραγώγησης από 
τα «καναρίνια» και δεν τιμωρήθηκαν με το 
άρθρο 27 ή 29.
Στον πρώην γενικό αρχηγό της ομάδας επι-
βλήθηκε δεκαετής απαγόρευση από κάθε 
αθλητική δραστηριότητα (και εισόδου στα 
γήπεδα), όπως και πρόστιμο 40.000 ευρώ.

Τον πρώτο λόγο για Σέχου ο Αλμω-
πός Αριδαίας
Ο νεαρός αμυντικός αποτέλεσε μαζί με τον 
Δημήτρη Σουλιώτη πυλώνα στην αμυντική 
λειτουργία της ομάδος του Γιώργου Τυρια-
κίδη κάνοντας σπουδαίες εμφανίσεις. Οι 
καλές εμφανίσεις του Εμιλιανο Σεχου ήταν 
αναμενόμενο να μην αφήσουν αδιάφορες 

πολλές ομάδες, έτσι ο Εμιλιανο Σεχου βρέ-
θηκε στο στόχαστρο τόσο της Καλαμάτας 
όσο και άλλων ομάδων της Superleague 2, οι 
οποίες θέλουν να εντάξουν στο ρόστερ τους 
τον 24 χρόνο αμυντικό ώστε να κάνουν πρω-
ταθλητισμο.
Παράλληλα όμως ο Εμιλιανο Σεχου βρίσκε-
ται στο στόχαστρο και ομάδος Α εθνικής της 
Αλβανίας. Ωστόσο τον πρώτο λόγο έχει ο 
Αλμωπός αφού ο Σεχου έχει συμβόλαιο με 
την ομάδα της Αριδαίας.

Super League 2: Μπαίνουν χρήμα-
τα τον Ιούνιο – Κοινό μέτωπο για 
άνοδο
Θετικά νέα για τα ταμεία των ΠΑΕ προέκυ-
ψαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super 
League 2 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
(2/6).
Κατά τη διάρκεια του ΔΣ έγινε ενημέρωση 
των ομάδων για τις επαφές που προηγήθη-
καν με τους κυβερνητικούς φορείς σε ό,τι 
αφορά το ποσοστό από τη φορολογία του 
στοιχήματος. Ισχύει ότι ειπώθηκε στη συνά-
ντηση με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο 
Γεραπετρίτη και τον υφυπουργό Αθλη-
τισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.
Σύντομα θα κατατεθεί τρο-
πολογία ώστε οι ομάδες να 
πάρουν έναντι έως τις 10 
Ιουνίου, ενώ η εξόφληση 
πηγαίνει για το τέλος του 
μήνα. Το βασικότερο 
είναι πως αυτό θα υλο-
ποιηθεί καθώς έχουν 
τρέξει οι διαδικασίες 
εκ μέρους κυβερνητικού 
μηχανισμού και με πρω-
τοβουλίες του προέδρου της 
διοργανώτριας Λεωνίδα Λεουτσά-
κου, ώστε να ανοίξει η κάνουλα.
Παράλληλα, οι ΠΑΕ θα ανασάνουν ακόμα 
περισσότερο καθώς αναμένεται εντός των 
επόμενων ημερών και η τελευταία δόση από 
το τηλεοπτικό συμβόλαιο με την ΕΡΤ. Μετά 
τα μπαράζ της Βέροιας θα δόθει μάλιστα και 
το μπόνους κατάταξης το οποίο θα είναι κλι-
μακωτό.
Κατά τα άλλα, διαπιστώθηκε κοινό μέτωπο 
για το ζήτημα της ανόδου. Η περσινή αδικία 
με το 1+1 πρέπει να αποκατασταθεί και στο 
πλαίσιο αυτό θα γίνει προσπάθεια αλλά και 
συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς ώστε 

να είναι δύο οι ομάδες με απευθείας προβι-
βασμό.
Στο ΔΣ έγινε ακόμη παρουσίαση μιας πλατ-
φόρμας για τα παιχνίδια που δε θα μεταδί-
δονται από την ΕΡΤ. Αποφασίστηκε να δημι-
ουργηθεί μια ομάδα εργασίας που θα αξι-
ολογήσει την πρόταση για τις διαδικτυακές 
μεταδόσεις.

