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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Υπάρχει ένας 

τρόπος για να 

αποφύγεις την 

κριτική. Να μην 

κάνεις τίποτα, να 

μην λες τίποτα, 

να είσαι τίποτα” 

Αριστοτέλης 

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας και να έχετε 

πάντα την υγειά σας, το 

πολυτιμότερο αγαθό της 

ύπαρξης μας, που πλέον 

περνάει μεγάλη δοκιμασία με όλες αυτές τις νέες 

ασθένειες, μικρόβια και μεταλλάξεις που κάθε 

ημέρα μας βομβαρδίζουν κι έχουμε φτάσει στο 

σημείο να μην ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε 

και τι να αγνοούμε γιατί θα «παίζει κι αυτό».

Καλά μου φιλαράκια είμαι σίγουρος ότι και εσείς 

φυσικά, εμείς περισσότερο λόγω δουλειάς, κάθε 

ημέρα ακούτε και τα καινούρια περιστατικά από 

γνωστούς, φίλους και συγγενείς για πράγματα 

που συμβαίνουν πλέον τόσο συχνά που χάνεις 

το μέτρημα. Τον μήνα που μας πέρασε μόνον στο 

Τορόντο κλάπηκαν έξι χιλιάδες αυτοκίνητα, 

διαρρήξεις, μονομαχίες μεταξύ συμμοριών ηλικίας 

από 16 ετών.

Έλεος! Που πάμε; Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι 

για να πάνε σχολείο ή αθλητισμό και δεν ξέρουμε 

τι θα ακούσουμε και αισθάνεσαι αγαλλίαση κι 

ευτυχία όταν βλέπεις και γυρίζουν με ασφάλεια 

σπίτι. Βλέπεις πλέον ότι με την υπέρογκη τιμή 

της βενζίνης η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 

έχει μειωθεί αισθητά. Κάποιος που εργάζεται στο 

Τορόντο και μένει μια ώρα για να πάει και μια ώρα 

για να έρθει δεν του φτάνει το εβδομαδιάτικο. Ένα 

διαμέρισμα με ένα δωμάτιο έχει περάσει τα $1800 

το μήνα και βάλε. 

Το σούπερ-μάρκετ στο τέλος θα γίνει σαν τα 

μουσεία, θα πηγαίνεις για να βλέπεις τα φαγώσιμα 

που πλέον δεν μπορείς να απολαύσεις. Φεύγεις 

για να ταξιδέψεις και πας στο αεροδρόμιο και 

δεν ξέρεις αν το αεροπλάνο θα πετάξει στην 

Ευρώπη. Πολλές εταιρείες που δεν έχουν 

προσωπικό βάζουν ακόμα και τις αεροσυνοδούς 

να φορτώνουν τις βαλίτσες και δεκάδες άλλα 

παραδείγματα που ξεπροβάλλουν κάθε ημέρα, 

τα οποία λίγα χρόνια πριν θα τα διάβαζες και 

θα νόμιζες ότι είναι ιστορίες επιστημονικής 

φαντασίας.

 Περπατώ αδέλφια στον δρόμο και βλέπω άντρες 

και γυναίκες κολλημένους με δυο κινητά στο χέρι. 

ΕΛΕΟΣ. Πας στο drive in να πάρεις ένα σάντουιτς 

και περιμένεις 20 λεπτά περισσότερο γιατί κάποιος 

ηλίθιος ή ηλίθια είναι με το κινητό και δεν 

προχωράει για να δώσει παραγγελία και κορνάρεις 

από αγανάκτηση για το μέχρι που θα φτάσει η 

«μακακία» κάποιων ανθρώπων.

Σταματάω εδώ γιατί πάλι συγχίστηκα με αυτή τη 

νέα καθημερινότητα. Θέλω να είστε καλά και οι 

μεγαλύτεροι μην ξεχνάτε… τα χάπια σας για να 

ζείτε και να ψιλοταλαιπωρείστε. Κατά τα άλλα 

είναι όμορφη η ρουφιάνα η ζωή!!!

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Καλό ταξίδι, καλό καλοκαίρι
 κι όπου κι αν πάτε να προσέχετε

Οι καιροί άλλαξαν πρέπει να προσέχουμε
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επικαιρότητα

Τέλος η ενισχυμένη εποπτεία για την Ελλάδα, το Eurogroup άναψε το 
«πράσινο» φως: «Ιστορική ημέρα», είπε ο Σταϊκούρας

Π
ερίπου δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της 
επίπονης προσπάθειας της χώρας μας, το 
Eurogroup ανοίγει τον δρόμο για τον τερματι-
σμό της ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας και 

