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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Οι δοκιμασίες 

κάνουν τη ζωή 

ενδιαφέρουσα και 

η επιτυχία τους 

κάνουν τη ζωή να 

έχει νόημα” 

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Άλλη μια εβδομάδα παρεΐτσα και η κάθε 

εβδομάδα εκτός από τη συνηθισμένη ευχή όλα 

καλά θα πάνε, να έχουμε μόνο  την υγειά μας 

σωστή μου ακούγεται. Αλλά κι αυτή η ρουφιάνα η 

υγεία βαρέθηκε κι αρχίζει να μας εγκαταλείπει.

Καμιά φορά κάθομαι να γράψω και δεν ξέρω από 

που να αρχίσω και που να τελειώσω με τόσα που 

βλέπω κι ακούω στην καθημερινότητα, αλλά και 

λόγω της «περίεργης» δουλειάς μου, που κάποτε 

το λέγανε στη κυριολεξία λειτούργημα.

Φυσικά, το κύριο θέμα που καίει πολλούς κι 

ειδικά τους επαγγελματίες είναι η δραματική 

αύξηση της αξίας της βενζίνης που πλέον φέρνει 

κι ανακατατάξεις σε όλα τα επαγγέλματα με πολύ 

σοβαρές αυξήσεις σε προϊόντα και καθημερινά 

αγαθά ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και 

να ισοζυγίσουν τα έξοδα τους μικρές και μεγάλες 

επιχειρήσεις.  

Το Kentucky Fried Chicken (KFC) σταμάτησε να 

σερβίρει μαρούλι γιατί λέει είναι πανάκριβο και 

δεν μπορεί να αυξήσει κι άλλο τις τιμές. Μου 

λένε φίλοι που έχουν βενζινάδικο ότι το 70% δεν 

γεμίζουν το ρεζερβουάρ με βενζίνη, αλλά όταν 

αποφασίσουν να πάνε κάπου με το αυτοκίνητο 

τους που δεν μπορούνε να πάνε με τη συγκοινωνία 

βάζουν 20 – 30 δολάρια ίσα – ίσα να πάνε στην 

δουλειά τους. Βλέπω ηλικιωμένους ανθρώπους με 

ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια και πάει η ψυχή 

μου στην κούλουρι μέχρι να περάσουν και να μην 

πέσουν επάνω σου.

Σε όλον τον πλανήτη Γη η λέξη «πόλεμος» 

ακούγεται σαν μαστίχα και φυσικό να σκοτώνονται 

χιλιάδες γυναικόπαιδα χωρίς κανένα από τα 

μεγάλα κεφάλια να μπορεί να σταματήσει αυτή 

την αιματοχυσία. Γιατί; Γιατί φοβάται ο Γιάννης το 

θεριό και το θεριό τον Γιάννη.

Ευγενικά μου φιλαράκια, εμείς οι «ώριμοι και 

σιτεμένοι»  με λίγα ή πολλά την βγάλαμε αυτή 

τη λεγόμενη ζωή. Με τις καινούριες γενιές τι 

γίνεται. Καταργούνται σιγά – σιγά οι γάμοι κι 

οι οικογένειες. Όλα έγιναν συμβατικά και πως 

θα την βγάλουν τα νέα παιδιά. Πόσα πρέπει να 

βγάλουν όταν ένα υπόγειο έχει φτάσει $1000 - 

$1200 το ενοίκιο και θέλει $300 - $400 για φαγητό 

την εβδομάδα εάν έχει μια μικρή οικογένεια.

Καλά μου αδέλφια, εσείς που έχετε παιδιά κι 

εγγόνια, εσείς που περάσατε πολλά για να τα 

μεγαλώσετε πάρτε ώρα να συζητάτε μαζί τους και 

να τους δίνετε κουράγιο και δύναμη μέχρι που 

ίσως αλλάξει κάτι και επανέλθουμε λίγο στην 

καθημερινότητα μας γιατί κακά τα ψέματα τα 

παιδιά όπως μεγάλωσαν δεν ξέρουν από στερήσεις 

και κακουχίες, για αυτό οι έμποροι ναρκωτικών 

θησαυρίζουν.

Εύχομαι ο καλός Θεός να τα προστατέψει και 

να τραβήξουν σωστούς δρόμους. Θα ήθελα κάθε 

ημέρα να γράφω πολλά σε όσα βλέπω και συζητώ 

με αρκετό κόσμο, αλλά στεναχωριέμαι κι εγώ κι 

εσείς με αυτήν την αβεβαιότητα. Μέχρι την άλλη 

εβδομάδα να είστε όλοι καλά με τα αγαπημένα σας 

πρόσωπα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Όλα ακριβαίνουν στην καθημερινότητα 
μας κι αυτό συμβάλει σε ένταση – θυμό 

και σε όχι ευχάριστες καταστάσεις
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Η Ελλάδα απαντά με αποφασιστικότητα και ντοκουμέντα στους 
ανιστόρητους ισχυρισμούς Ερντογάν 

Μ
ε σαφή, αποφασιστικό και τεκμηριωμέ-
νο τρόπο απαντά η Αθήνα στους ανιστό-
ρητους ισχυρισμούς της Άγκυρας και τις 
απειλές σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας 

της χώρας μας τις οποίες εκτοξεύει ο Τούρκος πρόε-
δρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και αξιωματού-
χοι της γείτονος.
Ο Ερντογάν έστελε ξανά σήμερα απειλητικό μήνυμα 
προς την Ελλάδα από τη Σμύρνη, όπου βρέθηκε για 
την στρατιωτική άσκηση «EFES 2022».
«Για άλλη μια φορά, καλούμε την Ελλάδα να σταμα-
τήσει να εξοπλίζει τα νησιά που βρίσκονται σε μη 
στρατιωτικό καθεστώς και να ενεργήσει σύμφωνα 
με τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν αστειεύομαι, μιλάω 
σοβαρά. Αυτό το έθνος είναι αποφασισμένο, αν πει 
κάτι, θα το ακολουθήσει» ανέφερε.
Μάλιστα, τραβώντας παραπάνω το σχοινί, είπε ότι 
«αυτή η χώρα» από την ίδρυση της βασίζεται στις 
πλάτες άλλων χωρών και εμπλέκεται στους υπολογι-
σμούς άλλων χωρών. Ο Τούρκος πρόεδρος στο παρα-
λήρημά του απείλησε την χώρα μας πως η Τουρκία θα 
χρησιμοποιήσει την ισχύ της για την εφαρμογή των 
συνθηκών «που παραβιάζει η Ελλάδα» και κάλεσε την 
Αθήνα «να μην επαναλάβει τα λάθη που έκανε έναν 
αιώνα πριν».
Αναλυτ ικά η τοποθέτηση του Ερν τογάν γ ια την 
Ελλάδα:
«Ελπίζουμε ότι κανένας από τους πραγματικούς μας 
συμμάχους δεν θα αμφισβητήσει τις νόμιμες ανη-
συχίες της χώρας μας για την ασφάλεια. Είναι δικαί-
ωμά μας να περιμένουμε από τους συμμάχους και 
τους φίλους μας να κατανοήσουν και να σεβαστούν τις 
νόμιμες ανησυχίες μας σε αυτό το θέμα.
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος προανήγγειλε γεω-
τρήσεις στη Μεσόγειο: «Θα συνεχίσουμε τις γεωτρή-
σεις μας στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τις 
πρακτικές του ΟΗΕ». 
Μηνύματα κατά της Ελλάδας έστειλε και ο υπουργός 
Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ στην ομιλία του 
στη διάρκεια της άσκησης.
Απαντώντας σ τους τουρκικούς ισχυρισμούς,  ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου τόνισε 
ότι «τίποτα απολύτως και με κανένα τρόπο δεν μπο-
ρεί να πλήξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την 
εθνική μας κυριαρχία», κάνοντας λόγο για «ανιστόρη-
τους ισχυρισμούς και έωλα μυθσύματα». 
«Για αυτό καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την 
τακτική των προκλήσεων και να αντιληφθεί ότι ο 
μόνος δρόμος είναι η υπεύθυνη και ειλικρινής συνεν-

νόηση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του 
απόλυτου σεβασμού της κυριαρχίας», επισήμανε. 
«Ανιστόρητοι ισχυρισμοί και έωλα μυθεύματα δεν 
μπορούν ούτε να αμφισβητήσουν ούτε, πόσω μάλ-
λον, να υποκαταστήσουν το Διεθνές Δίκαιο και τις 
διεθνείς συνθήκες. Γενικότερα, τίποτα απολύτως και 
με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πλήξει τα κυριαρχικά 
μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Για 
αυτό καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την τακτική 
των προκλήσεων και να αντιληφθεί ότι ο μόνος δρό-
μος είναι η υπεύθυνη και ειλικρινής συνεννόηση, στο 
πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του απόλυτου σεβα-
σμού της κυριαρχίας». 
«Οι στόχοι που έχουν τεθεί σήμερα έχουν επιτευχθεί. 
Συγχαίρουμε τους φίλους και συμμάχους μας που 
συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία της άσκησης. Για 
άλλη μια φορά, είδαμε στο πεδίο τα αποτελέσματα 
των όπλων και των πυρομαχικών που παράγονται από 
την εγχώρια και εθνική αμυντική μας βιομηχανία. Η 
Ελλάδα συνεχίζει την επιθετική της πολιτική. Συνεχί-
ζει επίμονα τις παράλογες διεκδικήσεις της χωρίς να 
μαθαίνει από την ιστορία. Η Ελλάδα κατηγορεί ξεδι-
άντροπα την Τουρκία για επεκτατισμό. Πρόκειται για 
διγλωσσία. Οι προσπάθειες εξοπλισμών και συμμα-

χιών είναι μάταιες προσπάθειες».

Ο τουρκικός αναθεωρητισμός σε 16 χάρτες
Παράλληλα, απαντήσεις στην ακραία προκλητικό-
τητα της Τουρκίας έδωσε το υπουργείο  Εξωτερικών 
με την παρουσίαση 16 χαρτών που  ξεκινούν από το 
status quo που είχε κατοχυρωθεί με τις Συνθήκες της 
Λωζάννης (1923) και των Παρισίων (1947).
Με τους χάρτες που δίνει στη δημοσιότητα η Αθήνα 
εκθέτει ουσιαστικά τους Τούρκους και τις παράνο-
μες διεκδικήσεις τους στο Αιγαίο, κινητοποιώντας τη 
διεθνή κοινότητα για τα ζητήματα της αποστρατιω-
τικοποίησης των νησιών και το όραμα της «Γαλάζιας 
Πατρίδας».
Υπενθυμίζεται ότι χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» είχε 
παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, αλλά και 
στον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, κατά την πρό-
σφατη συνάντησή τους στο Νταβός.
Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών ανα-
φέρει: 
Στην προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης από το 
ευρύτερο κοινό του τουρκικού αναθεωρητισμού, οι 
συνημμένοι χάρτες απεικονίζουν, με παραστατικό και 
αδιάψευστο τρόπο, τις τουρκικές παράνομες, μονομε-
ρείς ενέργειες και αιτιάσεις.
Οι χάρτες ξεκινούν από το status quo που είχε κατο-
χυρωθεί με τις Συνθήκες της Λωζάννης (1923) και των 
Παρισίων (1947).
Στη συνέχεια προβάλλονται οι τουρκικές αξιώσεις, 
όπως αυτές ξεκίνησαν με τις παράνομες αδειοδο-
τήσεις της κρατικής τουρκικής εταιρίας πετρελαίου 
(ΤΡΑΟ) για εξερεύνηση κοιτασμάτων πετρελαίου 
σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Βόρειο 
Αιγαίο το 1973, συμπεριλαμβάνουν την προσπάθεια 
υφαρπαγής από την Ελλάδα της ευθύνης για έρευνα 
και διάσωση στο μισό Αιγαίο τη δεκαετία του ‘80, τη 
θεωρία των «γκρίζων ζωνών» τη δεκαετία του ‘90, 
την κλιμάκωση με νέες άδειες στην Ανατολική Μεσό-
γειο, την αποδοχή ως επισήμου δόγματος της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας», το «τουρκο-λιβυκό μνημόνιο» και 
φθάνουν μέχρι την τουρκική θεωρία περί του καθε-
στώτος αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.
Οι ανωτέρω χάρτες τεκμηριώνουν την έκταση του 
τουρκικού αναθεωρητισμού με σκοπό την ανατροπή 
του status quo, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο 
και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, απειλώντας την 
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περι-
οχή μας.

Το υπουργείο Εξωτερικών 
παρουσίασε χάρτες που 
τεκμηριώνουν την έκταση του 
τουρκικού αναθεωρητισμού – Τα 
«έωλα μυθεύματα» της Τουρκίας 
στηλίτευσε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
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Α
πειλές κατά της ζωής του δέχεται μέ-
σα στις φυλακές ο Μπάμπης Ανα-
γνωστόπουλος.
Ο δικηγόρος του δολοφόνου της 

συζύγου του, Καρολάιν μίλησε στον ALPHA 
για το γεγονός πως ο πελάτης του απειλήθηκε 
στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο 
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος επιθυμούσε να 
παραμείνει στις φυλακές Κορυδαλλού και να 
εκτίσει την ποινή του για τη δολοφονία της 
Καρολάιν, όμως μεταφέρθηκε στο Μαλαν-
δρίνο.
Ο δικηγόρος του, κ. Παπαϊωαννίδης είπε: 
«Χθες ολοκληρώθηκε ξαφνικά η μεταγωγή 
του, γιατί είναι και σύνηθες αυτό και σίγουρα 
κάθε μεταγωγή είναι συγκεκριμένη. Το ζήτημα 

είναι ότι δεν εισακούστηκαν τα αιτήματα που 
κάναμε κυρίως για την παραμονή του στον 
Κορυδαλλό που, κατά την άποψή μου, είναι 
η πιο ασφαλής φυλακή που υπάρχει. Κατά το 
παρελθόν ο εντολέας μου είχε δεχτεί απειλές 
και είχαν συμβεί κάποια περιστατικά.
Πράγματι είχε γίνει περιστατικό εντός της πτέ-
ρυγας από αλλοδαπής καταγωγής άνθρωπο 
που κινήθηκε κατά της ζωής του. Μάλιστα, 
υπήρχαν και μαρτυρικές καταθέσεις συγκρα-
τούμενου και μάλιστα σχηματίστηκε και δικο-
γραφία. Κινήθηκε κατά της ζωής του, αυτή 
ήταν η πρόθεσή του» είπε χαρακτηριστικά.
Όπως περιέγραψαν μάρτυρες στο περιστα-
τικό, ο συγκεκριμένος άνδρας είπε: «Θέλω να 
τον σκοτώσω. Ήρθα από άλλη φυλακή, έψα-
χνα να τον βρω».

«Ήρθα να τον σκοτώσω» - Κρατούμενος 
απείλησε τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, 
ισχυρίζεται ο δικηγόρος του

Νέο ξέσπασμα του προέδρου 
της Τουρκίας κατά του Έλληνα 
πρωθυπουργού - Τι είπε ο Ερντογάν 
για Μητσοτάκη, έχοντας δίπλα 
του τον πρόεδρο της Βενεζουέλας 
Μαδούρο - «Εναντίον ποιου 
εξοπλίζεται η Ελλάδα;» ανέφερε 
χαρακτηριστικά

Π
αρόλο που ο Μητσοτάκης είπε 
ότι πρέπει να διευθετήσουμε το 
θέμα μεταξύ μας και να μην ε-
πεμβαίνουν τρίτες χώρες, στην 

ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο μί-
λησε κατά της Τουρκίας, σαν να μην είχα-
με μιλήσει μεταξύ μας (σ.σ. εννοώντας τη 
συνάντηση που είχαν στην Κωνσταντινού-
πολη στις 13 Μαρτίου). Μετά έκανε πα-
ρόμοια πράγματα στο Νταβός. Δεν λέμε 
«ναι» σε μια πολιτική που 
στερείται προσωπικότη-
τας» δήλωσε σήμερα ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο 
πλαίσιο συνάντησης που 
είχε με με τον  πρόεδρο 
της Βενεζουέλας, Νικολάς 
Μαδούρο.
Δείχνοντας ότι η ομιλία 
του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού στις ΗΠΑ τον έχει ενο-
χλήσει σε τέτοιο βαθμό, που να επιτίθε-
ται καθημερινά με δηλώσεις του προσω-
πικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τούρκος 
πρόεδρος επέμεινε στο επιχείρημα ότι η 
χώρα μας «χρωστάει στην Ευρώπη 400 
δισ. ευρώ», ωστόσο οι ευρωπαϊκές χώρες 
εξακολουθούν να παρέχουν στην Αθήνα 
στρατιωτική υποστήριξη και αεροπλάνα. 
Το ίδιο κάνουν και οι ΗΠΑ, συμπλήρωσε, 
για ν’ αναρωτηθεί: «Εναντίον ποιου;» (σ.σ. 
ενισχύεται η Ελλάδα).
«Υποστηρίξαμε την εκ νέου ένταξη της 
Γαλλίας και της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Και 
οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια να εγκαταστήσουν 
βάσεις εναντίον μας, εννέα βάσεις. Δεν θ’ 
αγοράσω τον ισχυρισμό ότι έχουν εγκατα-
σταθεί κατά της Ρωσίας. Δεν θα καταπιώ 
αυτό το επιχείρημα» προσέθεσε.
Αν και δεν εξήγησε τι εννοεί, άφησε 
ωστόσο να διαφανεί ότι θεωρεί πως πρό-
κειται για απειλή κατά της Τουρκίας.
Επανέλαβε, δε, ότι δεν θα επιτρέψει σε 
Φινλανδία και Σουηδία να ενταχθούν στο 

ΝΑΤΟ, για όσο διάστημα εξακολουθούν 
να υποστηρίζουν τους Κούρδους και το 
PKK.

Νέες απειλές Ερντογάν στην Ελ-
λάδα: Μην εξοπλίζετε τα νησιά, 
μιλάω σοβαρά, δεν αστειεύομαι
Απειλητικό μήνυμα στην Ελλάδα έστειλε 
ξανά σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από 
τη Σμύρνη, όπου βρίσκεται για την στρατι-
ωτική άσκηση «EFES 2022».
«Για άλλη μια φορά, καλούμε την Ελλάδα 
να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που 
βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς 
και να ενεργήσει σύμφωνα με τις διε-
θνείς συμφωνίες. Δεν αστειεύομαι, μιλάω 
σοβαρά. Αυτό το έθνος είναι αποφασι-
σμένο, αν πει κάτι, θα το ακολουθήσει» 
ανέφερε.
Μάλιστα, τραβά παραπάνω το σχοινί 

τονίζοντας ότι αυτή η 
χώρα απο την ίδρυση 
της βασίζεται στις πλά-
τες άλλων χωρών και 
εμπλέκεται στους υπο-
λ ο γ ι σ μ ο ύ ς  ά λ λ ω ν 
χωρών. Ο Τούρκος πρό-
εδρος στο παραλήρημά 
του απείλησε την χώρα 
μας πως η Τουρκία θα 
χρησιμοποιήσει την 

ισχύ της για την εφαρμογή των συνθηκών 
«που παραβιάζει η Ελλάδα» και κάλεσε 
την Αθήνα «να μην επαναλάβει τα λάθη 
που έκανε έναν αιώνα πριν».
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος προα-
νήγγειλε γεωτρήσεις στη Μεσόγειο: «Θα 
συνεχίσουμε τις γεωτρήσεις μας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο σύμφωνα με τις πρακτι-
κές του ΟΗΕ». 
Εξάλλου ο Ερντογάν, ο οποίος απειλεί να 
εξαπολύσει νέα επίθεση στη βόρεια Συρία, 
δήλωσε σήμερα ότι «ελπίζει» πως θα υπο-
στηριχθεί από τους συμμάχους της Άγκυρας.
«Θα συμπληρώσουμε βεβαίως τα κομμά-
τια που λείπουν από τη ζώνη ασφαλείας 
μας» κατά μήκος των τουρκικών συνό-
ρων στη βόρεια Συρία, προειδοποίησε. 
«Ελπίζουμε πως κανένας από τους αλη-
θινούς συμμάχους μας δεν θα αντιταχθεί 
στις θεμιτές ανησυχίες μας», πρόσθεσε 
ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος φορούσε 
στρατιωτικό πηλίκιο ενώ παρακολου-
θούσε τις στρατιωτικές ασκήσεις.

Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης επιτέθηκε στην 
Τουρκία από το Κογκρέσο σαν να μην είχαμε 
συνομιλήσει προηγουμένως 
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Απάντηση στα tweet του Τούρκου προέδρου στα ελληνικά με τα οποία καλούσε την Ελλαδα να 
«συνετιστεί» διαφορετικά «θα το μετανιώσει όπως συνέβη έναν αιώνα πριν»

Ε
ίναι αξιοπρόσεκτο ότι ο Πρόε-
δρος Ερντογάν επέλεξε να εκφρα-
στεί στα ελληνικά. Είναι γνωστό 
ότι η ελληνική είναι η γλώσσα της 

λογικής, της ελευθερίας και του δικαίου. 
Οι μητρικοί της χρήστες και ο δυτικός κό-
σμος το γνωρίζουν άριστα. Η τακτική που 
έχει επιλέξει η Τουρκία δεν εμπίπτει σε 
καμία από αυτές τις εκδοχές».
Αυτή είναι η απάντηση της Αθήνας διά 
στόματος του κυβερνητικού εκπροσώ-
που Γιάννη Οικονόμου στα tweet του 
Ερντογάν στα ελληνικά με  με τα οποία 
καλούσε την Ελλαδα να συνετιστεί δια-
φορετικά θα το μετανιώσει όπως συνέβη 
έναν αιώνα πριν.

Οι απειλές και τα tweet του 
Ερντογάν 
Επιμένοντας στην ακραία ρητορική ενα-
ντίον της χώρας μας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν. έφτασε σήμερα μέχρι το σημείο να 
εκτοξεύσει απειλές μέσω... Twitter και 
μάλιστα στην ελληνική γλώσσα!
«Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά την 
Ελλάδα να συνετιστεί, να μείνει μακριά 
από όνειρα, ρητορικές και ενέργειες που 
θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα για 
τα οποία θα μετανιώσει, όπως συνέβη 
έναν αιώνα πριν» αναφέρει μία από τις 
αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό 
του Τούρκου προέδρου.
Συνεχίζοντας ο Ερντογάν κάνει λόγο για 
«δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο» 
και συμπληρώνει ότι «δεν θα διστάσει 
και να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που 
τις αναγνωρίζονται από τις διεθνείς συμ-
φωνίες στο θέμα της αποστρατιωτικοποί-
ησης των νησιών».
Σε σειρά άλλων αναρτήσεων, ο Ερντογάν 
αναφέρει: «Τη σημασία της διεκδίκησης 
θαλάσσιας δικαιοδοσίας των 40.000χλμ2 
για τη Μεγίστη, που βρίσκεται στη Αν. 
Μεσόγειο κι απέχει από τα ηπειρώτικα 
της χώρας μας λιγότερο από 2χλμ ενώ 
από την ηπειρωτική Ελλάδα πάνω από 
600χλμ, εναποθέτουμε στη διακριτική 
ευχέρεια της διεθνούς κοινότητας».
Φτάνει στο σημείο να απειλήσει, λέγο-

ντας ότι «η προσπάθεια εργαλειοποίησης 
του ΝΑΤΟ και τρίτων χώρων, εμπλέκο-
ντας τους στην παρανόμια των διαφόρων 
στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με μη 
στρατικοποιημένο καθεστώς, δεν είναι 
πάρα μια προσπάθεια που θα έχει κατα-
στροφικό τέλος».
Ισχυρίζεται ακόμα ότι η Τουρκία «ως 
σύμμαχος που εντός του ΝΑΤΟ πληρώνει 
από κάθε άποψη το υψηλότερο τίμημα, 
αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία τις προ-
κλήσεις της Ελλάδας, η οποία τα τελευ-
ταία δυο χρόνια δεν ανταποκρίθηκε καν 

στις προσκλήσεις μας για συνάντηση των 
στρατιωτικών αντιπροσωπειών».
Και προσθέτει: «βλέπουμε όμως ότι η 
υπομονή μας και η ψυχραιμία που επιδει-
κνύουμε εκλαμβάνεται λανθασμένα από 
τον ομόλογο μας».
Ουσιαστικά πρόκειται για επανάληψη 
των απειλητικών μηνυμάτων που έστειλε 
ο Ερντογάν από τη Σμύρνη, όπου βρέ-
θηκε για την στρατιωτική άσκηση «EFES 
2022», όπου τραβώντας το σχοινί παρα-
πάνω, απείλησε την χώρα μας πως η 
Τουρκία θα χρησιμοποιήσει την ισχύ της 
για την εφαρμογή των συνθηκών «που 
παραβιάζει η Ελλάδα» και κάλεσε την 
Αθήνα «να μην επαναλάβει τα λάθη που 
έκανε έναν αιώνα πριν».
Αναλυτικά η τοποθέτηση του Ερντογάν 
για την Ελλάδα:
«Ελπίζουμε ότι κανένας από τους πραγ-
ματικούς μας συμμάχους δεν θα αμφι-
σβητήσει τις νόμιμες ανησυχίες της 
χώρας μας για την ασφάλεια. Είναι δικαί-
ωμά μας να περιμένουμε από τους συμ-
μάχους και τους φίλους μας να κατανοή-

σουν και να σεβαστούν τις νόμιμες ανη-
συχίες μας σε αυτό το θέμα.
Ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί προσπα-
θούν να παραμείνουν στην ατζέντα με 
ρητορική μακριά από την πραγματικό-
τητα. Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα 
μπροστά μας ότι τέτοια θέματα είναι ευαί-
σθητα και μπορούν να έχουν ολέθριες 
συνέπειες. Για άλλη μια φορά, καλούμε 
την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει 
τα νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιω-
τικό καθεστώς και να ενεργήσει σύμφωνα 
με τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν αστειεύο-
μαι, μιλάω σοβαρά. Αυτοί οι άνθρωποι 
είναι αποφασισμένοι, αν πουν κάτι, θα το 
ακολουθήσουν. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον 
κάνει τουριστικές αποβιβάσεις στα νησιά. 
Δεν μπορεί να πάει πουθενά έτσι.
Προειδοποιούμε την Ελλάδα, όπως πριν 
από έναν αιώνα, να μείνει μακριά από 
όνειρα και πράξεις που θα οδηγήσουν 
σε τύψεις και να συνέλθει. Η Τουρκία δεν 
θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο 
Αιγαίο και δεν θα διστάσει να χρησιμο-
ποιήσει τις δυνάμεις που αναγνωρίζονται 
από τις διεθνείς συμφωνίες για τον εξο-
πλισμό των νησιών.
Ως σύμμαχος που πληρώνει το υψηλό-
τερο τίμημα από κάθε άποψη εντός του 
ΝΑΤΟ, υποδεχόμαστε με ψυχραιμία τις 
προκλήσεις της Ελλάδας, η οποία δεν έχει 
καν ανταποκριθεί στις προσκλήσεις μας 
για συνάντηση στρατιωτικής αντιπρο-
σωπείας τα τελευταία 2 χρόνια. Ωστόσο, 
βλέπουμε ότι η υπομονή μας παρεξηγεί-
ται από τον συνομιλητή μας. Η Τουρκία 
δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τους 
νόμους κανενός. Στην πραγματικότητα, 
η χώρα αυτή έκανε πάντα παρόμοιες 
κινήσεις στηριζόμενη σε κάποιον άλλο 
από την ημέρα της ίδρυσής της. Προει-
δοποιούμε και πάλι την Ελλάδα να μείνει 
μακριά από όνειρα που θα την κάνουν να 
μετανιώσει. Συμπεριφερθείτε σωστά. Η 
Τουρκία δεν θα διστάσει να χρησιμοποι-
ήσει τις εξουσίες που της έχουν παραχω-
ρηθεί από τα διεθνή δικαιώματα σχετικά 
με τον εξοπλισμό των νησιών όταν χρει-
αστεί».

Η Αθήνα απαντά στον Ερντογάν: Τα tweet του 
κινούνται μακριά από τη λογική, το δίκαιο και 
την ελευθερία

Δημοσκόπηση Pulse: 8,5 
μονάδες μπροστά η ΝΔ από 
τον ΣΥΡΙΖΑ 

Δύο στους τρεις ανησυχούν για την τουρκική 
προκλητικότητα -  Κυρίαρχος ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για 
πρωθυπουργός, τη διαχείριση των οικονομικών 
και των ελληνοτουρκικών

Σ
ταθερό προβάδισμα 8,5% μονάδων διατηρεί η 
Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα 
με την νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse που 
παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 

του ΣΚΑΪ.
Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των 
εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 33,5%, ακολου-
θεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 25%, το Κίνημα Αλλαγής με 14%, το ΚΚΕ 
με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 4,5% και το ΜεΡΑ25 με 3%.
Σταθερό είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και 
στην παράσταση νίκης, καθώς προηγείται με 56% έναντι 
26% του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα με 39%, 
ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 26%, ενώ «κανένας από 
τους δύο» απαντά το 31%.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται και στο ερώτημα 
«ποιος από τους επόμενους μπορεί να αντιμετωπίσει 
καλύτερα θέματα οικονομίας».
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 36%, 
ο Αλέξης Τσίπρας 24%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10% και 
«κανένας» 23%.
Πρώτος στις προτιμήσεις έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης και στο ερώτημα «ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει 
καλύτερα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας;».
Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 41%, έναντι 22% του 
Αλέξη Τσίπρα και 9% του Νίκου Ανδρουλάκη. Ένα 22% 
απαντά «κανένας».
Ως προς το ερώτημα πότε είναι καλύτερο να διεξαχθούν 
οι επόμενες εθνικές εκλογές το 46% απαντά το 2023, το 
43% λέει μέσα στο 2022 και το 11% απαντά Δεν ξέρω/
Δεν απαντώ.
Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο διάστημα από 
τις 6 έως τις 8 Ιουνίου σε δείγμα 1.206 πολιτών τέθηκαν 
ερωτήσεις για το σύνολο των θεμάτων της επικαιρότη-
τας, και πιο ειδικά για την τουρκική προκλητικότητα και 
κατά πόσο ανησυχεί τους πολίτες, όπως και για το θέμα 
της ακρίβειας.
Για τα θέματα οικονομίας, συντριπτικό είναι το ποσοστό 
των πολιτών που δηλώνει ότι ανησυχεί. Το 83% των ερω-
τηθέντων απάντησαν ότι ανησυχούν «πολύ» (62%) και 
«αρκετά» (21%) για την οικονομική κατάσταση.
Ένα 8% απαντά ότι ανησυχεί «μέτρια» και μόλις ένα 4% 
απαντά ότι ανησυχεί «λίγο» (2%) ή «καθόλου» (2%).
Τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» στους πολίτες προκα-
λούν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος (38%), 
οι τιμές των καυσίμων (28%) και οι τιμές των τροφίμων 
(18%). Ένα 6% απαντά ότι ανησυχεί για το φυσικό αέριο.
Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, δύο στους τρεις πολί-
τες, το 66%, δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» (40%) και 
«αρκετά» (26%) για την στάση της Τουρκίας και τα ελλη-
νοτουρκικά θέματα.
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Στοχευμένες οικονομικές 
κυρώσεις σε όσους στηρίζουν 
το  καθεστώς Ερντογάν και 
ένα πανευρωπαϊκό εμπάργκο 
όπλων στην Τουρκία ζητάει με 
ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ

Ο
ικονομικές κυρώσεις σ το  
καθεστώς Ερντογάν και ένα 
πανευρωπαϊκό εμπάργκο ό-
πλων στην Τουρκία ζητάει 

με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ 
μετά τις νέες ευθείες επειλές του Τούρ-
κου προέδρου σε βάρος της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του 
αναφέρει: 
«Με φόντο αποβατική 
άσκηση των ενόπλων 
δυνάμεων της χώρας 
του ο Τούρκος Πρόε-
δρος επιδόθηκε σε νέο 
κρεσέντο αναθεωρητι-
σμού, το οποίο προκλη-
τικά ανάρτησε στα ελλη-
ν ικά σ το Twitter, και 
ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντο-
γάν, Ομέρ Τσελίκ, προχώρησε σε 
ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας ανα-
φέροντας: «Μπορεί να έρθουμε ένα 
βράδυ».
Η παραβατικότητα δεν θα υπερισχύ-
σει του διεθνούς δικαίου. Η ελληνική 
κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου 
είναι αδιαμφισβήτητη.
Είναι εθνικό μας καθήκον να παλέψουμε 
για μία συνολική ευρωπαϊκή απάντηση. 
Με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις 
σε όσους στηρίζουν το αυταρχικό καθε-
στώς Ερντογάν και με ένα πανευρωπα-
ϊκό εμπάργκο όπλων, όπως έχει ζητήσει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από τον 
Σεπτέμβριο του 2020, μετά από πρωτο-
βουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κι-
νήματος Αλλαγής».

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ : Αυτή είναι η 
νέα Επιτροπή Δεοντολογίας, 
Εφαρμογής Καταστατικού και 
Πιστοποίησης
Με την ανάδειξη της 11μελούς νέας 
Επιτροπής  Δεοντολογίας, Εφαρμο-
γής Καταστατικού και Πιστοποίησης 

του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ολοκληρώθηκε 
η πρώτη συνεδρίαση της ανανεωμέ-
νης Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του 
κόμματος.  Η πλειοψηφία των μελών 
είναι προεδρικοί, σχεδόν οι μισοί, 
ανήκουν σ το προεδρικό «μπλοκ».  
Πιο συγκεκριμένα οι Ζαρκαδούλα, 
Βρυώνη, Ζούπη, Τσούνης, Καπώνης, 
Κανταρέλης, Μανέτας είναι άνθρωποι 
του Νίκου Ανδρουλάκη. Καμάς, Ανα-
γνώστου και Σενετάκη είναι οι λεγόμε-
νοι «Παπανδρεϊκοί» ενώ η κ. Μπούτση 
θεωρείται «Λοβερδική».
Η τελική κατάταξη της σταυροδοσίας 
των μελών της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ 
– Κινήματος Αλλαγής έχει ως εξής σε 
σύνολο 315 ψηφισάντων:

Ρ. Ζαρκαδούλα 194
Ν. Βρυώνη 189
Ε. Ζούπη 172
Χ. Τσούνης 170
Δ. Καπώνης 165
Δ. Κανταρέλης 161
Δ. Μανέτας 154
Ειρ. Σενετάκη 98
Π. Καμάς 86
Κλείσιμο

Γ. Αναγνώστου 79
Α. Μπούτση 44

Υπήρξαν τέσσερα λευκά ψηφοδέλτια 
και δύο άκυρα.

Επίθεση Ραγκούση σε Αν-
δρουλάκη: Στοχοποιούσε εμάς 
ενώ υποδεχόταν στο ΠΑΣΟΚ 
τον Χρυσόγονο
Πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για 
τα όσα είπε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ 
για τους «γενίτσαρους» αλλά και την 
κριτική του για την αξιωματική αντιπο-
λίτευση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέ-
λυσε ο Γιάννης Ραγκούσης.
«Την ίδια στιγμή που στοχοποιούσε 
όλους εμάς, την ίδια ακριβώς στιγμή 
προσωπικά προσκαλούσε και υπο-
δεχόταν στο κόμμα του τον Κ.Χρυ-
σόγονο» γράφει ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή 
του στο Facebook.
Ο κ. Ραγκούσης παρέθεσε αποσπά-
σματα από συνεντεύξεις του Κώστα 
Χρυσόγονου στο παρελθόν, κατά του 
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.