ΑΟ Τρίκαλα: Τέλος στη φημολογία 
έβαλε υποψήφιος επενδυτής – «Δε 
θα εμπλακώ στην ομάδα!»
Δεν ισχύουν τα περί εμπλοκής του στο ποδο-
σφαιρικό τμήμα
Ο γνωστός Τρικαλινός επιχειρηματίας Στέφα-
νος Γκολίτος που έχει στηρίξει έμπρακτα πολ-
λές αθλητικές προσπάθειες στην πόλη στο 
παρελθόν, με δήλωση του διευκρινίζει ότι 
δεν είναι στις προθέσεις του στην παρούσα 
φάση να ασχοληθεί με τα διοικητικά του ΑΟ 
Τρίκαλα:
Η αγάπη μου για τον ΑΟΤ και τον Τρικαλινό 
αθλητισμό είναι δεδομένη και ποτέ δεν είμαι 
αρνητικός στο να στηρίξω μέσω των επιχει-
ρήσεων μου χορηγικά, οποιαδήποτε υγιή 
προσπάθεια.
Ωστόσο, και επειδή τον τελευταίο καιρό 
υπάρχει μία έντονη φημολογία ότι ενδεχο-
μένως θα εμπλακώ διοικητικά με την ομάδα 
ποδοσφαίρου των Τρικάλων, θα ήθελα να 
διευκρινίσω προς άρση κάθε παρεξήγησης 
και παρερμηνείας ότι κάτι τέτοιο δεν συμ-
βαίνει.
Επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώ-
σεις δεν μου αφήνουν χρόνο και διάθεση για 
κάτι τέτοιο στην παρούσα χρονική περίοδο. 
Όπως όλοι οι Τρικαλινοί παρακολουθώ τις 
εξελίξεις και εύχομαι η ομάδα να βρει ξανά 
τον δρόμο της.

«Δε θέλω τα έσοδα της ΑΕΛ, θα πά-
νε στον υποψήφιο αγοραστή» τό-
νισε ο Κούγιας
Η ΑΕΛ βρίσκεται μέχρι τις 28 Ιουλίου 2022 σε 
καθεστώς πώλησης, σύμφωνα με τον μεγα-
λομέτοχο Αλέξη Κούγια, και η τιμή που όρισε 

είναι τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ σε τρία 
χρόνια, αλλά και οι πληρωμές 

χρεών σε Εφορία (ρυθμισμένα 
σε δέκα χρόνια) και παικτών.
Το σύνολο των υποχρεώ-
σεων αυτών ανέρχεται σε 
4,5 εκατομμύρια ευρώ. 
Μιλώντας στην εφημε-
ρίδα «Ελευθερία», διευ-
κρίνισε ότι τα έσοδα που 

περιμένει η ομάδα θα 
πάνε στον υποψήφιο αγο-

ραστή, κάτι που σημαίνει ότι 
το ποσό μειώνεται στα 3,2 εκα-

τομμύρια ευρώ.
Υπενθυμίζουμε τι είπε για τα έσοδα:

«Έχουμε να παίρνουμε 700.000 από τον Ολυ-
μπιακό για τη μεταγραφή του Πινακά. Η μετα-
γραφή του Πινακά στον Ολυμπιακό έφτασε το 
ένα εκατομμύριο ευρώ, γιατί για να παίρναμε 
1,5 εκατομμύριο ευρώ θα έπρεπε να είχε πιά-
σει στόχους. Αν είχε απλά συμμετοχές ενός 
λεπτού ή συμμετοχή στην αποστολή του Ολυ-
μπιακού. 60.000 ευρώ μπήκαν σήμερα. Τα 
χρήματα αυτά θα έπρεπε να τα είχαμε πάρει, 
έχουμε και συμφωνία να τα πάρουμε τη νέα 
χρονιά.
125.000 ευρώ έχουμε να πάρουμε από 

την τηλεόραση. Λόγω της δεύτερης θέσης 
παίρνουμε 100.000 ευρώ. Υποτίθεται ότι 
θα πάρουμε 200.000 ευρώ από το στοί-
χημα. Δεν έχουμε εισπράξει 200.000 ευρώ 
από τους χορηγούς στη φανέλα, έχουμε να 
πάρουμε 50.000 ευρώ από τον Χουσίνο, 
αυτά είναι τα προσδοκώμενα έσοδα».