επιβεβαιώνει την αποδέσμευση της δόσης των 748 εκατ. 
ευρώ για την εξυπηρέτηση του χρέους της χώρας μας.
Σήμερα, το Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας 
στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικο-
νομικές της προοπτικές, με βάση την 14η έκθεση ενισχυ-
μένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όπως αναφέρουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρω-
ζώνης «Το Eurogroup χαιρέτισε την εκτίμηση των ευρω-
παϊκών θεσμικών οργάνων ότι υφίστανται οι απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η αποδέσμευση 
της έβδομης δόσης των μέτρων περιορισμού του χρέους, 
ύψους 748 εκατ. ευρώ.
Δεδομένης της επιτυχούς εκτέλεσης του μεγαλύτε-
ρου μέρους των δεσμεύσεων πολιτικής της Ελλάδας, 
οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης χαιρέτησαν 
επίσης την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην 
παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία μετά τη λήξη της στις 
20 Αυγούστου 2022. Αυτό, σε συνδυασμό με την προη-
γούμενη κατάργηση των capital controls και την πλήρη 
αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ , θα αποκαταστήσει 
τις συνθήκες ομαλότητας στην Ελλάδα για πρώτη φορά 
από το 2010.
Όπως αναφέρει η κοινή απόφαση των υπουργών Οικο-
νομικών της Ευρωζώνης “με την επιφύλαξη της συμπλή-
ρωσης των εθνικών υποχρεώσεων, η Ομάδα Εργασίας 
του Eurogroup και το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF ανα-
μένεται να εγκρίνει την μεταφορά ισοδύναμων ποσών 
SMP-ANFA και τη μείωση στο μηδέν του αυξημένου επι-
τοκιακού περιθωρίου για ορισμένα δάνεια του EFSF, 
αξίας 748 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά.
Η παρατεταμένη αβεβαιότητα που σχετίζεται με την παν-
δημία καθώς και η παγκόσμια αστάθεια που δημιουρ-
γήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία υπογραμμίζουν 
την ανάγκη να συνεχιστεί η αποφασιστική αντιμετώ-
πιση των υφιστάμενων μεσοπρόθεσμων κινδύνων και 
προκλήσεων που αναφερθηκαν στην δέκατη τέταρτη 
έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, συμπεριλαμβανομέ-
νων του δημόσιου χρέους, των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, της ανεργίας και της ενίσχυσης του αναπτυξια-
κού δυναμικού.
Παράλληλα το Eurogroup υπενθυμίζει ότι βάσει της πρό-
τασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το καθεστώς της ̈σκλη-
ρής επιτήρησης” της ελληνικής οικονομίας θα λήξει μετά 
την 20η Αυγούστου καθώς “η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει 
το μεγαλύτερο μέρος των μεταρρυθμίσεων που έχει συμ-

φωνήσει με την ΕΕ».

Δήλωση Σταϊκούρα
O υπουργός Οικονομικών  Χρήστος Σταϊκούρας χαρα-
κτηρίζει ιστορική τη σημερινή ημέρα καθώς σημειώ-
νει ότι με την  συνεδρίαση του Eurogroup, κλείνει ένα 
δύσκολο κεφάλαιο για την Ελλάδα που άνοιξε το 2010.
Αναφέρει επίσης ότι η χώρα επιστρέφει, πλέον, στην 
ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να τοποθετείται ως 
εξαίρεση στην Ευρωζώνη.
Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρή-
στου Σταϊκούρα
«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα.
Επιτυγχάνεται ένας μεγάλος εθνικός στόχος.
Δρομολογείται η έξοδος της Ελλάδος από το καθεστώς 
της Ενισχυμένης Εποπτείας, αυτό το καλοκαίρι.
Κλείνει, έτσι, μαζί με την πρόωρη εξόφληση των δανείων 
από το Διεθνές Νομισματικό  Ταμείο και την άρση των 
κεφαλαιακών περιορισμών, ένα δύσκολο κεφάλαιο για 
την Ελλάδα.
Ένα κεφάλαιο που άνοιξε το 2010. Η Ελλάδα επιστρέφει. 
Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και 
παύει να αποτελεί εξαίρεση στην Ευρωζώνη.
Η σημερινή απόφαση του Eurogroup αναγνωρίζει τις 

μεγάλες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και την 
μεταρρυθμιστική ατζέντα στο πεδίο της οικονομίας της 
σημερινής Κυβέρνησης.
Παρά τις μεγάλες, πολλαπλές, εξωγενείς κρίσεις, τις 
σημαντικές αβεβαιότητες και τις νέες  προκλήσεις, 
παγκοσμίως, έχουμε αποδείξει, πολίτες και πολιτεία, ότι 
μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Η Ελλάδα αναπτύσσεται, αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται!
Κοιτάμε μπροστά με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση!».

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν είναι πια το 
«μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης
Για σημαντική εθνική επιτυχία κάνει λόγο σε δήλωσή του 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας 
την απόφαση του Eurogroup να βάλει τέλος στην ενισχυ-
μένη εποπτεία της ελληνικής οικονομίας.
«Η Ελλάδα και οι Έλληνες υποδέχονται, σήμερα, 
μία σημαντική εθνική επιτυχία: με τη σφραγίδα του 
Eurogroup, η οικονομία μας απελευθερώνεται, πλέον, 
από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας. Κλείνει, έτσι, 
ένας επώδυνος κύκλος που άνοιξε πριν από 12 χρόνια. 
Και, ταυτόχρονα, ανοίγει μία νέα εποχή αυτόνομων επι-
λογών για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των 
πολιτών της.
Έτσι, μετά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και 
την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ, επιτυγχάνεται και ο 
τρίτος στόχος που εξαρχής είχε θέσει η κυβέρνηση ανοί-
γοντας τον δρόμο για τον μεγάλο εθνικό στόχο: την ανά-
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας που ξεκλειδώνει ακόμη 
περισσότερες ευκαιρίες ευημερίας για όλους. Και όλα 
αυτά ενώ, εδώ και τρία χρόνια, μένει σταθερό το τιμόνι 
του τόπου, παρά τις συνεχείς εξωγενείς κρίσεις και τις 
αλλεπάλληλες προκλήσεις.
Την εξέλιξη αυτή συνοδεύουν τα νεότερα στοιχεία του 
Ευρωβαρόμετρου, σύμφωνα τα οποία οι πολίτες εμπι-
στεύονται, τώρα, περισσότερο τους ευρωπαϊκούς, αλλά 
και τους εθνικούς θεσμούς. Μία απάντηση στον λαϊκι-
σμό. Που αποδεικνύει ότι, μαζί με την οικονομική ευρω-
στία, η Πολιτεία ανακτά και τη λαϊκή αποδοχή, την οποία 
τόσο πολύ είχαν κλονίσει οι δοκιμασίες όλων των προη-
γούμενων ετών.
Η Ελλάδα δεν είναι, πια, το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώ-
πης. Αλλά ένας αξιόπιστος εταίρος. Ένα κράτος που δεν 
δέχεται υποδείξεις, αλλά συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. 
Που δεν αδικείται, αλλά ηγείται. Με το βλέμμα στην ανά-
πτυξη της οικονομίας και τη σκέψη στην ανακούφιση της 
κοινωνίας. Μετατρέποντας τα καθημερινά βήματα προς 
τα εμπρός, σε ένα μεγάλο άλμα προς το μέλλον. Για την 
Ελλάδα που αξίζουμε.»