επικαιρότητα

ΠΑΣΟΚ για Ερντογάν: Εθνικό μας 
καθήκον η συνολική ευρωπαϊκή 
απάντηση στο αυταρχικό καθεστώς 

Ανατροπή στην υπόθεση 
δέσμευσης του ιρανικού τάνκερ 
στην Κάρυστο

Ε
λληνικό δικαστήριο ανέτρεψε την 
απόφαση με την οποία είχε δια-
ταχθεί η κατάσχεση του φορτίου 
ιρανικού πετρελαίου που μετέ-

φερε το δεξαμενόπλοιο «Pegas» ανοι-
χτά της Εύβοιας, στην περιοχή της Καρύ-
στου, τον Απρίλιο.
Η κατάσχεση του φορτίου του δεξα-
μενόπλοιου είχε προκαλέσει την αντί-
δραση της ιρανικής πλευράς, η οποία 
προχώρησε σε αντίποινα με την επι-
δρομή και εν συνεχεία την κατάληψη 
των δύο ελληνικών τάνκερ από Ιρα-
νούς κομάντος στον Περσικό Κόλπο, 
στο Στενό του Ορμούζ. Τα πλοία αυτά 
ήταν το «Delta Poseidon» της εταιρείας 
Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη 
και το «Prudent Warrior» της εταιρείας 
Polembros Shipping Limited, συμφερό-
ντων του Σπύρου Πολέμη.
Τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερό-
ντων παραμένουν υπό κατάληψη από 
τις 27 Μαΐου από τους Φρουρούς της 
Επανάστασης, οι οποίοι ανέλαβαν την 
ευθύνη για την επίθεση. 
Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η κατάληψη 
των δύο τάνκερ, ο γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης, 
έπειτα από εντολή του υπουργού Εξω-
τερικών Νίκου Δένδια, πραγματοποίησε 
διάβημα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρέ-
σβη στην Αθήνα, ενώ ενημερώθηκαν η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δρά-

σης και ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει χαρακτη-
ρίσει την κατάληψη των δύο δεξαμενό-
πλοιων «πειρατεία» και έχει καλέσει την 
άλλη πλευρά να τα απελευθερώσει. Ανά-
λογο αίτημα έχουν εκφράσει και άλλες 
πλευρές: ΗΠΑ, Κομισιόν, Βρετανία, Γερ-
μανία, Γαλλία κ.ά.
Ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters 
αναφέρει τα εξής: «Ελληνικό δικαστή-
ριο ανέτρεψε την Τετάρτη προηγούμενη 
δικαστική απόφαση που επέτρεψε την 
κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
μέρους του φορτίου ιρανικού πετρε-
λαίου ενός δεξαμενόπλοιου υπό ιρα-
νική σημαία στα ανοικτά των ελληνικών 
ακτών, δήλωσαν τρεις πηγές που γνωρί-
ζουν το θέμα.
Το περιστατικό είχε οδηγήσει σε οργι-
σμένη αντίδραση από το Ιράν, με τις ιρα-
νικές δυνάμεις να κατάσχουν τον περα-
σμένο μήνα δύο ελληνικά δεξαμενό-
πλοια στον Κόλπο, αφού η Τεχεράνη 
προειδοποίησε ότι θα λάβει «τιμωρη-
τικά μέτρα» κατά της Αθήνας. Το Ιράν 
είχε, επίσης, ασκήσει έφεση κατά της 
αρχικής δικαστικής απόφασης, δήλωσε 
μια νομική πηγή, η οποία δεν κατονο-
μάζεται.
«Η προσφυγή για την ανατροπή της από-
φασης έγινε δεκτή από το δικαστήριο», 
δήλωσε η πηγή. «Θα είναι δύσκολο να ανα-
τραπεί αυτή (η απόφαση του Εφετείου)».
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επικαιρότητα

Ο 
πληθωρισμός έσπασε όλα τα 
κοντέρ και προκαλεί σοκ και 
δέος, καθώς εκτινάχθηκε τον 
Μάιο του 2022, σύμφωνα με 

τα στοιχεία που έδωσε η ΕΛΣΤΑΤ, στο 
11,3%. Πρόκειται για ρεκόρ 29 ετών, με 
την ενέργεια, τα τρόφιμα και τις μεταφο-
ρές να οδηγούν σε ξέφρενη και ανεξέλε-
γκτη μέχρι στιγμής κούρσα διογκούμενης 
ακρίβειας που «ματώνει» τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενι-
κού ΔΤΚ του Μαΐου 2022 με τον αντί-
στοιχο Δείκτη του Μαΐου 2021 προέκυψε 
αύξηση 11,3%, έναντι αύξησης 0,1% 
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. 
Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον Μάιο 2022 σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο 2022 παρουσί-
ασε αύξηση 0,7%, έναντι μείωσης 0,4% 
που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους.
Ο μέσος ΔΤΚ του δωδε-
καμήνου Ιουνίου 2021 - 
Μαΐου 2022 σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο Δείκτη 
του δωδεκαμήνου Ιου-
νίου 2020 - Μαΐου 2021 
παρουσίασε αύξηση 5,3%, έναντι μείω-
σης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιου-
νίου 2020 - Μαΐου 2021 με το δωδεκά-
μηνο Ιουνίου 2019 - Μαΐου 2020.
Μεγάλη αύξηση σε σχέση με την περα-
σμένη περίοδο καταγράφει το φυσικό 
αέριο, το οποίο είναι ακριβότερο κατά 
172,7%, ενώ την ίδια στιγμή ο ηλεκτρι-
σμός αυξήθηκε κατά 80,2%, το πετρέλαιο 
θέρμανσης κατά 65,1% και τα καύσιμα 
κατά 36,6%.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η 
αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 11,3% τον 
Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
Δείκτη του Μαΐου 2021 προήλθε κυρίως 
από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες 
αγαθών και υπηρεσιών:
Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

 ª     12,1% στην ομάδα Διατροφή και 
μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημη-
τριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), 
γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, 
νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχα-
ρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρό-

φιμα
 ª     0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα 

ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερ-
βιριζόμενα).

 ª     5,6% στην ομάδα Ένδυση και υπό-
δηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη 
ένδυσης και υπόδησης.

 ª     35% στην ομάδα Στέγαση, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια 
κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, 
πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

 ª     5,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά 
- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και 
διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊό-
ντα οικιακής χρήσης, υαλικά-επιτραπέζια 
σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη 
άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικι-
ακές υπηρεσίες.

 ª     0,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών 
σε ιατρικές, οδοντιατρικές 
και παραϊατρικές υπηρε-
σίες, νοσοκομεία και κλι-
νικές. 

 ª     18,8% στην ομάδα 
Μεταφορές, λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε και-
νούργια αυτοκίνητα, μετα-

χειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά 
και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και 
λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξο-
πλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτή-
ρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, 
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

 ª     1,3% στην ομάδα Αναψυχή - Πολι-
τιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε διαρκή αγαθά ανα-
ψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυ-
χής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογρά-
φους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχε-
δίασης, πακέτο διακοπών.

 ª     0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, 
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα 
δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 ª     5,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Κα-
φέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-κα-
φενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

 ª     0,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και 
υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας. 
Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμί-
στηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών 
στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Έκρηξη πληθωρισμού τον Μάιο με 
άλμα στο 11,3%

Μητσοτάκης: «Έχουμε έναν 
απρόβλεπτο γείτονα που όσο 
απομονώνεται τόσο εξαγριώνεται, 
ώρα για εθνική συσπείρωση»

Τ
όνισε πως το 2023 θα είναι η 
χρονιά που θα επιστρέψουμε σε 
πρωτογενή πλεονάσματα.
«Είναι χρέος μας να μην εξω-

ραΐσουμε το διεθνές περιβάλλον στο 
οποίο βρισκόμαστε», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά 
την ομιλία του στην τελετή απονομής 
των Βραβείων του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο 
Ζάππειο Μέγαρο, επισημαίνοντας πως 
έχουμε πόλεμο για πρώτη φορά στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο, έχουμε μία πρωτο-
φανή ενεργειακή αναστάτωση και μία 
αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο, 
αλλά και επισιτιστικό κίνδυνο για άλλες 
χώρες, καθώς και έναν πληθωρισμό ο 
οποίος ροκανίζει το εισόδημα των πολι-
τών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε αυτό το σημείο της ομιλίας του ο 
πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουμε έναν 
γείτονα που όσο απομονώνεται, τόσο 
εξαγριώνεται και «υπ’ αυτούς τους 
όρους θα επαναλάβω την άποψή μου 
πως ισχυρό κράτος σήμερα είναι το στα-
θερό κράτος και αυτή τη σταθερότητα 
που συμβαδίζει με τη συνέχεια και τη 
συνέπεια είμαι αποφασισμένος να την 
εξασφαλίσω».
Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση επιμένει 
στο μεταρρυθμιστικό της σχέδιο, καθώς 
και ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υλοποι-
ούμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμ-
ματα στήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Υπογράμμισε, επίσης, πως η χώρα θα 
πρέπει να μείνει μακριά από την τοξική 
κομματική αντιπαράθεση. Επανέλαβε 
ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους 
αλλά τώρα είναι ώρα για διαφορετικές 
προτεραιτότητες, όπως είπε. «Κατ’ αρχάς 
για εθνική συσπείρωση απέναντι σ’ έναν 
απρόβλεπτο γείτονα, για συνετή οικονο-
μική διαχείριση και για διαρκείς παρεμ-
βάσεις για να εξασφαλίσουμε μία ομαλή 
και δημιουργική καθημερινότητα».
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυ-
πουργός «ο ρεαλισμός δεν εμποδίζει 
την αισιοδοξία όταν αυτή τεκμηριώνε-
ται με αισιοδοξία και υπάρχει».
«Οι διακρίσεις αυτές έρχονται να επιβε-
βαιώσουν την επινοητικότητα, το και-
νοτόμο πνεύμα αλλά και τον καθημε-
ρινό κόπο των ανθρώπων που βρίσκο-
νται πίσω από την πρόοδο μίας επιχεί-
ρησης», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά 
την ομιλία του στην τελετή απονομής 
των Βραβείων του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο 
Ζάππειο Μέγαρο. «Επικυρώνουν, όμως, 
παράλληλα και τις αντοχές ολόκληρης 
της οικονομίας μας πιστοποιώντας με 
αυτόν τον τρόπο τις εξαιρετικά αισιόδο-
ξες προοπτικές της. Μία κατάκτηση στην 
οποία πιστεύω ότι μερίδιο έχουν όλοι: 
από την κυβέρνηση και τα επιμελητή-
ρια μέχρι τη διοικητική πυραμίδα, αλλά 
κυρίως τους εργαζόμενους, το προσω-
πικό κάθε εταιρίας», τόνισε.
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καναδάς

Ο Καναδάς προσλαμβάνει 850 
πράκτορες ελέγχου αεροδρομίου, 
εν μέσω καθυστερήσεων

Κ
αθώς οι επιβάτες σε μερικά 
από τα μεγαλύτερα αερο-
δρόμια του Καναδά συνε-
χ ίζουν να αν τ ιμε τωπίζουν 

καθυστερήσεις, ακόμη και ακυρώσεις 
πτήσεων, η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση λέει ότι προσθέτει πόρους για 
να προσπαθήσει να μειώσει τον πόνο 
του ταξιδιού.
Η Καναδική Αρχή Ασφάλειας Αερομετα-
φορών (CATSA) έχει προσλάβει περισσό-
τερους από 850 νέους πράκτορες ελέγχου 
τις τελευταίες εβδομάδες για να βοηθή-
σουν στην αντιμετώπιση των καθυστερή-
σεων και να οδηγήσουν τους επιβάτες στις 
πύλες τους πιο γρήγορα.
Μιλώντας με δημοσιογράφους καθοδόν 
για μια εβδομαδιαία συνάντηση των Φιλε-
λευθέρων, ο υπουργός Μεταφορών Omar 
Alghabra λέει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση εργάζεται σε νέα μέτρα για να βοη-
θήσει στη μείωση των καθυστερήσεων 
στα μεγάλα αεροδρόμια, προσθέτοντας 
ότι ένα «παρόμοιο φαινόμενο» συμβαίνει 
παγκοσμίως.
Ο υπουργός λέει ότι ομάδες εργασίας που 
περιλαμβάνουν αεροδρόμια, αεροπορικές 

εταιρείες, δημόσια υγεία και ομοσπονδια-
κούς αξιωματούχους συναντώνται έως και 
τρεις φορές την εβδομάδα για να προσπα-
θήσουν να βρουν λύσεις.
«Εμείς στην κυβέρνηση αξιολογούμε και 
επαναξιολογούμε. Λαμβάνουμε συμβου-
λές από τα ενδιαφερόμενα μέρη μας… Θα 
υπάρξουν νέα μέτρα που θα ανακοινω-
θούν σύντομα», είπε.
Ο Alghabra είπε ότι το ομοσπονδιακό 
υπουργικό συμβούλιο μιλά για τις εντο-
λές σε τακτική βάση, όπως έκανε σε όλη 
τη διάρκεια της πανδημίας και «μερικές 
φορές θα κάνουμε προσαρμογές».
«Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι 
αυτό το φαινόμενο συμβαίνει σε αεροδρό-
μια σε όλο τον κόσμο», είπε η Alghabra. 
«Δεν το λέω αυτό για να πω ότι δεν υπάρ-
χει ευθύνη εδώ».
Οι Συντηρητικοί καλούν την κυβέρνηση να 
άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, οι 
οποίοι απαιτούν από οποιονδήποτε επι-
στρέφει από έξω από τη χώρα να επιβε-
βαιώσει το καθεστώς εμβολιασμού του και 
να σταματήσει τη χρήση της εφαρμογής 
ArriveCan και να σταματήσει τις τυχαίες 
δοκιμές COVID-19 στα αεροδρόμια.

Ο έλεγχος σε πολλές επισκοπές του 
Κεμπέκ εντόπισε 87 σεξουαλικούς 
κακοποιητές σε εκκλησίες

Έ
νας ανεξάρτητος έλεγχος περισσό-
τερων από 80 ετών φακέλων που 
αφορούσαν εννέα καθολικές επι-
σκοπές του Κεμπέκ βρήκε τουλά-

χιστον 87 κακοποιούς μεταξύ του εκκλη-
σιαστικού προσωπικού.
Ο συνταξιούχος δικαστής του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου André Denis εξέτασε 6.809 
αρχειοθετημένους φακέλους μεταξύ 
1940 και 2021 και αποκάλυψε 87 άτομα 
που ήταν αντικείμενο επιβεβαιωμένων ή 
βάσιμων καταγγελιών σεξουαλικής κακο-
ποίησης που αφορούσαν ανηλίκους ή 
ευάλωτους ενήλικες.
Αυτά τα 87 μέλη του εκκλησιαστικού 
προσωπικού περιελάμβαναν άτομα που 
εργάζονταν για μια επισκοπή ή ενορία 
αλλά όχι για ιδρύματα όπως κολέγια ή 
οικοτροφεία που διοικούνται από την 

εκκλησία.
Αντιπροσώπευαν το 1,28 τοις εκατό των 
ανθρώπων που απασχολούνταν στην 
εκκλησία κατά την περίοδο που μελετή-
θηκε και ο Ντένις λέει ότι κανένας από 
αυτούς δεν εργάζεται επί του παρόντος 
για την εκκλησία.
Ο έλεγχος αφορούσε τις επισκοπές δύο 
εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών — του 
Μόντρεαλ και του Γκατινό — και οι επί-
σκοποι που επιβλέπουν αυτές τις δύο 
περιοχές δήλωσαν σε σημερινή τους 
δήλωση ότι χαιρετίζουν την αναθεώ-
ρηση.
Λένε, ωστόσο, ότι δεν αναφέρθηκαν όλα 
τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης 
και ότι είναι πιθανό να μην τηρήθηκαν 
αρχεία για ορισμένες περιπτώσεις κακο-
ποίησης.

`
Καθυστερήσεις στις ανανεώσεις 
διαβατηρίων από το Service Canada

Η Air Transat «επιστρέφει» στην 
Ελλάδα με απευθείας πτήσεις από 
και προς τον Καναδά

Π
τήσεις θα πραγματοποιού-
νται από τα αεροδρόμια του 
Μόντρεαλ και του Τορόντο με 
αεροσκάφος τύπου Airbus 330-

200
Με εποχικές πτήσεις από τo αεροδρόμιο 
του Μόντρεαλ και του Τορόντο, το διά-
στημα Μαΐου-Οκτωβρίου του 2022, επι-
στρέφει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
η Air Transat.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Air Transat θα 
εκτελεί τις πτήσεις με αεροσκάφος τύπου 
Airbus 330-200 που διαθέτει περισσότερες 

από 330 θέσεις σε Club και Eco.
Να σημειωθεί ότι η Air Transat ονομάστηκε 
ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία ανα-
ψυχής στον κόσμο με βάση τα βραβεία 
Skytrax World Airline Awards, και δεσμεύ-
εται να κάνει την πτήση ασφαλή και άνετη, 
παρέχοντας την απόλυτη ποιότητα ταξιδιού 
σε όλους τους επιβάτες.
Οι απευθείας πτήσεις της αεροπορικής 
από Αθήνα προς Μόντρεαλ και Τορόντο θα 
παρέχουν στους επιβάτες από την Ελλάδα 
απευθείας σύνδεση με τον Καναδά και όχι 
μόνο.

Π
ολλοί Καναδοί ελπίζουν να πραγ-
ματοποιήσουν το ταξίδι τους αυ-
τό το καλοκαίρι μετά από περισ-
σότερα από δύο χρόνια περιο-

ρισμών πανδημίας, αλλά η καθυστέρηση 
στους χρόνους επεξεργασίας διαβατηρίων 
θα μπορούσε να εμποδίσει ορισμένα σχέ-
δια διακοπών.
Οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται για 
αύξηση της ζήτησης διαβατηρίων καθώς 
οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-
19 μειώθηκαν σταδιακά 
και η Service Canada 
λέει ότι προσλήφθηκαν 
600 νέοι υπάλληλοι για 
να διευθετήσουν την 
αύξηση των αιτήσεων.
Τον περασμένο μήνα, η 
υπηρεσία άνοιξε ξανά 
όλες τις τοποθεσίες δια-
βατηρίων και επιβεβαί-
ωσε ότι είχε σημειωθεί 
αύξηση άνω του 350 
τοις εκατό στα διαβατήρια που υποβλήθη-
καν σε επεξεργασία τον τελευταίο χρόνο. 
Από την έναρξη της πανδημίας τον Απρίλιο 
του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 εκδό-
θηκαν 363.000 διαβατήρια και ο αριθμός 
αυτός εκτινάχθηκε σε 1.273.000 για το επό-
μενο έτος.
«Το γεγονός είναι ότι ενώ περιμέναμε αυξη-
μένο όγκο, αυτή η τεράστια αύξηση της 
ζήτησης ξεπέρασε τις προβλέψεις και ξεπέ-
ρασε την ικανότητα», δήλωσε η υπουργός 
Οικογενειών, Παιδιών και Κοινωνικής Ανά-
πτυξης Karina Gould σε κοινοβουλευτική 
επιτροπή στις 30 Μαΐου.

Σχεδόν 500.000 αιτήσεις έχουν ληφθεί 
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του τρέχοντος 
έτους. Ο οργανισμός λέει ότι ήταν σε θέση 
να επεξεργαστεί 317.000 από τις αιτήσεις 
από τον Απρίλιο.
Συμβουλεύουν ότι τα άτομα που σχεδιά-
ζουν να ταξιδέψουν μέσα στον επόμενο 
μήνα έχουν προτεραιότητα και ωθούνται 
στην πρώτη γραμμή της ουράς.
Ένας εκπρόσωπος για την Απασχόληση και 
την Κοινωνική Ανάπτυξη στον Καναδά λέει 

ότι το 96 τοις εκατό των ατόμων 
που υποβάλλουν αίτηση αυτο-
προσώπως θα λάβουν διαβα-
τήριο εντός 10 εργάσιμων ημε-
ρών. Υπολογίζεται ότι το 75 
τοις εκατό που κάνουν αίτηση 
με οποιονδήποτε τρόπο θα 
λάβουν το έγγραφό τους εντός 
40 εργάσιμων ημερών.
To Service Canada ενημέρωσε 
τον περασμένο μήνα ότι η δια-
δικασία ανανέωσης για ορισμέ-

νους αιτούντες είχε απλοποιηθεί, οι άνθρω-
ποι δεν χρειάζεται πλέον να παρέχουν πρω-
τότυπα έγγραφα ή εγγυητή. Τα άτομα χρει-
άζονται ακόμα δύο φωτογραφίες διαβατη-
ρίου, δύο συστάσεις, ένα συμπληρωμένο 
έντυπο αίτησης και τέλη αίτησης για να ανα-
νεώσουν.
Ο οργανισμός λέει ότι πραγματοποιούν 
περισσότερες από 200.000 κλήσεις την 
ημέρα, σε σύγκριση με 5.000 πριν από την 
πανδημία. Υπολογίζεται ότι περίπου τέσ-
σερα εκατομμύρια Καναδοί θα υποβάλουν 
αίτηση για νέο διαβατήριο το 2022 και το 
2023.



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ10 Ιουνίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com

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.
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καναδάς

Π
ολλά νοσοκομεία του Τορόντο θα διατηρήσουν τις πολιτικές κάλυψης παρά την από-
φαση της επαρχίας να άρει τις υπόλοιπες εντολές της στη δημόσια συγκοινωνία και 
σε πολλά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.
Το Πανεπιστημιακό Δίκτυο Υγείας (UHN) θα συνεχίσει να απαιτεί από όλους στα 

νοσοκομεία του να είναι καλυμμένοι, λέγοντας ότι η απόφασή τους να το διατηρήσουν είναι 
επειδή φροντίζει για ασθενείς με μειωμένο ανοσοποιητικό.
Ο Δρ. Kieran Moore, επικεφαλής ιατρικός υπεύθυνος υγείας του Οντάριο, ανακοίνωσε την 
Τετάρτη ότι δεν θα παρατείνει τις υπόλοιπες εντολές μάσκας σε μέρη υψηλού κινδύνου, με 
εξαίρεση αυτούς που βρίσκονται σε οίκους μακροχρόνιας φροντίδας και ευγηρίας.
Ο Μουρ σημείωσε ότι οι τρέχουσες οδηγίες για τη μάσκα σε νοσοκομεία και άλλες εγκατα-
στάσεις υγειονομικής περίθαλψης θα ανακληθούν το Σάββατο και θα αντικατασταθούν με 
οδηγίες του υπουργείου για το πότε πρέπει να φοριούνται οι μάσκες.
Σε καταφύγια και ομαδικά σπίτια, δεν θα απαιτούνται πλέον μάσκες, αλλά θα συνιστώνται. 
Οι περισσότερες από τις απαιτήσεις κάλυψης στην επαρχία άρθηκαν τον Μάρτιο, με εξαίρεση 
εκείνες σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου. Ήταν προγραμματισμένο να λήξουν τον Απρίλιο, 
αλλά παρατάθηκαν εν μέσω του έκτου κύματος της πανδημίας. Μετά την ανακοίνωση, το TTC 
είπε ότι θα συνεχίσει να συνιστά τη χρήση μασκών στο όχημα και στους σταθμούς της.

Το Οντάριο αίρει σχεδόν όλες τις 
υπόλοιπες εντολές μασκών του το 
Σάββατο

Δεύτερη θητεία με πλειοψηφία για 
τον Νταγκ Φορντ: Αυτές είναι οι 
βασικές του υποσχέσεις

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα τηρήσουμε 
κάθε υπόσχεση», λέει ο Ford αφού 
κέρδισε τη πλειοψηφία για δεύτερη 
φορά.

Α
υτές είναι οι μεγάλες υποσχέσεις 
που έδωσε ο ίδιος και το κόμμα 
του κατά την προεκλογική περίο-
δο και ενόψει της προεκλογικής 

εκστρατείας.

Έναν (σχεδόν) ίδιο προϋπολογισμό
Η κυβέρνηση κατέθεσε τον προϋπολο-
γισμό του 2022 στα τέλη Απριλίου, στη 
συνέχεια διέκοψε αμέσως τη νομοθε-
τική περίοδο για την προε-
κλογική εκστρατεία, επομέ-
νως ο προϋπολογισμός δεν 
συζητήθηκε καν, πόσο μάλ-
λον να ψηφιστεί. Ο Ford (και, 
μετά από λίγη αμφισβήτηση, 
ο υπουργός Οικονομικών 
του Peter Bethlenfalvy) είπε 
ότι τα PC, εάν επανεκλεγούν, 
θα καταθέσουν τον προϋ-
πολογισμό χωρίς σημαντικές αλλαγές. 
Ωστόσο, αυτό άλλαξε λιγότερο από δύο 
εβδομάδες αργότερα, όταν οι υπολογιστές 
πρόσθεσαν μια υπόσχεση 450 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων που είχαν παραμελήσει να 
βάλουν στον προϋπολογισμό: ενίσχυση των 
ποσοστών του Προγράμματος Υποστήρι-
ξης Αναπηρίας του Οντάριο (ODSP) κατά 5 
τοις εκατό.

Χαμηλότερος φόρος βενζίνης
Αυτή θα είναι πιθανότατα η πιο εύκολη υπό-
σχεση που θα κρατήσει η κυβέρνηση: ο 
φόρος καυσίμων πρόκειται να μειωθεί κατά 
5,7 σεντς ανά λίτρο βενζίνης, από την 1η 
Ιουλίου. Οι PCs  έχουν υποσχεθεί να διατη-
ρήσουν τη φορολογική περικοπή μόνο για 
έξι μήνες. Η απώλεια εσόδων για το επαρχι-
ακό ταμείο κατά τη διάρκεια αυτής της περι-
όδου εκτιμάται σε 645 εκατομμύρια δολά-
ρια.

Xαμηλά τα έξοδα στέγασης
Αυτή θα είναι αναμφισβήτητα η πιο 
δύσκολη υπόσχεση που θα τηρήσει η 
κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις κατά τη 

διάρκεια της εκστρατείας κατέδειξαν επα-
νειλημμένα ότι το αυξανόμενο κόστος της 
στέγασης είναι μεταξύ των μεγαλύτερων 
ανησυχιών των ψηφοφόρων. Η οικονομική 
προσιτότητα των κατοικιών ήταν επίσης το 
ζήτημα που κατονομάστηκε συχνότερα από 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των σχεδόν 
24.000 κατοίκων του Οντάριο που απάντη-
σαν στο διαδικτυακό εργαλείο συμμετοχής 
των πολιτών του CBC News Vote Compass. 
Ο Φορντ έδωσε τις περισσότερες λεπτομέ-
ρειες για τα στεγαστικά σχέδια του κόμμα-
τός του κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας 
στις 21 Μαΐου στο Λονδίνο. Είπε ότι το σχέ-
διο Η/Υ «θα βοηθήσει να μειώσει το κόστος 

για τις οικογένειες δημιουρ-
γώντας την προσφορά που 
ανταποκρίνεται στη ζήτηση 
ιδιοκτησίας σπιτιού».

Επέκταση, ανακαίνιση 
νοσοκομείων 
Σε έναν καταιγισμό κυβερ-
νητικών ανακοινώσεων κατά 
τη διάρκεια των εβδομάδων 

πριν από την εκστρατεία, ο Ford και η τότε 
υπουργός Υγείας του Christine Elliott περι-
όδευσαν την επαρχία για να υποσχεθούν 
εργασίες κατασκευής νοσοκομείων σε πολ-
λές τοποθεσίες, όπως Barrie, Brampton, 
Brantford, Kitchener, Οττάβα. Scarborough 
και Windsor. Τα χρονοδιαγράμματα για 
το πότε θα κατασκευαστούν πραγματικά 
πολλά από αυτά παραμένουν ασαφή, με 
ορισμένες από τις υποσχέσεις για μελλο-
ντική κατασκευή απλώς για την επόμενη 
φάση του σχεδιασμού.

Μακροχρόνια περίθαλψη 
Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να δημιουρ-
γήσει 30.000 νέους χώρους μακροχρόνιας 
περίθαλψης έως το 2028 και αυτό το γρά-
φημα στον τελευταίο προϋπολογισμό δεί-
χνει ότι το μεγαλύτερο μέρος τους πρόκειται 
να κατασκευαστεί μέχρι τις επόμενες εκλο-
γές τον Ιούνιο του 2026. 
Σε δελτίο τύπου τον Απρίλιο , το Υπουργείο 
Μακροχρόνιας Φροντίδας δήλωσε ότι τα 
365 έργα που βρίσκονται τώρα στο σχεδια-
σμό και την κατασκευή υπερβαίνουν αυτόν 
τον στόχο.

Ο Τριντό θέλει τον επικεφαλή  
νομικό υπάλληλο της Βουλή 
των Κοινοτήτων να είναι ο 
επόμενος επίτροπος προστασίας 
προσωπικών δεδομένων

Ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έχει προτείνει τον καταξιωμένο δικηγόρο Philippe 
Dufresne ως τον επόμενο ομοσπονδιακό επίτροπο προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
Ο Dufresne είναι ο επικεφαλής νομικός υπάλληλος της Βουλής των Κοινοτήτων και 
στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ανώτερος γενικός σύμβουλος της Καναδικής Επιτρο-

πής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο επίτροπος απορρήτου διερευνά παράπονα και αναφέρει δημόσια τον τρόπο με τον 
οποίο οι οργανισμοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα χειρίζονται προσωπικές πλη-
ροφορίες, αγγίζοντας τα πάντα, από παραβιάσεις δεδομένων έως τη χρήση τεχνολο-
γίας αναγνώρισης προσώπου.Ο επίτροπος διορίζεται για μια επταετή περίοδο μετά από 
διαβούλευση με τον αρχηγό κάθε αναγνωρισμένου κόμματος στη Βουλή των Κοινο-
τήτων και της ομάδας στη Γερουσία, και μετά από έγκριση με ψήφισμα και των δύο Βου-
λών του Κοινοβουλίου. Ο Trudeau λέει ότι είναι βέβαιος ότι ο Dufresne θα εξυπηρετούσε 
καλά τους Καναδούς στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων απορρήτου. 
Θα έπαιρνε τη σκυτάλη από τον Daniel Therrien, ο οποίος είναι επίτροπος από το 2014.



18 10 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Υ
πέρμετρα μεγάλο χαρακτηρίζει ο Υπουρ-
γός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης 
το αίτημα των συντεχνιών της ΑΗΚ για δη-
μιουργία 393 νέων θέσεων εργασίας, κα-

ταλογίζοντας ταυτόχρονα απραξία στην ΑΗΚ για τη 
διενέργεια επενδύσεων στο δίκτυο που να επιτρέ-
πει τη διείσδυση των ανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ), η οποία παραπέμπει «σε πρακτικές προστα-
σίας του μονοπωλιακού καθεστώτος». 
Ειδικότερα, σε απαντητική επιστολή προς τις 
συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ – ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ 
και ΣΥΒΑΗΚ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, 
αναφορικά με τον συμπληρωματικό προϋπολο-
γισμό της ΑΗΚ και το σχέδιο συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων στη δημόσια υπηρεσία, ο κ. Πετρί-
δης αναφέρεται στο θέμα της έλλειψης προσω-
πικού, για να τονίσει ότι το αίτημα για δημιουρ-
γία 393 νέων θέσεων, όπως ζητούν οι συντεχνίες, 
είναι υπέρμετρα μεγάλο εφόσον οδηγεί σε αύξηση 
του δυναμικού του Οργανισμού κατά 17%, ενώ με 
βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ στις 16.3.2022, 285 
εκ των 2329 θέσεων που περιλαμβάνονταν στον 
προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το 2022, ήταν κενές 
δηλαδή το 12,2% του δυναμικού του οργανισμού. 
«Και εάν συνυπολογισθούν και οι υφιστάμενες 
κενές θέσεις, καταλήγουμε σε αύξηση της απα-

σχόλησης κατά 678 άτομα, οδηγώντας σε αύξηση 
του κόστους λειτουργίας της ΑΗΚ και περαιτέρω 
αύξηση των τιμών χρέωσης της κατανάλωσης ηλε-
κτρικού ρεύματος, σε μια δύσκολη για τον κατανα-
λωτή περίοδο», τονίζει ο ΥΠΟΙΚ.
 Ο κ. Πετρίδης επισημαίνει πως παρόλα αυτά το 
Υπουργείο Οικονομικών είναι θετικά διακείμενο 
για ενίσχυση της στελέχωσης του Τομέα Δικτύου 
Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής. 
Αναφορικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για εισαγωγή 
επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφε-
λημάτων στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα, ο κ. Πετρίδης αναφέρει ότι 
«το σχέδιο για την ΑΗΚ ειδικότερα, η οποία όπως 
αναφέρετε στην επιστολή σας λειτουργεί εντός 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος …η υιοθέτηση 
των προνοιών της Συμφωνίας (καταβολή από εργο-
δότη και εργοδοτούμενο ποσοστού ύψους 5% εκα-
τέρωθεν επί των ετήσιων ακαθάριστων συντάξι-
μων απολαβών για την καταβολή συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων), αντί του υφιστάμενου σχεδίου με 
διπλάσιες εισφορές, μόνο θετική μπορεί να απο-
βεί, δεδομένου ότι θα απελευθερωθούν κεφάλαια 
για τις απαραίτητες από τον Οργανισμό επενδύ-
σεις, καθιστώντας τον Οργανισμό ανταγωνιστικό-
τερο».

ΥΠΟΙΚ: Υπέρμετρα μεγάλο το αίτημα των 
συντεχνιών ΑΗΚ για αύξηση προσωπικού

Επ. Ελέγχου:Θέμα ανάκτησης μισθών 
Γιαννάκη Γιαννάκη από τον Οργανισμό 
Νεολαίας

Σ
την ατζέντα της κοινοβουλευτικής επι-
τροπής Ελέγχου εγγράφηκε και επίση-
μα το θέμα των ενεργειών του Οργανι-
σμού Νεολαίας Κύπρου για διεκδίκηση 

αποζημιώσεων από τον τέως Επίτροπο Εθελο-
ντισμού, Γιαννάκη Γιαννάκη, ο οποίος φέρεται 
να πέτυχε τον διορισμό του με πλαστά πιστο-
ποιητικά.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Βουλευτής 
του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία ενέ-
γραψε το θέμα, υπέρ της εγγραφής και συζήτη-
σης του θέματος τάχθηκαν το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ, 
η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία 
Πολιτών.
Στην επιστολή της προς τον Πρόεδρο της επι-
τροπής Ζαχαρία Κουλία, η κ. Χαραλαμπίδου, 
αναφέρει ότι η παραπομπή του κ. Γιανάκη στο 
Δικαστήριο, μετά τις καταγγελίες της Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας ότι ενδεχομένως ο ίδιος να είχε 
πλαστογραφήσει το πτυχίο Πανεπιστημίου και 

το απολυτήριο Λυκείου του «δεν είναι αρκετό». 
Αναφέρεται στις επισημάνσεις της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας ότι «ο Οργανισμός Νεολαίας, που 
είναι ο εργοδότης του τέως Επιτρόπου Εθελο-
ντισμού, οφείλει να στραφεί εναντίον του με 
αστικές αγωγές και να απαιτήσει την επιστροφή 
όλων των χρημάτων που έλαβε το πρόσωπο 
αυτό, ισχυριζόμενο ότι ήταν πολιτικός μηχανι-
κός, ενώ δεν ήταν».
Σε δηλώσεις της στη Βουλή, η κ. Χααραλαμπίδου 
αναφέρθηκε και στην επιλογή του Γενικού Εισαγ-
γελέα όπως η όλη υπόθεση δικαστεί από Επαρ-
χιακό Δικαστήριο και όχι από Κακουργιοδικείο.
«Αυτό είναι θέμα του Γενικού Εισαγγελέα, έχει 
το ανέλεγκτο, εμείς θα προσπαθήσουμε μέσω 
του Οργανισμού Νεολαίας να δούμε αν μπορεί 
να κινηθεί σε θέματα αστικών, αν θέλετε, αγω-
γών για να ανακτήσει τα χρήματα που το δόθη-
σαν και δεν θα έπρεπε να του είχαν δοθεί ποτέ, 
ούτε θα έπρεπε να είναι σε θέση να υπηρετεί».

Σ
υνεχίζεται το δράμα των ταξιδιωτών στα αεροδρόμια λό-
γω έλλειψης προσωπικού σε αερογραμμές και σε προσω-
πικό επίγειας εξυπηρέτησης.
Ακόμα μια ιστορία ταλαιπωρίας με αναφορά στην Κύπρο 

φιλοξενεί σε άρθρο του το BBC. Συγκεκριμένα η οικογένεια Hunt 
από το Suffolk θα αναχωρούσε από τη Βρετανία για την Κύπρο 
αλλά η πτήση τους ακυρώθηκε δύο φορές από την αεροπορική 
εταιρεία.
Η Rachel Hunt ανέφερε ότι η πρώτη τους πτήση ακυρώθηκε, 
αφού είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο του Gatwick. «Κάναμε όλο 
τον δρόμο για να έρθουμε στο αεροδρόμιο και πήραμε ένα 
μήνυμα SMS που μας έγραφε ότι η πτήση μας είχε ακυρωθεί, 
χωρίς άλλες πληροφορίες. Δεν υπήρχε κανένας εκπρόσωπος της 
εταιρείας στο αεροδρόμιο… νιώσαμε εντελώς μόνοι».
Τελικά, βρήκαν νέα πτήση δύο ημέρες και αποφάσισαν να κλεί-
σουν ξενοδοχείο κοντά στο Gatwick. «Πήγαμε ξανά στην πύλη 
αναχώρησης για να λάβουμε ακόμα ένα μήνυμα SMS, το οποίο 
έγραφε ότι η πτήση ακυρώθηκε ξανά. Έχασα την πίστη μου. Την 
πρώτη φορά είπε ήταν ατυχία αλλά ήταν γελοίο να γίνει δεύτερη 
φορά. Έβαλα τα κλάματα».
Η Rachel εξήγησε στο BBC ότι είχε χάσει τη μητέρα της και οι δια-
κοπές της στην Κύπρο θα ήταν μια αναγκαία «διαφυγή».
Με βάση τα στοιχεία της Hermes Airports, αμελητέος ήταν ο αριθ-
μός των ακυρώσεων, την ώρα που η επιβατική κίνηση βρίσκε-
ται σε σταθερή πορεία ανάκαμψης ύστερα από τη διαταραχή που 
προκάλεσε η πανδημία του Covid-19.
Σύμφωνα με στοιχεία της Hermes, στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
υπήρξαν συνολικά 223 καθυστερήσεις αφικνούμενων πτήσεων 
τον Μάιο από το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιστοιχούσαν στο 12% 
των συνολικών πτήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Καθυστερή-
σεις καταγράφηκαν και στον αντίστοιχο αριθμό αναχωρήσεων.
Στην Πάφο, τα προβλήματα βρετανικών αερομεταφορέων και 
εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης είχαν ως αποτέλεσμα να σημει-
ωθούν καθυστερήσεις σε 264 αφικνούμενες πτήσεις, που αντι-
στοιχούσαν στο 26% του συνόλου, ενώ καθυστερήσεις σημει-
ώθηκαν σε 294 αναχωρήσεις που αντιστοιχούσαν στο 29% του 
συνόλου.
Με βάση τα στοιχεία της Hermes ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά ακυ-
ρώσεις πτήσεων θεωρείται αμελητέος αφού στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας ακυρώθηκαν 24 αφικνούμενες πτήσεις και ο αντίστοι-
χος αριθμός αναχωρήσεων τον Μάιο, ενώ στην Πάφο σημειώθη-
καν ακυρώσεις 20 αφίξεων και 21 αναχωρήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση της στοιχεία της επιβατικής κίνησης 
για τον Μάιο, ταξίδεψαν από και προς την Κύπρο σχεδόν 885.000 
επιβάτες με την ταξιδιωτική κίνηση για τους πέντε πρώτους μήνες 
του 2022 να πλησιάζει τα 2,4 εκατομμύρια.
Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, αερογραμμές όπως η British 
Airways,η EasyJet, η Tui και η Wizz Air έχουν προχωρήσει σε ακυ-
ρώσεις εκατοντάδων πτήσεων. Πολλοί αποδίδουν τα προβλή-
ματα που παρατηρούνται στα βρετανικά αεροδρόμια στις απο-
λύσεις στις οποίες προχώρησαν οι αερογραμμές και οι εταιρείες 
επίγειας εξυπηρέτησης κατά την περίοδο των lockdown λόγω της 
πανδημίας.

Δίχως τέλος η ταλαιπωρία 
για ταξιδιώτες προς 
Λάρνακα: «Έβαλα τα 
κλάματα»
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Σε έντονο κλίμα, η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ελέγχου εξέτασε την ειδική 
έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας για τον Δήμο 
Παραλιμνίου για τα έτη 2014- 
2015, η οποία περιλαμβάνει 
καταγγελίες κατά του 
Δημάρχου Θεόδωρου 
Πυρίλλη.
 