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Χαντιτάγκι – 
«Κατά 90% η Καβάλα θα είναι στην 
Super League 2»
Για το «σήμερα» αλλά και το «αύριο» της 
Καβάλας μίλησε σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε ο ισχυρός άνδρας της Καβάλας 
Άλεξ Χαντιτάγκι
Ο Άλεξ Χαντιτάγκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα 
αισιόδοξος σχετικά τις πιθανότητες των αργο-
ναυτών να αγωνιστούν και του χρόνου στη 
Super League 2. «Κατά 90%θα είμαστε στη 
SL2», τόνισε χαρακτηριστικά. Αποκάλυψε 
πως σε περίπτωση που αυτό πραγματοποι-
ηθεί, ο ΑΟΚ θα αγωνιστεί στη δεύτερη επαγ-
γελματική κατηγορία με ρόστερ που θα κάνει 
τη διαφορά και με στόχο να πρωταγωνιστή-
σει.
Τόνισε επίσης πως είναι διατεθειμένος να δια-
θέσει 500.000-600.000€ αν τελικά ο ΑΟΚ 
αγωνιστεί στη Γ’ Εθνική. Αναφέρθηκε εκ νέου 
στις μεγάλες δυσκολίες που συνάντησε όταν 
ήρθε για πρώτη φορά στην Καβάλα, ενώ 
αποκάλυψε πως μέχρι και σήμερα δεν του 
έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές της ΠΑΕ.
Όπως εξήγησε, ο ΑΟΚ είναι μια από τις λίγες 
ομάδες της χώρας που πλήρωσαν έγκαιρα 
όλους τους ποδοσφαιριστές και πως δεν 
υπάρχει καμία ανοιχτή οικονομική εκκρεμό-
τητα από την πλευρά της Καβαλιώτικης ομά-
δας. «Θέλω να μείνω εδώ, να παλέψω για την 
ομάδα και την πόλη. Ο ΑΟΚ είναι η πρώτη 
μου αγάπη και δεν την αλλάζω», είπε. Επί-
σης, αποκάλυψε πως στο παρελθόν του προ-
τάθηκε να αγοράσει ομάδες τόσο της Super 
League, όσο και της Super League 2, ωστόσο 
ο ίδιος μένει πιστός στην Καβάλα και στον 
ΑΟΚ.

Χαιρέτησε Εργοτέλη και πάει Καλ-
λιθέα ο Κωστανάσιος
Παρελθόν από τον Εργοτέλη αποτελεί ο 
Θανάσης Κωνσταντάσιος, ο οποίος με ανάρ-
τηση του στο Instagram, ανακοίνωσε το 
«αντίο» του από τους «κιτρινόμαυρους».
Μετά από δύο χρόνια στον κρητικό σύλλογο, 
αποφάσισε να αποχωρήσει και στο μήνυμα 
του ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκε, 
ενώ κράτησε ανοιχτή την πόρτα για το μέλ-
λον. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης θα 
συνεχίσει στην Καλλιθέα.

Μεταγραφική έκπληξη με επικό βί-
ντεο! – Ποιος επιστρέφει και που
Ο Πανσερραϊκός… φωτογράφισε την επι-
στροφή του Τάσου Παπάζογλου μετά από 
11 χρόνια με εκπληκτικό βίντεο στα social 
media: 
Ο 34χρονος Σερραίος στόπερ, που πέρυσι 
έπαιξε στην Ξάνθη, φέρεται να έχει συμφω-
νήσει σε όλα με τα “λιοντάρια”, που βάζουν 
ηγέτη στα μετόπισθεν και ανοίγουν εντυπω-
σιακά τον κύκλο ενίσχυσης. Ο Παπάζογλου 
στην πλούσια καριέρα του έχει αγωνιστεί 
ακόμα σε Ολυμπιακό, ΟΦΗ, Παναιτωλικό, 
ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά και στη 
Ζίρα του Αζερμπαϊτζάν.
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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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Κάκιστο, προβληματικό και απογοητευτικό ήταν το ξεκίνημα 
της Εθνικής Κύπρου στο Πρωτάθλημα Εθνών 2022 – 2024. 
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε 0-2 από το 
Κόσοβο στην «ΑΕΚ Αρένα» στον πρώτο του αγώνα στον β’ 
όμιλο της Γ’ Κατηγορίας.
Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες για μια νέα αρχή και βελτιωμέ-