«Η Ελλάδα επιστρέφει στην 
ευρωπαϊκή κανονικότητα και 
παύει να αποτελεί εξαίρεση 
στην ευρωζώνη», δήλωσε ο 
Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, από το Eurogroup 
στο Λουξεμβούργο
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Χ
ειραψία αντάλλαξαν στην Οχρίδα, 
στο περιθώριο του Φόρουμ Δι-
αλόγου των Πρεσπών 2022, ο υ-
πουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-

διας με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου. Ο ένας ανέβαινε στο βήμα 
και ο άλλος κατέβαινε.  Ο διάλογος ήταν ως 
εξής: 
Δένδιας: Μεβλούτ!
Τσαβούσογλου: Νίκο! Πώς είσαι;
Δένδιας: Τι πίνεις;
Τσαβούσογλου: Καφέ, εσπρέσο. Ήταν μια 
μεγάλη μέρα.
Δένδιας: Ήρθες κατευθείαν...
Τσαβούσογλου: Όχι τούρκικο καφέ. Στην 
Τουρκία λέμε τούρκικο καφέ, εσείς λέτε 
ελληνικό καφέ, αλλά είναι ο ίδιος καφές.
Νωρίτερα, οι κ.κ Νίκος Παναγιωτόπου-
λος και Χουλουσί Ακάρ είχαν μία ολιγόλε-

πτη συζήτηση στο περιθώριο της συνόδου 
των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤ0. Μετά την 
τυπικά θερμή χειραψία, όπως επιβάλλεται 
από τους καλούς τρόπους, οι δύο υπουγοί  
είχαν μία ολιγόλεπτη συζήτηση, με πρωτο-
βουλία του Τούρκου υπουργού Άμυνας.
«Δεν μπορούμε να πάμε έτσι» είπε κατά 
πληροφορίες ο Έλληνας υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στον 
Τούρκο ομόλογό του, αναφερόμενος στην 
όξυνση των λεκτικών προκλήσεων από την 
πλευρά της Άγκυρας. Ο Έλληνας υπουργός 
Εθνικής Άμυνας είπε  πως πρέπει να στα-
ματήσουν οι εντάσεις και οι προκλήσεις 
καθώς και οι παραβιάσεις και οι λεκτικές 
επιθέσεις από την πλευρά της Τουρκίας. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Χουλουσί 
Ακάρ άκουσε τις παρατηρήσεις ωστόσο δεν 
φαίνεται να τοποθετήθηκε σχετικά. 

Τι πίνεις; Εσπρέσο: Ο διάλογος Δένδια - 
Τσαβούσογλου στην Οχρίδα

Ο υπουργός Εργασίας μετείχε στο 
Συμβούλιο Υπουργών Απασχόληση 
της ΕΕ – Στο επίκεντρο της συζήτησης 
οι κατώτατοι μισθοί, οι ψηφιακές 
πλατφόρμες, η ισότητα των φύλων και 
η απασχόληση ατόμων με αναπηρία

H 
Οδηγία για Επαρκείς Κατώτατους 
Μισθούς έχει πολλά κοινά σημεία 
με την διαδικασία που ακολουθή-
σαμε και ισχύει στην Ελλάδα για 

τον ορισμό του κατώτατου μισθού», επεσή-
μανε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την 
παρέμβασή του σήμερα στο Συμβούλιο Υ-
πουργών Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης.
Στο συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα των 
κατώτατων μισθών, οι ψηφιακές πλατφόρ-
μες, η ισότητα των φύλων 
και η απασχόληση ατόμων 
με αναπηρία.
Στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
υπερψηφίστηκε το κείμενο 
της Οδηγίας όπως διαμορ-
φώθηκε μετά την ολοκλή-
ρωση των διαπραγματεύ-
σεων με το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο.
Ο Κωστής Χατζηδάκης 
σημείωσε ότι η οδηγία επιτυγχάνει ισορρο-
πία ανάμεσα στο δίκαιο αίτημα να έχουν όλοι 
οι εργαζόμενοι μέρισμα από την ανάπτυξη 
και την ανάγκη διαφύλαξης της ανταγωνιστι-
κότητας των οικονομιών της Ε.Ε. και υπενθύ-
μισε την σημαντική αύξηση του κατώτατου 
μισθού (7,5% από 1ης Μαΐου, 9,7% σωρευ-
τικά μαζί με την αύξηση που εφαρμόστηκε 
από 1ης Ιανουαρίου) που αποφάσισε φέτος 
η κυβέρνηση, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς 
φορείς.
«Οι επαρκείς μισθοί», πρόσθεσε, «απο-
τελούν ουσιώδες συστατικό στοιχείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και είναι 
καλό νέο για τους Ευρωπαίους εργαζόμε-
νους».
Κατά τη συνεδρίαση η γαλλική προεδρία ενη-
μέρωσε το Συμβούλιο για τις εξελίξεις σχε-
τικά με την Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής αναφορικά με την βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας στις ψηφιακές πλατ-
φόρμες.