Η 
έκθεση, την οποία συνο-
πτικά ο Γενικός Ελεγκτής 
παρουσίασε κατά τη συ-
νεδρία, αναφέρεται σε 

αυθαίρετες επεμβάσεις στη ζώνη 
προστασίας παραλίας, ανάθεση ερ-
γασιών σε εργολάβους χωρίς δια-
γωνισμό, απόκτηση τεμαχίου από 
τον Δήμαρχο και στη συνέχεια ανά-
πτυξη της περιοχής, αλλά και τη σύ-
σταση μη κερδοσκοπικής εταιρεί-
ας, στην οποία συμμετείχε και ο Δή-
μαρχος, η οποία, σύμφωνα με τον 
Οδυσσέα Μιχαηλίδη, έπαιρνε προ-
νομιακή πληροφόρηση. 
«Αυτή η εταιρεία λαμβάνει προ-
νομιούχα πληροφόρηση από τους 
Δήμους και μετά προβαίνει σε εκπο-
νήσεις μελετών παρακάμπτοντας τις 
νόμιμες διαδικασίες», πρόσθεσε ο 
Γενικός Ελεγκής.
 Ο κ. Μιχαηλίδης κατηγόρησε τον 
Δήμο Παραλιμνίου ότι δεν απα-
ντούσε σε ερωτήματα της Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας επειδή οι καταγγε-
λίες που είχε λάβει ήταν ανώνυμες. 
Στην ουσία, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, «ο 
Δήμος μας λέει αν δεν μου δώσετε 
το όνομα των καταγγελλόντων, δεν 
σας απαντώ».
 Επέκρινε επίσης τον χειρισμό του 
Δήμου σε υπόθεση υπεξαίρε-
σης συνολικά €110.000 από λει-
τουργό – εισπράκτορα του Δήμου, 
με τον Δήμο να περιορίζεται στην 
είσπραξη των χρημάτων χωρίς να 
προχωρήσει σε δίωξη του λειτουρ-
γού, ο οποίος απολύθηκε.
 «Κάποιος υπεξαίρεσε χρήματα και 
με το στανιό (ο Δήμος) τον κατήγ-

γειλε και είπε της Αστυνομίας, τα 
έβαλε πίσω τα λεφτά δεν έχουμε 
καθένα παράπονο», συμπλήρωσε ο 
Γενικός Ελεγκτής.

 Πυρίλλης: «Στήθηκε λαϊκό 
δικαστήριο»
 Απαντώντας, ο κ. Πυρίλλης είπε 
πως «όταν ακούς όλα αυτά τα οποία 
ακούστηκαν διερωτάσαι αν πρέπει 
να κάθεσαι στην καρέκλα ή να θεω-
ρείς τον εαυτό σου ότι είσαι ο πλέον 
διεφθαρμένος άνθρωπος του τόπου 
και να πας εδώ δίπλα να μπεις από 
μόνος σου στις Κεντρικές Φυλακές».
 Αν αληθεύουν όλα αυτά που ακού-
στηκαν, πρόσθεσε, «εγώ πρέπει να 
πάω φυλακή». Είπε ακόμη ότι μετά 
τη δημοσιοποίηση της έκθεσης 
«στήθηκε λαϊκό δικαστήριο».
 Αναφορικά με το θέμα της υπεξαί-
ρεσης, ο κ. Πυρίλλης 
είπε πως ότι έπρεπε 
να γίνει ένας «ειδι-
κός χειρισμός» του 
θέματος, προκει-
μένου ο Δήμος να 
ανακτήσει το ποσό 
που είχε υπεξαιρε-
θεί, αλλά και να προ-
στατευθούν τα δεδο-
μένα 3.000 λογαριασμών, που είχαν 
επηρεαστεί.
 «Αυτή ήταν η διαφωνία μου με τον 
Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του είπα 
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην 
διωχθεί. Όμως καθήκον μου ήταν 
ο Δήμος να ανακτήσει τα λεφτά και 
ακολούθως θα δοθεί στην Αστυ-
νομία. Δόθηκαν στην Αστυνομία, 
δόθηκαν όλες οι μαρτυρίες και 
ο άνθρωπος έφυγε από τον Δήμο 
απολύθηκε, οπότε για μας το θέμα 
πήρε τη νομική διαδικασία και ο 
Δήμος δεν είχε κανένα πρόβλημα», 
είπε.

 Πληρεξούσιο στον Γενικό 
Ελεγκτή να τον ελέγξει
 Παράλληλα, ο κ. Πυρίλλης είπε πως 
ο ίδιος και η σύζυγός του έδωσαν 
πληρεξούσιο στον Γενικό Ελεγκτή με 

τον οποίο τον εξουσιοδοτεί να προ-
βεί σε έρευνα για τον ίδιο τόσο στο 
Κτηματολόγιο όσο και σε τράπεζες 
της Κύπρου ή του εξωτερικού ή να 
προβεί σε έρευνα σε εταιρείες για 
να ελέγξει αν ίδιος είναι ή θα κατα-
στεί μέτοχος. Πρόσθεσε πως η εξου-
σιοδότηση ισχύει και για περίοδο 
πέντε χρόνια μετά που θα αποχωρή-
σει από τη θέση του Δημάρχου.
 «Είμαι πεντακάθαρος δεν φοβάμαι 
τίποτα, τα πάντα είναι σύμφωνα με 
τη νομοθεσία και καλώ τον Γενικό 
Ελεγκτή να χρησιμοποιήσει την 
εξουσιοδότηση και να με ελέγξει», 
πρόσθεσε. 
Ανέφερε ακόμη ότι μετά τη δημο-
σίευση της έκθεσης, με επιστολή 
του στον Γενικό Εισαγγελέα στις 29 
Σεπτεμβρίου του 2021, ζήτησε να 
πληροφορηθεί για το πόσες υποθέ-

σεις διερευνήθηκαν 
εναντίον του.
 Όπως ανέφερε, ο 
Γενικός Εισαγγελέας 
του απάντησε πως 
διερευνήθηκαν δύο 
υποθέσεις, στην μεν 
πρώτη αποφασί-
στηκε να μην ασκη-
θεί ποινική δίωξη 

διότι ο Δήμος είχε λάβει νομική 
συμβουλή και στη δεύτερη, που 
αφορούσε κατάχρηση εξουσίας, 
διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος δεν είχε 
οποιαδήποτε σχέση με τις καταγγε-
λίες, σύμφωνα με τον κ. Πυρίλλη. 
«Ο Γενικός Ελεγκτής σε πάρα πολ-
λές περιπτώσεις αποτάθηκε στον 
Γενικό Εισαγγελέα διότι ανακρίθηκα 
πάρα πολλές φορές από τη Αστυνο-
μία, αλλά δεν αναφέρει ποιο είναι το 
αποτέλεσμα», πρόσθεσε. 
Σε σχέση με την μη κερδοσκοπική 
εταιρεία, την ΤΕΒΕΑ, ο κ. Πυρίλλης 
είπε πως η ιδέα για τη δημιουργία 
της μη κερδοσκοπικής αυτής εται-
ρείας, ξεκίνησε από όλους τους 
Δημάρχους της επαρχίας και λει-
τουργεί ως επιμελητήριο. «Δεν 
δώσαμε ούτε σεντ προμήθεια, στα 
αρχεία μας δεν έχει τίποτα από όσα 

αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, τις 
πληροφορίες τις πήρε από τον Δήμο 
Αγίας Νάπας», είπε.
 Παίρνοντας το λόγο εκ νέου ο Γενι-
κός Ελεγκτής είπε πως ο ίδιος δεν 
έχει ακούσει «οτιδήποτε που να δει-
κνύει πώς έστω και ένα ιώτα από 
την έκθεσή μας είναι εσφαλμένο». 
«Αν κάποιοι θίγονται που γράψαμε 
κάτι δεν σημαίνει ότι είναι λάθος», 
πρόσθεσε ο κ. Μιχαηλίδης, σημειώ-
νοντας πως στην ΤΕΒΕΑ ο κ. Πυρίλ-
λης υπογράφει ως «Δήμαρχος – επι-
χειρηματίας».   
 Σε δηλώσεις μετά το πέρας της 
συνεδρίας η βουλευτής του ΔΗΣΥ, 
Σάββια Ορφανίδου, ανέφερε ότι 
διαφαίνεται ότι οι καταγγελίες 
έχουν διερευνηθεί διεξοδικά από 
την Αστυνομία και τη Νομική Υπη-
ρεσία και δεν τεκμηριώνονται και 
δεν προκύπτει καμιά κατηγορία 
εναντίον του Δημάρχου Παραλι-
μνίου.
 Σημείωσε ότι στην έκθεση διαπι-
στώθηκαν εκ νέου οι διαχρονικές 
αδυναμίες που υπήρξαν και υπάρ-
χουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και για αυτό προχωρήσαμε στη 
μεταρρύθμιση της τοπικής Αυτο-
διοίκησης.
 Από την πλευρά της, η βουλευ-
τής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπί-
δου επέκρινε το ότι ο Δήμος δεν 
απάντησε στα ερωτήματα της Ελε-
γκτικής Υπηρεσίας από ανώνυ-
μες καταγγελίες, ειδικά μετά που η 
Βουλή θέσπισε νομοθεσία για προ-
στασία των πληροφοριοδοτών.
 Είπε ότι ο Δήμαρχος έδωσε κάποια 
στοιχεία αλλά δεν απάντησε επί 
της ουσίας. «Και παραμένουν οι 
καταγγελίες του Γενικού Ελεγκτή, οι 
οποίες για μένα εκκρεμούν ως ερω-
τήματα δεδομένου ότι εάν ο Δήμαρ-
χος αμφισβητεί τις καταγραφές της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με 
την πρόθεσή του για ανάπτυξη της 
περιοχής που αφορά σε τεμάχιο 
που ο ίδιος είχε αγοράσει ας βγει να 
τον διαψεύσει παράγραφο με παρά-
γραφο».

Ε
κατό περίπου χιλιάδες 
άτομα, υπολογίζεται να 
επισκεφθούν φέτος τη 
Λάρνακα για τη μεγάλη 

γιορτή του Κατακλυσμού που 
θα πραγματοποιηθεί στη παρα-
λιακή λεωφόρο Αθηνών – Φοι-
νικούδες από την Παρασκευή 10 
μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουνίου. 
Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας 
Βύρας, σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη, στον Πολυ-
χώρο Δημιουργικότητας και 
Πολιτισμού του Δήμου Λάρ-
νακας, ανέφερε ότι «κατακλυ-
σμός σημαίνει Λάρνακα και 
τα δύο χρόνια απουσίας της 
μεγάλης αυτής γιορτής, έφε-
ραν ένα μεγάλο πλήγμα τόσο 
για την πόλη όσο και για τους 
Λαρνακείς. Φέτος η μεγάλη 
αυτή γιορτή επιστρέφει με την 
λαμπρότητα που του αρμόζει 
και η Λάρνακα ως ένθερμος 
υποστηρικτής της παράδοσης 
και πιστή στην υπόσχεση που 
δίνει για πάνω από 100 χρό-
νια, είναι έτοιμη να υποδεχθεί 
ξανά τους χιλιάδες επισκέπτες, 
ντόπιους και ξένους που θα την 
τιμήσουν με την παρουσία τους 
για τους εορτασμούς του Κατα-
κλυσμού». 
Πρόσθεσε ότι «με γνώμονα την 
παράδοση, ο Δήμος Λάρνα-
κας διατηρώντας το υψηλό επί-
πεδο  της γιορτής, για έξι συνε-
χόμενες μέρες από την Παρα-
σκευή 10 Ιουνίου μέχρι και 
την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, 
θα δώσει την ευκαιρία στους 
επισκέπτες να παρακολουθή-
σουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με διαγωνισμούς 
κυπριακής ποίησης, ερωτι-
κών τραγουδιών, τσιαττιστών, 
αυλού, μπάλου και κυπριακών 
χορών. Οι πλανόδιοι πωλητές 
βρίσκονται ήδη στη θέση τους 
στο παραλιακό μέτωπο των 
Φοινικούδων».
 Όπως είπε ο κ. Βύρας η έναρξη 
του Κατακλυσμού θα γίνει 
στις οκτώ το βράδυ της Παρα-
σκευής, 10 Ιουνίου, με την 
εναρκτήρια παρέλαση.

Κατακλυσμός: Εκατό 
χιλιάδες άτομα 
υπολογίζεται ότι θα 
επισκεφθούν την 
Λάρνακα

Πυρίλλης για Επ. Ελέγχου: Aν αληθεύουν όσα 
ακούστηκαν, θα έπρεπε να πάω φυλακή
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Ο  35χρονος Βρετανός απελάθηκε 
από το Ντουμπάι που εργαζόταν ως  
διευθυντής ανθρωπίνου δυναμικού 
γιατί βρέθηκε με AIDS - Γύρισε στη 
Βρετανία όπου βρέθηκε θετικός 
στην ευλογιά των πιθήκων

Α
ίσθηση προκαλούν οι αποκαλύ-
ψεις του πρώτου Βρετανού, επι-
βεβαιωμένου κρούσματος της 
ευλογιάς των πιθήκων, ο οποίος 

αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη νό-
σο. Πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα ο 
οποίος εργαζόταν ως διευθυντής ανθρω-
πίνου δυναμικού στο Ντουμπάι. Όπως α-
ναφέρει η Daily Mail η νόσησή του σημει-
ώθηκε μετά την απέλασή του από το Ντου-
μπάι, καθώς βρέθηκε θετικός στον ιό HIV. 
Σύμφωνα με τον Τζέιμς Μ. αν και έχει δια-
γνωστεί εδώ και 15 μέρες θετικός κανείς 
δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του. Μάλιστα 
κατηγόρησε την UKSHA για  «πραγματική 
έλλειψη οποιασδήποτε βασικής διαδικα-
σίας ή φροντίδας για να σταματήσει η εξά-
πλωση» του ιού, ο οποίος μέχρι τώρα έχει 
μολύνει περισσότερους από 300 Βρετα-
νούς, κυρίως ομφοφυλόφιλους και αμφι-
φυλόφιλους άνδρες.
Ο Τζέιμς Μ. - δεν απο-
κάλυψε το επίθετό του - 
παραδέχθηκε ότι δεν ακο-
λουθεί τους κανόνες αυτο-
απομόνωσης καθώς «μου 
είπαν να μείνω σπίτι μέχρι 
να επικοινωνήσει μαζί μου 
το UKHSA... και δεν το έκα-
ναν ποτέ». Ταυτόχρονα 
κατηγόρησε τη Μεγάλη 
Βρετανία λέγοντας ότι έχει μία ελλιπή προ-
σέγγιση  στον εντοπισμό επαφών, λέγο-
ντας ότι δεν ήταν περίεργο που η Βρετανία 
είχε περισσότερα κρούσματα από οποια-
δήποτε άλλη χώρα εκτός της Αφρικής. 
Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι υπάρχει επί-
σης έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα της ευλο-
γιάς των πιθήκων, ισχυρίστηκε.
Τα πρώτα σημάδια που τον έκαναν να ανη-
συχήσει ήταν «περίεργοι πόνοι» στο κάτω 
μέρος της πλάτης του, ενώ ένιωθε εξά-
ντληση, υπερβολική δίψα και πόνο όταν 
χρησιμοποιούσε την τουαλέτα. Μάλι-
στα νόμιζε πως έπασχε από μια σεξουα-
λική μεταδιδόμενη λοίμωξη (ΣΜΝ) μιας 

και μέχρι την ημέρα προτού ξεκινήσουν 
τα συμπτώματα είχε ερωτικές επαφές 
με περίπου δέκα νέους. «Είμαι ομοφυ-
λόφιλος και μόλις επέστρεψα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, περνούσα καλά», είπε στη 
MailOnline.
Ο Τζέιμς είχε μόλις επιστρέψει από το 
Ντουμπάι, όπου το να είσαι ομοφυλόφι-
λος είναι παράνομο, μετά από τέσσερα 
χρόνια μετά από μια «σοκαριστική» διά-
γνωση HIV τον Φεβρουάριο. Τον είδε να 
χάνει τη δουλειά και το σπίτι του. Φτάνο-
ντας στη Μεγάλη Βρετανία επικοινώνησε 
με την τοπική κλινική STI στο δυτικό Λον-
δίνο, και στη συνέχεια στάλθηκε για εξετά-
σεις σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στο Soho 
στις 25 Μαΐου και του είπαν να αποφεύ-
γει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τη στενή 
επαφή με άλλους.
«Όταν έφτασα στην κλινική μου είπαν να 
πάω να περιμένω έξω από την κεντρική 
πόρτα και να τους τηλεφωνήσω, μου είπαν 
ότι θα βάλουν ΜΑΠ και μου είπαν να μην 
αγγίζω τα χερούλια της πόρτας», είπε.
«Η όλη εμπειρία ενισχύει κάπως την 
αίσθηση του, «α, αυτό πρέπει να είναι 
πραγματικά σοβαρό». Θυμάμαι ότι 
πήγαινα σε κέντρα Covid και δεν ήταν τόσο 

τρομακτικό ή συντριπτικό 
όσο αυτό.»
Εκείνη την εποχή, αρκετές 
δεκάδες άνθρωποι είχαν 
ήδη διαγνωστεί με τον 
μυστηριώδη ιό της ευλο-
γιάς των πιθήκων και ήταν 
ξεκάθαρο ότι ο ιός εξα-
πλωνόταν στο Λονδίνο 
μεταξύ ομοφυλόφιλων και 
αμφιφυλόφιλων ανδρών.

Από την πλευρά του το UKHSA ισχυρίζε-
ται ότι έχει προσπαθήσει πολλές φορές να 
έρθει σε επαφή με τον Τζέιμς.
Παραδέχτηκε ότι δεν ακολουθεί τους 
κανόνες απομόνωσης επειδή «μου είπαν 
να μείνω σπίτι μέχρι να επικοινωνήσει μαζί 
μου το UKHSA... και δεν το έκαναν ποτέ». 
Σημειώνεται πως στις 28 Μαΐου υπο-
βλήθηκε σε τεστ PCR το οποίο και βγήκε 
θετικό. Στο μεταξύ όπως είναι σε θέση να 
γνωρίζει η Daily Mail εστάλη στον 35χρονο 
μία επιστολή από το   Westminster NHS 
Foundation Trust και με βάση την οποία 
η εντολή ήταν να «μείνει σε απομόνωση 
στο σπίτι μέχρι περαιτέρω εξέταση από 
την ομάδα του UKHSA».

Έ
να τραγικό σκηνικό καταγράφη-
κε στη Γαλλία με 13χρονη να δο-
λοφονείται από τον 14χρονο φί-
λο της. Ο έφηβος, ύστερα από τη 

σύλληψή του, ομολόγησε πως εκείνος δι-
έπραξε το φρικτό έγκλημα. Το άψυχο σώ-
μα της 13χρονης εντοπίστηκε το πρωί στο 
χωριό Κλεσέ, κοντά στη Μακόν, στην κε-
ντρική Γαλλία.
Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της περι-
οχής,  ο 14χρονος ομολόγησε ότι μαχαί-
ρωσε και σκότωσε τη φίλη του τη νύχτα 
της Τετάρτης προς την Πέμπτη.
Το 13χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό σε 
έναν δρόμο, κοντά στο δημοτικό σχο-
λείο του χωριού, νωρίς σήμερα το πρωί. 
Ο 14χρονος ομολόγησε στους αστυνομι-
κούς ότι της κατάφερε πολλά χτυπήματα 

με μαχαίρι, ιδίως στον λαιμό, κατά τη 
διάρκεια ενός νυχτερινού ραντεβού.
Ο εισαγγελέας Ερίκ Ζαγιέτ δεν ανέφερε 
ποιο ήταν το κίνητρο του ανήλικου.
Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι πιθανό 
να την σκότωσε επειδή ήθελε να χωρί-
σουν.
Φίλοι του 14χρονου που έδωσαν κατά-
θεση στην αστυνομία είπαν ότι στο 
παρελθόν είχε κάνει κάποιες «ανησυχητι-
κές» δηλώσεις, όπως ότι ήθελε να σκοτώ-
σει κάποιον και κυρίως τη φίλη του. «Δεν 
τον πήραν στα σοβαρά, αν και ανησυχού-
σαν για αυτό το αγόρι», είπε ο εισαγγε-
λέας.
Το κορίτσι έφυγε από το σπίτι της το 
βράδυ της Τετάρτης, εν αγνοία των γονιών 
της, για να βρεθεί με τον φίλο της.

Φρίκη στη Γαλλία: 14χρονος 
κατέσφαξε την 13χρονη φίλη του 
γιατί του ζήτησε να χωρίσουν 

Απίστευτη ομολογία Βρετανού 
ομοφυλόφιλου: Είχα ευλογιά των πιθήκων 
αλλά... και επαφές με περίπου δέκα νέους 

Ο 
πρίγκιπας Ουίλιαμ άφησε για 
λίγο στην άκρη τα κοστούμια 
και τις γραβάτες του και φό-
ρεσε το κόκκινο γιλέκο και το 

κόκκινο καπέλο και εμφανίστηκε στους 
δρόμους του Λονδίνου πουλώντας τεύχη 
του περιοδικού των αστέγων «Big Issue». 
Αν και ήθελε να περάσει απαρατήρητος 
κάτι τέτοιον δεν κατέστη δυνατόν καθώς ο 
φωτογραφικός φακός τον «συνέλαβε» επί 
τω έργω κοντά στο Ουεστμίνστερ.
Παράλληλα όπως αναφέρουν τα βρετα-
νικά ΜΜΕ όταν έγινε αντιληπτός από τους 
περαστικούς δέχθηκε με χαρά να φωτο-
γραφηθεί μαζί τους.  Μάλιστα οταν ένας 
άντρας του είπε ότι «δεν είχε ρέστα», 
τότε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έβγαλε από 
την τσέπη του ένα POS για να μπορέσει 
ο άνδρας να αγοράσει το περιοδικό.Το 
συγκεκριμένο περιστατικό περιέγραψε 
μέσω του Linkedin ο Μάθιου Γκάρντνερ, 
συνταξιούχος αστυνομικός. Συγκεκρι-
μένα ανέφερε «ότι ο γαμπρός του εντό-
πισε τον Ουίλιαμ και απόλαυσε «μια ιδιω-
τική στιγμή με τον μελλοντικό βασιλιά μας 
που ήταν σεμνός και εργάζεται ήσυχα στα 
παρασκήνια, βοηθώντας όσους έχουν 
ανάγκη»».

«Το αποκορύφωμα αυτής της μοναδικής 
στιγμής ήταν όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ 
ρώτησε τον γαμπρό μου αν ήθελε να αγο-
ράσει το Big Issue και εκείνος του απά-
ντησε «Δεν έχω ψιλά». Τότε ο Ουίλιαμ 
έβγαλε ένα φορητό τερματικό καρτών. 
Αυτά δεν σου τα μαθαίνουν», πρόσθεσε.
Εκατοντάδες πολίτες επαίνεσαν την 
κίνηση του δεύτερου κατά σειρά διαδό-
χου του βρετανικού θρόνου ενώ άλλοι 
μίλησαν για τον «ταπεινό» μέλος της 
βασιλικής οικογένειας που έδωσε το 
καλό παράδειγμα. Από την πλευρά του το 
Παλάτι του Κέσιγκτον αρνήθηκε να σχολι-
άσει την εθελοντική κίνηση του πρίγκιπα 
Ουίλιαμ. 

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Φόρεσε το 
κόκκινο γιλέκο και μοίρασε το 
περιοδικό των αστέγων
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Ο 
πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ 
Πούτιν συνέκρινε σήμερα την 
πολιτική του με εκείνη του Με-
γάλου Πέτρου, όταν ο τσάρος 

πολεμούσε τη Σουηδία και εισέβαλε στα 
εδάφη της, καθώς και στη Φινλανδία, ένα 
μέρος της Εσθονίας και τη Λετονία.
«Μόλις επισκεφθήκαμε μια έκθεση αφιε-
ρωμένη στα 350 χρόνια από τη γέννηση 
του Μεγάλου Πέτρου. Είναι συγκλονι-
στικό, όμως σχεδόν τίποτα δεν άλλαξε 
(…) Ο Πέτρος ο Μέγας διεξήγαγε τον 
Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο επί 21 χρόνια. Θα 
είχε κανείς την εντύπωση πως όταν ήταν 
σε πόλεμο με τη Σουηδία, πήρε κάτι από 
αυτούς. Δεν τους πήρε τίποτα, επέστρεψε 
(στη Ρωσία) ό,τι ήταν δικό της», είπε ο 
Πούτιν μιλώντας σε νέους επιχειρηματίες 
στη Μόσχα.
«Όταν ίδρυσε μια νέα πρωτεύουσα (σ.σ. 
την Αγία Πετρούπολη) καμία από τις 
χώρες της Ευρώπης δεν αναγνώριζε αυτό 
το έδαφος ως ρωσικό. Όλοι το θεωρού-
σαν μέρος της Σουηδίας. Όμως εξ αμνημο-
νεύτων χρόνων ζούσαν εκεί Σλάβοι, δίπλα 

στους Φινοουγγρικούς λαούς. Ξαναπήρε 
πίσω και ενίσχυσε» τα εδάφη αυτά, πρό-
σθεσε.
«Προφανώς, επαφίεται σε εμάς να ξανα-
πάρουμε πίσω (ό,τι ανήκει στη Ρωσία) και 
να ενισχύσουμε» (τη χώρα), συνέχισε, 
προφανώς αναφερόμενος στη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία.
«Ναι, υπήρξαν εποχές στην ιστορία της 
χώρας μας που υποχρεωθήκαμε να υπο-
χωρήσουμε, όμως μόνο για να ανασυ-
γκροτήσουμε τις δυνάμεις και να προχω-
ρήσουμε προς τα εμπρός», κατέληξε.
Ο Μέγας Πέτρος, ένας απολυταρχικός 
και ταυτόχρονα εκσυγχρονιστής ηγεμό-
νας, κυβέρνησε επί 43 χρόνια και έδωσε 
το όνομά του σε μια νέα πρωτεύουσα, την 
Αγία Πετρούπολη –απ’ όπου κατάγεται ο 
Πούτιν– την οποία έχτισε σε εδάφη που 
κατέλαβε από τους Σουηδούς.
Η ήττα της Σουηδίας στον Μεγάλο Βόρειο 
Πόλεμο (1700-1721) κατέστησε τη Ρωσία 
την κυριότερη δύναμη στη Βαλτική και 
σημαντικό παράγοντα που επηρέαζε τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Από τις 24 Μαΐου και μετά ο 
ημερήσιος αριθμός των θυμάτων 
ένοπλης βίας δεν έχει πέσει κάτω από 
40 - Είναι ενδεικτικό ότι στο διάστημα 
25 έως 31 Μαΐου σκοτώθηκαν 388 
άνθρωποι ενώ τις πρώτες πέντε μέρες 
του Ιουνίου σκοτώθηκαν άλλοι 301

Σ
υγκλονίζουν τα στοιχεία που έρχο-
νται στο φως αναφορικά με τα θύ-
ματα ένοπλων επιθέσεων στις ΗΠΑ. 
Και αυτό διότι το τελευταίο δεκαπεν-

θήμερο και συγκεκριμένα μετά το λουτρό 
αίματος στο σχολείο του Τέξας, έχουν χά-
σει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ένοπλων 

επιθέσεων πάνω από 700 άνθρωποι. Μά-
λιστα ανάμεσά τους όπως αναφέρει το Gun 
Violence βρίσκονται 23 παιδιά και πάνω α-
πό 60 έφηβοι.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι την ίδια μέρα 
με την ένοπλη επίθεση στο Ουβάλντε του 
Τέξας, 56 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ολό-
κληρη τη χώρα, ενώ την εβδομάδα πριν το 
μακελειό είχαν σκοτωθεί 390 άνθρωποι. 
Μάλιστα από τις 24 Μαΐου και μετά ο ημερή-
σιος αριθμός των θυμάτων ένοπλης βίας δεν 
έχει πέσει κάτω από 40.  Είναι ενδεικτικό ότι 
στο διάστημα 25 - 31 Μαΐου σκοτώθηκαν 
388 άνθρωποι ενώ τις πρώτες πέντε μέρες 
του Ιουνίου σκοτώθηκαν άλλοι 301.

διεθνή νέα

Ο μεγαλοϊδεατισμός του Πούτιν: 
Συγκρίνει την πολιτική του με 
αυτήν του Μεγάλου Πέτρου! 

ΗΠΑ: Μέσα σε δύο εβδομάδες 700 
νεκροί από ένοπλες επιθέσεις - Πάνω 
από 80 παιδιά μεταξύ των θυμάτων 

Δομινικανή Δημοκρατία: Ο υπουργός 
Περιβάλλοντος δολοφονήθηκε από 
προσωπικό του φίλο 
Ο δράστης εισέβαλε στην 
αίθουσα όπου ήταν σε εξέλιξη 
η εβδομαδιαία σύσκεψη του 
υπουργού με τους υφυπουργούς 
και άνοιξε πυρ

Ο 
υπουργός Περιβάλλοντος 
της Δομινικανής Δημοκρα-
τίας, Ορλάντο Χόρχε Μέρα, 
δολοφονήθηκε από έναν 

στενό φίλο του μέσα στο γραφείο του, 
όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της 
προεδρίας της χώρας.
«Οι πληροφορίες που διαθέτουμε 
μέχρι στιγμής είναι ότι σήμερα το 
πρωί ο υπουργός Περιβάλλον τος 
έχασε τη ζωή του σε μια ένοπλη επί-
θεση στο γραφείο του» είπε ο Ομέρο 
Φιγκερόα.
«Ο Μιγκέλ Κρους, ο φερόμενος ως 
δράστης, ήταν προσωπικός φίλος του 

υπουργού», πρόσθεσε, διευκρινίζο-
ντας ότι έχει συλληφθεί και διεξάγεται 
έρευνα για να διαπιστωθεί ποιο ήταν 
το κίνητρό του.
Σύμφωνα με τρεις πηγές του υπουρ-
γείου ο ένοπλος μπήκε στο γραφείο 
του υπουργού ενώ ήταν σε εξέλιξη η 
εβδομαδιαία σύσκεψη με τους υφυ-
πουργούς και άνοιξε πυρ. Εργαζό-
μενοι στο κτίριο είπαν ότι άκουσαν 
τουλάχιστον επτά πυροβολισμούς. 
Η αστυνομία προς το παρόν δεν έχει 
εκδώσει καμία ανακοίνωση.
Ο 55χρονος Μέρα ήταν νομικός και 
ιδρυτικό μέλος του Σύγχρονου Επανα-
στατικού κόμματος. Ανέλαβε υπουρ-
γός Περιβάλλον τος και Φυσικών 
Πόρων τον Αύγουστο του 2020. Ήταν 
επίσης γιος του πρώην προέδρου της 
Δομινικανής Δημοκρατίας Σαλβαδόρ 
Χόρχε Μπλάνκο (1982-86) ενώ ο γιος 
του είναι βουλευτής.
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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

Καλοκαιρινή ωτίτιδα στα παιδιά – 
Μην αγνοείτε τα συμπτώματα

Η 
καλοκαιρινή ωτίτιδα (ή εξωτερική 
ωτίτιδα ή αυτί του κολυμβητή) είναι 
μια επώδυνη μόλυνση του ακουστι-
κού πόρου, συνήθως σε παιδιά που 

περνούν πολύ χρόνο στο νερό.

Πού οφείλεται η καλοκαιρινή ωτίτιδα
Πολλοί τύποι μικροβίων μπορεί να προκαλέ-
σουν εξωτερική ωτίτιδα. Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Η υπερβολική υγρασία στο αυτί το καλοκαίρι, 
που τα παιδιά παίζουν για ώρες στη θάλασσα, 
μπορεί να ερεθίσει το δέρμα στο ακουστικό 
κανάλι, καθιστώντας το έτσι επιρρεπές σε 
βακτήρια ή μύκητες.
Αλλά δεν είναι απαραίτητο το παιδί σας να 
κολυμπήσει στη θάλασσα για να πάρει την 
μόλυνση. Οτιδήποτε τραυματίζει το δέρμα 
του ακουστικού πόρου μπορεί να οδηγήσει σε 
ωτίτιδα. Το ξηρό δέρμα ή το έκζεμα, το ξύσιμο 
του ακουστικού πόρου, ο καθαρισμός των 
αυτιών με βαμβακερές μπατονέτες ή η τοπο-
θέτηση αντικειμένων (όπως καρφίτσες ή συν-
δετήρες) στο αυτί, μπορούν όλα να αυξήσουν 
τον κίνδυνο εμφάνισης εξωτερικής ωτίτιδας.
Και αν κάποιος έχει λοίμωξη του μέσου 
αυτιού, το πύον που συλλέγεται στο μέσο αυτί 
μπορεί να στραγγίσει στον ακουστικό πόρο 
μέσω μιας οπής στο τύμπανο και να προκαλέ-
σει εξωτερική ωτίτιδα.

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημά-
δια
Ο πόνος στο αυτί είναι το κύριο σημάδι της 
εξωτερικής ωτίτιδας. Μπορεί να είναι σοβα-
ρός και να επιδεινώνεται όταν τραβιέται ή 
πιέζεται το εξωτερικό μέρος του αυτιού. Η 
μόλυνση μπορεί επίσης να κάνει επώδυνο το 
μάσημα. Ακόμα, μερικές φορές -πριν αρχίσει 
ο πόνος-το παιδί έχει φαγούρα στον ακου-
στικό πόρο.
Το πρήξιμο του ακουστικού πόρου μπορεί 
να κάνει ένα παιδί να παραπονιέται για ένα 
γεμάτο ή άβολο αίσθημα στο αυτί. Το εξωτε-
ρικό αυτί μπορεί να φαίνεται κόκκινο ή πρη-
σμένο και οι λεμφαδένες γύρω από το αυτί 
μπορεί να διευρυνθούν και να γίνουν ευαί-
σθητοι. Μερικές φορές, υπάρχει έκκριση από 
τον ακουστικό πόρο – αυτή μπορεί να είναι 
καθαρή στην αρχή και στη συνέχεια να γίνει 
θολή, κιτρινωπή και σαν πύον.
Η ακοή μπορεί να επηρεαστεί προσωρινά αν 
το πύον ή το πρήξιμο φράξουν τον ακουστικό 
πόρο. Τα περισσότερα παιδιά με εξωτερική 

ωτίτιδα δεν έχουν πυρετό.

Πώς αντιμετωπίζεται;
Η θεραπεία εξαρτάται από το πόσο σοβαρή 
είναι η λοίμωξη και πόσο επώδυνη είναι. Ένας 
παιδο-ΩΡΛ μπορεί να συνταγογραφήσει ωτι-
κές σταγόνες που περιέχουν αντιβιοτικό για 
την καταπολέμηση της λοίμωξης, πιθανώς 
αναμεμειγμένες με ένα φάρμακο για τη μεί-
ωση του οιδήματος του ακουστικού πόρου. 
Οι σταγόνες στα αυτιά χορηγούνται συνήθως 
πολλές φορές την ημέρα για 7-10 ημέρες.
Εάν ένας πρησμένος ακουστικός πόρος 
δυσκολεύει την τοποθέτηση των σταγόνων, ο 
γιατρός μπορεί να εισάγει ένα μικροσκοπικό 
σφουγγάρι για να βοηθήσει στη μεταφορά 
του φαρμάκου μέσα στο αυτί. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να χρειαστεί να 
αφαιρέσει πύον και άλλες συσσωρεύσεις από 
το αυτί με ήπιο καθαρισμό ή αναρρόφηση. 
Αυτό επιτρέπει στις σταγόνες για τα αυτιά να 
λειτουργούν καλύτερα.
Για πιο σοβαρές λοιμώξεις, ο παιδο-ΩΡΛ μπο-
ρεί να συνταγογραφήσει αντιβιοτικά που λαμ-
βάνονται από το στόμα και μπορεί να θέλει να 
κάνει δοκιμές για την έκκριση από το αυτί για 
να βρει ποια βακτήρια ή μύκητες προκαλούν 
το πρόβλημα.
Τα μη συνταγογραφούμενα αναλγητικά συχνά 

μπορούν να διαχειριστούν τον πόνο στο αυτί. 
Μόλις ξεκινήσει η θεραπεία, το παιδί σας 
θα αρχίσει να αισθάνεται καλύτερα σε μία 
ή δύο ημέρες. Το αυτί του κολυμβητή συνή-
θως θεραπεύεται εντός 7-10 ημερών από την 
έναρξη της θεραπείας.

Πότε πρέπει να καλέσω τον γιατρό;
Καλέστε αμέσως το γιατρό σας εάν το παιδί 
σας έχει πόνο στο αυτί με ή χωρίς πυρετό, μει-
ωμένη ακοή στο ένα ή και στα δύο αυτιά ή μη 
φυσιολογική έκκριση από το αυτί.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου υγει-
ονομικής περίθαλψης για τη χρήση ωτικών 
σταγόνων και αντιβιοτικών από του στόματος, 
εάν συνταγογραφούνται. Είναι σημαντικό να 
κρατάτε το νερό μακριά από το αυτί του παι-
διού σας καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βαμβάκι 
καλυμμένο με βαζελίνη ως ωτοασπίδα για να 
προστατεύσετε το αυτί του παιδιού σας από 
το νερό κατά τη διάρκεια του ντους ή του μπά-
νιου.