νες εμφανίσεις πήγαν στράφι με το «καλημέρα» στη διοργάνωση. 
Η Κύπρος εμφανίστηκε διπρόσωπη. Υποφερτή, με διάθεση και 
πλάνο, αλλά αναποτελεσματική στο πρώτο ημίχρονο και τραγική 
στην επανάληψη. Το Κόσοβο έκανε πάρτι στο δεύτερο σαρανταπε-
ντάλεπτο και πήρε μια δίκαιη νίκη με σκόρερ τους Μπερίσα (65′) 
και Ζεγκρόβα (78′).
Ο αγώνας με το Κόσοβο ήταν ο πρώτος από μια σειρά τεσσάρων 
ματς που θα δώσει η Εθνική μας μέχρι τις 12 Ιουνίου. Στις 5 Ιου-
νίου θα υποδεχθούμε τη Β. Ιρλανδία (19:00, «ΑΕΚ Αρένα»), στις 
9 Ιουνίου θα αγωνιστούμε το Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο με 
την Ελλάδα (21:45) και στις 12 Ιουνίου θα γίνει ο αγώνας της ομά-
δας μας με τη Β. Ιρλανδία στο Μπέλφαστ (16:00).

Το ματς
Καλύτερη η Κύπρος στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο. Έφτιαξε έξι 
τελικές προσπάθειες (καμία στον στόχο), έναντι δύο των Κοσο-
βάρων (μια στον στόχο). Η κατοχή της μπάλας ήταν 47%-53%, με 
το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επιδιώκει να δίνει την 
μπάλα και χώρο στον αντίπαλο.
Το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό στην επανάληψη, με τους 
φιλοξενούμενους να καταγράφουν 14 τελικές (εφτά στον στόχο). 
Αφού… σφυροκόπησε την Κύπρο για 20’ στο δεύτερο ημίχρονο, 
καταγράφοντας οκτώ τελικές προσπάθειες οι πλείστες εκ των 
οποίων κλασικές ευκαιρίες το Κόσοβο προηγήθηκε με τον Μπε-
ρίσα στο 65’
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν τραγικό. Στο διά-
στημα 46-65’ οι φιλοξενούμενοι έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο, 
ο πάγκος της Εθνικής Κύπρου δεν έκανε κάτι για να ανατρέψει το 
σκηνικό και στο 65’ έγινε το αναμενόμενο. Το Κόσοβο μετουσίωσε 
την υπεροχή του σε γκολ με τον Μπερίσα να στέλνει την μπάλα στα 
δίχτυα του Μιχαήλ.
Ακολούθησε (καθυστερημένα) τριπλή αλλαγή για την Κύπρο. Πίτ-
τας, Κατελάρης και Φιλιώτης στις θέσεις των Παπουλή, Χάμπου 
Κυριάκου και Μηνά Αντωνίου. Η Κύπρος ισορρόπησε κάπως 
το ματς, αλλά στο 78’ ο Ζεγκρόβα φανέρωσε τις αρετές του και 
έδωσε τη χαριστική βολή στην Κύπρο. «Ζάλισε» τον Γκόγκιτς και 
την κατάλληλη στιγμή σουταρε για να στείλει την μπάλα στη δεξιά 
γωνία του Μιχαήλ για το 2-0.

Κύπρος (Νίκος Κωστένογλου): 
Μιχαήλ, Χ. Κυριάκου (66′ Κατελάρης), Γκόγκιτς, Παναγιώτου, Αντω-
νίου (66′ Φιλιώτης), Αρτυματάς, Κάστανος, Παπουλής (66′ Πίττας), 
Ν. Ιωάννου (77′ Κακουλλής), Τζιωνής (71′ Λοΐζου), Π. Σωτηρίου.

Κόσοβο (Αλαίν Ζιρές):
 Μούριτς, Αλίτι, Κριέζιου, Ραχμανί, Καστράτι, Μπερίσια (76′ Ντρέ-
ζεβιτς), Φαζίλι, Ιντρίτζι (70′ Λοζάζ), Ραζίτσα, Σεγκρόβα, Μουρίγκι.

Ο Δημήτρης Γρηγόρη απεκάλυψε στην εκπομπή 
Tottal Green ότι ο Μιξ Ντίσκερουντ και ο Φώτης 
Παπαπουλής ανανέωσαν με την Ομόνοια. Ο 
πρώτος για δύο και ο δεύτερος για μία σεζόν.