Ο κ. Χατζηδάκης κατά την παρέμβασή του, 
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας 
την ανάγκη να ρυθμιστεί ο χώρος με δίκαιο 
και αποτελεσματικό τρόπο, νομοθέτησε 
έγκαιρα για την προστασία των προσώπων 
που εργάζονται μέσω πλατφόρμας. Ιδιαί-
τερα τόνισε μάλιστα την επιπλέον προστασία 
που παρέχεται στους αυτοαπασχολούμενους 
στις πλατφόρμες, με τη δυνατότητα να συνδι-
καλίζονται, αλλά και με την κάλυψη του εξο-
πλισμού τους από τις εταιρείες με τις οποίες 
συνεργάζονται.
Στη συζήτηση για το «ευρωπαϊκό εξάμηνο», 
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων τάχθηκε υπέρ των πρωτοβουλιών που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την κοινωνική του 
διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες.

Πρωτοβουλίες για την απασχόλη-
ση, τις δεξιότητες 
και την αντιμετώπι-
ση της φτώχειας
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε 
για την πρόοδο ως προς 
την επίτευξη των στόχων 
που τέθηκαν στη Σύνοδο 
Κορυφής του Πόρτο τον 
Μάιο του 2021 για την 
απασχόληση, τις δεξιότη-
τες και την αντιμετώπιση 

της φτώχειας. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε 
πως η κυβέρνηση υλοποιεί ένα φιλόδοξο 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τον εκσυγ-
χρονισμό της αγοράς εργασίας, την αναβάθ-
μιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, 
την ενδυνάμωση του συστήματος εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης και την ενίσχυση της κοι-
νωνικής προστασίας, ενώ τάχθηκε υπέρ της 
διακρατικής συνεργασίας για τη βελτίωση 
του κοινού αποτελέσματος.
Στην ατζέντα του Συμβουλίου επίσης ήταν η 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση 
των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η προ-
στασία των εκτοπισμένων ατόμων, λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία.
Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου 
συμπεριλαμβανόταν εξάλλου η έγκριση 
της Οδηγίας για την ισόρροπη εκπροσώ-
πηση των Φύλων στα Διοικητικά Συμβού-
λια των Εισηγμένων Εταιριών, η οποία θέτει 
ως στόχο τη συμμετοχή των γυναικών στα 
Δ.Σ. των συγκεκριμένων εταιρειών σε ποσο-
στό 40%.

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα υπέρ της 
Οδηγίας για τους ευρωπαϊκούς 
κατώτατους μισθούς 
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Η δημοσιογράφος Αφροδίτη Υψηλάντη αφηγήθηκε περιστατικό από την συνεργασία της με τον 
εκλιπόντα δημοσιογράφο

Γ
ια την συνεργασία της με τον Γιώρ-
γο Τράγκα αλλά και τον επεισοδια-
κό τους τσακωμό, μίλησε η δημο-
σιογράφος Αφροδίτη Υψηλάντη η 

οποία βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής 
T-Live.
«Συνεργαζόμουν με τον Γιώργο Τράγκα, 
όταν ήμουν αρχισυντάκτρια της εκπο-
μπής του στο Star. Αφού τελείωσε η 
εκπομπή μας είχε πει να βρεθούμε όλοι 
μαζί να συζητήσουμε. Παιδιά λέει δεν 
θα σας πληρώσω τώρα γιατί τα λεφτά τα 
έχω βάλει στην τράπεζα και δεν μπορώ 
να σας τα δώσω», ανέφερε αρχικά η 
δημοσιογράφος για τα λόγια του Γιώρ-
γου Τράγκα.
Και συνέχισε για την έντονη στιγμή που 
έληξαν τη συνεργασία τους: «Η εκπομπή 
είχε τελειώσει για τη σεζόν, ήταν καλο-
καίρι και θα πηγαίναμε ο καθένας τις δια-
κοπές του. Δεν βλέπεις μου λέει, κανείς 
δεν διαμαρτύρεται, μόνο εσύ. Και του 
λέω, αν διαμαρτυρηθούν τα παιδάκια 
αυτά, δεν πρόκειται να ξαναβρούν δου-
λειά. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ του λέω και 
εάν δεν μου δώσεις τα λεφτά μου τώρα 
σε μετρητά, θα πάω στην Επιθεώρηση 
Εργασίας.
Πετάγεται από το γραφείο, πετάει την 
καρέκλα και έρχεται κατά πάνω μου, 
με σπρώχνει και πάει να σηκώσει το 
χέρι του. Μπαίνουν οι συνάδελφοι στη 
μέση», είπε η Αφροδίτη Υψηλάντη για το 
περιστατικό.
Όσο για την τελευταία κουβέντα που 
άκουσε από τον Γιώργο Τράγκα, η ίδια 
μετέφερε χαρακτηριστικά: «Θα στα 
δώσω μωρή αλλά δεν θα ξαναπατήσεις 
το πόδι σου εδώ», είπε η Αφροδίτη  Υψη-
λάντη η οποία βρέθηκε στο πλατό της 
εκπομπής T-Live με την Τατιάνα Στεφα-
νίδου.