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;

Θ
α διασύρουν το όνομα σου!
Θα κλέψουν τις δημιουργίες 
σου!
Θα προσπαθήσουν να σε μειώ-

σουν με κάθε τρόπο για να νιώσουν αυτοί 
δυνατοί και σημαντικοί!
Την λένε δηλητηριώδης ζήλια και σε μερι-
κούς περισσεύει.
Παρατηρείται και φυλάσσεται σε μέρη 
δροσερά από ανθρώπους μικροπρεπείς 

και με ευτελείς επιδιώξεις.
Είναι οι άνθρωποι σκορπιοί.
Θα σε δαγκώσουν, έτσι και αλλιώς, γιατί 
αυτό είναι στο DNA τους. Δεν έχει σημασία 
εάν τους έχεις προσφέρει πολλά. Δεν έχει 
σημασία εάν τους έχεις ευεργετήσει. Δεν 
ξεχνούν, μην σας μπερδεύουν. Απλά δεν 
ένοιωσαν ποτέ. Δεν αισθάνονται ευγνω-
μοσύνη, δεν αισθάνονται καλοσύνη, μέσα 
τους κυριαρχεί μονάχα ένα συναίσθημα.
Η συναισθηματική κατωτερότητα. Δεν 
έρχονται κοντά σου για να πάρουν από 
τα καλά σου ή για να σε συμβουλευ-
τούνε. Έρχονται με δόλο να υποβιβάσουν 
εσένα, ώστε να εξελιχθούν εκείνοι. Έρχο-
νται με σχέδιο να σε εξοντώσουν για να 
πάρουν την θέση σου. Έρχονται αμαθείς 
και ανάπηροι για να βρούνε την Αχίλλειο 
πτέρνα σου. Δεν τους είσαι αρεστός. Απλά 
θέλουνε να έρθουνε εκεί που βρίσκεσαι, 
για να απολαύσουν όλα αυτά που με κόπο 
έχεις δημιουργήσει. Έρπονται με τρόπο 
γλειώδη και χτυπάνε κάτω από την ζώνη. 
Δεν τους αντιλαμβάνεσαι αμέσως, πολύ 
απλά γιατί έχουν φροντίσει ώστε να είναι 
πολύ κοντά σου, για να μην τους υποψια-
στείς. Όσο λοιπόν εσύ ψάχνεις και φυλά-

γεσαι από τους εχθρούς σου, τόσο εκείνοι 
κάνουν ανενόχλητοι την δουλειά τους.
Συνήθως έχουν αποκτήσει με την τεχνική 
τους, μια θέση δίπλα σου ώστε να έχουν 
δημιουργήσει και άλλοθι για τις πονηριές 
τους.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, σου γελάνε με 
το πιο αστραφτερό τους χαμόγελο, ενώ τα 
σάπια τους δόντια τα βλέπει κανείς όταν 
νομίζουν πως δεν τους κοιτάς.

Έρχονται καλοραμμένοι κοντά σου, ενώ 
στην πραγματικότητα φοράνε κουρέ-
λια γιατί είναι το μόνο που τους ταιριά-
ζει. Σε αποδυναμώνουν μεθοδικά, σου 
στραγγίζουν την τελευταία σταγόνα από 
την δύναμη σου και σου υπόσχονται, 
ενώ εσύ εξαντλείσαι συναισθηματικά και 
σωματικά, πως εκείνοι θα σε φροντίσουν. 
Κάπως έτσι φτάνει η ώρα που σε κλωτσάνε 
δήθεν άθελά τους, την ώρα που έχεις χάσει 
την διαύγεια σου και κάθεσαι να αναρρώ-
σεις ψυχολογικά.
Εάν τους ρωτήσεις γιατί το έκαναν αυτό, 
σε κοιτάνε απορημένοι και αρχίζουν να 
εξφενδονίζουν παντού αιχμές για σένα, 
βάζοντας στο παιχνίδι αθώους αφελείς να 
τους υπερασπιζονται. Στο τέλος όλοι μάχο-
νται εσένα που στενοχώρεσες το αθώο 
αυτό πλάσμα, ενώ εκείνο τρίβει τα χέρια 
του από ευχαρίστηση σε μια ανήλιαγη 
γωνιά.
Γιαυτό στην ζωή σου να μην φοβάσαι τους 
δυνατούς. Ο δυνατός θα αναμετρηθεί μαζί 
σου στην μέση του δρόμου. Να φοβάσαι 
τους εν δυνάμει ανίσχυρους και αυτούς 
που κρύβονται σε γωνίες.
Σε δαγκώνουν γιατί είναι στη φύση τους. 

Οι άνθρωποι-σκορπιοί
στη φύση τους

ΤΗΣ ΜΠΈΤΤΥΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥ
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Π
ροβλήματα στην καθημε-
ρινότητα του ατόμου θα 
προκαλέσει μια σπάνια 
φοβία που επικεντρώ-

νεται στην καριδαγγειακή υγεία. 
Η καρδιοφοβία, η συνεχής αγω-
νία ότι μπορεί να επέλθει αιφνίδιος 
θάνατος από κάποιο καρδιαγγεια-
κό επεισόδιο όπως έμφραγμα, θα 
εκδηλωθεί με παράπονα για πόνο 
στο στήθος και αυξημένους παλ-
μούς και συνεχή ανησυχία για τη 
λειτουργία της καρδιάς, ακόμα και 
όταν οι -επανειλημμένες- εξετάσεις 
δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα.
«Είναι άλλο πράγμα από 
την υποχονδρία», διευκρι-
νίζει ο Δρ Padraic Gibson, 
καθηγητής Ψυχολογίας 
και ψυχοθεραπευτής, 
εξηγώντας πως η 
τελευταία σχετίζεται 
με τον πανικό από 
οποιοδήποτε σημάδι 
αλλαγής στο σώμα που 
μεταφράζεται από το άτομο 
ως σύμπτωμα κάποιας 
ασθένειας. Έτσι, ακόμα 
και αν οι διαγνωστι-
κές εξετάσεις απο-
κλείσουν τα παθολο-
γικά αίτια, τα άτομα με τη 
φοβία θα προσπαθήσουν να 
επιλύσουν το ανύπαρκτο 
πρόβλημα με διάφορες 
δυσλειτουργικές μεθό-
δους, όπως οι παρακάτω 
που καταγράφει ο Δρ 
Gibson.
1. Εξειδικευμένες ιατρικές 
γνώμες
Ο φόβος θανάτου θα οδηγήσει 
τα καρδιοφοβικά άτομα σε πολ-
λαπλές ιατρικές επισκέψεις κάθε 
ειδικότητας, σε ιατρούς εγνω-
σμένου κύρους κατά προτεραιό-
τητα, καθώς και σε νοσοκομεία και 
εξειδικευμένες κλινικές. Η καθη-
μερινότητά τους περιλαμβάνει 
συχνά ηλεκτροκαρδιογραφήματα, 
μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης 
και πολλές ώρες αναζήτησης των 
«συμπτωμάτων» τους στον Dr 
Google. Η συνεχής αναζήτηση επι-
βεβαίωσης ενός καρδιακού προ-
βλήματος απλώς πολλαπλασιάζει 
το άγχος.

2. Συνεχής μέτρηση του καρδιακού 
ρυθμού
Διαταραχές του καρδιακού ρυθ-
μού όπως ταχυκαρδίες ή βραδυ-
καρδίες θα εντοπίζονται εκεί που 
δεν υπάρχουν, σημειώνει ο ειδι-
κός για τα καρδιοφοβικά άτομα 
που θα καταστήσουν το πιεσόμε-
τρο προέκταση του χεριού τους. Η 
ανάγκη τους να έχουν τον έλεγχο 
των παλμών συνοδεύεται από επι-
πλέον άγχος αλλά και υποψίες για 
πόνους στο στήθος. Αναπόφευκτα, 
η εμμονή θα φέρει το παράδοξο 
της καρδιοφοβίας: όσο ο ασθε-

νής παρακολουθεί εμμονικά 
τον καρδιακό ρυθμό για να 
νιώθει ασφαλής, καταφέρ-
νει τελικά να τον διαταράξει 

και έτσι να δώσει έτσι το 
έναυσμα για μια κρίση 
πανικού.

3. Αποφυγή συγκεκριμέ-
νων περιστάσεων

Ένα καρδιοφοβικό 
άτομο θα αποφύγει 
συνήθως καταστά-
σεις, δραστηριότητες 

και μέρη που μπορεί 
να προκαλέσουν καρδιακό 

στρες όπως κηδείες, γυμνα-
στική, αγώνες ποδοσφέ-
ρου, πάρτι κ.ο.κ.. Κατα-
λήγουν να διακόπτουν 
εντελώς οποιαδήποτε 

σωματική δραστηριότητα 
αυξάνοντας τον κίνδυνο για 

την καρδιά τους και, ταυτό-
χρονα με την εξασθένηση 
της σωματικής τους υγείας 

θα έχουν περισσότερο 
χρόνο για την εμμονή τους με 

την καρδιακή λειτουργία.
Τέλος τα άτομα με αυτή τη  φοβία 
δεν σταματούν να μιλούν για την 
καρδιακή τους λειτουργία, το φόβο 
τους ότι θα πάθουν έμφραγμα και 
την ανησυχία τους ότι τα οποια-
δήποτε συμπτώματά τους είναι 
ύποπτα. Κατά τον φαινότυπο των 
φοβιών και ιδεοληψιών, τα άτομα 
με καρδιοφοβία θα μιλάνε συνε-
χώς σε άλλους για τον φόβο τους 
και, παρά το ότι ο περίγυρος μπο-
ρεί να του δώσει λογικές εξηγήσεις 
για την υγιή καρδιά του, στο μυαλό 
του θα συνεχίσουν να «τρέχουν» 
τα χειρότερα σενάρια.

«Θεέ μου παθαίνω 
έμφραγμα»: Μπορεί να 
είναι ιδέα μας;Κ

οιμούνται δίπλα σε φορείς κορωνοϊού και δεν 
κολλούν. Περνούν το χειμώνα χωρίς ουτε ένα 
συνάχι. Όταν όλοι στο γραφείο έχουν κολλήσει 
γαστρεντερίτιδα αυτοί δεν πτοούνται. Από χαλα-

ρωτικές μαλάξεις μέχρι ροφήματα πιπερόριζας και μπόλι-
κο σκόρδο διαβάστε ό,τι κάνουν όσοι δεν αρρωσταίνουν 
ποτέ.

Κάντε ένα κρύο ντους
Λιγότερες ημέρες άδειας λόγω ασθένειας ζητούν από την 
εργασία τους όσοι συνηθίζουν να κάνουν καθημερινά 
ένα κρύο ντους συγκριτικά με εκείνους που προτιμούν 
την απόλαυση του ζεστού νερού. Σε αυτό το ενδιαφέρον 
συμπέρασμα κατέληξαν Νορβηγοί επιστήμονες σε έρευνά 
τους που δημοσιεύτηκε στο PloS One. Αναμφίβολα το ανοσοποιητικό μας σύστημα βγαίνει κερδισμένο από τα 
κρύα ντους όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο θέμα μας που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Κλείστε ραντεβού για μασάζ
Οι περισσότερες έρευνες αποκαλύπτουν ότι το μασάζ μπορεί να μειώσει την ανησυχία, την αυξημένη αρτηριακή 
πίεση και τους παλμούς της καρδιάς. Μέσω αυτής της διαδικασίας βοηθά στον έλεγχο του στρες που αποτελεί 
ένα βασικό ρυθμιστή της αποτελεσματικής ανοσίας.

Δοκιμάστε τζίντζερ
To τζίντζερ ή πιπερόριζα έχει γίνει γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, χάρη 
στις οποίες πολλοί το συνιστούν ως συμπληρωματικό μέσο καταπολέμησης φλεγμονωδών παθήσεων. Θεωρεί-
ται ακόμη βότανο που ενισχύει την άμυνα και συχνά περιλαμβάνεται σε τονωτικά ροφήματα ή προτείνεται ως 
ρόφημα προς αντικατάσταση του καφέ.

Πλένετε τα χέρια σας
Το καλό πλύσιμο των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα είναι η πλέον αποτελεσματική κίνηση που μπο-
ρείτε να κάνετε για να μείωσετε τις πιθανότητες μιας αναπνευστικής λοίωξης ή άλλης μεταδοτικής νόσου.

Περισσότερη βιταμίνη C
Πρακτικά αυτό σημαίνει αυξημένη κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε βιταμίνη C όπως τα πορτοκάλια και όχι 
μόνο. Οι πολύχρωμες πιπεριές, οι φράουλες, τα ακτινίδια, ακόμη και το μπρόκολο και το κουνουπίδι εινια πλού-
σιες πηγές βιταμίνης C.

Μην αποφεύγετε το σκόρδο
Το σκόρδο περιέχει ισχυρές θειούχες ενώσεις με πιο δραστική την αλισίνη, στην οποία οφείλει τη χαρακτη-
ριστική μυρωδιά του, αλλά και τα πολυάριθμα οφέλη στην υγεία. Η αλισίνη του σκόρδου θεωρείται ισχυρός 
αντιμικροβιακός παράγοντας που σε συνδυασμό με την βιταμίνη C, ενισχύει την αντιβακτηριδιακή του δράση.

Μείνετε αισιόδοξοι
Η θετική στάση ζωής σχετίζεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες που είναι 
αισιόδοξοι  και τείνουν να βλέπουν τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων ζουν -συνήθως- περισσότερο, σύμφωνα 
με διαθέσιμες έρευνες που  επιβεβαιώνουν ευρήματα προηγούμενων μελετών ότι η αισιοδοξία συνδέεται με 
καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία.

Επτά πράγματα που κάνουν όσοι δεν 
αρρωσταίνουν ποτέ

Η βαριατρική χειρουργική αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό «φάρμακο» για την αντιμετώπιση της νοσογό-
νου παχυσαρκίας, δηλαδή με ΔΜΣ ≥ 35 με συνοδό νόσημα ή ≥ 40, και προλαμβάνει μια συννοσηρότητα της 
παχυσαρκίας, την εκδήλωση καρκίνου. Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτη της Cleveland Clinic που δημοσι-

εύτηκε στο JAMA, η απώλεια βάρους μετά τη βαριατρική χειρουργική συσχετίστηκε με 32% χαμηλότερο κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου και 48% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με τον καρκίνο σε σύγκριση με τους 
ενήλικες που δεν υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.
Το υπερβολικό βάρος σχετίζεται, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο με 13 τύπους καρ-
κίνου, όπως τον καρκίνο του ενδομητρίου, τον μετεμμηνοπαυσιακό καρκίνο του μαστού και τους καρκίνους του 

παχέος εντέρου, του ήπατος, του παγκρέατος, των ωοθηκών και του θυρεοειδούς, αλλά και με 
άλλα συνοδά νοσήματα. Η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε σύγχρονη μάστιγα μεγέθους 

πανδημίας, με έναν στους πέντε ενήλικες (20%) στην Ελλάδα να είναι παχύσαρκοι. Τα 
ευρήματα επομένως θεωρούνται σημαντικά για την εξασφάλιση της δημόσιας 

υγείας.
Όπως επισημαίνει και ο Ali Aminian, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης 

και διευθυντής του Ινστιτούτου Βαριατρικής και Μεταβολισμού της Κλι-
νικής  Cleveland σχετικά με τα αποτελέσματα της βαριατρικής χειρουρ-
γικής «οι ασθενείς μπορούν να χάσουν 20 έως 40% του σωματικού 
τους βάρους μετά τη χειρουργική επέμβαση και η απώλεια βάρους 
μπορεί να διατηρηθεί για δεκαετίες. Τα εντυπωσιακά ευρήματα 
αυτής της μελέτης δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια 
βάρους, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου».

Καρκίνος: Η επέμβαση – «φάρμακο» που 
μειώνει κατά 48% τον κίνδυνο θανάτου
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Μπόνι και Κλάιντ
Η πραγματική ιστορία του εγκληματικού ζεύγους

88 χρόνια πριν, έφυγε από τη ζωή το θρυλικό εγκλη-
ματικό δίδυμο Μπόνι και Κλάιντ, ο μύθος του οποίου 
έχει μείνει ανεξίτηλος. Ποια ήταν όμως η πραγματική 
ιστορία τους;

Η 
Μπόνι Πάρκερ και ο Κλάιντ Μπάροου γνωρί-
στηκαν στο Τέξας τον Ιανουάριο του 1930 και α-
πό τότε έμειναν γνωστοί ως Μπόνι και Κλάιντ. Ε-
κείνη την εποχή, η Μπόνι ήταν μόλις 19 ετών και 

παντρεμένη με τον Ρόι Θόρντον και ο Κλάιντ ήταν 21 ετών 
και ελεύθερος. Ο Ρόι είχε μόλις καταδικαστεί σε φυλάκιση 
για πολλαπλές ληστείες και έναν φόνο και δεν θα ξανά έ-
βλεπε ποτέ την Μπόνι, η οποία πλέον ήταν γοητευμένη α-
πό τον Κλάιντ.
Λίγο μετά από τη γνωριμία τους, ο Κλάιντ συνελή-
φθη για διάρρηξη και οδηγήθηκε στη φυλακή, από 
όπου αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους τον 
Φεβρουάριο του 1932. Από τότε, έγινε αχώριστος με 
την Μπόνι, μέχρι φυσικά να τους χωρίσει οριστικά ο 
θάνατος, λίγο αργότερα.

Ποιοι ήταν οι Μπόνι και Κλάιντ;
Η Μπόνι Πάρκερ γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1910 
στο Τέξας και μεγάλωσε σε μία φτωχή μονογονεϊκή οικο-
γένεια. Αγαπούσε την ποίηση και συνέθετε με κάθε ευκαι-
ρία, ενώ όνειρό της ήταν να γίνει ηθοποιός. Ήθελε όλοι να 
ξέρουν το όνομα της και να την αναγνωρίζουν στον δρόμο, 
όπως και έγινε, αλλά τελικά όχι για καλό.
Παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 1,47 στο ύψος, οι ηγετικές 
της ικανότητες ξεπερνούσαν τις προσδοκίες και μπορούσε 
να «κουμαντάρει» μόνη της και με επιτυχία ολόκληρη συμ-
μορία. Πριν όμως γίνει αρχηγός συμμορίας, η Μπόνι είχε 
παντρευτεί στα 16 της τον Ρόι Θόρτον. Στα 19 της όμως, 
βρέθηκε στον δρόμο της τυχαία ο πραγματικός έρωτας που 
θα άλλαζε τη ζωή της, ο Κλάιντ Μπάροου.
Ο Κλάιντ Μπάροου γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου του 1909 
στο Τέξας και μεγάλωσε σε μία φτωχή αγροτική οικογένεια. 
Από μικρός ήρθε σε επαφή με τον κόσμο της παρανομίας, 
καθώς ο αδερφός του, Μπακ Μπάροου, ήταν μπλεγμένος 
με γνωστές εγκληματικές φιγούρες της περιοχής. Πέρα από 
τις ληστείες όμως, ο Κλάιντ αγαπούσε και την μουσική, ενώ 
σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν αυτοδίδαχτος και είχε μεγάλο 
ταλέντο στη κιθάρα και το σαξόφωνο.

Η εγκληματική ζωή των Μπόνι και Κλάιντ
Πέρα από ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές αυτοκινήτων, 
οι Μπόνι και Κλάιντ ήταν ύποπτοι και για 13 συνολικά 

φόνους. Συγκεκριμένα, ήταν ύποπτοι για τη δολοφονία 
δύο αστυνομικών στο Τζόπλιν του Μιζούρι, την δολοφονία 
ενός σερίφη στην Οκλαχόμα, την απόπειρα δολοφονίας 
ενός Τεξανού βουλευτή και την απαγωγή ενός άνδρα και 
μιας γυναίκας στην επαρχία της Λουϊζιάνα, εμπλουτίζοντας 
την λίστα με τα εγκλήματα του αδίστακτου διδύμου.
Μετά την αποφυλάκισή του το 1932, ο έμπειρος εγκλημα-
τίας επανενώθηκε με την Μπόνι και ξεκίνησαν ένα ταξίδι 
γεμάτο έγκλημα, έρωτα και πολλά θύματα. Έχοντας ήδη 

αφήσει σχεδόν σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ το στίγμα του, 
ο Κλάιντ είχε πλέον έναν σημαντικό σύμμαχο στο εγκλη-
ματικό του παιχνίδι, για να πολλαπλασιάσει τα «κατορθώ-
ματά» του.
Μέχρι το 1933, οι Μπόνι και Κλάιντ είχαν προσθέσει 3 
ακόμα άτομα στην ομάδα τους και είχαν «ταρακουνή-
σει» τις Μεσοδυτικές ΗΠΑ με τις ληστείες και τις επιθέ-
σεις τους. Τα τρία νέα μέλη ήταν ο αδερφός του Κλάιντ και 
εξίσου περιβόητος εγκληματίας, Μπακ Μπάροου, με την 
γυναίκα του και ο έμπειρος ληστής Γουίλιαμ Ντάνιελ Τζό-
ουνς. Σύντομα όμως, η εγκληματική τους πορεία διακό-
πηκε όταν ο αδερφός του Κλάιντ τραυματίστηκε θανάσιμα 
από τα πυρά της αστυνομίας, ενώ τα άλλα δύο νέα μέλη 

συνελήφθησαν.
Το εγκληματικό δίδυμο είχε μείνει πλέον μόνο του και σε 
αρκετά δύσκολη θέση, αλλά το γεγονός πως ήταν σχεδόν 
παντού καταζητούμενοι δεν τους εμπόδισε να συνεχίσουν 
τις παρανομίες. Στις 22 Νοεμβρίου του 1933, η πρώτη από-
πειρα της αστυνομίας να στήσουν παγίδα στους Μπόνι 
και Κλάιντ απέτυχε, με το ζευγάρι να κρατά όμηρο έναν 
δικηγόρο, του οποίου έκλεψαν το αυτοκίνητο για να δια-
φύγουν.
Μετά από πολλές ληστείες και κλοπές αυτοκινήτων, το 
εγκληματικό δίδυμο αποφάσισε να βάλει σε εφαρμογή ένα 
μεγαλύτερο και πολύ πιο επικίνδυνο σχέδιο. Στις 16 Ιανου-
αρίου του 1934, πέντε κρατούμενοι δραπέτευσαν με τη 
βοήθεια των Μπόνι και Κλάιντ από τις φυλακές του Τέξας. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της απόδρασης, δύο φρουροί 
τραυματίστηκαν σοβαρά, βάζοντας το δίδυμο σε ακόμα 
πιο δύσκολη θέση.

Το τέλος των Μπόνι και Κλαιντ
Την 1η Απριλίου 1934, το καταζητούμενο ζεύγος έπεσε σε 
ενέδρα δύο νεαρών αστυνομικών οι οποίοι περιπολού-
σαν την εθνική οδό του Τέξας. Δυστυχώς για τους αστυνο-
μικούς, οι Μπόνι και Κλάιντ ήταν σε μεγαλύτερη ετοιμό-
τητα και τους πυροβόλησαν, πριν καν συνειδητοποιήσουν 
ποιοι ήταν οι δύο εγκληματίες που μόλις είχαν σταματήσει. 
Μέχρι και τον Μάιο του ίδιου έτους, η δολοφονική φόρα 
του ζευγαριού δεν είχε σταματήσει, παίρνοντας μαζί της 
αρκετούς αστυνομικούς που τύχαινε να συναντήσουν η 
Μπόνι και ο Κλάιντ στον δρόμο τους.
Στις 23 Μαΐου του ίδιου χρόνου, και μετά από 4 χρόνια 
έντονης εγκληματικής δράσης, οι Μπόνι και Κλάιντ είχαν 
τελικά πέσει στα δίχτυα της αστυνομίας. Οδηγώντας ένα 
κλεμμένο Ford στο Τέξας, το ζευγάρι δεν μπόρεσε να απο-
φύγει το μπλόκο της αστυνομίας, η οποία άρχισε να πυρο-
βολεί ανελέητα το όχημα. Οι περισσότερες από 180 σφαί-
ρες που βρέθηκαν καρφωμένες στο αμάξι φανέρωναν την 
οργή της αστυνομίας απέναντι στο ζευγάρι, το οποίο υπέ-
κυψε ακαριαία στα τραύματα των πυροβολισμών.
Η αστυνομία είχε, μετά από χρόνια προσπάθειας, βάλει 
τέλος στην εγκληματική πορεία του πιο γνωστού και ενερ-
γού διδύμου κακοποιών των ΗΠΑ. Ακόμα και αν ήταν 
πλέον νεκροί, οι θρυλικοί Μπόνι και Κλάιντ δεν έφυγαν 
ποτέ από τις σελίδες της Αμερικανικής ιστορίας, ως δύο 
από τις πιο αδίστακτες φιγούρες του εγκλήματος, που αγά-
πησαν έντονα ο ένας τον άλλο, και μαζί λάτρεψαν την παρα-
νομία.
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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



Κ
ατ’ αρχήν, εύχομαι καλή επιτυ-
χία σε όλους τους υποψηφίους 
Κοινοτικούς Συμβούλους στις 
επερχόμενες κοινοτικές εκλο-

γές της 12ης Απριλίου, 2022. 
Η ικανοποιητ ική συμμετοχή υποψη-
φίων εθελοντών θεωρείται από πολλούς 
καλός οιωνός για την πορεία και το μέλ-
λον της Μεγαλώνυμης. Ας ελπίσουμε η 
προσέλευση των ψηφοφόρων να είναι 
εξίσου υψηλή, την δύσκολη αυτή περί-
οδο που διάγει η Κοινότητά μας. 
Ωστόσο, στην μακρόχρονη πορεία της 
η Κοινότητα πέρασε από πολλά και ποι-
κίλα στάδια έως την ενοποίησή της με 
τις περιφερειακές διοικήσεις, οπότε και 
κατέστη ένας διευρυμένος  οργανισμός 
με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. 
Πάραυτα, εάν εξαιρέσουμε τις πρόσφα-
τες αμφιλεγόμενες κυβερνητικές παρο-
χές λόγω  πανδημίας, στην ουσία εξακο-
λουθεί να εμφανίζει σημαντικά ελλείμ-
ματα σε όλα τα τμήματά της και ένα 
καθόλου ευκαταφρόνητο χρέος προς το 
ελληνικό δημόσιο, σημαντικά εμπόδια 
για μελλοντικές αναχρηματοδοτήσεις 
και εκπληρώσεις ανειλημμένων υποχρε-
ώσεων.
Τα περιορισμένα έσοδά της προέρχονται 
κυρίως από τα σχολεία. 
Σύμφωνα με τους αληθινούς - αδημοσί-
ευτους - οικονομικούς απολογισμούς, 
η κοινότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά 
δυσμενή οικονομική θέση, με αποτέλε-
σμα η ηγεσία της απερχόμενης  διοίκη-
σης να εξακολουθεί να θεωρεί ως μονα-
δική διέξοδο από την κρίση την δανει-
οδότηση ή και την πώληση αξιόλογων 

περιουσιακών στοιχείων. 
Η ιδιαίτερα ασύμφορη οικονομική διευ-
θέτηση με την Αρχιεπισκοπή εξ’ άλλου, 
απέβη εις βάρος ουσιωδών υπηρεσιών 
του οργανισμού, όπως π.χ. την υπολει-
τουργία των  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
της. Και αν προσθέσουμε τους μισθούς 
των ιερέων, του ιερατικού προσωπικού 
και την αποκατάσταση κατεστραμμένων 
ναών - όχι ασυνήθιστο φαινόμενο τα 
τελευταία χρόνια - τα έξοδα είναι αναλο-
γικά τεράστια. 
Οι προκλήσεις όμως δεν περιορίζονται 
σ τον οικονομικό τομέα. Η κοινότητα 
πάσχει από χρόνια έλλειψη έμψυχου 
υλικού. Τα μέλη, για ευνόητους λόγους, 
απομακρύνθηκαν ενώ τα εναπομείναντα 
(τρίτης κυρίως ηλικίας) είναι ανεπαρκή 
για να υπάρχει απαρτία σε Συμβούλια 
και Γενικές Συνελεύσεις. 
Επί πλέον, οι ακατανόητες ανταγωνιστι-
κές συμπεριφορές προς τους διαφόρους 
οργαν ισμούς, επηρεάζουν δυσμενώς 
κάθε ενδεχόμενο ομαλής συνεργασίας και   
αποτρέπουν οποιαδήποτε κοινή δράση.
Η νέα Διοίκηση που θα εκλεγεί στις 12 
Ιουνίου, 2022, θα κληθεί να λάβει δρα-
στικές αποφάσεις και εκ των πραγμά-
των θα υποχρεωθεί να προβεί άμεσα σε 
περικοπές εξόδων με τη μείωση ενδεχο-
μένως υπαλληλικού προσωπικού.
Θα πρέπει κάποτε η «αστική» Κοινό-
τητα, να απαλλαγεί από τον δογματικό 
της μανδύα και να αγκαλιάσει όλους 
τους Έλληνες, ανεξαρτήτου θρησκεύμα-
τος, προέλευσης και πολιτικών πεποι-
θήσεων. 
Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά χρει-
άζεται αταλάντευτη βούληση, καθαρό 
όραμα, σκληρές αποφάσεις και πάνω 
από όλα ισχυρή ηγεσία.
Δ ιαπ ισ τ ώνουμε ,  χω ρίς  ιδ ια ί τ ε ρη 
έκπληξη, ότι οι προγραμματικές δηλώ-
σεις των υποψηφίων στο σύνολό τους 
περιορίζονται σε ουτοπικές υποσχέσεις 
με ανεφάρμοστες δεσμεύσεις. Παρή-
γορη ωστόσο η συμμετοχή αξιόλογων 
νέων ενθουσιωδών ανθρώπων. 
Ας ελπίσουμε ότι τα υψηλά προσόντα, η 
επαγγελματική κατάρτιση και οι «φρέ-
σκιες» ιδέες των επίδοξων Συμβούλων, 
να συμβάλλουν θετικά ώστε η Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ να οδηγη-
θεί επιτέλους στον σωστό δρόμο της προ-
όδου και της πολυπόθητης ανάπτυξης.  
Μόνο ο χρόνος θα δείξει… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Εκλογές Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ  

Ουτοπικές υποσχέσεις με 
ανεφάρμοστες δεσμεύσεις…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΈΛΛΙΔΗ
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Έ
χοντας την τύχη να παρευρεθώ άλλη 
μια χρονιά, και ειδικά μετά τον διετή 
αποκλεισμό του Covid-19, σε εκδή-
λωση του HHF δεν νομίζω ότι και ο 

πιο αισιόδοξος θα περίμενε να δει μια γεμά-
τη αίθουσα από Έλληνες και ειδικά νεαρής 

ηλικίας, που δίνει ελπίδα ότι όχι απλά δεν 
τελειώνουμε σαν Ελληνισμός της διασποράς 
αλλά ξανά προς την δόξα τραβά.
Βλέποντας την ερχόμενη γενιά συμπαγή, 
ενθουσιώδη, και δοτική να δίνει το έναυ-
σμα ότι «μη στεναχωριέστε, εμείς εδώ ήμα-

στε». Φυσικά όμως, χωρίς την υποστήριξη 
των πιο παλαιών αναγνωρισμένων επιχει-
ρηματιών και όχι μόνο που για άλλη μια 
χρονιά έβαλαν… βαθιά το χέρι στην τσέπη, 
είναι λογικό ότι δεν μαζεύονται κάποια εκα-
τομμύρια για τους σκοπούς του πιο ανιδι-

οτελούς και τίμιου οργανισμού που λέγε-
ται HHF, που δουλεύει ανιδιοτελώς για την 
προώθηση της Ελληνικής διασποράς στον 
Καναδά.
Μπράβο σε όλους και μέχρι του χρόνου να 
είμαστε όλοι καλά να ξανανταμώσουμε. 

Άλλη μια ξεχωριστή εκδήλωση του HHF
 με μεγάλη επιτυχία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΈΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΈΣΚΟΥ & PHOTAGONIST
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Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον 
Πρόεδρο κ. Τόνι Λουράκη και στον ακούραστο 
συντονιστή της βραδιά κ. Γιώργο Κερογλίδη
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Αμέριστη η οικονομική υποστήριξη ομογενών και 
ομογενειακών επιχειρήσεων για άλλη μια φορά 

στο μεγάλο έργο του ΗΗF
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Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός, παιδεία και υποστήριξη 
για την διαιώνιση του Ελληνισμού της διασποράς



35ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ10 Ιουνίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ36 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com



37ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ10 Ιουνίου 2022

www.hellasnews-radio.com

Audi A5 Audi Q3 Audi Q5

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

 
 

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

Hurry, offers end June 30th

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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

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

Step Up with Audi Uptown

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 36 months with
$3,998 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$258† 4.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 55 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$8,998 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$928† 4.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 36 months with
$5,998 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$648† 4.98%†

all-wheel-drive

Drive with Distinction.
&

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2022 Q3 40 TFSI quattro/2022 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$78,610/Q5=$51,310/A3=$42,210/Q3=$42,219 (including $2,700 
freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at Q7=4.98% 48mos/Q5=4.98% 36mos/Q3=4.98% 36 mos/A3=4.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$928/Q5=$648/month/A3=$236 Bi-weekly./Q3=$258 Bi-weekly. Q7=$8,998/Q5=$5,998/A3=$3,998/Q3=$3,998 down payment or equivalent trade-in, security 
deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$60,781.86/Q5=$33,287.06/Q3=$27,215.56/A3=$32,373.86 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer 
available on approved credit only. ** 1% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate 
reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care 
Service and Maintenance Package isavailable on select 2022 Audi Q7 models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2022 Audi Q7 models.Offer expires on June 30th, 2022 and is subject to change or cancellation 
without notice. See Audi Uptown for further details.

335hp | 3.0 V6
0-100km/h 5.9 seconds

H. Ching-Kircher Inc.
DFC Auto Group
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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.
Σήμερα θα μιλήσουμε για την 
αρτηριακή πίεση. 