Έ
τσι, αμφότεροι παραμένουν στις τάξεις του τρι-
φυλλιού και κλείνουν έτσι δύο σημαντικές εκ-
κρεμότητες του σχεδιασμού. Οι πράσινοι έθε-
σαν πρώτιστο στόχο να διατηρήσουν τους δύο 

έμπειρους μέσους στο έμψυχο δυναμικό τους και έφε-
ραν σε πέρας τον στόχο τους.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομόνοιας τόνισε επί-
σης ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την ενίσχυση 
με ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά για 
την επιστροφή στην κορυφή του κυπριακού ποδο-
σφαίρου.

Περνά την πόρτα του χειρουργείου ο Ζα-
χαρίου
Την πόρτα του χειρουργείου για να απαλλαγεί μία 
και καλή από το πρόβλημα στους προσαγωγούς θα 
περάσει αύριο (1/6) ο Παναγιώτης Ζαχαρίου. 
Κάτι που ανέφερε απόψε ο επιθετικός της 
Ομόνοιας, μιλώντας στην εκπομπή 
«Τotal Green». Ο Κύπριος ποδο-
σφαιριστής θα χρειαστεί δύο με 
τρεις εβδομάδες για να αναρρώ-
σει. Επομένως, θα ακολουθήσει 
κανονικά το πρόγραμμα της προ-
ετοιμασίας.

Ολοκληρώθηκε ο δανει-
σμός του Λοβέρα
Η Ομόνοια ανακοίνωσε πως ο δανει-
σμός του Μαξιμιλιάνο Λοβέρα από τον 
Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε:
«Ανακοινώνουμε πως ο δανεισμός του Μαξιμιλιάνο 
Λοβέρα από τον Ολυμπιακό Πειραιώς έχει ολοκλη-
ρωθεί. Ο Μάξι αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ το τελευταίο εξάμηνο, στέφθηκε κυπελλού-
χος και κατέγραψε 17 συμμετοχές. Η προσθήκη του 
Μάξι Λοβέρα βοήθησε σημαντικά την ομάδα μας στην 
κατάκτηση του κυπέλλου και τον ευχαριστούμε θερμά 
για αυτό».

«Φιρμάνι» για Ντίσκερουντ 
Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας μέχρι το 
2024 παραμένει ο Μιξ Ντίσκερουντ. Οι πράσινοι ανα-
κοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 
ποδοσφαιριστή, ο οποίος τη φετινή αγωνιστική περί-
οδο κατέγραψε 39 συμμετοχές με τη φανέλα τους.
Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:
Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον Μιξ Ντίσκε-
ρουντ για ανανέωση της μεταξύ μας συνεργασίας 

μέχρι το 2024.

Ο Μιξ Ντίσκερουντ αγωνίζεται με το τριφύλλι στο 
στήθος από το καλοκαίρι του 2021 και υπήρξε πρω-
ταγωνιστής στις φετινές επιτυχίες της ομάδας, καθώς 
αγωνίστηκε στους ομίλους του UEFA Conference 
League και στέφθηκε Κυπελλούχος. Στη φετινή αγω-
νιστική περίοδο κατέγραψε 39 συμμετοχές και πέτυχε 
2 γκολ.
Συγχαίρουμε τον Μιξ Ντίσκερουντ για την ανανέωση 
του συμβολαίου του και του ευχόμαστε ακόμη περισ-
σότερες επιτυχίες.

Τέλος ο Χούμποτσαν απο την Ομόνοια
Tέλος από την Ομόνοια ο Τόμας Χούμποτσαν, κάτι 
που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Η ανακοίνωση των 
πρασίνων:
«Ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της συνεργασίας 
μας με τον Τόμας Χούμποτσαν.
Ο Τόμας φόρεσε τη φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τα τελευ-
ταία τρία χρόνια και μέτρησε 84 συμμετοχές. Κατέ-

κτησε ένα πρωτάθλημα, ένα σούπερ καπ και 
ένα κύπελλο, ενώ έπαιξε με την ομάδα 

μας στους ομίλους του UEFA Europa 
League και του UEFA Europa 
Conference League.
Ευχαριστούμε θερμά τον Τόμας 
Χούμποτσαν για την προσφορά 
του και του ευχόμαστε καλή 
συνέχεια στην καριέρα του».