Στα 140 εκατ. η περιουσία του 
Τράγκα
Σύμφωνα με τα νεότερα οικονομικά 
δεδομένα, η αμύθητη περιουσία του 
εκλιπόντος δημοσιογράφου και εκδότη 
Γιώργου Τράγκα ξεπερνά τις αρχικές 

εκτιμήσεις που την έφεραν στα 100 εκατ. 
ευρώ και πλησιάζει στα 140 εκατ., αφού 
μόνο η αξία των ράβδων χρυσού που 
βρέθηκαν σε τραπεζική θυρίδα που δια-
τηρούσε στο εξωτερικό ανέρχεται στο 
ποσό των 5 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή διευρύνεται ο κύκλος 
των προσώπων των οποίων η περιουσία 
δεσμεύτηκε από την Οικονομική Εισαγ-
γελία, αλλά και ο κατάλογος των εμπλε-
κόμενων προσώπων που συνέβαλαν 
στην αύξηση της περιουσίας του αποβι-
ώσαντος δημοσιογράφου.

Το άκρως αποκαλυπτικό πόρισμα των 
περίπου 60 σελίδων της Αρχής Καταπο-
λέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος), με το οποίο 
δεσμεύτηκε το σύνολο των περιουσι-
ακών στοιχείων και τραπεζικών λογα-
ριασμών (και καταθέσεων) του εκλιπό-
ντος και της συζύγου του Μαρίας Καρρά, 
φτάνοντας στα χέρια του Οικονομικού 
Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκα, άνοιξε 
τον ασκό του Αιόλου.
Σε μια πρώτη ανάγνωση του πορίσματος 
της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου 
χρήματος, επικεφαλής της οποίας είναι 
ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προ-
κύπτει ότι στο όνομα του Γιώργου Τρά-
γκα, αλλά και σε εκείνο της Μαρίας 
Καρρά βρέθηκαν υπερπολυτελή ακί-
νητα σε περιοχές-φιλέτα τόσο του εξω-
τερικού όσο και της Ελλάδας, καταθέσεις 
και θυρίδες σε τράπεζες, ράβδοι χρυ-
σού, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα κ.λπ.
Σύμφωνα με το πόρισμα, σε τραπε-

ζική θυρίδα του εξωτερικού βρέθηκαν 
ράβδοι χρυσού αγνώστου προελεύσεως 
και χωρίς κανένα επίσημο έγγραφο που 
να επιβεβαιώνει τη νομιμότητα απόκτη-
σής τους. Η αξία αυτών των ράβδων χρυ-
σού, σύμφωνα με απολύτως διασταυ-
ρωμένες πληροφορίες, ανέρχεται στο 
ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα, τα 
οποία άλλα είναι μόνο στο όνομα του 
εκλιπόντος και άλλα στον ίδιο και τη 
σύζυγό του, είναι τέσσερα στο Μονακό, 
ένα στο Παρίσι, ένα στο Σεν Τροπέ, δύο 
στην Πολιτεία (σχεδόν κολλητά τα δύο 
αυτά ακίνητα, όπου στο ένα έμενε μαζί 
με την κυρία Καρρά όταν βρίσκονταν 
στην Ελλάδα και στο άλλο διαμένουν η 
πρώην σύζυγός του και ο γιος τους Γιάν-
νης Τράγκας) και δύο στη Μύκονο.
Ακόμη, στο πόρισμα αναφέρεται ότι 
ανήκουν στην περιουσία του αποβιώ-
σαντος δημοσιογράφου διαμερίσματα 
στην Ουάσινγκτον, στο Μπέβερλι Χιλς, 
στο Λας Βέγκας, στο Μαϊάμι και ένα στο 
Olympic Tower της 5ης Λεωφόρου στο 
Μανχάταν κ.ο.κ.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο εκλιπών 
ήταν φορολογικός κάτοικος του Μονακό, 
κάτι που περιπλέκει την εισαγγελική 
έρευνα, χωρίς αυτό να σημαίνει αρχικά 
κάτι, αφού είχε δραστηριοποίηση (επι-
χειρηματική και επαγγελματική) και στην 
Ελλάδα, αλλά και υποχρεώσεις. Μάλι-
στα, λόγω της εκδοτικής και δημοσιο-
γραφικής του ιδιότητας έπρεπε να κατα-
θέτει κάθε χρόνο δηλώσεις περιουσια-
κής κατάστασης («πόθεν έσχες»).
Από τις πρώτες κινήσεις των εισαγγελι-
κών αρχών ήταν η κατάσχεση του συνό-
λου της περιουσίας (όση έχει αποκαλυ-
φθεί μέχρι τώρα) του Γιώργου Τράγκα 
και της συζύγου του Μαρίας Καρρά. Η 
τελευταία μάλιστα είχε μαζί με τον απο-
βιώσαντα δημοσιογράφο κοινούς λογα-
ριασμούς και θυρίδες σε τράπεζες, ενώ 
ήταν και μέτοχος στις επιχειρήσεις που 
διατηρούσε εκείνος. Επίσης, κάποια από 
τα 17 ακίνητα που βρέθηκαν ήταν στο 
όνομα και των δύο, δηλαδή του Γιώργου 
Τράγκα και της κυρίας Καρρά.