Α
ρτηριακή πίεση είναι η δύναμη 
που προωθεί το αίμα μέσω των 
αρτηριών σε όλους τους ιστούς 
του σώματος, εξασφαλίζοντας την 

συνεχή κυκλοφορία του αίματος. Η καρ-
διά μας είναι μία μικρή αλλά ισχυρή μυϊ-

κή αντλία που κατά τη διάρκεια της ζωής 
μας «κτυπά» συνεχώς, δηλαδή συστέλλεται 
και διαστέλλεται, στέλνοντας αίμα σε όλο το 
σώμα. Η πίεση του αίματος μπορεί να παρο-
μοιασθεί με την πίεση που ασκείται μέσα σε 
ένα λάστιχο ποτίσματος. Για να τρέξει το νε-
ρό από την μία άκρη του λάστιχου στην άλ-
λη, χρειάζεται η δύναμη της βρύσης που θα 

ωθήσει το νερό σε αυτή την κίνηση.
Την αρτηριακή πίεση μπορούμε να τη μετρή-
σουμε σε κάποια από τις κεντρικές αρτηρίες, 
συνηθέστερα στην αρτηρία του βραχίονα. 
Κατά τη μέτρηση αυτή καταγράφεται μία 
μέγιστη τιμή, η «μεγάλη» (συστολική) πίεση 
και μία ελάχιστη τιμή, η «μικρή» (διαστο-
λική) πίεση σε χιλιοστά της στήλης υδραρ-
γύρου. 
Η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται κατά τη 
διάρκεια της ημέρας ή από ημέρα σε ημέρα. 
Τις πρώτες πρωινές ώρες μετά το ξύπνημα η 
πίεση συνήθως είναι αυξημένη. Ακολούθως 
σταδιακά σταθεροποιείται κατά την διάρ-
κεια της ημέρας μέχρι τις νυκτερινές ώρες 
του ύπνου όπου συνήθως μειώνεται στα 
χαμηλότερα επίπεδά της. Μπορεί να βρεθεί 
αυξημένη κατά τη διάρκεια της σωματικής 
άσκησης ή όταν είστε ψυχικά φορτισμένος 
ή όταν έχετε υπερβολικό άγχος οπότε και 
η καρδιά δουλεύει πιο γρήγορα. Αντίθετα, 
μπορεί να βρεθεί χαμηλότερη όταν είστε 
ξεκούραστος ή κοιμάστε οπότε και η καρδιά 
σας δεν χρειάζεται να λειτουργεί με εντατι-
κούς ρυθμούς. Αυτό είναι εντελώς φυσιο-
λογικό. 
Η αρτηριακή πίεση μπορεί να κατηγοριοποι-
ηθεί ως εξής:

ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Ο καθένας από εσάς οφείλει να γνωρίζει 
αν είναι υπερτασικός ή όχι γιατί η αρτηρι-
ακή υπέρταση μπορεί να γίνει επικίνδυνη 
όταν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα και απο-
τελεσματικά. Αν κάποιος είναι υπερτασι-
κός και δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, 
τότε συγκρινόμενος με άτομα της ίδιας ηλι-

κίας με αυτόν που όμως έχουν φυσιολογική 
αρτηριακή πίεση, αυτός κινδυνεύει  περισ-
σότερο να εκδηλώσει δυσάρεστες επιπλο-
κές όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
έμφραγμα του μυοκαρδίου,καρδιακή ανε-
πάρκεια, ανευρύσματα της αορτής, αρτηρι-
οπάθεια των κάτω άκρων και νεφρική ανε-
πάρκεια.
Στη μεγάλη πλειοψηφία των υπερτασικών 
(9 στους 10) δεν μπορεί να βρεθεί κάποια 
συγκεκριμένη αιτία που να προκαλεί την 
υψηλή πίεση. Τότε λέμε ότι πάσχουν από 
«ιδιοπαθή» υπέρταση. Σήμερα γνωρίζουμε 
ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες όπως η 
κληρονομικότητα, το αυξημένο σωματικό 
βάρος, το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, 
το αλατισμένο φαγητό, το έντονο στρες και 
η απουσία άσκησης που καλούνται «υπερ-
τασιογόνοι» και οι οποίοι προδιαθέτουν 
τον οργανισμό στη εμφάνιση της υπέρτα-
σης, χωρίς όμως να είναι το καθαυτό αίτιο 
της. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό υπερτα-
σικών ασθενών υπάρχει ένα ειδικό αίτιο 
(ορμονική διαταραχή, στένωση νεφρικής 
αρτηρίας κλπ) που ευθύνεται για την υπέρ-
ταση. Επίσης, κάποια φάρμακα όπως τα 
αντισυλληπτικά, τα αντιφλεγμονώδη για 
τα αρθριτικά ή τα ρινικά αποσυμφορητικά 
μπορεί να συμβάλλουν στην υψηλή πίεση.
Οι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν 
να μειωθεί η πίεσή είναι η τροποποίηση 
των διατροφικών συνηθειών προς μια πιο 
υγιεινή διατροφή, η μείωση του σωματι-
κού βάρους στο φυσιολογικό εάν κάποιος 
είναι υπέρβαρος, η μείωση της πρόσλη-
ψης αλατιού με το φαγητό, η κατανάλωση 
τροφών πλούσιων σε κάλιο, ο περιορισμός 
του αλκοόλ, η διακοπή του καπνίσματος, η 
τακτική άσκηση, η ξεκούραση καθώς και η 
φαρμακευτική θεραπεία με σκοπό την ελάτ-
τωση της τιμής της πίεσής σας.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΣΤΟ
ΛΙΚΗ

ΔΙΑΣΤ
ΟΛΙΚΗ

Ιδανική <120 <80

Φυσιολογική 120-129 80-84
Υψηλή φυσιολογική 130-139 85-89

Υπέρταση σταδίου 1 140-159 90-99
Υπέρταση σταδίου 2 160-179 100-109
Υπέρταση σταδίου 2 ≥180 ≥110
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΗΣΤΙΓΜΗ τοῦ ἀποχωρισμοῦ 
ἀφορμὴ χαρᾶς! Καὶ μάλιστα 
χαρᾶς μεγάλης! Παράδοξο 
καὶ ὅμως ἀληθινό. Ἡ ἀνά-

ληψη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γιὰ τοὺς 
μαθητὰς γεγονὸς μεγάλης χαρᾶς. Ὁ 
εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς παρουσιάζει 
μὲ λίγες ἐπιγραμματικὲς λέξεις τὸ θαῦμα 
τῆς ̓ Αναλήψεως: «Ἐγένετο ἐν τῷ εὐλο-
γεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ 
ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ αὐτοὶ 
προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν 
εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης» 
(Λουκ. κδ́  51-52).
 Ὁ Χριστὸς ἀνεβαίνει στοὺς οὐρα-
νοὺς ὄχι μὲ ἄλλο μέσο, ὅπως ὁ προφή-
της Ἠλίας, «ὡς εἰς οὐρανόν». ̓ Ανεβαί-
νει μὲ τὴ δική Του δύναμη, μὲ μοναδικὴ 
μεγαλοπρέπεια. Δὲν χρειάσθηκε ἅρμα 
οὔτε πύρινους ἵππους. Γνώριζε καλὰ τὸν 
δρόμο πρὸς τὸν οὐρανό, γιατὶ ἦταν «ὁ 
Κύριος ἐξ οὐρανῶν», «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς». Καὶ 
οἱ μαθηταὶ χαίρουν, γιατὶ βλέπουν τὸν 
θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ. ̓ Ανεβαίνει θριαμ-
βευτής, χωρὶς νὰ γνωρίση πιὰ θάνατο. 
Καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ γεμίζει τὴν καρ-
διά τους μὲ ἀνέκφραστη χαρά. Ὅταν 
πρὸ τοῦ πάθους τοὺς ἔλεγε: «Συμφέρει 
ὑμῖν, ἵνα ἐγώ, ἀπέλθω», «ἡ λύπη πεπλή-
ρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν». Τώρα ὅμως 
καταλαβαίνουν ὅτι ἡ ἀνάβαση αὐτὴ 
εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τους. Δὲν εἶναι 
ἐγκατάλειψη. Εἶναι φροντίδα. ̓ Απὸ ἐκεῖ 
θὰ στείλη τὸν παράκλητο, τὸ Πνεῦμα 
τῆς ἀληθείας, γιὰ νὰ τοὺς κατευθύνη, 
νὰ τοὺς διδάσκη, νὰ τοὺς στηρίζη στὶς 
δυσκολίες τους. 
Χαίρονται οἱ μαθηταὶ καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς 
χαίρονται καὶ οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν αἰώ-
νων. Ἡ ὑπόσχεσή Του εἶναι σαφής: ̓ Ανε-
βαίνω στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ μὴ λησμο-
νῆτε ὅτι πατρίδα σας μόνιμη δὲν εἶναι 
ἡ γῆ. Εἶναι ὁ οὐρανός. Ἡ ἀχειροποίητη 
οἰκία σας ἕτοιμη τώρα, φωτόλουστη 
περιμένει μὲ ἀνοιχτὲς τὶς πύλες της. Ὁ 
οὐρανός ἔγινε πιὰ 6ατὸς γιὰ τὸ ἀνθρώ-
πινο γένος.
Ἡ ἀνθρώπινη φύση, τὴν ὁποία παρέ-
λαβε μαζί Του ὁ Κύριος, βρίσκεται κοντὰ 
στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Οἱ οὐρανοὶ εἶναι 
δικοί μας. Τοὺς κατακτήσαμε ὄχι μὲ 
πολυδάπανα διαστημόπλοια, ἀλλὰ μὲ 
τὴν ἔνδοξη ̓ Ανάληψη τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ. ̓ Ακριβῶς διότι «εἰς τὸ ἐσώτερον 
τοῦ καταπετάσματος πρόδρομος ὑπὲρ 

ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς» (Ε6ρ. στ΄ 19-20). 
Προπορεύθηκε γιὰ χάρη μας, γιὰ νὰ 
ἀκολουθήσουμε ἐμεῖς. «Ἡ τοῦ Χριστοῦ 
᾿Ανάληψις ἡμετέρα προαγωγή ἐστι καὶ 
ὅπου προεπορεύθη ἡ τῆς κεφαλῆς δόξα, 
ἐκεῖ κα λεῖται καὶ ἡ τοῦ σώματος ἐλπίς» 
(῞Αγιος Λέων).
᾿Ασύλληπτο θεῖο δῶρο ἡ ̓ Ανάληψη τοῦ 
Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ 
Χριστὸς ἀνελήφθη στοὺς οὐρανοὺς 
ὄχι μόνο ὡς Θεός, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄνθρω-
πος. ̓ Αποπνευματισμένη καὶ θεωμένη 
τὴν ἀνθρώπινη φύση τὴν «συνήγειρε 
καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» 
(Εφεσ. 6́  6), παρὰ τὸν θρόνο τοῦ οὐρά-
νιου Πατέρα. «Τῆς γὰρ κεφαλῆς καθεζο-
μένης καὶ τὸ σῶμα συγκάθηται» (Χρυσό-
στομος). Ἕνεκα τῆς ἑνώσεώς μας μὲ τὸν 
Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ κεφαλὴ τοῦ σώμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας, κι ἐμεῖς 6ρισκόμαστε 
ἐκεῖ ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. ̓Αρκεῖ νὰ εἴμα-
στε πνευματικὰ ἑνωμένοι μαζί Του καὶ 
νὰ μὴν ἀφήνουμε τὴν ἁμαρτία νὰ δια-
σπᾶ τὸν ὀργανικὸ αὐτὸ σύνδεσμο. Χάρις 
στὴν ̓ Ανάληψη «εἶδαν ἀρχάγγελοι ὃ 
πάλαι ἐπεθύμουν: τὴν φύσιν τὴν ἡμετέ-
ραν ἀπὸ τοῦ θρόνου ἀστράπτουσαν τοῦ 
6ασιλικοῦ, δόξῃ καὶ κάλλει στίλβουσαν 
ἀθανάτου» (Χρυσόστομος).
Ἡ ̓Ανάληψη εἶναι ἕνα μοναδικὸ γεγονὸς 
μὲ καθημερινὴ ἐπικαιρότητα. Δὲν εἶναι 
ἕνα παρελθόν. Εἶναι ἕνα διαρκὲς παρόν. 
Ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον. Ἕνα ἐνισχυ-
τικὸ κάλεσμα γιὰ μιὰ συνεχῆ ἀνάβαση 
πάνω ἀπὸ τὰ γήινα καὶ μικρά, στοὺς 
φωτεινοὺς ὁρίζοντες τοῦ ψυχικοῦ μεγα-
λείου, στὴν ἀτέλειωτη χαρὰ τοῦ οὐρα-
νοῦ, στὸν θρόνο τῆς θεϊκῆς δόξας, στὴν 
οὐράνια πατρίδα, ὅπου βρίσκεται δοξα-
σμένη, ἀποπνευματισμένη καὶ θεωμένη 
ἡ ἀνθρώπινη φύση μας.
Πῶς, λοιπόν, νὰ μὴ σκιρτᾶ ἀπὸ χαρὰ ὁ 
κάθε πιστός; Αν ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος καυχᾶται γιὰ τὰ μεγάλα ἐπιτεύγ-
ματα τῆς τεχνικῆς καὶ κάνει λόγο γιὰ τὸν 
«διαστημικὸ ἄνθρωπο», ὁ Χριστιανὸς θὰ 
ἔπρεπε νὰ ζῆ πολὺ περισσότερο τὶς μεγά-
λες αὐτὲς πνευματικὲς κατακτήσεις καὶ 
νὰ μὴν παύη νὰ μιλάη γιὰ τὸν «ἄνθρωπο 
τῆς ̓Αναλήψεως». Τὸν ἄνθρωπο, ποὺ χωρὶς 
νὰ περιφρονῆ τὴ γῆ, ἔχει τὸ βλέμμα, τὴ 
σκέψη καὶ τὴν καρδιὰ στραμμένα στὸν 
οὐρανό. Τὸ διαστημικὸ ἅλμα εἶναι γιὰ τοὺς 
λίγους. Ἡ πνευματικὴ ἀνύψωση εἶναι γιὰ 
ὅλους. Ὁ «ἀνελθὼν εἰς οὐρανοὺς» μᾶς 
καλεῖ. «Ανω σχῶμεν τὰς καρδίας».
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Ν
έα στοιχεία για το παρασκήνιο 
που προηγήθηκε της δημιουργί-
ας της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
και αφορούν την ίδρυση της Πο-

λιτικής Αεροπορίας, της λεγόμενης ΤΑΕ (Τε-
χνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις), και 
του απίστευτα μυθιστορηματικού εκφρα-
στή της, του Στέφανου Ζώτου, του περίφη-
μου «Σμηναγού Χ», αλλά και της κόντρας 
Νιάρχου και Ωνάση για την κυριαρχία του 
αέρος και όχι μόνο των θαλασσών φέρνει 
στο φως το βιβλίο του Αχιλλέα Χεκίμογλου 
με τίτλο «Ο Ωνάσης και ο Σμηναγός Χ» από 
τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Ο «Σμηναγός Χ»
Παρότι δεν είναι γνωστό στους πολλούς, 
σε αντίθεση με την εικόνα καταστροφής 
που εμφάνιζε η χώρα μετά την αποχώρηση 
των Γερμανών και το τέλος του πολέμου, τα 
πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά όσον 
αφορά την ελληνική αεροπλοΐα, αφού η 
δημιουργία της ΤΑΕ -με τη σφραγίδα του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως τότε αρμό-
διου υφυπουργού Οικονομικών- το 1951 
επέτρεπε τα ταξίδια και την ελεύθερη δια-
κίνηση επιβατών και αγαθών τόσο εδώ 
όσο και στο εξωτερικό! Μάλιστα, ο συγ-
γραφέας τονίζει πως, ενώ όλη η Ευρώπη 
λειτουργούσε με επιδοτούμενες κρατικές 
αεροπορικές εταιρείες σε καθεστώς κλει-
στών αγορών, η Ελλάδα βρισκόταν στο 
άλλο άκρο, με ανοιχτή και ελεύθερη αερο-
πορική αγορά.
Ηδη το 1946 και ενώ οι αντάρτες είχαν ήδη 
αναγκαστεί να παραδώσουν τα όπλα με τη 

Συμφωνία της Βάρκιζας, κάτι που σήμανε 
την αρχή του εμφυλίου πολέμου, προσγει-
ώνεται στην Αθήνα το πρώτο αεροπλάνο με 
απευθείας πτήση από τη Νέα Υόρκη, γεγο-
νός που δηλώνει ότι υπήρχε από τότε ενδι-
αφέρον των Αμερικανών για την αεροπλοΐα 
μας. Αλλά δεν ήταν μόνο οι Αμερικανοί 
που ενδιαφέρονταν, καθώς είναι γνωστή 
η εμπλοκή των Βρετανών στη διεκδίκηση 
της κυριαρχίας των ελληνικών αερομετα-
φορών.
Αλλά τον πρωταγωνιστικό ρόλο έδειχναν 
να έχουν οι Αμερικανοί, καθώς οι δικές 
τους ντακότες, αγορασμένες στην Αίγυ-
πτο, που συνιστούσαν την πλειονότητα 
των αεροπλάνων της TAE, είναι αυτές που 

πετούσαν απρόσκοπτα στον ελληνικό 
αέρα μεταφέροντας επιβάτες και φορ-
τία και παρουσιάζοντας μια εικόνα διαμε-
τρικά αντίθετη από αυτήν που εμφάνιζε 
τότε η χώρα στη στεριά. Κεντρικό ρόλο στο 
σημείο αυτό φάνηκε να διαδραματίζει ο 
γεννημένος το 1903 στον Πειραιά σμηνα-
γός ε.α. Στέφανος Ζώτος, ο οποίος δημιούρ-
γησε την πλέον ισχυρή πολιτική αεροπο-
ρική εταιρεία Τεχνικών Αεροπορικών Εκμε-
ταλλεύσεων, η οποία αναδείχθηκε σε νού-
μερο ένα παράγοντα της αεροπλοΐας στη 
χώρα. «Τίποτε δεν θα υπήρχε εάν ο Ζώτος 
δεν έφτιαχνε από το μηδέν την ΤΑΕ, εάν δεν 
εκπαίδευε πιλότους, προσωπικό καμπίνας, 
τεχνική βάση και στελέχη πωλήσεων.

Κλείσιμο
Μάλιστα δεν θα ήταν ριψοκίνδυνο να ισχυ-
ριστεί κανείς ότι ο Ωνάσης θα είχε παρα-
λάβει μόνο βίδες και καλές προθέσεις εάν 
δεν είχε προηγηθεί η ΤΑΕ και ο Ζώτος, αλλά 
και η ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρεία Συγκοινωνιών) 
του Μεσοπολέμου, την οποία ξεπούλησαν 
αντί πινακίου φακής στη Lufthansa και στη 
συνέχεια διέλυσαν οι Γερμανοί κατακτητές, 
χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να λογοδοτήσουν 
γι’ αυτό», επισημαίνει με καίριο τρόπο στο 
βιβλίο του ο Χεκίμογλου. Βέβαια η ιστο-
ρία της επικράτησης του Στέφανου Ζώτου 
στα εγχώρια πράγματα έχει έντονο πολιτικό 
ενδιαφέρον, ειδικά όταν εκείνος βρίσκεται 
να παίζει καίριο ρόλο στην αποκάλυψη των 
υποψήφιων δολοφόνων του Ελευθέριου 
Βενιζέλου και από ξεκάθαρος εκφραστής 
του Λαϊκού Κόμματος να καταγγέλλει επώ-

νυμα τους δολοπλόκους, οι οποίοι υπήρξαν 
ταυτόχρονα στενοί του φίλοι!
Ηδη το 1946 και ενώ οι αντάρτες είχαν ήδη 
αναγκαστεί να παραδώσουν τα όπλα με τη 
Συμφωνία της Βάρκιζας, κάτι που σήμανε 
την αρχή του εμφυλίου πολέμου, προσγει-
ώνεται στην Αθήνα το πρώτο αεροπλάνο με 
απευθείας πτήση από τη Νέα Υόρκη, γεγο-
νός που δηλώνει ότι από τότε υπήρχε ενδι-
αφέρον των Αμερικανών για την αεροπλοΐα 
μας
Ενώ δηλαδή μέχρι πρότινος αρθρογρα-
φούσε ανώνυμα εναντίον του πρώτου 
υπουργού Αεροπορίας στην κυβέρνηση 
Βενιζέλου, Αλέξανδρου Ζάννα, με το ψευ-
δώνυμο «Σμηναγός Χ», με την κίνησή του 

να υποδείξει στον τότε υπουργό Αεροπο-
ρίας και μετέπειτα κατοχικό πρωθυπουργό 
Ιωάννη Ράλλη τους πραγματικούς υπεύθυ-
νους της απόπειρας που ήταν άλλοτε αντι-
βενιζελικοί στενοί του φίλοι, κέρδισε τη 
συμπάθεια του αντίπαλου στρατοπέδου 
για πάντα.

Αγγλοσαξονικές έριδες
Το αποτέλεσμα ήταν ο ίδιος να κυνηγηθεί 
όσο λίγοι, αλλά η σκληρή του φύση και ο 
περιπετειώδης χαρακτήρας του δεν του 
επέτρεψαν να εγκαταλείψει, όπως και σε 
άλλα κρίσιμα σημεία της ζωής του. Κατά τη 
διάρκεια του πολέμου φρόντισε, μάλιστα, 
να διαφύγει μαζί με όλη την τότε κυβέρ-
νηση στη Μέση Ανατολή, όπου ανέλαβε 
χρέη διευθυντή στο εξόριστο υπουργείο 
Αεροπορίας και κατάφερε, ύστερα από 
ειδικές συμφωνίες που έκανε με τους Αμε-
ρικανούς, να αποκτήσει τις πρώτες γνωστές 
ντακότες σε προνομιακή τιμή και έτσι να 
γεννηθεί η περίφημη ΤΑΕ.
Ωστόσο, οι Βρετανοί που δεν μπορούσαν 
να δεχτούν την παρέμβαση του Ζώτου, των 
Αμερικανών και της TWA στον έλεγχο των 
εναέριων συγκοινωνιών της Ελλάδας, φρό-
ντισαν να καταστήσουν εμφανή τη δυσαρέ-
σκειά τους και να εκφράσουν το ενδιαφέ-
ρον να παραχωρηθούν τα ελληνικά αερο-
πλάνα στην British Airways. Μόνο που 
υπολόγιζαν χωρίς τον Ζώτο: «Ο αεροπό-
ρος, έχοντας λάβει τις διαβεβαιώσεις του 
υπουργείου Αεροπορίας, συνεννοήθηκε με 
την TWA, προχώρησε σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου και οι Αμερικανοί συνεισέφε-
ραν σε χρήμα, υλικό και τεχνική βοήθεια. 
Μεγάλο τμήμα προσωπικού μεταφέρθηκε 
στην Αίγυπτο όπου εκπαιδεύτηκε επιτόπου 
από στελέχη της TWA, η οποία διέθετε εκεί 
αεροπορικό κόμβο», γράφει ο Χεκίμογλου.
Από την άλλη, για να μη δυσαρεστηθούν 
οι Βρετανοί, το 1947 το Δημόσιο, η Εθνική 
Τράπεζα, οι Αγγλοαμερικανοί και η κοινο-
πραξία των τεσσάρων Μετοχικών προχώ-
ρησαν στη δημιουργία μιας νέας κοινο-
πραξίας με τίτλο Ελληνικαί Αεροπορικαί 
Συγκοινωνίαι, η οποία ωστόσο δεν μακρο-
ημέρευσε. Ο Ζώτος κατάφερε να κρατή-
σει την αεροπορική κυριαρχία με την ΤΑΕ, 
αλλά ήξερε ότι έχει πλέον απέναντί του τους 
πάντες, από τους πολιτικούς του λαϊκού 
κόμματος μέχρι τους ριζοσπάστες αντιαμε-
ρικανούς, ακόμη και τον Τύπο του Βορρά, 

όπως τον τότε εκδότη της «Μακεδονίας» 
Ιωάννη Βελλίδη, ο οποίος απαιτούσε να 
σταματήσει να μεταφέρει με τα αεροπλάνα 
του τις αθηναϊκές εφημερίδες στη Θεσσα-
λονίκη και να πλήττει έτσι την κυκλοφο-
ρία! Αψηφώντας τις αιτιάσεις, ο Ζώτος προ-
χωρούσε σε νέες συμφωνίες εκμεταλλευ-
όμενος και τα χρήματα που έρχονταν στην 
Ελλάδα μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ για δια-
δοχικά δάνεια εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι «αερολίβελλοι»
Τα τέταρτα γενέθλια της ΤΑΕ, τον Σεπτέμ-
βριο του 1950, τον βρίσκουν, παρά τα προ-
βλήματα, με νέο αεροπλάνο και με ξένους 
δημοσιογράφους να επισκέπτονται την 
Ελλάδα για να γιορτάσουν το γεγονός. 
Στη χώρα, όμως, το πολυτάραχο πολιτικό 
σκηνικό επιτρέπει την αστάθεια, με τη μία 
κυβέρνηση να διαδέχεται την άλλη και τον 
Παπάγο, λόγω της έχθρας που έχει με τον 
Ζώτο, να εισηγείται, σε απόρρητη αναφορά 
προς τον Βενιζέλο, να υπαχθεί η Πολιτική 
Αεροπορία στο υπουργείο Αεροπορίας με 
σκοπό τον απόλυτο έλεγχό της.
Ωστόσο, λίγο αργότερα και μετά την έντονη 
πολιτική αναταραχή, ο Παπάγος υποβάλ-
λει την παραίτησή του στον Βενιζέλο, αλλά 
οι Αμερικανοί, που επιμένουν να τον υπο-
στηρίζουν, επιδιώκουν με κάθε τρόπο την 
επιστροφή του στα πράγματα, ακόμα και 
με δικτατορικό πραξικόπημα. Το κίνημα 
που υποκινήθηκε από τους Αμερικανούς 
δεν έχει την κατάληξη που οι ίδιοι θέλουν, 
αλλά το καθεστώς Πιουριφόι εξακολουθεί 
να πιέζει ώστε να αναλάβει ο Παπάγος εκ 
νέου τα ηνία και να κατεβεί στις εκλογές. 
Τότε είναι που ο Σόλων Γρηγοριάδης έχει τη 
φαεινή ιδέα να χρησιμοποιήσουν τα αερο-
πλάνα της ΤΑΕ για να ρίξουν αντιπαπαγικές 
προκηρύξεις, τους περίφημους «αερολί-
βελλους», όπως έγιναν γνωστοί.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ζώτος να θεω-
ρηθεί νούμερο ένα εχθρός για τον Παπάγο, 
ο οποίος όταν κέρδισε, παρ’ όλα αυτά, τις 
εκλογές και ανέλαβε την πρωθυπουργία, 
φρόντισε να πολεμήσει τον σμηναγό και ιδι-
οκτήτη της ΤΑΕ με κάθε τρόπο. Η νέα κυβέρ-
νηση ορκίστηκε τον Οκτώβριο του 1951 και 
η απόφαση του νέου πρωθυπουργού να 
καταστρέψει τον αντίπαλό του παίρνοντάς 
του την εταιρεία είναι απτή πραγματικότητα.

ΣΥΝΈΧΈΙΑ ΣΤΗΝ
 ΈΠΟΜΈΝΗ ΈΚΔΟΣΗ

Ολο το παρασκήνιο 65 χρονια μετά: Πώς κέρδισε 
ο Ωνάσης την Ολυμπιακή από τον Νιάρχο 

Ο περίφημος «Σμηναγός Χ» δεν είναι άλλος από τον Στέφανο Ζώτο, τον διορατικό ιδρυτή της ΤΑΕ. Στη 
φωτογραφία πάνω, με τον βασιλιά Παύλο και στο βάθος η Φρειδερίκη και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός 
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Ζητείται 
πωλήτρια ή πωλητής

Για µερική απασχόληση (part time)
Για βάρδιες το Σαββατοκύριακο αλλά και 

µεσοβδόµαδα

Επικοινωνήστε με το
 Elite Bakery στο
(416) 754-7857

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

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476
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“Οι γλάροι”
Μουσική: Νίκος Μεϊμάρης - Στίχοι: Χαράλαμπου Βασιλειάδη-Νίκου Μεϊμάρη - Α! Ερμηνεία: Πάνος Γαβαλάς- Βούλα Γκίκα  1960

Π
ερίφημο και ένα από τα πλέ-
ον κλασσικά του λαϊκού μας 
ρεπερτορίου το τραγούδι «Οι 
γλαροί», που ακούγεται στις 

μέρες σαν να μην πέρασε χρόνος από πά-
νω του. 
Για χρόνια «Οι γλαροί», υπήρξαν το χαρα-
κτηρισ τ ικό σήμα των ραδιοφωνικών 
εκπομπών της ODEON , σε ανταγωνισμό 
της “Συννεφιασμένης Κυριακής” που είχε 
για σήμα της η COLUMBIA. 
Ο δημιουργός του τραγουδιού Νίκος Μεϊ-
μάρης σπουδαίος μπουζουξής και σύν-
θετης  έχει γράψει πάνω από 150 τραγού-
δια. Η μεγαλύτερη επιτυχία του όμως είναι 
«οι γλάροι». Ο Νίκος Μεϊμάρης πριν γίνει 
σύνθετης υπήρξε κουρέας στο επάγγελμα 

και είχε κουρείο στην Καισαριανή. Εκεί 
στο κουρείο του έπαιρνε ένα μπουζου-
κάκι και αυτοσχεδίαζε. Μια πέμπτη βρα-
δάκι , Μάιο μήνα, συνόδεψε τα δυο πρώτα 
του ξαδέρφια Καισαριανιώτες που έφευ-
γαν για την Αυστραλία. Πήγε μαζί τους στο 
λιμάνι του Πειραιά   για να τους αποχαι-
ρετήσει στο μακρινό  ταξίδι  της μετανά-
στευσης. Αφού έδωσε τις ευχές  και τους 
τελευταίους ασπασμούς,  τα ξαδέρφια του 
ανέβηκαν την σκάλα. Ύστερα από λίγο το 
πλοίο έλυσε κάβους και σαλπάρισε αργά 
- αργά αφήνοντας , θα έλεγε κανείς , ένα 
βαθύ αναστεναγμό με την μπουρού του .
Ολόκληρη αυτή η συγκινητική εικόνα 
της αναχώρησης  του έμεινε καρφωμένη 
στο μυαλό. Όλη την νύχτα  αυτή η εικόνα στριφογυρνούσε στο νου του και κάποια 

στιγμή ψιθύρισε «τώρα το πλοίο έχει σαλ-
πάρει».
 Το πρωί πηγαίνοντας στο κουρείο του, 
έπιασε το μπουζούκι και άρχισε να το 

«σκαλίζει» στην κλίμακα του *Ρε μινόρε  
μέχρι που του βγήκε μια πολύ όμορφη 
μελωδία.
Εκείνη τη στιγμή άνοιξε την πόρτα και 
μπήκε μέσα ο περίφημος στιχουργός 
Χαράλαμπος Βασιλειάδης «ο Τσάντας». 
Τον άκουσε που έπαιζε και κοντοστά-
θηκε:. Συνέχισε Νίκο συνέχισε του είπε,  
βγάζεις πολύ ωραίες νότες σήμερα. 
 Ο Μεϊμάρης ύστερα από λίγο έκανε μια 
μικρή διακοπή για να εξιστορήσει στον 
«Τσάντα» την ιστορία της προηγούμε-
νης νύχτας στο λιμάνι του Πειραιά, με τα 
ξαδέρφια του που έφυγαν στην Αυστρα-
λία. Αφού τελείωσε την διήγηση έπιασε 

πάλι το μπουζούκι και στα επόμενα 20 
λεπτά είχε ολοκληρώσει την μελωδία 
«των γλάρων». Εν τω μεταξύ ο πολυγρα-
φότατος  « Τσάντας» έβγαλε το μολύβι και  
άρχισε να σκαρώνει  τα πρώτα στιχάκια 
του τραγουδιού. Αργότερα   με την βοή-
θεια του Μεϊμάρη ,κόψε- ράψε ,οι στίχοι 
ολοκληρώθηκαν και το τραγούδι ήταν 
πλέον έτοιμο. Το τραγούδησε ένας άλλος 
Καισαριανιώτης , ο  Πάνος Γαβαλάς με 
σεγόντο την Βούλα Γκίκα. 

Ξεκινάμε, πάμε μακριά
σ’ άλλες χώρες, σ’ άγνωστα νερά
Στο μουράγιο μένεις μόνη εσύ
πάντα ο νους μου θα ’ναι στο νησί 
 
Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει
κι από τα μάτια σβήνει η στεριά
Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι 
κι εγώ σου λέω έχε γεια           
 
Γύρω-γύρω η θάλασσα γυαλί
μα η σκέψις μου έγειρε θολή
Λάμπει ο ήλιος τώρα από ψηλά
στο μυαλό μου έρχονται πολλά    
 
Τώρα το πλοίο...
 
Πέλαγος θα σκίσω μακρινό
Θάλασσα θα βλέπω κι ουρανό
Μα η συντροφιά μου θα ’σαι εσύ     
Πάντα ο νους μου θα ’ναι στο νησί 
 
• Στο δίσκο γράφτηκε από ντο μινόρε , 
επειδή φαινότανε πολύ ψηλά η Ρε για τον 
Γαβαλά. 
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Έ
να 14χρονο αγόρι συνελήφθη και 
αντιμετωπίζει κατηγορίες αφού 
φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά  
με μαχαίρι  σε μια γυναίκα μέσα 

σε πολυκατοικία στο Τορόντο.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για σεξου-
αλική επίθεση στις 4 Ιουνίου σε κτίριο 
κατοικιών στην περιοχή Weston Road και 
Bellevue Crescent, κοντά στον ποταμό 
Humber.
Οι ερευνητές λένε ότι ο ύποπτος ακολού-
θησε μια γυναίκα, τον πρώτο του στόχο, 
καθώς κατέβηκε από το ασανσέρ. Στη 
συνέχεια, έβγαλε  ένα μαχαίρι και προ-
σπάθησε να τη βγάλει σε μια σκάλα.
Η γυναίκα κατάφερε να απελευθερωθεί 
και να διαφύγει μπαίνοντας στην πολυ-
κατοικία της και κλειδώνοντας την πόρτα 

πίσω της.
Η αστυνομία λέει ότι το αγόρι μπήκε στη 
συνέχεια σε ένα πλυσταριό και στόχευσε 
μια διαφορετική γυναίκα θύμα, η οποία 
ήταν μέσα εκείνη τη στιγμή. Της επιτέθηκε 
σεξουαλικά υπό την απειλή μαχαιριού και 
στη συνέχεια έφυγε από το κτίριο.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα 14χρονο 
αγόρι από το Τορόντο σε σχέση με το 
φερόμενο περιστατικό. Αντιμετωπίζει 
δύο κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης 
της σεξουαλικής επίθεσης με όπλο και της 
επίθεσης με όπλο.
Ο νεαρός θα εμφανιστεί σε δικαστήριο 
του Τορόντο στις 29 Ιουνίου. Αυτό το 
άτομο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σύμ-
φωνα με τον Νόμο για την Ποινική Δικαι-
οσύνη για τη Νεολαία.

Ένα 14χρονο αγόρι κατηγορήθηκε 
για φερόμενη σεξουαλική επίθεση 
σε γυναίκα υπό απειλή μαχαιριού

Η 
Καναδική Ένωση Αυτοκινήτων 
του Νότιου Κεντρικού Οντά-
ριο (CAA) δημοσίευσε τα α-
ποτελέσματα της ετήσιας εκ-

στρατείας «Worst Roads» την Τρίτη.
Η εκστρατεία βλέπει τους κατοίκους του 
Οντάριο να προτείνουν και να ψηφίζουν 
για δρόμους στις κοινότητές τους σε ιδι-
αίτερα κακή κατάσταση. Μπορούν να 
ψηφίσουν για ζητήματα που κυμαίνο-
νται από συμφόρηση, λακκούβες, κακή 
οδική σήμανση και το χρονοδιάγραμμα 
των φωτεινών σηματοδοτών.
Αυτοί είναι οι δρόμοι που έλαβαν τις 
περισσότερες ψήφους και έχουν χαρα-

κτηριστεί ως οι χειρότεροι για οδήγηση:
1. Barton Street East, Hamilton, ON.
2. Eglinton Avenue West, Toronto, 

ON.
3. Barker Street ,  Pr ince Edward 

County, ON.
4. County Road 49, Prince Edward 

County, ON.
5. Carling Avenue, Ottawa, ON.
6. Eglinton Avenue East, Toronto, ON.
7. Lake Shore Boulevard East, Toronto, 

ON.
8. Finch Avenue West, Toronto, ON.
9. Bronson Avenue, Ottawa, ON.
10. Queen Street, Kingston , ON.

CAA: Αυτοί είναι οι δέκα χειρότεροι 
δρόμοι για οδήγηση στο Οντάριο

Η 
αστυνομία του Τορόντο συνέ-
λαβε έναν 17χρονο και έναν 
19χρονο και απήγγειλε 100 κα-
τηγορίες που προέκυψαν από έ-

ρευνα για μια σειρά ληστειών αυτοκινή-
των σε όλη την πόλη.
Οι αξιωματικοί ξεκίνησαν την έρευνα, που 
ονομάζεται «Project ZigZag», για να επικε-
ντρωθούν στην αύξηση των βίαιων κλο-
πών οχημάτων που έχουν ταλαιπωρήσει 
το GTA και τους κατοίκους του τους τελευ-
ταίους μήνες.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι δύο ύπο-
πτοι επιχείρησαν τουλάχιστον 10 κλο-
πές αυτοκινήτων και μια ληστεία λιανικής 
στο Τορόντο και την Περιφέρεια Durham 
μεταξύ 15 Μαΐου και 26 Μαΐου. Τα περισ-
σότερα από τα περιστατικά σημειώθηκαν 
στο Scarborough με δύο από τις ληστείες 
αυτοκινήτων στο Durham.
«Κατά τη διάρκεια αυτών των περιστατι-
κών, ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με ένα 
πιστόλι και πλησίαζε τα θύματα στους 
δρόμους τους ζητώντας τα κλειδιά τους», 
είπε ο Ερευνητής  Ρίτσαρντ Χάρις, μιλώ-
ντας έξω από το αρχηγείο 
της αστυνομίας του Τορό-
ν το. «Τουλάχισ τον ένας 
άλλος ύποπτος θα βρισκό-
ταν σε ένα κοντινό όχημα 
απόδρασης».
Σε πέντε από αυτά τα βίαια 
εγκλήματα, οι ύποπτοι 
κατάφεραν να πάρουν τα 
οχήματα των θυμάτων. Ο Χάρις λέει ότι 
δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη 
διάρκεια των κλοπών.
Κατά τη διάρκεια της ληστείας λιανικής, 

η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ένας ύπο-
πτος μπήκε σε μια επιχείρηση και ζήτησε 
μετρητά και πυροτεχνήματα ενώ έστρεψε 
ένα όπλο στους υπαλλήλους. Τουλάχι-
στον ένας άλλος ύποπτος περίμενε πάλι 
έξω σε ένα αυτοκίνητο απόδρασης και οι 
ύποπτοι ανάγκασαν τους υπαλλήλους να 
βάλουν πυροτεχνήματα στο όχημά τους 

πριν φύγουν από τη σκηνή.
Η αστυνομία δεν πιστεύει ότι οι έφη-
βοι έχουν σχέση με το οργανωμένο 
έγκλημα και χρησιμοποιούσαν μόνο τα 
κλεμμένα οχήματα για να διαπράξουν 
άλλα αδικήματα. Η αστυνομία έχει 
βρει όλα τα κλεμμένα αυτοκίνητα και 
ο Χάρις λέει ότι τα περισσότερα βρέθη-

καν εγκαταλελειμμένα.
«Οι ύποπτοι στοχεύουν συνήθως 
οχήματα υψηλής ποιότητας και αυτά 

πωλούνται σχεδόν πάντα για κέρδος», 
είπε ο Χάρις. «Σε αυτή τη συγκεκριμένη 
έρευνα, πολλά από τα οχήματα δεν 
ήταν υψηλής ποιότητας».
Στις 2 Ιουνίου, οι δύο ύποπτοι ανα-
γνωρίστηκαν στο Μπράμπτον να ταξι-
δεύουν με ένα από τα κλεμμένα οχή-
ματα. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν μια 

απομάκρυνση υψηλού κινδύνου 
και οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό 
κράτηση χωρίς να προκληθούν 
επεισόδια.
Η αστυνομία αναφέρει ότι 
δύο όπλα, ένα μαχαίρι, μια 

ποσότητα κλεμμένης περι-
ουσίας, ένα κιτ ληστείας και 

ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των ληστειών αυτοκινήτων βρέ-
θηκαν από την αστυνομία.

Δύο έφηβοι αντιμετωπίζουν 100 κατηγορίες 
μετά από μια σειρά βίαιων ληστειών 
αυτοκινήτων
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LIFE

Άσλεϊ Χάρκλροουντ :
Η πρώτη επαγγελματίας τενίστρια με 
λογαριασμό στο OnlyFans

Στον κόσμο του OnlyFans 
είναι πλέον η Άσλεϊ 
Χάρκλροουντ.

Στη δεκαετία του ‘00 σε 
κάθε εμφάνιση της στα κορτ 
ανά την υφήλιο μαγνήτιζε 
τα βλέμματα κυρίως των 
ανδρών όχι και τόσο με 
επιδόσεις της στο τένις αλλά 
με τα κάλλη της. 

Για τους λάτρεις του τένις 
η Άσλεϊ Χάρκλροουντ 
σήμαινε πολλά και για να 
γράφουμε και την αλήθεια 
δεν ήταν κακή τενίστρια. 
Σε μια περίοδο με τρομερά 
έντονο ανταγωνισμό 
η Αμερικανίδα που 
γεννήθηκε στην Τζόρτζια 
των ΗΠΑ στις 2/5/1985 
έφτασε το 2003 στο Νο39 
της παγκόσμιας κατάταξης.



LIFE50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

10 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.comGOSSIP

Μ
ε τον τρά-
περ Mente 
Fuerte θέ-
λει πλήθος 

δημοσιευμάτων, τον 
τελευταίο καιρό, ζευ-
γάρι την Μαρία Σολω-
μού, κάτι που καμία α-
πό τις δύο πλευρές δεν 
είχε επιβεβαιώσει μέχρι 
στιγμής. Από την άλλη 
όμως, το εξώφυλλο του 
νέου δίσκου του τράπερ 
βάζει «φωτιά» στους 
χρήστες του Instagram, 
αλλά και στις φήμες! 
Σε αυτό, ο ίδιος ποζά-
ρει έχοντας στην αγκα-
λιά του την «καυτή» η-
θοποιό, η οποία είναι 
topless. Ο ίδιος ανήρτη-
σε τη φωτογραφία στον 
λογαριασμό του και οι 
θαυμαστές του δεν την 
άφησαν ασχολίαστη.