Φεύγει «γεμάτος» ο Μπο-
τεάκ

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας με 
τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος, 

έφθασε η ώρα του αποχωρισμού και για τον 
Έρικ Μποτεάκ. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, που πανη-
γύρισε πρωτάθλημα, κύπελλο, Σούπερ Καπ και αγω-
νίστηκε με την Ομόνοια στους ομίλους του Γιουρόπα 
Λιγκ και του Κόνφερενς Λιγκ, είπε «αντίο».
«Ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της συνεργασίας 
μας με τον Έρικ Μποτεάκ», ενημέρωσε ο σύλλογος της 
Λευκωσίας. Μια απόφαση που δεν αποτελεί έκπληξη 
αφού οι πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα έφε-
ραν τον Γάλλο να μη συνεχίζει στην Ομόνοια.
«Ο Έρικ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ομόνοιας τα 
τελευταία τρία χρόνια, με την οποία μέτρησε 81 συμ-
μετοχές και 11 γκολ. Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, 
ένα σούπερ καπ και ένα κύπελλο, ενώ έπαιξε με την 
ομάδα μας στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ και του 
Κόνφερενς Λιγκ», σημειώνει η Ομόνοια. Και καταλή-
γει: «Ευχαριστούμε θερμά τον Έρικ Μποτεάκ για την 
προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην 
καριέρα του».

Oμόνοια: Ποιοι ήρθαν και ποιοι 
αποχαιρέτησαν πρόωρα

Κύπρος – Κόσοβο 0-2: Μία από 
τα ίδια…
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αθλητικά

Λάρισα - Παναθηναϊκός 84-77: 
Γιορτάζει ο κάμπος, οι Θεσσαλοί 
ισοφάρισαν σε 1-1 στα ημιτελικά

Η Λάρισα πραγματοποίησε μεγαλειώδη εμφάνιση μπροστά στον κόσμο της, έβγαλε απίστευτη ενέργεια 
στο παρκέ και σημείωσε τη νίκη της ιστορίας της κόντρα στον Παναθηναϊκό με 84-77, κάνοντας το 1-1 
στους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League

Βγάζοντας εκπληκτική ενέργεια στο παρκέ και με τη 
στήριξη του κόσμου της η Λάρισα πήρε τη μεγαλύτερη 
νίκη της ιστορίας της κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό 
εντός έδρας (84-77) για το 1-1 στην ημιτελική σειρά 
της Stoiximan Basket League. Οι γηπεδούχοι βρέθη-
καν ακόμα και στο +26, άντεξαν στην αντεπίθεση των 
πρασίνων και έφεραν τη σειρά στην απόλυτη ισορρο-
πία μέσα σε αποθέωση. Ο Κρουμπάλι μίλησε σε κρί-
σιμο σημείο στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφερε την ομάδα 
του στο +7, 1’49’’ πριν από το φινάλε και ξεσήκωσε τον 
κόσμο στις εξέδρες.
Ο Παναθηναϊκός έπεσε θύμα των λαθών του και της 
αστοχίας του από την περιφέρεια και ακολού-
θησε τον ρυθμό των Θεσσαλών. Μέι-
κον και Παπαπέτρου προσπάθη-
σαν να φέρουν τον Πανα-
θηναϊκό ξανά στο ματς, 
μείωσαν στους τέσσε-
ρις αλλά η Λάρισα 
με τη στήριξη του 
κόσμου της έκανε 
το θαύμα της και 
κέρδισε το χει-
ροκρότημα του 
κόσμου της αλλά 
και τις εντυπώσεις.
Κορυφαίος σκό-
ρερ για τους νικη-
τές ήταν ο ΝτεΒόντε 
Γκριν με 19 πόντους, ενώ 
ο Κρουμπάλι σημείωσε 
double-double με 16 πόντους και 
12 ριμπάουντ, με τους παίκτες του 
Φώτη Τακιανού να δίνουν το 100% του εαυ-
τού τους. Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Μέικον με 
27 πόντους που πάλεψε να γυρίσει το ματς σχεδόν 
μόνος του όμως δεν τα κατάφερε. Πλέον η σειρά μετα-
φέρεται στο ΟΑΚΑ, με την ομάδα του Γιώργου Βόβορα 
να θέλει να ανακτήσει το προβάδισμα στη σειρά και να 
αφήσει πίσω της την εμφάνιση στη Λάρισα.
Ο αγώνας
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν καλό 
ρυθμό τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο Γιώρ-
γος Παπαγιάννης ήταν ο κύριος εκφραστής των «πρά-
σινων» επιθέσεων, δείχνοντας ανοιχτά την πρόθεση 
των φιλοξενούμενων να χτυπήσουν από μέσα και να 
εκμεταλλευτούν την υψομετρική τους υπεροχή. Από 
την άλλη οι γηπεδούχοι έβγαλαν ενέργεια στην άμυνα, 