Γιώργος Τράγκας: «Θα στα δώσω μωρή τα 
λεφτά, αλλά δεν θα ξαναπατήσεις το πόδι σου 
εδώ»

Θεία της 22χρονης 
αθλήτριας στίβου που 
πέθανε ξαφνικά στην 
Κομοτηνή: «Δεν ήταν 
εμβολιασμένη»

Π
έπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες έφυγε ξαφνικά από 
τη ζωή η 22χρονη αθλήτρια στίβου Γεωρ-
γία, την ώρα της προπόνησης, το απόγευ-

μα της Τρίτης, στην Κομοτηνή.
Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ανακοπή άγνωστης 
αιτίας, με την θεία της νεαρής γυναίκας να μην μπο-
ρεί, πάντως, να καταλάβει πώς με εξετάσεις καθα-
ρές φεύγει έτσι αναπάντεχα ένα υγιέστατο κορίτσι.
Εκείνο που ξεκαθαρίζεται, την ίδια ώρα, από την 
οικογένεια της αθλήτριας είναι ότι δεν είχε εμβολι-
αστεί για τον κορωνοϊό. 
Δίδεται, έτσι, τέλος στην παραφιλολογία που είχε 
δημιουργηθεί γύρω από το εμβόλιο και κατά πόσο 
αυτό ευθυνόταν για τον αιφνίδιο θάνατο της Γεωρ-
γίας.
«Είναι ανακοπή. Δεν είναι εμβολιασμένη που κάθο-
νται και λένε. Δεν ήταν η Γεωργία εμβολιασμένη, 
ήταν αντίθετη σε όλα αυτά» τόνισε θεία της 22χρο-
νης στο Mega.
«Έκανε, έκανε (εξετάσεις), όλα ήταν εντάξει. Δεν 
ξέρω, μακάρι να ήξερα. Κι εμείς αυτό λέμε τι να έχει 
γίνει» πρόσθεσε η γυναίκα για την ανιψιά της. 
Ακριβείς απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι 
ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις της Γεωρ-
γίας.
«Ήταν η περίοδος εξεταστικής πάνω και είχε άγχος 
παράλληλα έκανε και τις προπονήσεις. Είχε και τον 
πατέρα της με το πρόβλημα που είχε. Ήταν φτω-
χοί άνθρωποι, πάρα πολύ φτωχοί και όλα αυτά την 
καταρράκωσαν» τόνισε γείτονας της αδικοχαμένης 
κοπέλας.
Η 22χρονη φοιτήτρια μετά το τέλος της εξεταστικής 
σκόπευε να επιστρέψει στο πλευρό του πατέρα της 
στην Κρήτη, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προ-
βλήματα υγείας.
Συγκλονίζουν τα όσα είχε εκμυστηρευτεί σε συγ-
γενή της λίγες μέρες πριν.
«Ο πατέρας έχει καρκίνο και είναι σε πολύ άσχημη 
κατάσταση. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, 
την είχε συναντήσει μια ξαδέλφη μου στα Χανιά και 
της είπε ότι φεύγει. Θα πάει να δώσει κάποια μαθή-
ματα, που χρωστάει αλλά θα γυρίσει γρήγορα γιατί 
ο πατέρας της είναι σε άσχημη κατάσταση» υπο-
στήριξε συγγενής της 22χρονης.
Η Γεωργία όμως δεν γύρισε ποτέ. Η καρδιά της την 
πρόδωσε και «έσβησε» στο ταρτάν στίβου, που 
τόσο λάτρευε.
«Είναι μια αθλήτρια… Ήταν μια αθλήτρια δυστυ-
χώς. Αγαπητή σε όλους και σε όλον τον κόσμο. Είναι 
ανακοπή, τώρα είναι όπως έφευγαν οι ποδοσφαιρι-
στές στα γήπεδα με ανακοπές; Ξέρετε γιατί πολλοί 
θέλουν να τα ρίξουν στο εμβόλιο. Θα περιμένουμε 
τις άλλες εξετάσεις» πρόσθεσε ο συγγενής της άτυ-
χης κοπέλας.
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 Ο Υπουργός εξέφρασε την ανάγκη 
ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας 
της Συμμαχίας.

Ο 
Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας κ. 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 
συμμετείχε, σήμερα Πέμπτη 
16 Ιουνίου, στη Σύνοδο των Υ-

πουργών ‘Αμυνας του ΝΑΤΟ που πραγμα-
τοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Κατά τη συζήτηση για την προσαρμογή της 
αποτρεπτικής και αμυντικής διάταξης του 
ΝΑΤΟ ο Υπουργός εξέφρασε την ανάγκη 
ενίσχυσης της ανατολικής 
πτέρυγας της Συμμαχίας, 
δεδομένων των εξελίξεων 
στην Ουκρανία, αναφέρει 
η ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Εθνικής ‘Αμυνας.
Επισήμανε τη σημασία της 
αμυντικής ενίσχυσης και 
αποτροπής σε μια προ-
σέγγιση 360 μοιρών, υπο-
γραμμίζοντας τη πολυδιάστατη συνει-
σφορά της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, αναδει-
κνύοντας τη στρατηγική αξία του λιμένα 
της Αλεξανδρούπολης, για τις δυνάμεις 
ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας της 
Συμμαχίας, αλλά και ως πύλης ασφαλούς 
και απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδια-
σμού της χώρας μας και των κ-μ του ΝΑΤΟ 
στην περιοχή.
Επισήμανε τη σημασία της αμυντικής ενί-
σχυσης και αποτροπής σε μια προσέγγιση 
360 μοιρών, υπογραμμίζοντας τη πολυ-
διάστατη συνεισφορά της χώρας μας στο 
ΝΑΤΟ, αναδεικνύοντας τη στρατηγική αξία 
του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, για τις 
δυνάμεις ενίσχυσης της ανατολικής πτέ-
ρυγας της Συμμαχίας, αλλά και ως πύλης 
ασφαλούς και απρόσκοπτου ενεργειακού 
εφοδιασμού της χώρας μας και των κ-μ 
του ΝΑΤΟ στην περιοχή.
Επίσης, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρ-
θηκε στη συμβολή του Κέντρου Αριστείας 
Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντι-
πυραυλικής ‘Αμυνας (IAMD CoE) στην ενί-
σχυση της αποτελεσματικότητας του ολο-
κληρωμένου συστήματος αεράμυνας και 
πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Σχετικώς με τον επιμερισμό βαρών, την 
κοινή χρηματοδότηση και την υλοποίηση 
δεσμεύσεων, ο Υπουργός Εθνικής ‘Αμυ-
νας ανέφερε ότι η Ελλάδα διατηρώντας τις 
αμυντικές της δαπάνες πάνω απ’ το όριο 
του 2% του ΑΕΠ και τις επενδύσεις σε 
κύριο αμυντικό εξοπλισμό άνω του 20%, 
συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις και 
στις αποστολές του ΝΑΤΟ και εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις της στο έπακρο.
Επιπλέον, επισήμανε ότι οι νέες γεωπολιτι-
κές και γεω-οικονομικές συνθήκες, λόγω 
των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη 
Ρωσία, τις οποίες εφαρμόζει η χώρα μας, 