Η Γαρυφαλλιά 
Καληφώνη με 
μικροσκοπικό μαγιό

Έτσι χαζεύει κόσμο το πανέ-
μορφο μοντέλο Γαρυφαλλιά 
Καληφώνη και ταυτόχρονα 
ανεβάζει την θερμοκρασία 
στα ύψη! Πραγματική φωτιά 
για ακόμα μια φορά.
Αυτή την φορά μάλιστα κατα-
φέρνει φορώντας μόνο το 
μικροσκοπικό μαγιό της να 
ανασ τατώσει τον αν τρικό 
πληθυσμό και να φέρει τον 
καύσωνα.

«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 Ανασ τασία Καρανικο-
λάου συνηθίζει να μαγνητί-
ζει τα βλέμματα με τις εντυ-
πωσιακές της φωτογρα-
φίες στο Instagram, ωστόσο 
η φωτογραφία που ανέ-
βασε από τη συνεργασία 
της με το Playboy… τρέλανε 
τα εκατομμύρια ακολούθων 
της! Η Ελληνoαμερικανίδα 
influencer, πόζαρε ολόγυ-
μνη στην παραλία, αφήνο-
ντας ελάχιστα στη φαντασία 
και αποσπώντας αναρίθμητα 
likes.

«Κόλασε» topless η Μαρία 
Σολωμού στην αγκαλιά του 
MenteFuerte

Τρελαίνει κόσμο το σταυροπόδι 
της Δούκισσας

Η Αν. Καρανικολάου 
ολόγυμνη στην 
παραλία

Τ
ην ώρα που όλοι ψάχνουμε να βρούμε 
ποια είναι εκείνη που θα ξεπεράσει την 
Ελευθερία Ελευθερίου μέσα στο Survivor 
και η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε 

βρει ακόμα εκείνη με τις εμφανίσεις της στο νυ-
χτερινό μαγαζί που εμφανίζεται έχει χαζέψει την 
νυχτερινή Αθήνα.
Βλέπετε το καμάρι μας, μετά τον μεγάλο σαμάτα 
που έκανε με το κορμί της, στις παραλίες και 
τους στίβους μάχης της Καραϊβικής και του 
Survivor τώρα κάνει θραύση και στα μπουζού-

κια!
Το βράδυ της Δευτέρας 23/5, το απέδειξε, για 
ακόμη μία φορά, όταν δημοσίευσε στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρεις 
φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται με ένα 
«καυτό», μαύρο σορτς, see-through πουκάμισο, 
sneakers και είναι σκέτος πειρασμός.
Γιατί η γυναίκα που είναι σεξι , είναι πάντα, 
ακόμα κι όταν φορά απλά ρούχα και αποχωρί-
ζεται τα κυριλέ και τα τακούνια.

Βάζει «φωτιά» η Ελευθερία 
Ελευθερίου χωρίς σουτιέν

Κ
άνει που κάνει 
ζέστη ακόμα κα-
λά καλά δεν μπή-
καμε στον Ιούνιο 

το μοντέλο και παρουσι-
άστρια φωτογραφήθηκε 
ποζάροντας με τα δίμετρα 
πόδια της σε πρώτο πλά-
νο και φυσικά με το σταυ-
ροπόδι της να χαζεύει κό-
σμο. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που το μοντέλο και 
παρουσιάστρια μας επι-
δεικνύει τα πανέμορφα 
πόδια της, μιας και είναι έ-
να απο τα πιο δυνατά χαρ-
τιά που έχει και σίγουρα 
κάθε φορά που το κάνει 
μαγνητίζει όλα τα βλέμμα-
τα πάνω της. Παρότι έπε-
σε το κράξιμο του αιώνα 
στην ανάρτηση που έκανε 
η Δούκισσα Νομικού με τα 
παπούτσια που επέλεξε να 
φορέσει, το σίγουρο είναι 
ότι τίποτα δεν μπορεί να 
σταματήσει τα μάτια στο 
να κοιτάζουν τα εκπληκτι-
κά της πόδια.
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Γ
ια ακόμα μια φορά 
η influencer ανέβα-
σε τη θερμοκρασία 
στα ύψη Η Έμιλι Ρα-

ταϊκόφσκι ανέβασε πικά-
ντικες και σέξι φωτογρα-
φίες στον λογαριασμό της 
στο Instagram μία ημέρα 
μετά τα 31α γενέθλιά της. Η 
influencer έδειξε την καλλί-
γραμμη σιλουέτα της φορώ-
ντας αποκαλυπτικό μπικίνι 
το οποίο τόνιζε ιδιαίτερα τα 
οπίσθιά της. Το μοντέλο ολο-
κλήρωσε την εμφάνισή του 
με ένα καφέ πλεκτό καπέλο 
με λευκά λουλούδια κεντημέ-
να σε αυτό.

O
ι  α δ ε ρ φ έ ς 
Καρντάσιαν δη-
λώνουν εντελώς 
απογοητευμένες 

από τη συμπεριφορά του ά-
σου του NBA προς την αδερ-
φή τους, Κλόε - «Έξαλλη» η 
Κάιλι Τζένερ για το σκάνδα-
λο με την εγκυμοσύνη της 
Μάραλι Νίκολς. Στο πιο πρό-
σφατο επεισόδιο του ριάλιτι 
«Kardashians», οι αδερφές 
της Κλόε μαθαίνουν για το 
σκάνδαλο με τη Μάραλι Νί-
κολς, τη μητέρα του παιδιού 
του Τρίσταν Τόμσον και φαί-
νεται πως δεν αντιδρούν το 
ίδιο ήρεμα, όπως η αδερφή 
τους. «Λέτε ψέματα, δεν το 
πιστεύω», ακούγεται να λέ-
ει η Κάιλι Τζένερ στο τηλέ-
φωνο, ενώ μαθαίνει τα νέα 
από την Κιμ. «Τρέμω για ε-
κείνη. Η ψυχή μου ένιωσα ό-
τι πέθανε. Ο Τρίσταν είναι ο 
χειρότερος άνθρωπος στον 
πλανήτη», συμπληρώνει στη 
συνέχεια.

«Είναι το χειρότερο άτομο στον 
πλανήτη»

Κ
ατά μάνα κάτα 
κύρη, κατά γιο 
και νοικοκύρη. 
Η Τζέμα Όουεν η 

19χρονη κόρη του βετερά-
νου ποδοσφαιριστή Μά-
ικλ Όουεν φαίνεται πως έ-
χει κληρονομήσει όλα τα… 
αμαρτωλά γονίδια του πα-
τέρα της. Δεν πέρασε ούτε 
μια εβδομάδα από την μέ-
ρα που ο Μάικλ Όουεν απα-
σχόλησε τα σκανδαλοθηρι-
κά περιοδικά με τις ερωτικές 
του παρασπονδίες και ήρθε 
η σειρά της κόρης του Τζέμα 
να κρεμαστεί στα μανταλάκια 
από τα Βρετανικά tabloids.

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι πικάντικες και 
σέξι φωτογραφίες στο Instagram

«Μου έστελνε μηνύματα και με «Μου έστελνε μηνύματα και με 
ρωτούσε πόσο μεγάλα είναι τα ρωτούσε πόσο μεγάλα είναι τα 

οπίσθιά μου»οπίσθιά μου»

Χ
ωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για την 
κρίση που περνά η σχέση του Ζεράρ 
Πικέ με την Σακίρα. Η νέα «βόμβα» 
για τον αρχηγό της Μπαρτσελόνα 

ήρθε από τη Βραζιλία, καθώς η Σούζι Κορτέζ, 
γνωστή και ως «Miss BumBum» υποστήριξε 
ότι ο Πικέ της έστελνε μηνύματα, ρωτώντας 
την για τα σωματικά της προσόντα. Σημειώνε-
ται, ότι δεν είναι η 20χρονη σερβιτόρα για την 
οποία φημολογείται ότι αποτέλεσε την «πέ-
τρα» του σκανδάλου.
Το μοντέλο του Playboy έδωσε σχετική 
συνέντευξη και ανέφερε μεταξύ άλλων τα 
εξής: «Ήμουν φίλη του πρώην προέδρου 
της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ. Όταν το 

έμαθε ο Πικέ, ζήτησε τον αριθμό μου και μου 
έστειλε μήνυμα. Όταν επέστρεψα στη Βραζι-
λία, μου έστελνε κατευθείαν στο Instagram 
μου, ρωτώντας με πότε θα επιστρέψω στην 
Ευρώπη και πάντα με ρωτούσε πόσο μεγά-
λος είναι ο πισινός μου και έλεγε ότι ζήλευε 
τα αφιερώματα μου στον Μέσι. Ήταν αυτός 
που μου έστειλε τα περισσότερα άμεσα μηνύ-
ματα. Οι μόνοι παίκτες της Μπαρτσελόνα που 
δεν μου έστειλαν ποτέ τίποτα ήταν ο Μέσι και 
ο Κουτίνιο. Είναι υπέροχοι σύζυγοι και σέβο-
νται πολύ τις γυναίκες τους. Η Σακίρα δεν το 
άξιζε αυτό. Δεν τα έχω πει ποτέ από σεβασμό 
προς εκείνη, αλλά τώρα θα σου πω όλα όσα 
ξέρω και μου συνέβησαν», είπε  η Κορτέζ.

H 19χρονη κόρη του Μάικλ Όουεν 
αλλάζει τους άντρες σαν τα πουκάμισα
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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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Είναι τρεις φίλοι που συζητούν για τα ερω-
τικά τους και κάνουν κόντρα για το ποιος 
είναι ο καλύτερος. Αρχίζουν να περιγρά-
φουν διάφορες ερωτικές στιγμές τους και 
ξεκινάει ο πρώτος:
«Εγώ το έκανα με την γυναίκα μου, αφού 
πρώτα την άλειψα με γάλα καρύδας και την 
έκανα να φωνάζει για 20 λεπτά.» 
Λέει ο δεύτερος: «Εγώ το έκανα με την 
γυναίκα μου, ενώ την είχα αλείψει με 
σιρόπι φράουλα και την έκανα να ουρλιά-
ζει για μία ώρα.» 
Και λέει κι ο τρίτος: «Σιγά το κατόρθωμα. 
Εγώ άλειψα την δικιά μου με σοκολάτα και 
την έκανα να ουρλιάζει για 7 ώρες!» Οι 
άλλοι τρεις δεν το πίστευαν και τον ρώτη-
σαν πως το κατάφερε να την κάνει να ουρ-
λιάζει τόσες ώρες. «Μα είναι απλό! Αφού 
κάναμε ότι κάναμε, σκούπισα μετά τα 
χέρια μου στις κουρτίνες!»

Ένας κύριος με μια κυρία, περίπου 50 
χρονών και οι δύο, είναι σε ένα ρομαντικό 
εστιατόριο για να γιορτάσουν την επέ-
τειο του γάμου τους. Την ώρα που έτρω-
γαν εμφανίστηκε ένα τζίνι και τους είπε ότι 
επειδή είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι, θα 
πραγματοποιήσει μια ευχή στον καθένα.
«Α ωραία, λέει η γυναίκα. Εγώ θα ήθελα 
να περάσω μια ρομαντική βδομάδα στο 
Παρίσι με τον αντρούλη μου.» Το τζίνι 

εμφανίζει με τα μαγικά του δυο εισιτήρια 
και της τα δίνει. Μετά έρχεται η σειρά του 
άντρα και λέει: 
«Ωραία όλα αυτά, αλλά μια φορά σου 
δίνεται μια τέτοια ευκαιρία. Οπότε θα 
ευχηθώ να αποκτήσω μια γυναίκα 20 
χρόνια νεότερη.» 
Η γυναίκα του στενοχωρήθηκε, το ίδιο και 
το τζίνι, αλλά έπρεπε να πραγματοποιήσει 
την ευχή του. Οπότε με τα μαγικά του πάλι 
τα τζίνι τον έκανε 70 χρονών!

Ένας άντρας δεν ένοιωθε πολύ καλά και 
έτσι πήγε αυτός και η γυναίκα του στον 
γιατρό για να τον εξετάσει.
Αφού τον εξετάζει ο γιατρός, φωνάζει 
τη γυναίκα του άντρα μέσα στο γραφείο 
του και της λέει : ” Δυστυχώς κυρία μου 
ο άντρας σας έχει πολύ ευαίσθητη καρ-
διά και μπορεί να πάθει έμφραγμα και να 
πεθάνει εάν δεν τον φροντίζετε. Γι΄ αυτό 
από εδώ και στο εξής προτείνω να τον 
έχετε σαν βασιλιά. Να είστε διαθέσιμη για 
αυτόν 24 ώρες το 24ωρο και να φροντί-
σετε να μην κουράζεται καθόλου”.
Αφού το αντρόγυνο έφυγε από το γρα-
φείο του γιατρού, ρωτάει ο σύζυγος τη 
γυναίκα του : ” Λοιπόν αγάπη μου τι 
σου είπε ο γιατρός;”. Η γυναίκα του λέει 
”Δυστυχώς αγάπη μου ο γιατρός είπε πως 
δεν έχεις να ζήσεις και πολύ ακόμα…”

ΚΡΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα Κριέ μου δείξε προ-
σοχή στα μπερδεμένα λόγια, στην ασυνέ-
πεια, αλλά και σε κάθε μορφή επικοινωνίας 
σου. Αρκετές αποκαλύψεις μυστικών γίνο-
νται αυτή την περίοδο για αυτό φρόντισε να 
είσαι σίγουρος που εμπιστεύεσαι αυτά που 
δεν θες να φανερωθούν. Θα χρειαστεί να 
κάνεις κάποιες θυσίες για να υπερασπιστείς 
κάτι που αγαπάς πολύ!

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εβδομάδα φίλε μου Ταύρε, 
συγχύζεσαι και είσαι σε διλήμματα για 
ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά 
σου αλλά και τα αισθηματικά σου! Καθυ-
στερούν κάποια σχέδιά σου και αυτό 
σου προκαλεί μία έντονη ανασφάλεια.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Φίλε μου Δίδυμε, η νέα εβδομάδα φέρ-
νει καβγαδάκια, εντάσεις, αλλά και παρε-
ξηγήσεις τόσο για ζητήματα επαγγελμα-
τικά, όσο και για πολύ προσωπικές σου 
υποθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή νιώ-
θεις να μπλοκάρονται. Προσπάθησε να 
αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις, ενώ 
καλό είναι να προστατέψεις το όνομά 
σου από λόγια και κουτσομπο-
λιά που μπορεί να γίνουν εις 
βάρος σου!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρ-
κίνε, αρκετά από όσα 
θα λέγονται γύρω σου 
αυτή την εβδομάδα θα 
σου ακούγονται μπερ-
δεμένα και θα είσαι 
αρκετά αναποφάσιστος, 
περιμένοντας για λίγο αργό-
τερα να πάρεις καθοριστικές απο-
φάσεις. Έχεις την ανάγκη να σκεφτείς και 
να βρεις λύσεις σε φλέγοντα ζητήματά σου 
και αυτό είναι κάτι που θα το κάνεις, προ-
σπάθησε να αποφύγεις την απαισιοδοξία 
όμως! Μία μετακίνηση σε παραθαλάσσιο 
μέρος είναι πολύ πιθανή!

ΛΈΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, αυτή την εβδομάδα 
υπάρχουν πολλές επιθυμίες, σχέδια και 
όνειρα τα οποία αποτελούν το δικό σου 
κίνητρο για να δώσεις έναν μεγάλο αγώνα 
για να ικανοποιήσεις αυτά που θέλεις. 
Πολλά από αυτό που έχεις κατά νου, αφο-
ρούν το παρελθόν σου και αναγνωρίζεις ότι 
τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να διαλευ-
κάνεις τα μυστήρια που σε έχουν πάει πίσω.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Φίλε μου Παρθένε, αρκετά θολό είναι το 
τοπίο των προσωπικών σου σχέσεων αυτή 
την εβδομάδα. Δημιουργούνται καβγαδά-
κια και συγχύσεις με τους ανθρώπους που 
συνδέεσαι στενά και όσο και να προσπα-
θείς να συμβιβαστείς θα αισθάνεσαι ότι οι 
άλλοι γύρω σου ξύνουν τα νύχια τους για 
να σε προκαλέσουν! Επιπλέον, δείξε προ-
σοχή γιατί κάποιος είναι πολύ πιθανό να 
θέλει να σε ξεγελάσει αυτό το διάστημα.

ΖΥΓΟΣ
Φίλε μου Ζυγέ, από το ξεκίνημα της εβδο-
μάδας σε διακατέχει το άγχος και προσπα-
θείς να βάλεις σε μία τάξη τις υποθέσεις 
και τις εκκρεμότητές σου. Πάντα όμως κάτι 
θα συμβαίνει που θα σε πηγαίνει πίσω και 
εκεί είναι που θα θυμώνεις και θα χάνεις το 
πρόγραμμά σου! Ζητήματα άσκησης, δια-
τροφής, προσωπικής ευεξίας μπορείς να τα 
προχωρήσεις, αρκεί να μην μου αρχίσεις 
πάλι τις δικαιολογίες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε μου Σκορπιέ, η εβδομάδα είναι κομ-
μένη και ραμμένη στα μέτρα σου γιατί το 
θετικό της είναι ότι θα έχεις πλούσιες ιδέες, 
εμπνεύσεις, αλλά και ευκαιρίες για ρομα-
ντζάδες , τρυφερότητες, φλερτ και ικανο-
ποιήσεις. Είναι πολύ πιθανό να κάνεις και 
μία μετακίνηση που θα σε αναζωογονήσει 
σημαντικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, κι ενώ προσπαθείς 
να συνέλθεις από την Έκλειψη Σελήνης που 
προηγήθηκε στο ζώδιο σου, οι καταστά-
σεις ακόμα δεν σε αφήνουν. Το τετράγωνο 

Ήλιου – Άρη, φέρνει ενδοοικογενει-
ακές συγκρούσεις ή απλά εσύ 

είσαι ευερέθιστος αρκετά 
και ξεσπάς νεύρα σε πρό-

σωπα που αγαπάς. Η 
σύνοδος Άρη – Ποσει-
δώνα κάνει θολό το 
τοπίο γύρω σου , ενώ 
χρειάζεται να προ-
σέξεις σε ζημιές στο 

σπίτι, ή ακόμα και σε 
επιπόλαιε ς δράσε ις 

δικές σου! 

ΑΙΓΟΚΈΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η εβδομάδα 

ξεκινά με ένταση και εκνευρισμό για ζητή-
ματα εργασιακά και είναι πολύ πιθανό κάτι 
να σου πουν που θα το παρεξηγήσεις! Βάλε 
νερό στο κρασί σου και προσπάθησε αυτό 
το διάστημα να μην ζορίζεις πολύ τον εαυτό 
σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, σε ένα τόσο τετα-
μένο κλίμα εσύ φαίνεται ότι το διασκεδά-
ζεις, περνάς καλά, κάνεις όνειρα και σχέδια, 
ενώ και η αισθηματική σου ζωή αρχίζει να 
γίνεται αρκετά πιο πιπεράτη και ενδιαφέ-
ρουσα! 

ΙΧΘΈΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, η εβδομάδα έχει τους 
εκνευρισμούς τους και το τετράγωνο Ήλιου 
– Άρη σε κάνει ιδιαίτερα απότομο και νευ-
ρικό με τα πρόσωπα που αγαπάς και είναι 
κοντά σου! Δεν παύει όμως αυτές τις μέρες 
να είσαι και αρκετά συγχυσμένος, σε διλήμ-
ματα ή να αναβάλεις σημαντικές αποφά-
σεις, είτε γιατί τα δεδομένα δεν σε καλύ-
πτουν είτε επειδή αισθάνεσαι ότι έχουν 
διαψευστεί κάποια σχέδια και προσδοκίες 
σου! Δείξε προσοχή ποιους ανθρώπους 
εμπιστεύεσαι.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στην λαχαναγορά 
της Αθήνας, 1915

Ζεμενό, 
ΠελοπόννησοςΜΑΡΟΥΣΙ. Μνημείο 

πεσόντων 1912-22 με 
την προτομή του 

Γεωργίου Α

Σύνταγμα 1971

Μονή Aγίου Γεωργίου, 
Φενεός

Κουρείο Απόστολου 
στο Κολωνάκι, 1944ΑΘΗΝΑ. Εργαστήριο 

ραπτικήςΡόδος , 1951

Ωδείο Ηρώδου του 
Αττικού
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Αρνείται πεισματικά να υποταχθεί 
στις βουλές της τουριστικής 
προόδου. Κι όμως, πρόκειται για 
έναν από τους top ανερχόμενους 
προορισμούς της χώρας μας. Ο 
λόγος απλούστατος. Η Ανάφη 
διατηρεί την απλότητά της 
-σε αντίθεση με τη γειτονική 
κοσμοπολίτισσα Σαντορίνη-, 
κερδίζοντας τη συμπάθεια όσων 
αναζητούν κάτι διαφορετικό και 
συνάμα αυθεντικό.

Τ
ο λιμανάκι του Αϊ-Νικόλα δείχνει 
το δρόμο προς τη Χώρα, εκεί ό-
που πρωταγωνιστούν τα κατάλευ-
κα σπίτια τυπικής κυκλαδίτικης αρ-

χιτεκτονικής και τα ηλιόλουστα, υπερυ-
ψωμένα πεζούλια που μοιάζουν να απο-
τελούν συνέχεια του ορίζοντα. Cafe-bars 
και ταβέρνες «ασπάζονται» το νωχελικό 
καλοκαιρινό τέμπο, μεταδίδοντας ανάλο-
γα vibes. Όλος ο κόσμος γίνεται μία πα-
ρέα και με το που μεσημεριάζει ξεχύνεται 
στις παραλίες: το Κατσούνι, το Ρούκουνα 
και τον Μέγα Ποταμό. Exotic αίσθηση και 
όση «ανάπτυξη» απαιτείται, ώστε να πα-
ρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες στους 
λουόμενους.
Η Ανάφη είναι ένας μικρός παράδεισος, 
με ανέγγιχτες φυσικές καλλονές και παρα-
δεισένιες παραλίες με κρυστάλλινα νερά. 
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ανάφη με 
διαταγή του Απόλλωνα ανεφάνη από το 
βυθό του Αιγαίου, για να προσφέρει κατα-
φύγιο στους Αργοναύτες.
Φτάνοντας ο επισκέπτης στον Όρμο του 
Αγίου Νικολάου αντικρύζει στο βάθος την 
υπέροχη Χώρα ν’ απλώνεται αμφιθεατρικά 
πάνω σ’ ένα λόφο. Η Χώρα της Ανάφης 
είναι χτισμένη στα ερείπια του βενετσιά-
νικου κάστρου και έχει ολόλευκα σπίτια με 
θόλους και στενά δρομάκια φτιαγμένα από 
πέτρα. Οι εκκλησίες, οι μικρές πλατείες, 
τα καμαροσκεπή και τα επιπεδόστεγα 
σπίτια, τα στενά δρομάκια και τα ασπρι-
σμένα σκαλάκια δημιουργούν ένα γραφι-
κότατο σύνολο. Τα λείψανα του ενετικού 
κάστρου έχουν ενσωματωθεί στον οικο-
δομικό ιστό του οικισμού. Στα πρότυπα 
της Χώρας Ανάφης, οι Kυκλαδίτες μάστο-
ρες που είχαν μεταναστεύσει στην Αττική 
έχτισαν στη δεκαετία 1860-1870 τον γρα-
φικό οικισμό των Αναφιώτικων στα ριζά 
του βράχου της Aκρόπολης, στην Αθήνα.
Η πεζοπορία, το ποδήλατο και τα γαϊδου-
ράκια που ακόμη χρησιμοποιούν οι ντό-
πιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να ανακα-
λύψετε το νησί μέσα από το δίκτυο μονο-
πατιών, συνολικού μήκους 18 χλμ., που 
διατρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της Ανά-
φης. Στο αναφιώτικο τοπίο ξεχωρίζουν 
τα «φουρνόσπιτα», παλαιές αγροικίες με 
κοιτώνα-αποθήκη και ιδιαίτερα μεγάλο 
φούρνο, και τα «μνημόρια», μικρά οστεο-
φυλάκια σε περίοπτες θέσεις.
Εξερευνήστε την αρχαία πόλη της Ανάφης 
στο λόφο Καστέλι σε πλαγιά του λόφου 
αναπτύσσεται η εντυπωσιακή νεκρόπολη 
με μνημειακούς τάφους και πολυάριθμα 

επιτύμβια γλυπτά. Εξορμήστε μέχρι τη 
θέση «Βρύση», κατάφυτη τοποθεσία στα 
βόρεια του νησιού με τρεχούμενα νερά 
και πλατάνια.
Το ανατολικό άκρο του νησιού παρουσι-
άζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ υψώνε-
ται ο επιβλητικός Κάλαμος (υψ. 480 μ.), 
δεύτερος υψηλότερος μονόλιθος μετά 
το Γιβραλτάρ, αναρριχητικό πεδίο υψη-
λών προδιαγραφών τα τελευταία χρόνια. 
Στους πρόποδες του Καλάμου βρίσκο-
νται το ιερό του Αιγλίτη ή Αναφαίου Απόλ-
λωνα και η Μονή της Ζωοδόχου Πηγής 
(Κάτω Παναγιά). Στην κορυφή του Καλά-
μου φτάνει κανείς στη Μονή της Παναγίας 
της Καλαμιώτισσας (Άνω Παναγιά) μετά 
από πεζοπορία μιάμισης ώρας μέσα από 
ένα επιβλητικό ορεινό τοπίο. Η μεγαλει-
ώδης θέα προς το πέλαγος και τα γύρω 
νησιά αποζημιώνει με το παραπάνω για 
την προσπάθεια!

Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής
Το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής ή 
Παναγίας Καλαμιώτισσας βρίσκεται πάνω 
στο στενό ισθμό που χωρίζει τον κύριο 
όγκο του νησιού από τη χερσόνησο του 
Καλάμου. Είναι χτισμένο στη θέση του 
επιφανούς αρχαίου ναού του Απόλλωνα 
Αιγλήτη, ο οποίος συνδεόταν με το άστυ 
με τη λιθόστρωτη Ιερά Οδό (τμήματα της 
σώζονται μέχρι σήμερα). Σώζονται σε 
αρκετό ύψος τμήματα της τοιχοποιίας τόσο 
του ίδιου του ναού όσο και του περιβό-
λου του, που αποτελούν τμήματα και του 
σημερινού περιβόλου της Μονής.
Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ως τις 
μέρες μας, η Μονή λειτουργεί ως προσκύ-
νημα με εξαιρετική απήχηση μέσα κι έξω 
από τα όρια της Ανάφης. Εκεί γίνεται στις 7-8 
Σεπτεμβρίου το μεγάλο πανηγύρι του νησιού.

Καστέλι
Ο λόφος της αρχαίας πόλης έχει ύψος 327 
μέτρα. Εδώ διακρίνονται τα ερείπια του 
άστεως της πόλης-κράτους των Αναφαίων, 
που ιδρύθηκε πιθανότατα τον 8ο π.Χ. 

αιώνα από Δωριείς αποίκους και κυριάρ-
χησε στη ζωή του νησιού ώς το τέλος του 
αρχαίου κόσμου.
Στο Καστέλλι, είναι ορατή η οχύρωση 
της πόλης και εκτεταμένα κατάλοιπα του 
νεκροταφείου της. Τα ευρήματα από τη 
ρωμαϊκή περίοδο, εποχή ακμής για το 
νησί είναι πλούσια και διεσπαρμένα στην 
περιοχή, με ιδιαίτερα εντυπωσιακή τη 
σαρκοφάγο που βρίσκεται δίπλα στο ιστο-
ρικό ξωκκλήσι Παναγιά στο Δοκάρι.

Κάλαμος
Ο πανύψηλος μονολιθικός βράχος, απρό-
σιτος από τη θάλασσα και δυσπρόσι-
τος από την ξηρά, αποτελεί στο σύνολό 
του μοναδικό μνημείο της φύσης για το 
νησί. Φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και 
παρουσιάζει εντυπωσιακά γεωμορφο-
λογικά στοιχεία. Ο βράχος κατοικήθηκε 
- περιστασιακά τουλάχιστον - στα μεσαι-
ωνικά χρόνια σαν θέση καταφυγίου από 
τους ποικιλώνυμους επιδρομείς.

Παναγία Καλαμιώτισσα
Πάνω στον βράχο του Καλάμου, χτίστηκε 
στα 1715 η μονή της Παναγίας της Καλα-
μιώτισσας, καθώς εκεί σύμφωνα με τον 
τοπικό θρύλο βρέθηκε φορητή εικόνα της 
Παναγίας. Το ερηπωμένο σήμερα μονα-
στήρι αποτελείται από ναό σταυροειδή 
με τρούλλο και μερικά κελιά. Η μοναδική 
θέα από την απόκρημνη τοποθεσία του 
καθώς και η ιδιαίτερη κομψότητα του κτί-
σματος εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη που 
θα ακολουθήσει το μονοπάτι μέχρι εκεί.

Αρχαιολογική Συλλογή Ανάφης
Η Συλλογή αποτελείται από τα αγάλματα 
και τις προτομές που εντοπίστηκαν με ανα-
σκαφές στην περιοχή του νεκροταφείου 
και στην αρχαία πόλη στο Καστέλι. Τα 
εκθέματα της Συλλογής στεγάζονται σε ένα 
μικρό χώρα δίπλα στην Κοινότητα Ανάφης.

Περίπατος
Για τους λάτρεις της πεζοπορίας η Ανάφη 

είναι ο ιδανικός προορισμός. Διαθέτει 
πολλά μονοπάτια που είναι εύκολα προ-
σβάσιμα από τον επισκέπτη. Τα μονοπά-
τια οδηγούν σε όμορφους προορισμούς 
όπως στην Αρχαία πόλη το Καστέλι, στο 
ψηλότερο βουνό της Ανάφης στην Βίγλα, 
καθώς και μονοπάτι που συνδέει την 
Αρχαία Πόλη του νησιού με το Ιερό του 
Απόλλωνα, σημερινό μοναστήρι. Επίσης 
μέσα από τα μονοπάτια μπορεί κανείς να 
φτάσει στις όμορφες αμμουδιές και τους 
μικρούς κόλπους του νησιού, όπως στο 
Κατσούνι, στην Φλαμουρού, στους Αγίους 
Αναργύρους.

 ª Διαδρομή 1
Χώρα – Ρούκουνας – Μέγας Ποταμός – 
Μονή Ζωοδόχου Πηγής (7,8 km, περίπου 
2,5 ώρες)

 ª Διαδρομή 2
Ρούκουνας – Καστέλι (αρχαία πόλη) – 
Άγιος Μάμας – Μονή Ζωοδόχου Πηγής – 
Κάλαμος (9 km, περίπου 3 ώρες)

 ª Διαδρομή 3
Άγιος Δημήτριος – Άγιος Αντώνιος – Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής (7,2 Km, περίπου 3,5 
ώρες,)

 ª Διαδρομή 4
Χώρα – Σταυρός – Ραχίδι – Λάκκους (4 km, 
περίπου 1,5 ώρα)

 ª Διαδρομή 5
Σταυρός – Βίγλα – Παναγίας των Βουβών 
– (Συμιακός – Παναγία Φανερωμένη) – 
Λιβόσκοπος (4 km, περίπου 1,5 – 2 ώρες)

 ª Διαδρομή 6
Χώρα – Άγιος Γεώργιος – Μηλιές – Κάλ-
λιστα – Καστέλι (Αρχαία πόλη) (3,2 km, 
περίπου 2 ώρες)

Ψάρεμα
Όπως όλα τα κυκλαδίτικα νησιά έτσι και 
στην Ανάφη το ψάρεμα είναι ένα επάγ-
γελμα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Το 
ψάρεμα γίνεται από τη θάλασσα με καΐκια, 
βάρκες με τη διαδικασία συρτής, παρα-
γάδι, δίχτυ. Βέβαια κάποιος μπορεί να 
ψαρέψει από τους μικρούς κόλπους του 
νησιού με καλάμι.

Ανάφη: Παρθένος τόπος
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Θα διεξαχθεί από τις 9 Ιουλίου 
έως τις 20 Αυγούστου

Π
ανηγυρικά και με μεγά-
λα ονόματα Ελλήνων αλ-
λά και ξένων καλλιτε-
χνών, με μεγάλο πρωτα-

γωνιστή τον διάσημο Ιταλό τενόρο 
Andrea Bocelli, θα γιορτάσει τα 30 
του χρόνια το Sani Festival. Η δημο-
φιλής μουσική διοργάνωση, που έ-
χει γράψει τη δική του ιστορία στα 
εγχώρια καλοκαιρινά πολιτιστικά 
δρώμενα θα διεξαχθεί φέτος από 
τις 9 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου, 
στο Λόφο της Σάνης στην Χαλκιδι-
κή.
Εδώ και τρεις ολόκληρες δεκαετίες 
το Sani Festival αποτελεί μια ιστο-
ρία αγάπης για τη μουσική και την 
τέχνη, που χάραξε πορεία καινοτο-
μίας, ποιότητας και υψηλής αισθη-
τικής. Μια επιχειρηματική πρωτο-
βουλία πέρα από κάθε προσδοκία, 
που αποτέλεσε γέφυρα μεταξύ του-
ρισμού και πολιτισμού. Μια δια-
δρομή διεθνούς αναγνώρισης και 
εμβέλειας, που συνέδεσε τη γωνία 
αυτή του χάρτη της Ελλάδας με την 
παγκόσμια μουσική σκηνή.
Η τολμηρή ιδέα που γεννήθηκε το 
1992 έμελλε να εξελιχθεί από τις 
πρώτες μελωδίες του Jazz on the 
Hill σε έναν από τους σημαντικότε-
ρους πολιτιστικούς θεσμούς, και ο 
Λόφος της Σάνης στο σημείο όπου 
η θάλασσα, ο ουρανός και το πρά-
σινο συνυπάρχουν αρμονικά με 

τις τέχνες, με φόντο έναν μεσαιω-
νικό πύργο. Τρεις δεκαετίες, 385 
συναυλίες, παραστάσεις, εκδη-
λώσεις: μουσικοί θρύλοι και νέοι 
δημιουργοί από όλον τον κόσμο, 
Έλληνες καλλιτέχνες με το δικό τους 
αποτύπωμα, ανηφορίζουν εδώ και 
τριάντα χρόνια στη σκηνή του Sani 
Festival.
Τιμώντας τη συνεχή πορεία του, 
πιστό στην ποιότητα και το κύρος 
των συναυλιών που προσφέρει, 
το φετινό εορταστικό Sani Festival 
παρουσιάζει ένα πανελλαδικά 
μοναδικό, εντυπωσιακό και ανα-
τρεπτικά φρέσκο πρόγραμμα. 
Ο Λόφος της Σάνης θα υποδε-
χτεί ξένες και ελληνικές συναυλί-
ες-σταθμούς για το φετινό καλο-

καίρι. Ζωντανοί θρύλοι της τζαζ, 
ποπ και ροκ σκηνής για τους οποί-
ους το φεστιβάλ αποτελεί έναν από 
τους λίγους επιλεγμένους σταθ-
μούς στην περιοδεία τους, καλλι-
τέχνες που επιστρέφουν μετά από 
δεκαετίες στην Ελλάδα, αποτελούν 
μερικές από τις μουσικές προτάσεις 
που συνθέτουν τη φετινή γιορτή: 
Chucho Valdés, Paquito D’Rivera, 
Al Di Meola, Jack Savoretti, Bob 
Geldof. Η ροκ και ποπ μουσική 
έρχονται να συμπεριληφθούν για 
πρώτη φορά στο μουσικό ρεπερ-
τόριο του φεστιβάλ, έναν θεσμό 
που συνεχώς εξελίσσεται. Ταυ-
τόχρονα, οι δύο ελληνικές παρα-
γωγές έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για τον εορτασμό των 30 χρόνων 

ένδειξη ενός θεσμού που καινοτο-
μεί και δημιουργεί, με τη συμμε-
τοχή κορυφαίων Ελλήνων ερμη-
νευτών: Μανώλης Μητσιάς, Χρή-
στος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπού-
λου, Πέννυ Μπαλτατζή, Δημήτρης 
Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος 
Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπού-
λου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη 
Πούσκα.
Η μουσική γιορτή θα ολοκληρωθεί 
με την εμβληματική συναυλία, και 
στη σκηνή του Sani Festival θα ανέ-
βει ένας καλλιτέχνης μυθικού βελη-
νεκούς, ο Andrea Bocelli, σε από-
σταση αναπνοής από τον περιορι-
σμένο αριθμό θεατών που θα απο-
λαύσουν το πιο πολυαναμενόμενο 
μουσικό γεγονός του καλοκαιριού!

Α
φιερωμένο στην επέτειο των 100 χρό-
νων από τη Μικρασιατική Καταστροφή  
είναι αφιερωμένο το καλλιτεχνικό φεστι-
βάλ που διοργανώνεται μέσα στον Ιού-

νιο, στο Άλσος της Νέας Σμύρνης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές και θεα-
τρικές παραστάσεις καθώς και αφιερώματα στους 
μεγάλους συνθέτες της Σμύρνης -Παπάζογλου, 
Σουγιούλ, Περιστέρη, Τούντα, Σκαρβέλη- και τη 
μουσική της Μικράς Ασίας. Στις εκδηλώσεις αυτές 
συμμετέχουν σημαντικοί μουσικοί, ερμηνευτές και 
ηθοποιοί μεταξύ των οποίοι οι Ανδρέας Κατσιγιάν-
νης με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, Μπά-
μπης Τσέρτος, Ελένη Δήμου, Στέλιος Διονυσίου, 
Αρετή Κετιμέ, Δήμος Βουγιούκας, Χρίστος Τσια-
μούλης, Αννα Βαγενά, Πέμη Ζούνη, Κώστας Αρζό-
γλου.
Ανάμεσα στις επετειακές εκδηλώσεις συμπεριλαμ-
βάνεται μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή 
του Πολιτιστικού Οργανισμού, σε σκηνοθεσία 
του Βασίλη Βαφέα, με τίτλο «Μνήμες της γειτονιάς 
μας», που παρουσιάζει μαρτυρίες και αφηγήσεις 
απογόνων των πρώτων Σμυρνιωτών που κατοίκη-
σαν την πόλη.
Επιπλέον, στο Άλσος, παρουσιάζεται μια σειρά 
από κινηματογραφικές προβολές με ταινίες-σταθ-

μούς στην ιστορία της Σμύρνης, μεταξύ των οποίων 
εμπορικές επιτυχίες, όπως η «Ευτυχία» και η «Ρόζα 
της Σμύρνης», αλλά και σινεφίλ ταινίες, όπως το 
«1922» του Νίκου Κούνδουρου και το «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» του Παντελή Βούλγαρη, αλλά 
και τα σπουδαία ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, 
«Σμύρνη, η καταστροφή μια κοσμοπολίτικης 
πόλης» και «Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου». Η 
προβολή της ταινίας της Μιμής Ντενίση «Σμύρνη 
μου αγαπημένη» έχει προγραμματιστεί για τον 

Σεπτέμβριο.
Εκτός από το Άλσος, όμως, αξιοποιούνται και οι 
υπόλοιποι ανοιχτοί χώροι της Νέας Σμύρνης για 
τον εορτασμό της επετείου. Σε πάρκα και πλατείες 
παρουσιάζονται παραστάσεις Θεάτρου Σκιών, 
με τον αγαπημένο λαϊκό ήρωα σε ιστορίες από τη 
Μικρά Ασία, ενώ στον Κήπο της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης βιβλιοπαρουσιάσεις, με αφετηρία τη Σμύρνη 
και τις αλησμόνητες πατρίδες, σε συνεργασία με 
μεγάλους εκδοτικούς οίκους και συγγραφείς.