πήραν ώθηση από τον κόσμο τους μαζί και το προ-
βάδισμα με διψήφια διαφορά (21-11). Η ομάδα της 
Θεσσαλίας μετέτρεψε σε πόντους τα λάθη του Πανα-
θηναϊκού (5 λάθη των πρασίνων και 10 πόντοι για τη 
Λάρισα), με την ομάδα του Γιώργου Βόβορα να πληρώ-
νει την αστοχία της από την περιφέρεια (1/7 τρίποντα).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η διαφορά άνοιξε για την 
Λάρισα που ήταν εντυπωσιακά εύστοχη από την περι-
φέρεια και έφτασε το προβάδισμά της ακόμα και στους 
26 πόντους (43-17). Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άστο-
χος στα σουτ εντός παιδιάς (36% με 9/25), ήταν παθη-
τικός στην άμυνα δίνοντας το δικαίωμα στους γηπε-

δούχους να επιβάλουν τον ρυθμό τους στο 
παιχνίδι. Με επιμέρους σκορ 19-4 

ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 
σκορ (47-36) και εκμε-

ταλλεύτηκε τα λάθη 
της Λάρισας, με τους 

Παπαπέτρου και 
Μέικον να παίρ-
νουν πρωτοβου-
λίες στην επί-
θεση και να μει-
ώνουν τη δια-
φορά στους 12 
στο ημίχρονο.

Με τον Παναθη-
ναϊκό στο -8 ξεκί-

νησε το δεύτερο 
μισό στην Λάρισα. 

Μάριτς και Μούντι κράτη-
σαν τους γηπεδούχους μπρο-

στά με διψήφια διαφορά, με τους 
πράσινους ωστόσο να έχουν επιστρέψει για 

τα καλά. Στο φινάλε της τρίτης περιόδου πέντε συνεχό-
μενοι πόντοι από Μποχωρίδη και Παπαγιάννη έφεραν 
τη διαφορά στους πέντε, με τον Παναθηναϊκό να δεί-
χνει σημάδια ζωής και να διεκδικεί ξανά το ματς.
Το πρώτο εύστοχο σουτ του Νέντοβιτς έφερε τη δια-
φορά στους τέσσερις στο ξεκίνημα της τέταρτης περι-
όδου, ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη δίψα και 
θέληση να πάρουν τη νίκη. 
Ο Παπαπέτρου με μεγάλο τρίποντο έφερε τη διαφορά 
στους δύο πόντους, όμως το μεγάλο τρίποντο του 
Κρουμπάλι έφερε τη διαφορά ξανά στους επτά (80-73). 
Ο Μέικον έχασε δύο ευκαιρίες να μειώσει, η Λάρισα 
σκόραρε και πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της φέρνο-
ντας της σειρά στα ίσα.

Προμηθέας Πάτρας - 
Ολυμπιακός 72-102: 
Σαρωτικοί οι ερυθρόλευκοι 
και 2-0

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός και 
στην Πάτρα και με όπλο του την 
άμυνα αλλά και τα εξαιρετικά του 
ποσοστά στην επίθεση, κέρδισε 
τον Προμηθέα με 102-72 και έκανε 
το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών 
της Stoiximan Basket League.
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε μόλις 
για ένα δεκάλεπτο απέναντι στον 
Προμηθέα Πάτρας, ωστόσο στη 
συνέχεια πάτησε γκάζι και με όπλο 
του την άμυνα έφυγε νικητής από 
την Πάτρα (102-72) και έκανε το 
2-0 στη σειρά των ημιτελικών της 
Stoiximan Basket League. Πλέον οι 
ερυθρόλευκοι χρειάζονται μόλις 
μία νίκη για την πρόκρισή τους 
στους τελικούς και αυτό θα επιδι-
ώξουν να κάνουν το Σάββατο (4/6, 
20:00, ΕΡΤ3) στο ΣΕΦ.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν εξαιρετικά 
ποσοστά ευστοχίας τόσο από το 
δίποντο όσο και από το τρίποντο, 
την ώρα που η διαφορά έφτασε 
ακόμα και τους 35 πόντους. Ο 
Προμηθέας έχασε την επαφή με 
το σκορ και βρέθηκε να κυνηγάει 
μεγάλες διαφορές από το δεύτερο 
μισό και μετά. Κορυφαίος σκόρερ 
για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα 
Βεζένκοβ με 20 πόντους και 10 
ριμπάουντ, ενώ ο Χασάν Μαρτιν 
είχε 17 πόντους. Για τον Προμηθέα 
ξεχώρισε ο Φόστερ με 19 πόντους.