καθιστούν αναγκαία την 
προσεκτική διαχείριση 
των πόρων της Συμμα-
χίας, προκειμένου απο-
φευχθεί πρόσθετη οικο-
νομική επιβάρυνση των 
κ-μ.
Στο περιθώριο των 
σ υν εδριάσ εων  τ η ς 
συνόδου, ο κ. Πανα-

γιωτόπουλος είχε συναντήσεις με τους 
Υπουργούς ‘Αμυνας της Γερμανίας κ. Κρι-
στίν Λάμπρεχτ (Christine Lambrecht), της 
Γαλλίας κ. Σεμπαστιάν Λέκορνυ (Sebastien 
Lécornu), της Ιταλίας κ. Λορέντζο Γκουε-
ρίνι (Lorenzo Guerini), της Βουλγαρίας κ. 
Ντράγκομιρ Ζάκοφ (Dragomir Ζakov) και 
Μαυροβουνίου κ. Ράσκο Κόνιεβιτς (Rasko 
Konjevic), κατά τις οποίες, συζητήθηκαν 
οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η κατάσταση 
ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο και 
η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυ-
ντικής συνεργασίας.
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, σύντομη 
συνομιλία με τον Τούρκο υπουργό ‘Αμυ-
νας κ. Χουλουσί Ακάρ, κατά την οποία 
υπογραμμίστηκε η σημασία διατήρη-
σης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας στο 
πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και 
της εστίασης σε θετική ατζέντα που θα 
συμβάλει στην οικοδόμηση καλύτερου 
κλίματος και στη διμερή και περιφερειακή 
συνεργασία, σημειώνει η σχετική ανακοί-
νωση.
Ο Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας τόνισε, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία μείωσης των 
εντάσεων.

επικαιρότητα

Συνομιλία Παναγιωτόπουλου-Ακάρ: 
«Σημασία διατήρησης ανοικτών 
διαύλων επικοινωνίας στο πνεύμα των 
σχέσεων καλής γειτονίας»

Κάθειρξη 13 ετών χωρίς αναστολή 
στον προπονητή ιστιοπλοΐας 

Κ
άθειρξη 13 ετών χωρίς αναστο-
λή γα το αδίκημα της κατάχρη-
σης ανηλίκου σε ασέλγεια, επέ-
βαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικα-

στήριο της Αθήνας με ομόφωνη απόφα-
σή του στον 39χρονο προπονητή ιστιο-
πλοΐας που κατηγορούνταν για το βια-
σμό της Αμαλίας, της ανήλικης αθλήτριας 
του κατ’ εξακολούθηση. Η απόφαση για 
μη αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση 
ήταν επίσης ομόφωνη. Το δικαστήριο με 
την απόφασή του υιοθέτησε την πρότα-
ση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος 
είχε ζητήσει νωρίτερα να επιβληθεί στον 
κατηγορούμενο η ίδια ποινή.
Ακόμη, δικαστές και ένορκοι -μέλη του 
Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου -απέρρι-
ψαν ομόφωνα όλα τα ελαφρυντικά που 
ζήτησε ο κατηγορούμενος και συγκε-
κριμένα αυτό του πρότερου σύννομου 
βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την 
πράξη και της ειλικρινούς μεταμέλειας.
Με την έκδοση της τελικής ετυμηγορίας 
του δικαστηρίου έπεσε η αυλαία της 
δίκης για την πρώτη υπόθεση σεξουα-
λικής κακοποίησης και δη ανήλικης, η 
οποία απασχόλησε το Δικαιοσύνη μετά 
τις αποκαλύψεις που ξεκίνησαν στο 
πλαίσιο του ελληνικού #metoo.
Νωρίτερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
κατέληξε στην αθώωση του προπονητή 
ιστιοπλοΐας για το αδίκημα του βιασμού 
κατ’ εξακολούθηση της ανήλικης αθλή-
τριας του. Η απόφαση επί της ενοχής του 
39χρονου, ελήφθη κατά πλειοψηφία με 
δυο δικαστές της έδρας και έναν ένορκο 