Samos Young 
Artists Festival: 
Το φεστιβάλ νέων 
μουσικών έρχεται 
για 12η χρονιά 

Για μία ακόμη χρονιά η Σάμος  
θα γίνει τόπος συνάντησης 
μουσικών από όλο τον κόσμο. 
Είκοσι δύο νέοι Έλληνες και 
ξένοι ανερχόμενοι μουσικοί 
και καταξιωμένοι καλλιτέχνες 
θα συμμετάσχουν στο φετινο 
«Samos Young Artists Festival» 
που θα διεξαχθεί από τις 7 έως 
τις 13 Αυγούστου στο όμορφο 
νησί του Βορείου Αιγαίου.
Οι συμμετέχοντες θα κάνουν 
πρόβες, θα ανταλλάξουν καλ-
λιτεχνικές σκέψεις και μουσικές 
ιδέες και θα συμπράξουν στη 
σκηνή του αρχαίου θεάτρου 
Πυθαγορείου.
Για 12η φορά, το Samos Young 
Artists Festival καλεί μουσι-
κούς από διάφορες γωνιές της 
υφηλίου στη Σάμο και παρου-
σιάζει ένα εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα ζωντανής μουσικής 
που εκτείνεται από το μπαρόκ 
ρεπερτόριο μέχρι την κλασική 
και ρομαντική μουσική, τη 
μουσική δωματίου, τη μουσική 
φάδο και τη μπόσα νόβα. 
Η Masha Ilyashov και ο Αλέξης 
Καραϊσκάκης – Νάστος, καλλι-
τεχικοί διευθυντές του φεστι-
βάλ και επιμελούνται έχουν 
ετοιμάσει πρόγραμμα επτά 
συνολικά συναυλιών που θα 
πραγματοποιθούν με φυσικό 
φόντο το απέραντο μπλε της 
θάλασσας.
Το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτε-
χνών διοργανώνεται στην ελλη-
νική περιφέρεια, τόσο για τους 
κατοίκους του νησιού, όσο και 
για τους επισκέπτες του. Πρό-
κειται για ένα από τα παλαιό-
τερα φεστιβάλ μουσικής του 
Βορείου Αιγαίου που πραγμα-
τοποιείται από το 2010 ανελλι-
πώς ενώ το 2018 βραβεύτηκε 
από την κριτική επιτροπή του 
Συλλόγου Μουσικής και Κρι-
τικών Θεάτρου ως το «Καλύ-
τερο Περιφερειακό Μουσικό 
Φεστιβάλ στην Ελλάδα». Μέχρι 
σήμερα, έχουν συνυπάρξει 
περισσότεροι από 170 διε-
θνούς φήμης μουσικοί εδραι-
ώνοντας έτσι τη Σάμο και το 
φεστιβάλ ως μουσικό προορι-
σμό. 

Sani Festival: Γιορτάζει τα 30 του χρόνια µε Andrea Bocelli

Νέα Σμύρνη: Τιμά την επέτειο των 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή με πλήθος εκδηλώσεων 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η 
Εθνική Ελλάδας επιβεβαίωσε γι’ ακό-
μη μία φορά ότι βρίσκεται σε κατα-
πληκτική κατάσταση. Μετά τα διπλά 
απέναντι σε Βόρεια Ιρλανδία και Κό-

σοβο, η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ έκανε το 
3/3 στο Nations League επικρατώντας 3-0 της 
Κύπρου.
Η Ελλάδα «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι 
από το πρώτο μέρος. Ο Μπακασέτας με μία γκο-
λάρα άνοιξε το σκορ στο 8’ και τον Παυλίδη στο 
20’ να κάνει το 2-0. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε 
με όμορφο τρόπο ο Λημνιός στο 48’, ο 
οποίος στάθηκε άτυχος στο φινάλε, 
καθώς τραυματίστηκε.
Πλέον, η πρωτοπόρος του ομί-
λου Εθνική είναι στην κορυφή 
με εννέα πόντους και μπορεί 
την Κυριακή (12/6) να κλει-
δώσει την πρώτη θέση.

Ονειρικό ξεκίνημα με 
γκολάρα Μπακασέτα
Η Εθνική Ελλάδας παρατάχθηκε 
σε σχηματισμό 4-3-3 και με τρεις 
αλλαγές σε σχέση με το παιχν ίδι 
απέναντι στο Κόσοβο στην Πρίστινα. Ο 
Σιώπης επέστρεψε αντικαθιστώντας τον Κουρ-
μπέλη, ο Δουβίκας ξεκίνησε αντί του Μασούρα 
και ο Παυλίδης αντί του Γιακουμάκη.
Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο 
και έφτασε κοντά στο γκολ στο 6ο λεπτό. Ο 
Μπάλντοκ με πλάτη βρέθηκε σε πλεονεκτική 
θέση στην περιοχή, όμως το σουτ του ήταν 
κακό με τον Γκόγκιτς να διώχνει. Στη συνέχεια ο 
Μάνταλος αστόχησε με κεφαλιά του.
Τρία λεπτά αργότερα η Εθνική κατάφερε να 
μπει μπροστά στο σκορ με τον συνήθη... ύπο-
πτο. Ο Μπακασέτας εκτός περιοχής έπιασε ένα 
εκπληκτικό βολ πλανέ και έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα για το 1-0, πετυχαίνοντας ένα απί-
θανο γκολ. Ουσιαστικά, ήταν η στιγμή που τα 
πράγματα έγιναν πιο απλά για τους παίκτες του 
Πογέτ.

Ο Παυλίδης έκανε πιο εύκολα τα 
πράγματα
Η Εθνική είχε τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι 

και δεν άργησε η στιγμή για το δεύτερο γκολ. 
Έπειτα από λάθος στην άμυνα της Κύπρου, ο 
Μπακασέτας πήρε την μπάλα έκανε την κίνηση 
προς τα δεξιά, γύρισε στον Παυλίδη, ο οποίος 
με εξουδετερωμένο τον κίπερ σκόραρε.
Σε αυτό το σημείο η Εθνική «κλείδωσε» το παι-
χνίδι. Είχε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού, κρα-
τούσε την μπάλα όταν χρειαζόταν και δεν άφηνε 
τους Κύπριους να γίνουν απειλητικοί. Όλα αυτά 
δίχως μεγάλη προσπάθεια. Στο 40ο λεπτό 
χάθηκε και ευκαιρία με τον Λημνιό να προσπα-

θεί να κρεμάσει ανεπιτυχώς τον Μιχαήλ.
Αμέσως μετά η Κύπρος έκανε την 

πρώτη της ευκαιρία σ το πρώτο 
μέρος. Η Κύπρος έφυγε γρήγορα 
στην κόντρα με τρεις εναντίον 
δύο. Ο Πίττας βρέθηκε απέναντι 
από τον Βλαχοδήμο, όμως ήταν 
άστοχος.

Γκολ ο Λημνιός και δια-
χείριση μέχρι το τέλος

Η Εθνική μπήκε με την ίδια φόρα 
στο δεύτερο μέρος και σκόραρε για 

τρίτη φορά. Ο Λημνιός πραγματοποί-
ησε ωραία την ντρίμπλα πάνω στον Ιωάν-

νου, έκανε το σουτ εκτός περιοχής και έκανε το 
3-0. Σημαντικό γκολ για τον παίκτη της Τβέντε, 
που σκόραρε στην πόλη του Βόλου που μεγά-
λωσε.
Από εκεί και πέρα η Ελλάδα επέκτεινε την δια-
χείριση. Έκανε δύο γρήγορες αλλαγές σ τη 
μεσαία γραμμή με τους Κουρμπέλη και Αλεξαν-
δρόπουλο να παίρνουν τις θέσεις των Μάντα-
λου και Σιώπη. 
Η Εθνική κρατούσε την μπάλα, ηρεμούσε το 
παιχνίδι και άφηνε τον χρόνο να περάσει. Στο 
65’ ο Λαΐφης έπιασε μία κεφαλιά, όμως ήταν 
άστοχος.
Στο 70ο λεπτό η Εθνική έφτασε κοντά στο 4-0 
με τον Μασούρα, ενώ στο 77’ ο Χριστοφή επι-
χείρησε ένα σουτ, με τον Βλαχοδήμο να μπλο-
κάρει με ευκολία. Στο 84’ η Εθνική έχασε νέα 
ευκαιρία με σουτ του Τσιμίκα που χτύπησε στα 
πόδια, με την μπάλα να τα καταλήγει κόρνερ. 
Το παιχνίδι τελείωσε με άσχημο τρόπο, καθώς ο 
Λημνιός αποχώρησε τραυματίας.

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το 3/3 στο Nations League επικρατώντας 3-0 της Κύπρου και πλέον 
κόντρα στο Κόσοβο την Κυριακή (12/6) μπορεί να τσεκάρει το εισιτήριο της πρώτης θέσης.

Ελλάδα - Κύπρος 3-0: Η Εθνική του Ελλάδα - Κύπρος 3-0: Η Εθνική του 
Πογέτ νικάει και αρέσει, στο χέρι της Πογέτ νικάει και αρέσει, στο χέρι της 
η πρωτιάη πρωτιά

Tennis
Σάκκαρη - Μαρίνο 2-1: Βρήκε 
τον εαυτό της, έφερε τούμπα 
το ματς μετά από την 4ωρη 
διακοπή και πέρασε στην 8άδα

Φάνταζε άλλη μια «προπόνηση» στο χόρτο για τη Μαρία Σάκ-
καρη το συναπάντημα με την 31χρονη Καναδή Ρεμπέκα Μαρίνο 
στον β’ γύρο του Nottingham Open. Είχε ν’ αντιμετωπίσει 
άλλωστε το νο109 του κόσμου και μια τενίστρια χωρίς τίτλο στο 
ενεργητικό της. Μόνο που για να φτάσει στο νικηφόρο 2-1, που 

της έδωσε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά, η 26χρονη 
Ελληνίδα και νο5 του κόσμου (νο1 στο ταμπλό) χρειάστηκε αφενός 
κόπο αφετέρου πολύωρη υπομονή.

Ο αγώνας
Η Σάκκαρη άργησε πολύ να μπει στο κλίμα και στην ψυχολογία του 
ματς. Ναι μεν η αντίπαλό της εισήλθε στο κορτ ως το νο109 του 
παγκόσμιο ranking, ωστόσο η μετάβαση από το χώμα στο χορτάρι 
θα έπρεπε να την έχει βάλει σε υποψίες πως οι συνθήκες είναι εντε-
λώς διαφορετικές ανεξαρτήτως δυναμικής και απόστασης που χωρί-
ζει δυο αθλήτριες.
Η Μαρίνο, μια τενίστρια 183 εκατοστών με δυνατό σερβίς, έφερε 
τη Σάκκαρη μπροστά σε μια εξίσωση που δεν μπορούσε να λύσει. 
Αν και πήρε τον πρώτο πόντο που διεκδικήθηκε στον αγωνιστικό 
χώρο, έκτοτε έχασε δώδεκα σερί και βρέθηκε γρήγορα στο 0-3. Το 
οποίο στην εξέλιξη του πρώτου σετ κατέληξε να γίνει 1-6. Η έμπειρη 
Καναδή σέρβιρε από ψηλά και η Σάκκαρη δεν βρήκε ποτέ τις απαι-
τούμενες απαντήσεις έτσι ώστε να ισορροπήσει την κατάσταση και 
να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
Τουλάχιστον δεν επηρεάστηκε πνευματικά από την αρνητική τροπή 
που είχε πάρει ως τότε ο αγώνας, αντιθέτως ατσαλώθηκε πίσω από 
το κακό ξεκίνημα, και επιχείρησε να επανέλθει. Τα λάθη δεν έλει-
ψαν στο δεύτερο σετ με double faults ή άσχημα χτυπήματα, μα ήταν 
φανερό πως η Ελληνίδα έπαιζε καλύτερα, τουλάχιστον όσο σέρβιρε.
Άρχισε μάλιστα με 3/3 κερδισμένα games όταν έστελνε το μπαλάκι 
στην άλλη πλευρά κι αφού μετά από 52 αγωνιστικά λεπτά βρήκε το 
πρώτο break της στο ματς άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για το 6-3 που 
κράτησε ζωντανή την Ελληνίδα. Βέβαια μεταξύ του όγδοου και του 
ένατου game, που της χάρισε το 1-1, μεσολάβησαν τέσσερις ώρες 
απραξίας. Η βροχή στο Νότιγχαμ διέκοψε τη δράση στο κορτ και 
συνεχώς άλλαζε την ώρα επανεκκίνησης. Αναγκασμένες να περιμέ-
νουν στ’ αποδυτήρια οι δύο τενίστριες, επανήλθαν περί τις 19:15.
Η Σάκκαρη πήρε τους πόντους που χρειαζόταν και παρέα με τη 
Μαρίνο μπήκαν στο τρίτο σετ για να ξεκαθαρίσουν οριστικά τους 
λογαριασμούς τους. Υπό το φως της ημέρας και όχι τη μουντάδα της 
συννεφιάς, αφού ο ουρανός ήταν σχετικά καθαρός.
Αυτό που έπρεπε να κάνει η Σάκκαρη ήταν να παίξει ήρεμα, χωρίς να 
βιάζεται. Κανονικά το break στο τρίτο game θα έπρεπε να τη βοηθή-
σει, αλλά χάνοντας το δικό της σερβίς επέτρεψε στην Μαρίνο να κερ-
δίσει ξανά θάρρος. Όσο πιο μεγάλα ήταν τα ράλι τόσο καλύτερο ήταν 
για τη Μαρία, η οποία έκανε δεύτερο break και έκτοτε δεν άφησε τον 
έλεγχο του ματς να της ξεφύγει. Με ορισμένα εντυπωσιακά χτυπή-
ματα, είτε στις γωνίες είτε στο φιλέ, η Ελληνίδα ολοκλήρωσε με 6-3 
το ματς.
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Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5) ε-
πικράτησε του Ντόμινικ Στρί-
κερ (Νο200) 2-0 σετ (6-3, 6-4) 
και πήρε άνετα την πρόκριση 

για τα προημιτελικά του Boss Open στην 
Στουτγκάρδη, όπου θα αντιμετωπίσει τον 
Άντι Μάρει (Νο68). Ο Στέφανος Τσιτσι-
πάς συνδύασε την πρεμιέρα του στο γρα-
σίδι για το 2022 με νίκη, καθώς επικρά-
τησε εύκολα του Στεφάν Ντομινίκ Στρί-
κερ (Νο200) με 6-3, 6-4 για να προκριθεί 
στον προημιτελικό του Boss Open στην 
Στουτγκάρδη.
O Έλληνας μπορεί να μην είχε σε καλή 
μέρα το 1ο service του (45% ευστοχία) 
ωστόσο δεν άφησε περιθώρια στον αντί-
παλό του καταφέρνοντας να σώσει το 
100% των break point που αντιμετώπισε, 
παραχωρώντας μόλις τρεις πόντους πίσω 
από το 1ο του service.
Το 1ο σετ ξεκίνησε αρκετά ισορ-
ροπημένα για τους δύο τενί-
σ τες με τον 19χρονο να 
α π ε ι λ ε ί  π ρ ώ τ ο ς  τ ο 
service του Στέφανου 
σ το 5ο game όταν 
και έφτασε σε διπλό 
b reak  po int  (2-2 
15-40). O Τσιτσιπάς 
παρέμεινε ψύχραι-
μος και κατάφερε να 
πάρει το hold σβήνο-
ντάς τα ενώ στο αμέσως 
επόμενο game έσπασε το 
service του αντιπάλου του. 
Λίγη ώρα αργότερα, το set κατέ-
ληξε στα χέρια του Στεφ με σχετική ευκο-
λία.
Στο 2ο set ο Στέφανος προηγήθηκε γρή-
γορα με 2-0 όμως σε εκείνο το σημείο το 
ματς διεκόπη για περίπου μισή ώρα λόγω 
βροχόπτωσης. 
Στη συνέχεια ο αγώνας συνεχίσ τηκε 
χωρίς break από τις δύο πλευρές με τον 
Στέφανο να παίζει αρκετά σταθερά και 
χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερη πίεση. 
To ματς έκλεισε στο service του Έλληνα 
πρωταθλητή που “σφράγισε” τον πολύ 
ενδιαφέροντα προημιτελικό κόντρα στον 
Άντι Μάρεϊ.
Το ματς του Στέφανου κόντρα στον Μάρεϊ 
γ ια μια θέση στον ημιτελικό του Boss 
Open θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10/6.

Τσιτσιπάς: «Πάντα είναι καλό 
να ξεκινάς με νίκη τη σεζόν στο 
γρασίδι»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του 
επί του Στρίκερ υποστήριξε πως ο αντί-
παλος του είχε τον ενθουσιασμό αλλά δεν 
τα κατάφερε και τόνισε πως κόντρα στον 
Μάρεϊ θα προσπαθήσει να ευχαριστηθεί 
κάθε στιγμή του αγώνα.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε το πρώτο 
του ματς στο γρασίδι στο τουρνουά «Boss 
Open» κόντρα στον Στρίκερ τον οποίο 
κέρδισε με σχετική ευκολία και προκρί-
θηκε στο δεύτερο γύρο όπου θα αντιμε-
τωπίσει τον Άντι Μάρεϊ.
Ο Έλληνας τενίστας μίλησε μετά το τέλος 
της αναμέτρησης για τη μάχη του με τον 
Στρίκερ, τη σεζόν στο χορτάρι, αλλά και 

τον επόμενο αντίπαλο του, τον Άντι 
Μάρεϊ.

«Είναι καλό να ξεκινάς 
με νίκη τη σεζόν στο 

γρασίδι ακόμα και 
κόν τρα σε έναν 
μ ικρότ ε ρο σ ε 
η λ ι κ ί α  α ν τ ί -
π α λ ο.  Έ χο υ ν 
τον ενθουσια-
σμό όταν παί-
ζουν ε ναν τ ίον 

μας και προσπα-
θούν να το βγά-

λουν στο κορτ».

Για το αν του θυμίζει 
λίγο τον ίδιο:

«Ναι μπορώ να δω λίγο τον εαυτό μου 
σε αυτόν. Τα πήγε καλά, κράτησε το σερ-
βίς του και έχει τις προδιαγραφές να πάει 
ψηλότερα. Είναι ένας παίκτης αρκετά ικα-
νός».

Για τον στόχο του στο τουρνουά:
«Πολλές νίκες, να πάρω πόντους και ποτέ 
δεν ξέρεις ίσως φτάσω αρκετά ψηλά».

Για τον Μάρεϊ:
«Έχει περισσότερα παιχνίδια στο χορτάρι 
από μένα. Θα προσπαθήσω να ευχαρι-
στηθώ κάθε στιγμή, τον σέβομαι και θα 
προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου 
εαυτό».

Η 
Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών 
ηττήθηκε 3-0 σετ στο πρώτο της 
φιλικό παιχνίδι με την αντίστοι-
χη της Τουρκίας στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας της για τους Μεσογειακούς 
Αγώνες.
Με ήττα ξεκίνησε τη σειρά των φιλικών 
αγώνων με τη Μεσογειακή ομάδα της 
Τουρκίας στην Σμύρνη το αντιπροσωπευ-
τικό μας συγκρότημα.
Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Μαρτσέλο 
Αμποντάντζα στον πάγκο της γαλανόλευ-
κης, ο Ιταλός τεχνικός έχοντας σημαντι-
κές απουσίες έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 
όλες τις αθλήτριες που είχε στη διάθεση 
του βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα, 
μετά από δύο εβδομάδες σκληρών προ-
πονήσεων.

Στο πρώτο σετ αρχικά υπήρχε ισορροπια 
(6-4), ωστόσο το 12-11 έγινε 17-12 για την 
Τουρκία χωρίς να μπορέσουμε να απειλή-
σουμε με την ανατροπή.
Στο δεύτερο σετ οι Τουρκάλες προηγήθη-
καν γρήγορα με 4-0 και 9-4, με την εθνική 
να μειώνει σε 11-8, εκεί όμως η πίεση των 
αντιπάλων στο σερβίς έφερε το σκορ στο 
16-8 για να έρθει σχετικά εύκολα το 2-0 
με 25-15.
Μεγάλη μάχη έγινε στο τρίτο σετ (ξεκί-
νησε η Κλέπκου αντί της Σπανού) με την 
εθνική να ανατρέπει το εις βάρος της 10-6 
και 17-14 ισοφαρίζοντας σε 17-17. Κάποιες 
κακές επιλογές στην επίθεση έφεραν το 
σκορ στο 10-17 με την Ελλάδα να πλησιά-
ζει στον πόντο (20-19) και να απειλεί μέχρι 
το 23-22 που έγινε 25-22.

Tennis

Τσιτσιπάς - Στρίκερ 2-0: Στα 
προημιτελικά του Boss Open 
χωρίς δυσκολία

Volley

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ 
γυναικών ηττήθηκε 3-0 σετ σε 

Volley

Με δύο αγωνιστικές 
κεκλεισμένων των θυρών 
τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός

Μ
ε ποινή κεκλεισμένων των 
θυρών για δύο αγωνιστι-
κές θα μπει στο νέο πρω-
τάθλημα της Volley League 

Ανδρών ο Παναθηναϊκός καθώς τιμω-
ρήθηκε με καμπάνα από τον αθλητικό 
δικαστή της ΕΣΑΠ.
Η τιμωρία έχει να κάνει με όσα συνέ-
βησαν στο ΟΑΚΑ στον δεύτερο τελικό 
του League Cup στο «Νίκος Σαμαράς» 
κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 22 Μαΐου.
Αναλυτικά, η απόφαση:
«Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο 
της ΕΣΑΠ έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις 
των άρθρων 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 
19, 22, 23, 25, 28, 37, 38, 49 και 50 
του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού 
Ε.Σ.Α.Π.
Λαμβάνον τας υπ’ όψη τους ισχυρι-

σμούς του εγκαλούμενου αθλητικού 
σωματείου με την επωνυμία ‘Παναθη-
ναϊκός ΑΟ, όπως αναπτύχθηκαν τόσο 
προφορικά κατά τη συζήτηση της υπό-
θεσης
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ
στο ως άνω σωματείο για τον αγώνα 
που διεξήχθη την 13.05.2022 μεταξύ 
αυτού και του σωματείου με την επω-
νυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙ-
ΤΩΝ» στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο τελικό 
του League Cup την ποινή αποκλεισμού 
δύο αγωνιστικών ημερών, ποινή χρη-
ματικού προστίμου 5.100 ευρώ (αναλο-
γική εφαρμογή άρθρου 13 Ειδικού Πει-
θαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Π.).
Η Πρόεδρος του Μονομελούς Δικαιο-
δοτικού Οργάνου ΕΣΑΠ».
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Τοξοβολία: Στην 8αδα της Ευρώπης το 
ομαδικό!

 Εξαιρετική παρουσία της εθνικής 
γυναικών στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα τοξοβολίας, μπήκαν 
στην 8αδα της Ευρώπης.

Σ
πουδαία εμφάνιση στο ομαδικό 
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
για τα κορίτσια στην τοξοβολία.
Οι Ευαγγελία Ψάρρα, Μαρία 

Νάσουλα και Ανατολή Γκορίλα, έφτασαν 
ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης, 
όπου το Νο1 του ταμπλό, η Γερμανία, τους 
στέρησε την είσοδο στα ημιτελικά.
Οι Ψάρρα, Νάσουλα και Γκορίλα, κατά-
φεραν να κερδίσουν την Ολλανδία με 6-0 
(επί μέρους σκορ: 51-50, 49-43, 51-48) 
αρχικά για να προκριθούν στην επόμενη 
φάση. Στον προημιτελικό κόντρα στην 
πανίσχυρη Γερμανία δεν τα κατάφεραν και 
ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ (54-50, 55-49, 
57-52), με τις Γερμανίδες να φτάνουν ως 

τον τελικό απέναντι στην Τουρκία.

Αποκλεισμός στις «32» στο απλό 
για Ψάρρα, Νάσουλα
Στο απλό, η Ευαγγελία Ψάρρα και η κόρη 
της, Μαρία Νάσουλα, σταμάτησαν την 
πορεία τους στην φάση των «32»
Η Ψάρρα αντιμετώπισε την Σαγκού από 
την Βρετανία και μετά από έναν αμφίρ-
ροπο αγώνα, ηττήθηκε με 7-3 (25-25, 
26-23, 24-28, 25-29, 22-29) και ολοκλή-
ρωσε την προσπάθειά της εκεί.
Η κόρη της Ψάρρα, η Μαρία Νάσουλα, 
σταμάτησε την πορεία της στην φάση 
των «32» όπου αντιμετώπισε το Νο2 του 
ταμπλό, την Βρετανίδα Χίλι. Στην παρ-
θενική της εμφάνιση στο ευρωπαϊκό, 
πάλεψε το ματς απέναντι στην Χίλι, αλλά 
ηττήθηκε με 6-2 (22-26, 28-27, 24-26, 
25-30) και ολοκλήρωσε την πολύ καλή 
παρουσία της στο Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα.

Η εμφάνιση της Εθνικής ομάδας 
σκυταλοδρομίας 4X400μ. γυναικών 
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Σκυταλοδρομιών στο Ερζερούμ την… 
στέλνει στην Κραϊόβα.

Η 
ελληνική ομάδα θα έχει την ευ-
καιρία για άλλη μια κούρσα στους 
Βαλκανικούς Αγώνες που διεξά-
γεται το επόμενο Σαββατοκύρια-

κο. Στόχος με μια καλή επίδοση να «κλειδώ-
σουν» την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα στο Μόναχο.
Έτσι, η τετράδα με τις Δέσποινα Μουρτά, 
Δήμητρα Γναφάκη, Μαρίτα Αργυρού και 
Ανδριάνα Φέρρα θα αγωνιστεί και στο Βαλ-
κανικό Πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε ότι η 
παραπάνω τετράδα είχε κερδίσει στο Ερζε-
ρούμ με 3.33.65.
Στην Τουρκία είχε ταξιδέψει ως αναπληρω-
ματική η Ευαγγελία Ζυγόρη. Τώρα σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ του Stivotime, θα δοθεί 
ευκαιρία σε άλλη μια καλή αθλήτρια των 
400μ., της Άννας Κιάφα, να συμπεριληφθεί 
στην ομάδα για την Κραϊόβα.

Φετινό ρεκόρ η Ελισάβετ Πεσιρί-
δου στα 100μ. εμπόδια με 13.31 
στο Σαμορίν
Η Ελισάβετ Πεσιρίδου έτρεξε τα 100μ. εμπό-
δια σε 13.31 στο διεθνές μίτινγκ στο Σαμο-
ρίν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βελτίωσε το 
φετινό της ρεκόρ.
Η κορυφαία μας εμποδίστρια κυνηγούσε 
μια καλύτερη επίδοση και τουλάχιστον με το 
13.31 (+2,0) κατέβασε κι άλλο το φετινό της 
ρεκόρ που ήταν 13.33 από το γκαλά γυναι-
κών στη Φιλοθέη. Έκανε καλύτερη κούρσα 
στο μίτινγκ στη Σλοβακία, σε σχέση με την 
περασμένη Δευτέρα στην Πράγα, που έφυγε 
αργά. Στον αγώνα πήρε την 5η θέση. Η αθλή-
τρια της Ιωάννας Σιώμου ετοιμάζεται τώρα 
να τρέξει το επόμενο Σαββατοκύριακο στο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται 
στην Κραϊόβα. Στόχος της μέσα από τις κούρ-
σες να κερδίσει βαθμούς και να διεκδικήσει 
μια θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο 
Μόναχο. Σε ό,τι αφορά το μίτινγκ του Σαμο-
ρίν νικήτρια ήταν η Δανή Μέτε Γκράβεσγκα-
αρντ με 12.92 που είναι εθνικό ρεκόρ. Δεύ-
τερη ήταν η Ιρλανδή Σάρα Λαβίν με 12.95 
που είναι ατομικό της. Τρίτη ήταν η Φινλανδή 
Ρίτα Χούρσκε με 13.02 και τέταρτη η Τσέχα 
Έλενα Γιράνοβα με 13.24.

Η Κατερίνα Στεφανίδη 6η με 

4,50μ. στη Ρώμη
Η Κατερίνα Στεφανίδη με άλμα στα 4,50μ. 
κατέλαβε την έκτη θέση στο επί κοντώ στο 
Diamond League στη Ρώμη. Θα συνεχίσει 
τους αγώνες στις ΗΠΑ.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε 
να κάνει τον αγώνα που ήθελε, καθώς στα 
4,60μ. είχε τρεις αποτυχημένες προσπά-
θειες. Έτσι, δεν μπόρεσε να πάει πάνω από 
τα 4,65μ. που έχει φετινό ρεκόρ. Ξεκίνησε 
τον αγώνα της από τα 4,40μ. που πέρασε 
με τη δεύτερη προσπάθεια, στη συνέχεια 
πέρασε με την πρώτη τα 4,50μ. Όπως έχει 
δηλώσει και μετά τον αγώνα της στη Φιλο-
θέη, όπου είχε υπερβεί τα 4,64μ., θα επι-
στρέψει στις ΗΠΑ για να συνεχίσει την προ-
ετοιμασία της και υπολογίζει σε κάποιους 
αγώνες εκεί, πριν από το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα στο Γιουτζίν.
Σε ό,τι αφορά τον αγώνα στην ιταλική πρω-
τεύουσα, νικήτρια ήταν η Αμερικανίδα Σάντι 
Μόρις με 4,81μ. που είναι η καλύτερη φετινή 
επίδοση στον κόσμο. Δεύτερη ήταν η Βρε-
τανίδα Χόλι Μπράντσο με 4,60μ. και ισο-
βάθμησε στη δεύτερη θέση με την Ιταλίδα 
Ρομπέρτα Μπρούνι.

Η Τατιάνα Γκούσιν συνεχίζει στο 
Κλάντνο και μετά Βαλκανικούς και 
Πανελλήνιο
Η Τατιάνα Γκούσιν συνεχίζει τους αγώνες της 
στο εξωτερικό. Την προσεχή Τρίτη θα πάρει 
μέρος στο μίτινγκ του Κλάντνο και μετά στο 
Βαλκανικό.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάζεται αγώ-
νες, αφού «κυνηγάει» το ράνκινγκ και την 
πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
στο Γιουτζίν. Την περασμένη Δευτέρα αγω-
νίστηκε στην Πράγα. Πέρασε το 1,87μ. και 
είχε σχετικά καλά άλματα στο 1,90μ. Αυτό 
που θέλει είναι στους επόμενους αγώνες της 
να έχει καλά αποτελέσματα. Γι’ αυτό αρχικά 
θα πάρει μέρος την προσεχή Τρίτη 14 Ιου-
νίου στο μίτινγκ του Κλάντνο. Από την πόλη 
της Τσεχίας θα ταξιδέψει απευθείας για την 
Κραϊόβα, όπου το Σαββατοκύριακο διεξάγε-
ται το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Μαζί με την 
Ελευθερία Χριστογεώργου εκπροσωπούν 
την Εθνική ομάδα στη διοργάνωση στο ύψος 
γυναικών. Ακολουθεί το Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα 25-26 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.
Η άλτρια της Ιωάννας Σιώμου έχει φετινό 
ρεκόρ 1,88μ. που πέρασε στο μίτινγκ στην 
Καλλιθέα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 
νο33 στο ράνκινγκ για το Όρεγκον και στο 
Παγκόσμιο μετέχουν στο ύψος γυναικών 32 
αθλήτριες.

Με την ίδια συνταγή η 4X400μ. 
γυναικών στους Βαλκανικούς
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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! 

Μ
ε τον Δημήτρη Σπανό θα 
συνεχίσει σ το «τ ιμόν ι» 
και τη περίοδο (2022-23) 
ο Ιωνικός.

Ο έμπειρος τεχνικός έχει διανύσει δύο 
ιδιαίτερα επιτυχημένες σεζόν με την 
ομάδα της Νίκαιας, μετρώντας έναν 
προβιβασμό στην κορυφαία κατηγο-
ρία και μια αξιοπρεπέστατη πορεία ως 
νεοφώτιστος. Αν όλα πάνε καλά ο Σπα-
νός αναμένεται να ξεπεράσει τον Όλεγκ 
Μπλαχίν, που είναι ο ρέκορντμαν του 
Ιωνικού με 82 αγώνες.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Ιωνικός βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέ-
ωση της συνεργασίας της με τον προ-
πονητή, Δημήτρη Σπανό, για την επό-
μενη σεζόν.
Ο Δημήτρης Σπανός θα βρεθεί γ ια 
τρίτη διαδοχική αγωνιστική περίοδο 
στον πάγκο της ομάδας μας. Ήταν ο 
άνθρωπος που ανέλαβε τον Ιωνικό τον 
Ιούλιο του 2020, καταφέρνοντας στην 
παρθενική του χρονιά να ανεβάσει την 
ομάδα ξανά στην πρώτη κατηγορία.
Η περσινή σεζόν στέφθηκε με από-
λυτη επιτυχία, αφού ο προπονητής μας 
κατάφερε να παρουσιάσει ένα αντα-
γωνιστικό σύνολο, που κοίταζε κάθε 
αντίπαλο στα μάτια και έπαιρνε απο-
τελέσματα σε κάθε έδρα. Ο Ιωνικός 
υπό τις οδηγίες του έφτασε να τερμα-
τίσει στην 7η θέση της Super League 
Interwetten, παρέμεινε αήττητος στη 
διαδικασία των playouts και έσπασε 
το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πλέον, ο 
Δημήτρης Σπανός βάζει πλώρη για να 
γίνει ο μακροβιότερος προπονητής του 
Ιωνικού. Βρίσκεται από το καλοκαίρι 
του 2020 στην ομάδα μας, μετρώντας 
708 σερί ημέρες στον πάγκο της και 63 
παιχνίδια. Κυνηγάει τον Όλεγκ Μπλα-
χίν ο οποίος στην πρώτη του θητεία 
στη Νίκαια παρέμεινε για 805 ημέρες 

(5/15/94-17/02/97) και για 82 αγώνες.
Η οικογένεια του Ιωνικού εύχεται καλή 
τύχη στον Δημήτρη Σπανό για την τρίτη 
στη σειρά χρονιά του στο τιμόνι της 
ομάδας».

Μεσοεπιθετική «βόμβα» ετοι-
μάζει η Νίκη Βόλου!
Εδώ και εβδομάδες η Νίκη Βόλου 
έχει βγει δυνατά στην αγορά με όλα 
τα δυνατά της χαρτιά στο τραπέζι και 
ψάχνει μέσο με ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά που θα μπορεί να κάνει τη δια-
φορά σε σκοράρισμα και δημιουργία.
Τις τελευταίες ώρες αυτός ο παίκτης 
εντοπίστηκε. Η περίπτωση του είναι 
σύνθετη, αλλά αναμένεται να ξεκαθα-
ρίσει τις επόμενες ημέρες. Ο πολύπει-
ρος μεσοεπιθετικός, που μπορεί να 
παίξει και στο κέντρο ως «οχτάρι» έχει 
πάρα πολλές συμμετοχές στη Super 
League και σε τοπ ομάδες, ενώ επίσης 
έχει αγωνιστεί και στο εξωτερικό.
Πιθανόν στα χέρια του να έχει προτά-
σεις και από άλλους συλλόγους, αλλά 
εφόσον οι κυανόλευκοι κινηθούν 
μεθοδικά, μπορούν να τον 
ντύσουν στα κυανόλευκα, 
να τον φέρουν σ τον 
Βόλο και να «γκρεμι-
στεί» το Πανθεσσα-
λικό…

Σ τ η  S u p e r 
League 2 ο Α-
γροτικός Αστέ-
ρας γ ια πρώτη 
φορά μετά τη σε-
ζόν 2016-2017
Ο Αγροτικός Αστέρας έγινε η 
δεύτερη ομάδα, μετά την Παναχα-
ϊκή, η οποία εξασφάλισε την άνοδο στη 
Super League 2 έπειτα από το 1-3 σε 
βάρος του Ηρακλή Λάρισας. Ο Αγρο-
τικός Αστέρας εξασφάλισε την άνοδο 
σ τη Super League 2 μετά το εκτός 
έδρας 3-1 επί του Ηρακλή Λάρισας. Η 
ομάδα του Ευόσμου είναι πλέον στο +4 
από τον πέμπτο ΠΑΟ Ρουφ και επομέ-
νως ακολούθησε την Παναχαϊκή στην 
δεύτερη κατηγορία. Η τελευταία φορά 
που έπαιξε στη Β’ Εθνική ο Αγροτικός 
ήταν τη σεζόν 2016-2017.

Από εκεί και πέρα, η Παναχαϊκή νίκησε 
2-1 τον ΠΑΟ Ρουφ και έκανε το πέντε 
στα πέντε, ενώ η Ηλιούπολη επικρά-
τησε 1-0 της Προοδευτικής. Την τελευ-
ταία αγωνιστική, που θα γίνει το Σάβ-
βατο (11/6, 17.30) θα ξεκαθαρίσει 
ποιες είναι οι άλλες δύο ομάδες που 
θα ανέβουν στη Super League 2.