Ο αγώνας
Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο που πήγε 
χαμηλά στο σκορ, οι δύο ομάδες 
χρειάστηκαν κάποια λεπτά για να 
βρουν ρυθμό. Μετά από το αρχικό 
5-0 του Προμηθέα, οι ερυθρόλευ-
κοι ανέβασαν την απόδοσή τους με 
τον Σάσα Βεζένκοβ και αργότερα 
με τον Χασάν Μάρτιν, με την πρώτη 
περίοδο να ολοκληρώνεται με το 
+2 του Ολυμπιακού.
Η είσοδος του Κουίνσι Έισι στο 
παρκέ έδωσε ενέργεια στον Ολυ-
μπιακό. Ο Αμερικανός έκανε την 
διαφορά στο παρκέ για τους ερυ-
θρόλευκους, ενώ ένα τρίποντο του 
Σλούκα και ένα λέι απ του Ντόρ-
σεϊ έφεραν τη διαφορά στο +6 
για τους ερυθρόλευκους. Έκτοτε 

ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, 
ανέβασε τη διαφορά στους 12 
πόντους (26-38) και κυριάρχησε 
στις δύο πλευρές του παρκέ.
Με όπλο του την άμυνα από τέλη 
του πρώτου μισού, ο Ολυμπια-
κός ανέβασε την απόδοσή του, 
έπαιξε πολύ δυνατή άμυνα απέ-
ναντι στους πατρινούς και πήγε τη 
διαφορά σε μεγάλα επίπεδα. Ένα 
σερί 9-0 έδωσε στους παίκτες του 
Μπαρτζώκα αυτοπεποίθηση και 
πήρε τη διαφορά πάνω από τους 
20 πόντους. Η άμυνα του Ολυμπι-
ακού ήταν εκείνη που έκανε τη δια-
φορά, με τους παίκτες να βρίσκουν 
ρυθμό στην επίθεση μέσω αυτής 
και να «καθαρίζουν» ουσιαστικά 
το παιχνίδι. Τα τελευταία πέντε 
λεπτά του αγώνα ήταν διαδικαστι-
κού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό 
να μην ρίχνει τον ρυθμό και να φτά-
νει με ευκολία στο 2-0.
Παράλληλα ο τεχνικός των ερυ-
θρολεύκων τόνισε πως η ομάδα 
βρίσκει ρυθμό στην επίθεση μέσα 
από την άμυνά της και πως αυτό 
έχει οδηγήσει σε διαδοχικές κατο-
στάρες.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώρ-
γου Μπαρτζώκα:
Κερδίσαμε τα παιχνίδια με τον 
Προμηθέα πιο εύκολα από όσο 
νομίζαμε ως τώρα. Γενικά είμαστε 
πολύ σοβαροί. Για μεγάλα διαστή-
ματα παίζουμε καλά στην επίθεση 
και όταν είμαστε συμπαγείς στην 
άμυνα ανοίγουμε το παιχνίδι στον 
αιφνιδιασμό. Έχουμε παίκτες που 
μπορούν να σκοράρουν γι αυτό 
και έχουμε πάνω από 100 πόντους. 
Έχουμε ακόμα ένα ματς βέβαια για 
να ολοκληρώσουμε τη δουλειά.
Πρέπει να είμαστε σοβαροί, είναι 
μοιραίο. Εκπροσωπούμε τον Ολυ-
μπιακό και πρέπει να είμαστε 
σοβαροί και να πάμε στους τελι-
κούς. Δεν μπορούμε όμως τότε να 
πατήσουμε το κουμπί πρέπει να 
είμαστε σοβαροί. Αν παίζαμε ημι-
τελικούς μετά από το Final Four θα 
είχαμε πρόβλημα, αλλά ευτυχώς 
είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε 
και να κάνουμε το reset».
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