Ο Γιώργος Πετράκης νέος προ-
πονητής της Κηφισιάς
Η Κηφισιά ανακοίνωσε την πρόσληψη 
του Γιώργου Πετράκη στην τεχνική 
ηγεσία του συλλόγου.
Ο Πετράκης, ο οποίος στο παρελθόν 
είχε δουλέψει στα Χανιά, τον Καραϊ-
σκάκη και στη Λαμία μεταξύ άλλων, 
επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από το 
πέρασμά του από το Λουξεμβούργο 
(Ζενές Ες) και την Κύπρο (Ολυμπιακός 
Λευκωσίας). Στην κυπριακή ομάδα βρι-
σκόταν μέχρι και τα μέσα της σεζόν, 
αποχωρώντας από τον πάγκο της τον 
περασμένο Δεκέμβρη.
Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:
Η ΠΑΕ Κηφισ ιά ανακοινώνε ι την 
έναρξη συνεργασίας με τον Γιώργο 
Πετράκη, ο οποίος αναλαμβάνει την 
τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Ο Γιώργος Πετράκης γεννήθηκε στις 
8 Φεβρουαρίου 1988. Πρώτος σταθ-
μός της καριέρας του ήταν ο ΑΟ Τυμπα-
κίου (2013-’15), εν συνεχεία ο Ηρό-
δοτος (2015-’16) και ο Ερμής Ζωνια-
νών (2016-’17). Το καλοκαίρι του 2017 
μετακόμισε σ τα Χανιά, όπου εργά-
στηκε για ενάμιση χρόνο, πριν ακο-
λουθήσει το εξάμηνο πέρασμα από τον 
πάγκο του Καραϊσκάκη Άρτας.
Το ταλέντο και οι ικανότητές του έφε-
ραν τον Γιώργο Πετράκη πολύ γρή-
γορα (σε ηλικία μόλις 32 ετών) σ τη 
Super League 1 με τη Λαμία, ενώ στη 
συνέχεια εργάστηκε σ το εξωτερικό 
για τη Jeunesse Esch του Λουξεμβούρ-
γου (2020-’21). Ο Ολυμπιακός Λευκω-

σίας της Κύπρου ήταν ο τελευ-
ταίος σταθμός της καριέρας. 

Η ομάδα μας έχει υψηλούς 
στόχους για τη νέα αγω-
νιστική περίοδο, ούσα 
σίγουρη πως μπορεί 
να τους υλοποιήσει με 
τον Γιώργο Πετράκη 
στο “τιμόνι” της.
Η ΠΑΕ Κηφισ ιά τον 

κα λ ω σ ο ρ ί ζ ε ι  σ τ η ν 
οικογένειά της και του 

εύχεται υγεία, τύχη και 
πολλές επιτυχίες.

«Θα παραδώσω τις μετοχές 
της ΑΕΛ στο Δήμαρχο αν δε 
βρεθεί αγοραστής» τόνισε ο 
Κούγιας!
«Θα παραδώσω τ ις με τοχέ ς σ τον 
Δήμαρχο Λαρισαίων εφόσον τις επό-
μενες μέρες δεν εμφανισθεί κανείς 
αγοραστής ώστε να διαχειρισθούν 
αυτός το θέμα σε συνεργασία με τον 
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Και αν δεν βρούνε λύση στις 28 Ιου-
νίου θα αποφασίσω».
Αυτά ήταν τα χθεσινά λόγια του μεγα-

λομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΛ Αλέξη Κού-
για μιλώντας στην «Ελευθερία», χωρίς 
να θέλει να διευκρινίσει αν θα κάνει 
πράξη μια από τις προθέσεις του (ίσως 
η πιο πιθανή…) να τεθεί η ομάδα σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
Ο εφιάλτης ενός υποβιβασμού της ΑΕΛ 
στη Γ’ Εθνική κατηγορία αρχίζει για μια 
ακόμα φορά να αιωρείται, αφού πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι το πιο πιθανό 
σενάριο που εξετάζει ο μεγαλομέτο-
χος της ΠΑΕ ΑΕΛ Αλέξης Κούγιας, όπως 
αποκάλυψε χθες η «Ελευθερία», είναι 
να μπει η ομάδα σε καθεστώς ειδικής 
εκκαθάρισης με ταυτόχρονο υποβιβα-
σμό στη Γ’ Εθνική κατηγορία.
Στην περίπτωση αυτή η ομάδα θα 
παραμείνει δύο χρόνια σ την κατη-
γορία, ενώ ακόμα και σε περίπτωση 
ανόδου θα πρέπει με την επανασύ-
σταση της ΠΑΕ να πληρώσει τα χρέη 
που υπάρχουν προς όλους τους παί-
κτες. Εξ αυτών τα 505.000 ευρώ είναι 
απαιτητά για να μπορέσει η ομάδα να 
κάνει μεταγραφές, υπάρχουν και άλλα 
χρέη περίπου 250.000 ευρώ, ενώ θα 
πρέπει να προσθέσουμε και αυτά που 
οφείλονται στους υπάρχοντες ποδο-
σφαιριστές. Τα μόνο χρέη που θα ακο-
λουθήσουν τον νυν μεγαλομέτοχο είναι 
προς την Εφορία τα οποία συμψηφί-
ζονται οικονομικά με τις οφειλές που 
υπάρχουν προς την ομάδα και ανέρ-
χονται σε πάνω από ένα εκατομμύριο 
ευρώ. Παράλληλα στις προθέσεις του 
είναι να πουληθούν τα δύο πούλμαν, 
ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με 
τις εγκαταστάσεις των Δένδρων.

Ολυμπιακός Βόλου: Κατάπτω-
ση της εγγυητικής με απόφα-
ση της ΕΕΑ!
Δεκτό έγινε το αίτημα που είχαν κατα-
θέσει οι Σκοπελίτης, Κόλα, Γραικός και 
Παπακώστας
Δεκτό έγινε το αίτημα που είχαν κατα-
θέσει οι Σκοπελίτης, Κόλα, Γραικός και 
Παπακώστας κατά του Ολυμπιακού 
Βόλου, με συνέπεια την κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής των ερυθρο-
λεύκων, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Η ενημέρωση της ΕΕΑ:
1. Αίτηση του αθλητή Φίλιππου Σκοπε-
λίτη περί κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής της ΠΑΕ ΝΕΑ ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
2. Αίτηση του αθλητή Γεωργίου Παπα-
κώστα περί κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής της ΠΑΕ ΝΕΑ ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
3. Αίτηση του αθλητή Θωμά Γραικού 
περί κατάπτωσης της εγγυητικής επι-
στολής της ΠΑΕ ΝΕΑ ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
4. Αίτηση του αθλητή Κλέβις Κόλα περί 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής 
της ΠΑΕ ΝΕΑ ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΒΟΛΟΥ 1937.
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
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Η 
Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε 
αναζήτηση προπονητή και ε-
ξετάζει την περίπτωση του 
Γιόαχιμ Λεβ, ο οποίος 

είναι έτοιμος για την επι-
στροφή στους πάγκους 
σύμφωνα με την Bild.
Από το 2006 έως 
και το καλοκαίρι 
του 2021 ο Γιόα-
χιμ Λεβ βρισκό-
ταν σ τον πάγκο 
της εθν ικής Γερ-
μανίας. Έπειτα από 
τον αποκλεισμό του 
από την Αγγλία στο 
Euro, ο Γερμανός προ-
πονητής ήταν μακριά 
από το ποδόσφαιρο.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Bild, 
ο Λεβ είναι έτοιμος να επιστρέψει στη 
δράση. 
Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Παρί 

Σεν Ζερμέν έχει σ το κάδρο της τον 
62χρονο προπονητή, ο οποίος έχει στο 
παλμαρέ του το Παγκόσμιο Κύπελλο 

του 2014.
«Θα ήθελα να κοουτσάρω 

ένα κλαμπ ξανά. Υπήρ-
ξαν προτάσε ις,  τ ις 

οποίες θα εξετάσω 
τις επόμενες εβδο-
μάδες» είχε δηλώ-
σει ο Λεβ στα τέλη 
του Μαΐου.
Σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α 
φάση, προτεραιό-

τητα της Παρί είναι 
να φτάσει σε συμ-

φωνία με τον Μαου-
ρίτσιο Ποτσετίνο, για να 

λυθεί το συμβόλαιό του. 
Το RMC Sport υποστηρίζει πως 

φαβορί γ ια την αν τ ικατάσ ταση του 
Αργεντινού είναι ο Κριστόφ Γκαλτιέ, ο 
νυν τεχνικός της Νις.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζει την 
περίπτωση του Γιόαχιμ  Λεβ 
σύμφωνα με την Bild

Η Ίντερ προσφέρει στον Ντιμπάλα 
τετραετές συμβόλαιο

Έ
πειτα από επτά χρόνια ο Πάου-
λο Ντιμπάλα αποτελεί παρελθόν 
από την Γιουβέντους, την οποία 
αποχαιρέτησε πριν από λίγες μέ-

ρες. Πλέον ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός 
αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέ-
ρας του.
Δυνατά στο κόλπο της απόκτησής του 
έχει μπει η Ίντερ. Μάλιστα, οι νερα-
τζούρι είχαν την πρώτη τους επίσημη 
συνάντηση με τον εκπρόσωπο του 
Ντιμπάλα. Η Ίν τερ προσφέρει σ τον 
28χρονο Αργεντινό τετραετές συμβό-

λαιο.
Ακόμη συμφωνία δεν έχει υπάρξει, 
ενώ στο επόμενο διάστημα θα συζητη-
θούν και λεπτομέρειες όσον αφορά στον 
μισθό του. Πάντως, όπως αναφέρουν τα 
ιταλικά ΜΜΕ, στους νερατζούρι υπάρ-
χει αισιοδοξία για την έκβαση της υπό-
θεσης, παρά τη διαφορά που υφίσταται 
στο οικονομικό σκέλος.
Ο Ντιμπάλα τη φετινή σεζόν με τη 
φανέλα της Γιουβέντους είχε 39 συμμε-
τοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκόραρε 
15 γκολ και μοίρασε έξι ασίστ.

Ο 
Ντάργουιν Νούνιες εμφα-
νίζεται μία ανάσα από τη 
Λίβερπουλ, αφού ήρθε σε 
συμφωνία ο ίδιος και περι-

μένει να συμβεί το ίδιο και με την 
Μπενφίκα.
Ωστόσο, μία πληροφορία του Πορ-
τογάλου δημοσ ιογράφου Πέδρο 
Σεπούλβεδα ίσως προϊδεάζε ι γ ια 
σκληρό πόκερ, σ το οποίο παίζουν 
δύο σπουδαίοι παίκτες, η Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ και ο Ζόρζε Μέντες.
Οι δυο πλευρές φέρονται να συνερ-
γάστηκαν προ εβδομάδων στην προ-
σπάθεια να πείσουν τον 22χρονο επι-
θετικό να καταλήξει στο «Ολντ Τρά-

φορντ», χωρίς να καταφέρουν κάτι.
Ο Σεπούλβεδα υποστηρίζει ότ ι το 
απόγευμα της Πέμπτης ο νέος τεχνικός 
των «κόκκινων διαβόλων», Έρικ τεν 
Χαχ, άφησε τις θερινές διακοπές του 
και ταξίδεψε στην Πορτογαλία για να 
συζητήσει με τον μεγαλοατζέντη για 
τον Ουρουγουανό διεθνή.
Η σφήνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
έρχεται μία μέρα έπειτα από τη γνω-
στοποίηση της συμφωνίας της Λίβερ-
πουλ με τον παίκτη. 
Οι «κόκκινοι» έχουν κάνει πρόταση 
80.000.000 ευρώ στην Μπενφίκα, 
τα οποία μπορούν να αυξηθούν κατά 
20.000.000 με τη μορφή μπόνους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
προσπαθεί να κλέψει τον Νούνιες 
από τη Λίβερπουλ μέσω του Μέντες, 
παρά τα δημοσιεύματα για συμφωνία 
με τους κόκκινους

Ρεάλ: Επίσημα στη Μαδρίτη μέχρι το 
2023 ο Μόντριτς

Ο 
Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει 
να φοράει τη «λευκή» φανέλα 
για ακόμα μία σεζόν, με τη Ρε-
άλ να ανακοινώνει την επέκταση 

της συνεργασίας τους μέχρι το 2023. 
Ο Λούκα Μόν τριτ ς τον Αύγουσ το 
συμπληρώνει μία δεκαετία στη Ρεάλ, 
όμως θα την ξεπεράσει, αφού ανακοι-
νώθηκε η επέκταση της συνεργασίας 
του με τους «μερένγκες».

Ο Κροάτης διεθνής, που είχε έρθει σε 
συμφωνία με τον ισπανικό σύλλογο 
για την ανανέωση του συμβολαίου του, 
ανανέωσε για ακόμα έναν χρόνο και θα 
μείνει στη Μαδρίτη μέχρι το καλοκαίρι 
του 2023.
Ο έμπειρος μέσος έφτασε στη Μαδρίτη 
το 2012 και έκτοτε έχει καταγράψει με 
τη φανέλα της Ρεάλ 436 συμμετοχές, με 
απολογισμό 31 γκολ και 73 ασίστ.

Ο Τζενάρο Γκατούζο αναλαμβάνει τα 
ηνία της Βαλένθια

Η 
Βαλένθια ανακοίνωσε την πρό-
σληψη του Τζέναρο Γκατούζο 
την Πέμπτη (9/6) υπογράφο-
ντας μαζί του συμβόλαιο μέχρι 

το καλοκαίρι του 2024, με τον Ιταλό 
πρώην τεχνικό της Νάπολι να ξεκαθα-
ρίζει τις προθέσεις του από την πρώτη 
στιγμή.
Θέλοντας να «γλυκάνει» τον κόσμο της 
ομάδας, από τη στιγμή που αρκετοί ήταν 
αντίθετοι στην πρόσληψή του (χρεώνοντάς 
του κάποιες ρατσιστικές απόψεις), υπο-
στήριξε πως στόχος του είναι να παίξει 
η Βαλένθια όμορφο και επιθετικό ποδό-
σφαιρο ενώ επεσήμανε πως το «Μεστά-
για» είναι ένα γήπεδο που δημιουργεί 
πρόβλημα σε οποιονδήποτε αντίπαλο.
«Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφα-
νος που είμαι προπονητής της Βαλένθια, 
είναι μία μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστο-
ρία. Όταν μίλησα για πρώτη φορά με τους 
διοικούντες τον σύλλογο, θυμάμαι πως 

ήταν μία σημαντική ημέρα για μένα και το 
τεχνικό μου επιτελείο.
Για μας είναι μεγάλη ευχαρίστηση και 
μεγάλη τιμή, είμαστε έτοιμοι για τη νέα 
σεζόν», τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις 
κατά την παρουσίασή του, για να προ-
σθέσει:
«Έχουμε έναν βασικό στόχο, να παίξουμε 
όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο και 
να κάνουμε υπερήφανους τους οπαδούς 
μας. Δεν έχω αγωνιστεί στο Μεστάγια ως 
παίκτης αλλά ξέρω πως δεν είναι εύκολο 
να παίζεις εδώ.
Είναι ένα γήπεδο που ασκεί μεγάλη πίεση 
στον αντίπαλο, μου αρέσει να λέω πάντα 
ότι έχουμε σεβασμό για όλους αλλά δεν 
υπάρχει κάποιος που να μας φοβίζει. 
Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία.
Δεν είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει 
πολύ η τεχνολογία αλλά αποτελώ μέλος 
ενός συλλόγου που επενδύει πολλά στην 
τεχνολογία.»
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Αισθητά βελτιωμένη εμφανίστηκε η Κύπρος κόντρα στη 
Βόρεια Ιρλανδία, για τη δεύτερη αγωνιστική του Πρωτα-
θλήματος Εθνών, σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας με 
αντίπαλο το Κόσοβο. 
Ήταν όμως άστοχη, δεν αξιοποίησε τις λίγες αλλά καλές 
ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν και έμεινε στο 0-0, 
παίρνον τας τον ένα βαθμό της ισοπαλίας. Κορυφαίες 
ευκαιρίες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το 
δοκάρι του Κατελάρη (43’), το τετ α τετ του Τζιωνή (63΄) και 
η προσπάθεια από κοντά του Κορρέα (82’), μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ.
Η Κύπρος χωρίς να εντυπωσιάσει, ήταν καλύτερη και είχε 
τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη του διάρκεια, το 
πάλεψε και έψαξε το γκολ μέχρι και το τελευταίο λεπτό. 
Το δικαιούτο με βάση την απόδοση και την εικόνα της στο 
γήπεδο, ωστόσο δεν ήρθε. Θετικό πρόσημο παίρνει και η 
αμυντική λειτουργία της Εθνικής, με μοναδική αδράνεια 
τη φάση του 83ου λεπτού, όταν από κοντά ο ΜακΚαν ήταν 
άστοχος.

Το ματς
Καλύτερη η Κύπρος στα πρώτα λεπτά. Είχε διάθεση για επίθεση 
και έψαξε για τους διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή, χωρίς 
όμως ιδιαίτερη επιτυχία. 
Η Β. Ιρλανδία σταδιακά ισορρόπησε και πήρε τον έλεγχο της ανα-
μέτρησης, χωρίς όμως επίσης να απειλεί. Κορυφαία στιγμή στο 
πρώτο ημίχρονο, ήταν το πολύ δυνατό και μακρινό σουτ του Κατε-
λάρη (43’), το οποίο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενού-
μενων.
Όπως και στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο το αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα μπήκε με περισσότερη διάθεση, πίεσε για το 
πρώτο γκολ στη διοργάνωση και δημιούργησε μερικές πολύ καλές 
ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν αξιοποίησε. 
Στο 52′ ο Πίττας καθυστέρησε, ενώ θα μπορούσε να βρεθεί φάτσα 
με τον Φάρελ. Ο Τζιωνής στο 63′ νικήθηκε σε τετ α τετ από τον 
τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων και στο 82′, ο Κορρέα στο 
ντεμπούτο του με την Εθνική, μετά από εκτέλεση κόρνερ, από 
καλή θέση και υπό πίεση έστειλε την μπάλα άουτ. 
Μοναδική καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος για την Β. Ιρλανδία, με 
τον ΜακΚαν στο 83′, μετά από αδράνεια της άμυνας. Από πολύ 
κοντά και αφύλαχτος ήταν άστοχος. 
Έτσι, το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με την Κύπρο να ψάχνει το γκολ 
μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του Γιόργκγι.

Βαθμολογία
1.Κόσοβο 1 3 1-0-0
2.Ελλάδα 1 3 1-0-0
3.Βόρεια Ιρλανδία 2 1 0-1-1
4.Κύπρος 2 1 0-1-1

Απόφαση του Τιμούρ Κετσπάγια χαρακτήρισε 
την αποχώρηση του Γεωργιανού προπονητή ο 
Χρίστος Πουλλαΐδης.

Μ
ιλώντας στην εκπομπή «Χωρίς VAR» στην 
Cablenet ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος 
της «Κυρίας» ανέφερε ότι η διαφωνία ή-
ταν στους συνεργάτες του, υπενθύμισε 

πως ο ίδιος τον έφερε πίσω στην ομάδα πριν τρία καλο-
καίρια και ξεκαθάρισε πως ήταν ενήμερος και σύμφω-
νος για την πρόσληψη Λάρκου.
Αναλυτικά η τοποθέτηση
«Με τον Τιμούρ, τον οποίο εκτιμούμε αφάνταστα, θα 
ήταν άδικο να μηδενίσουμε ότι έχει κάνει. Είτε κάθεται 
στον πάγκο της Ανόρθωσης είτε όχι του ευχόμαστε τα 
καλύτερα. Είχε γίνει μια αξιολόγηση για το επιτελείο του. 
Για κάποιους κρίναμε ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή, εκεί 
υπήρξε μια διαφωνία. Εμείς τον Τιμούρ τον θέλαμε, και 
τον θέλουμε. Το θέμα παραμένει ανοικτό ακόμα και δεν 
θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω. Τον Τιμούρ τον αγα-
πάμε και το ξέρει, εγώ τον είχε φέρει πίσω στην Ανόρ-
θωση τη δεύτερη φορά. Θέλαμε να παραμείνει 
γιατί έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Η 
απόφαση ήταν καθαρή δική του, άρα τι 
να πούμε, σεβαστή».
Αν η πρόσληψη Λάρκου προϊδέ-
αζε για την αποχώρηση Κετσπά-
για: «Πριν προσληφθεί ο κ. Λάρ-
κου είχα δύο συναντήσεις με τον 
Τιμούρ και ήταν με τη σύμφωνο 
γνώμη του. Και έφθασαν τα πράγ-
ματα σε ένα σημείο και συναντηθή-
καμε όλοι μαζί. Πρώτα συναντήθηκα 
με τον ένα και μετά τον άλλο. Ήταν όλα 
καλά».
Αναλυτικά οι σημαντικότερες τοποθετήσεις 
του Χρίστου Πουλλαΐδη
Αρχική τοποθέτηση: «Σίγουρα, μπαίνουμε σε μια νέα 
εποχή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την 
ευκαιρία για να επικοινωνήσω με τους Ανορθωσιάτες. 
Όλοι είμαστε υπηρέτες αυτής της μεγάλης ιδέας».
Δεν πετύχατε τους στόχους σας. Είναι σε εξέλιξη πολλά 
θέματα, θέλει ο κόσμος να μάθει σε ποιο σημείο βρί-
σκονται οι εξελίξεις με τον Τιμούρ Κετσπάγια: «Με 
τον Τιμούρ, τον οποίο εκτιμούμε αφάνταστα, θα ήταν 
άδικο να μηδενίσουμε ότι έχει κάνει. Είτε κάθεται στον 
πάγκο της Ανόρθωσης είτε όχι του ευχόμαστε τα καλύ-
τερα. Είχε γίνει μια αξιολόγηση για το επιτελείο του. Για 
κάποιους κρίναμε ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή, εκεί 
υπήρξε μια διαφωνία. Εμείς τον Τιμούρ τον θέλαμε, και 
τον θέλουμε. Το θέμα παραμένει ανοικτό ακόμα και 
δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω.
Για την πρόσληψη του Νεόφυτου Λάρκου: «Ο Νεό-
φυτος Λάρκου είναι και επίσημα ο αθλητικός διευ-

θυντής της Ανόρθωσης, πιστεύω θα πετύχουμε τους 
στόχους που θέσαμε και θα μας βάλει στη νέα εποχή. 
Δεν είναι δουλεία ενός, αλλά αρκετών. Και στο σημείο 
αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστη-
καν το προηγούμενο διάστημα. Εμείς ως νέα διοίκηση 
θέλουμε να δουλέψουμε και να φέρουμε καινοτόμες 
ιδέες».
Αν η πρόσληψη Λάρκου προϊδέαζε για την αποχώρηση 
Κετσπάγια: «Πριν προσληφθεί ο κ. Λάρκου είχα δύο 
συναντήσεις με τον Τιμούρ και ήταν με τη σύμφωνο 
γνώμη του. Και έφθασαν τα πράγματα σε ένα σημείο 
και συναντηθήκαμε όλοι μαζί. Πρώτα συναντήθηκα με 
τον ένα και μετά τον άλλο. Ήταν όλα καλά».
Για τον Ουάρντα: «Ο Ουάρντα είναι μια μοναδική περί-
πτωση, δεν θα βρεις άλλη στην ιστορία του κυπριακού 
ποδόσφαιρου χαρακτήρα σαν τον Ουάρντα. Κάναμε 
μια ξεχωριστή προσπάθεια, υπερβάλαμε εαυτό με μια 
προσφορά η οποία είχε ημερομηνία λήξης και η οποία 
έχει περάσει. Τώρα, αν θέλει ο ίδιος ξέρει που θα μας 
βρει».
Για τις διαφωνίες με τον Ευγένιο Χαμπουλλά: «Πολλές 

φορές διαφώνησα με τον κ. Χαμπουλλά. Δυο 
άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους 

είχαν διαφορετικές αντιλήψεις. Πάντα 
όμως όταν έβραζε το σίδερο πηγαί-
ναμε μαζί για να φανεί στον κόσμο 
ότι είμαστε ενωμένοι, για το καλό 
της Ανόρθωσης».
Για τα οικονομικά δεδομένα 
στην εταιρεία και τη νέα σεζόν: 
«Σίγουρα φέτος οικονομικά είναι 

πολύ δύσκολη χρονιά, όχι μόνο 
έχουμε να πληρώσουμε ένα σωρό 

αποζημιώσεις, τα ζυγίσουμε όλα και 
παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Η οικογέ-

νεια Πουλλαΐδη είναι εδώ, θα είμαι αρωγός 
στην προσπάθεια, το χέρι μπαίνει βαθιά στην τσέπη. 
Είχαμε και ένα έλλειμμα από πέρσι, όλα θα καλυφθούν. 
Διαβεβαιώνω τους Ανορθωσιάτες ότι η Ανόρθωση θα 
παραμείνει ανταγωνιστική. Αν θέλει ο Λάρκου παί-
κτη που θα κοστίσει, αλλά θα φέρει τη διαφορά, θα 
τον φέρουμε, δεν θα διστάσουμε, μέσα στα πλαίσια 
πάντοτε. Το άλλο που θέλω να ακούσει ο Ανορθωσι-
άτες είναι value for money. Όταν φέρνεις παίκτη των 
250 ή 280 πρέπει να ψάξεις τα πάντα. Να τον δεις ο 
ίδιος, πώς παίζει, πώς συμπεριφέρεται, να τον φέρεις 
να μιλήσεις. Όταν είναι 20.000 τον χρόνο, και να κάνεις 
λάθος δεν θα σου κοστίσει, αλλά στις 250-300.000 
τα περιθώρια λάθους στενεύουν, πρέπει το κάθε τι 
να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Θέλουμε ελκυστική 
ομάδα να τη χαίρεται το μάτι σου και να αγωνίζεται 
90′ να φέρνει το αποτέλεσμα, να λέει ο Ανορθωσιάτης 
ναι, αυτή η ομάδα μου αρέσει, παίζει ελκυστικό ποδό-
σφαιρο».

Πουλλαΐδης: «Θέλουμε τον Τιμούρ, 
καθαρά δική του απόφαση»

Κύπρος – Βόρεια Ιρλανδία 0-0: 
Βελτιωμένη η Εθνική
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Παναθηναϊκός - Λάρισα 89-43: Έκανε 
τη δουλειά και προκρίθηκε στους 
τελικούς της Stoiximan Basket League

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν για πρώτη φορά τόσο σοβαρός στη σειρά με τη Λάρισα, πήρε με άνεση τη 
νίκη στο Game 5 των ημιτελικών (89-43) και προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Αυτή τη φορά, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν ο εαυτός 
του και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Λάρισα. 
Οι πράσινοι πήραν με άνεση τη νίκη στο Game 5 της 
ημιτελικής σειράς (89-43) και μαζί το εισιτήριο για τους 
τελικούς της Stoiximan Basket League, εκεί όπου θα 
αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.
Με διψήφιο προβάδισμα ήδη από το 5’ του αγώνα, ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν προβληματίστηκε στο ελά-
χιστο, πάτησε το γκάζι και μετέτρεψε σε παράσταση για 
ένα ρόλο το παιχνίδι. Από την άλλη, η Λάρισα ήταν εκτός 
κλίματος από τις πρώτες κιόλας κατοχές, αδυνατώντας 
να διαβάσει την αντίπαλη άμυνα και να πάρει σωστά 
σουτ. Μοιραία λοιπόν, ο Φώτης Τακιανός είδε την 
ομάδα του να περιορίζεται σε ρόλο κομπάρ-
σου και να χάνει κάθε δικαίωμα ελπί-
δας στο... θαύμα.
Ο Οκάρο Γουάιτ ήταν ο 
πλέον εντυπωσιακός 
παίκτης του Πανα-
θηναϊκού ΟΠΑΠ, 
δεδομένου πως 
δεν έχασε σουτ 
(17 πόντοι με 
6/6 εντός παι-
διάς) στα 25’33’’ 
που χρησ ιμο -
ποιήθηκε, ενώ ο 
Γιώργος Παπαγιάν-
νης έγραψε ακόμη 
ένα νταμπλ νταμπλ (10 
πόντοι, 10 ριμπάουντ σε 
25’29’’) τη φετινή σεζόν. 
Για τη Λάρισα, ο Στέφαν Μού-
ντι έμεινε χαμηλά με 6 πόντους (2/8 
σουτ), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 
27’10’’ συμμετοχής.
Εξάλλου, στο ΟΑΚΑ βρέθηκε για πρώτη φορά μετά 
από σχεδόν δύο χρόνια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο 
οποίος όμως δεν έμεινε μέχρι το τέλος. Για την ακρίβεια, 
αποχώρησε στη διάρκεια του πρώτου μέρους, μετά από 
αποδοκιμασίες που ακούστηκαν προς το πρόσωπό του 
από μερίδα φιλάθλων στο πέταλο των οργανωμένων.
Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φρόντισε να καταδείξει από 
πολύ νωρίς πως δεν πρόκειται να... διαπραγματευτεί 
τη νίκη. Το +10 (12-2) του 6ου λεπτού έβαλε από νωρίς 
τις βάσεις για την πράσινη επικράτηση, με τη Λάρισα να 
έχει σε εκείνο το σημείο 1/9 σουτ και πολλές κακές επι-
λογές στην επίθεση.

Όσο μάλιστα ο Στέφαν Μούντι παρέμενε ανενεργός επί 
της ουσίας στην επίθεση (μοναδική έκλαμψη ένα τρίπο-
ντο από το logo του ΟΑΚΑ), η ομάδα του Φώτη Τακια-
νού ήταν αδύνατο να επιστρέψει. Η διαφορά έφτασε στο 
+16 (28-12) για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στο τέλος της 
πρώτης περιόδου, η οποία βρήκε τους γηπεδούχους να 
έχουν 6/8 τρίποντα (ο Οκάρο Γουάιτ είχε 3/3 εξ αυτών).
Από εκεί και πέρα, μέχρι την ανάπαυλα τα πράγματα 
δεν άλλαξαν δραματικά. Πολύ απλά γιατί οι γηπεδού-
χοι είχαν την ενέργεια και τη διάθεση να δείξουν ποιος 
είναι το αφεντικό. Στην αντίπερα όχθη, οι παίκτες των 
φιλοξενούμενων ήταν εγκλωβισμένοι και έπαιρναν ως 
επί το πλείστον σουτ υπό κακές προϋποθέσεις. Γι αυτό 

κιόλας η διαφορά συνέχισε να παίρνει την 
ανιούσα, μέχρι το +23 (46-23) του 

ημιχρόνου που είχε τον Γιώργο 
Παπαγιάννη να μετράει 4 

πόντους και 10 ριμπά-
ουντ. Παρεμπιπτό-

ντως, οι γηπεδού-
χοι είχαν 10/20 
δίπον τα, 8/15 
τρίπον τα και 
11 ασίστ για 2 
λάθη, ενόσω οι 
φιλοξενούμενοι 
μετρούσαν 7/17 

δίποντα, 3/15 τρί-
ποντα και 6 ασίστ 

για 5 λάθη.
Με την εκκίνηση του 

δεύτερου μέρους, οι παί-
κτες του Γιώργου Βόβορα συνέ-

χισαν να παίζουν με το πόδισ το 
γκάζι. Δεν έδειχναν την παραμικρή διάθεση 

να χαλαρώσουν, είχαν υπομονή στην επίθεση και με 
όπλο τα καλά ποσοστά στο τρίποντο οδήγησαν τη δια-
φορά ακόμη ψηλότερα. Ο Οκάρο Γουάιτ παρέμενε αλάν-
θαστος (17 πόντοι με 6/6 σουτ), ο Νεμάνια Νέντοβιτς 
βρήκε καλύτερο ρυθμό και κάπως έτσι δημιουργήθηκε 
το +38 (73-35) του 30ού λεπτού, στο οποίο οι γηπεδού-
χοι είχαν 56% στα σουτ εντός παιδιάς (μόλις 29% οι 
φιλοξενούμενοι).
Όπως ήταν λογικό, το τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε 
διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Γιώργο Βόβορα να 
κάνει την απαιτούμενη διαχείριση εν όψει των τελικών. Η 
ουσία άλλωστε ήταν πως ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκανε 
το καθήκον του απέναντι σε μια ομάδα που ενθουσίασε 
στη σειρά.

Ολυμπιακός - Προμηθέας 
106-69: Με σκούπα και με 
τρεις κατοστάρες

Χαμηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο 
Προμηθέας για τον Ολυμπιακό, 
που τον συνέτριψε για τρίτη φορά 
σε ισάριθμους αγώνες, για το 3-0 
στην ημιτελική σειρά της Stoiximan 
Basket League. Το 106-69 έστειλε 
τους Πειραιώτες στους τελικούς, 
την ώρα που η σειρά Παναθηνα-
ϊκός - Λάρισα βρίσκεται στο 2-1, 
με το γεγονός της βραδιάς να είναι 
οι άγριες αποδοκιμασίες από τον 
κόσμο που πήγε στο Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας προς τον Δημή-
τρη Αγραβάνη. Τρεις κατοστάρες, 
συνολική διαφορά 110 πόντων και 
11/12 κερδισμένα δεκάλεπτα για 
την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζ-
ώκα, που δεν έκανε το 12/12 χάρη 
στο 27-27 της 4ης περιόδου στο 
Game 1.
Εντυπωσιακός πλουραλισμός από 
τους ερυθρόλευκους, που γύρι-
σαν με ταχύτητα την μπάλα, ήταν 
ξανά αποτελεσματικοί στη ρακέτα, 
είχαν καλή εκτέλεση από την περι-
φέρεια, μεγάλη πίεση πάνω στη 
μπάλα και γενικώς αποφασιστι-
κότητα, συνέπεια και σοβαρότητα. 
Λίγα πράγματα, ξανά, από τους 
Πατρινούς που πήραν 13 πόντους 
από τον Μάρκους Φόστερ αλλά 
τον είδαν να ταλαιπωρείται από 
τα φάουλ και τελικά να αποχωρεί 
με πέντε σε μόλις 21:40. Στη σειρά 
των μικρών τελικών ο Προμηθέας 
θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο της 
σειράς Παναθηναϊκός - Λάρισα.
Ο αγώνας
Ένα γρήγορο 11-0 στο ξεκίνημα 
του αγώνα έβαλε από νωρίς τον 
Ολυμπιακό στον ρόλο του οδη-
γού. Το 15-7 στο πέμπτο λεπτό 
ήταν αποτέλεσμα των 6/9 σουτ 
που είχαν οι γηπεδούχοι από τρία 
κλεψίματα και έξι ασίστ, με τον 
Προμηθέα να έχει 5/5 δίποντα στο 
πρώτο δεκάλεπτο και να το κλεί-
νει στο -7 (26-19) που ήταν... τιμη-
τικό. Οι Πειραιώτες μπήκαν στο 
δεύτερο δεκάλεπτο με 10-0 για να 
στείλουν τη διαφορά στους 17, ο 
ΜακΚίσικ έβαλε τρίποντο για το 
39-20 στο 15’, ο Σλούκας μοίραζε 
τη μία ασίστ πίσω από την άλλη και 
το 50-33 του ημιχρόνου δεν άφηνε 
ελπίδες στους φιλοξενούμενους 

για συνέχεια της σειράς. Το 77% 
των γηπεδούχων στο δίποντο και 
οι 19 ασίστ για τα 22 καλάθια τους, 
σε συνδυασμό με τους 20 περισ-
σότερους πόντους στη ρακέτα και 
τις 2/9 βολές των Πατρινών, είχαν 
κρίνει την αναμέτρηση.
Με τη διαφορά να έχει ανοίξει, το 
γεγονός της τρίτης περιόδου ήταν 
οι αποδοκιμασίες του κόσμου 
προς τον Δημήτρη Αγραβάνη. Το 
ματς απέκτησε μια άγρια ομορ-
φιά, όμως ένα σερί 11 εκτόξευσε 
τη διαφορά στους 25 (76-51) στο 
29’, με αποτέλεσμα να μην υπάρ-
χει πραγματική αντίσταση από τον 
Προμηθέα την ώρα που ο Ολυ-
μπιακός έκανε ό,τι ήθελε και στις 
δύο πλευρές του παρκέ. Το μόνο 
που περίμενε ο κόσμος των ερυ-
θρόλευκων ήταν η κατοστάρα. Ο 
ΜακΚίσικ έγραψε το 96-58 με τρί-
ποντο στο 35’, ο Λαρεντζάκης πήρε 
τη σκυτάλη για το μακρινό σουτ 
του 99-61 στο 36’ και ο ΜακΚί-
σικ έσπασε την κατοστάρα μέσα σε 
αποθέωση.
Περήφανος που ήταν και παραμέ-
νει μέλος του Ολυμπιακού δήλωσε 
ο Κώστας Παπανικολάου μετά από 
την σκούπα επί του Προμηθέα στα 
ημιτελικά της Stoiximan Basket 
League. Ο πολύπειρος περιφερει-
ακός αναφέρθηκε στην απόφαση 
της διοίκησης των ερυθρόλευ-
κων να αποχωρήσουν από την Α1, 
λέγοντας πως αυτή η κίνηση οδή-
γησε στην αλλαγή στο ελληνικό 
μπάσκετ.
«Εχουμε πετύχει τους δύο στό-
χους που είχαμε θέσει και μένει ο 
τελευταίος, που μένει να τον κυνη-
γήσουμε κι αυτόν. Είμαστε πει-
νασμένοι όλοι, ο οργανισμός, ο 
κόσμος. Περάσαμε καταστάσεις 
παράξενες που δεν είχαμε συνη-
θίσει. Περάσαμε μια δυνατή από-
φαση της διοίκησης που οδήγησε 
στην αλλαγή του ελληνικού μπά-
σκετ και προσωπικά νιώθω περή-
φανος που ήμουν σε αυτό το κομ-
μάτι. Ο κόσμος έκανε πολλή υπο-
μονή, ήταν δίπλα σε όλες αυτές τις 
καινοτόμες ιδέες και είναι διψα-
σμένος και αυτός» ήταν τα λόγια 
του Παπανικολάου
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Ελλάδα - Κύπρος 3-0: Η Εθνική Ελλάδα - Κύπρος 3-0: Η Εθνική 
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