να τάσσονται υπέρ της καταδίκης του 
κατηγορουμένου για το αδίκημα αυτό.
Ακόμη, ο κατηγορούμενος κρίθηκε 
αθώος ομόφωνα για το δεύτερο αδί-
κημα που αντιμετώπιζε και το οποίο 
αφορούσε σε γενετήσιες πράξεις με 
ανήλικο κάτω των 12 ετών. Το αδίκημα 
αυτό απορροφήθηκε από το τρίτο αδι-
κήματα που βαρύνει τον κατηγορού-
μενο και το οποίο αφορά σε κατάχρηση 
ανηλίκου σε ασέλγεια. Για το τελευταίο 
αυτό αδίκημα ο 39χρονος προπονητής 
κρίθηκε ένοχος ομόφωνα. Εν ολίγοις, με 
την απόφαση του δικαστηρίου ο κατη-
γορούμενος κρίθηκε ένοχος για τη μια 
πράξη, την οποία είχε αποδεχθεί από 
την αρχή της ανακριτικής έρευνας.
Στο άκουσμα της απόφασης του δικα-
στηρίου επί της ενοχής, η μητέρα της 
21χρονης σήμερα Αμαλίας ξέσπασε σε 
κλάματα. Ή κοπέλα και οι γονείς της απο-
χώρησαν από την αίθουσα του δικαστη-
ρίου, πριν ακόμη εκδοθεί η απόφαση 
δικαστών και ενόρκων επί της ποινής.
Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας 
είχε προτείνει την ενοχή του κατηγο-
ρούμενου για το αδίκημα του βιασμού 
σε βάρος της ανήλικης, αναφέροντας 
πως την χειραγωγούσε και την κακο-
ποιούσε σεξουαλική από τα 11 της χρό-
νια. Ωστόσο, η έδρα δεν έκανε δεκτή 
την πρότασή του ως προς το σκέλος της 
αυτό, αφού ως προς το αδίκημα του 
βιασμού κατ’ εξακολούθηση έκρινε τον 
κατηγορούμενο αθώο κατά πλειοψη-
φία.
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 Το παραδοσιακά αγαπημένο φαγητό 
των Ελλήνων αλλά και των τουριστών, 
το σουβλάκι, δεν αποκλείεται να φτάσει 
και τα 4 ευρώ.

Φ
ωτιά έχει πάρει η τιμή στο σουβλά-
κι, που «φλερτάρει» πλέον με τα 4 
ευρώ.
Σουβλάκι, τυλιχτό, πιτόγυρο ή 

σάντουιτς, όπως κι αν λέγεται ανά την Ελλάδα, 
η τιμή του έχει πάρει την ανηφόρα, και η μέση 
τιμή στην Αττική έχει πλέον εδραιωθεί στα 3,5 
ευρώ.
«Υπάρχει ραγδαία αύξηση των τιμών στις πρώ-
τες ύλες και στα κρέατα και στις πίτες και στις 
πατάτες αλλά και στο λάδι. Επίσης υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα, σε ότι αφορά τους διανο-
μείς με την αύξηση των καυσίμων», αναφέρει 
εργαζόμενος σε ψητοπωλείο.

Το «σάντουιτς» στη 
Θεσσαλονίκη
Στην Θεσσαλονίκη, η τιμή 
στο σάντουιτς -όπως το ονο-
μάζουν- έχει ανέβει στα 3,54 
ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
που μεταδόθηκε στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.
Η αύξηση της τιμής ωστόσο, σε κάποιες περι-
πτώσεις συνοδεύεται και με μείωση της ποσό-
τητας.
Οι ανατιμήσεις στο σουβλάκι ξεκίνησαν τον 
Μάρτιο, ωστόσο, για τον Ιούνιο προκύπτουν 
νέα υψηλότερα επίπεδα τιμών, στο διαχρονικά 
αγαπημένο φαγητό.

Το σουβλάκι στην Κρήτη
Με τα μεταφορικά κόστη να αυξάνονται και με 
γιαούρτι και όχι τζατζίκι, η μέση τιμή στο τυλι-
χτό στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες κινείται 
στα 3,62 ευρώ.
«Τώρα ανεβήκαμε και φτάσαμε στα 3,50 ευρώ. 
Μετά από τρεις αυξήσεις στο κρέας και τρείς 
αυξήσεις στην πίτα», ανέφερε επιχειρηματίας 
στην Κρήτη.
Το μπαράζ ανατιμήσεων ίσως οδηγήσει και σε 
νέες αυξήσεις στο σουβλάκι.

Ακτοπλοΐα: Αυξήσεις έως και 28% 
στις τιμές των εισιτηρίων λόγω ε-
νεργειακής κρίσης
«Πιο φθηνά έρχεται στον τουρίστα να πάει σε 
νησί με αεροπλάνο παρά με πλοίο. Ο ανταγω-

νισμός είναι έντονος». Με τα λόγια αυτά αποτύ-
πωσε στο newmoney στέλεχος της ακτοπλοΐας 
την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί για το 
καλοκαίρι του 2022.
Η δραματική αύξηση του κόστους των καυσί-
μων από 80% έως 120% αναλόγως τον τύπο, 
έχει ως αποτέλεσμα οι αυξήσεις στις τιμές των 
εισιτηρίων να κυμαίνονται από 20% έως 28%. 
Ειδικά σε μακρινούς προορισμούς τα εισιτή-
ρια είναι τσουχτερά.
Ειδικότερα τα καύσιμα αποτελούσαν το 30%-
35% του λειτουργικού κόστους ενός πλοίου 
το 2019 ενώ από το δ’ τρίμηνο του 2021 έχει 
εκτοξευθεί στο 60%-70%.
Η επιβατική κίνηση το 2022 σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις θα είναι 10%-20% χαμηλότερη 
από το 2019 χρονιά ορόσημο για τον του-
ρισμό. Πλήγμα τα lockdown στην Κίνα και 
η μειωμένη κίνηση των group λόγω κορω-

νοϊού.
Προβληματισμό έντονο δημι-
ουργούν και οι συνθήκες 
έντασης που δημιουργεί η 
Τουρκία στο Ανατολικό Αιγαίο.
Όσο αφορά την κίνηση του τρι-
ημέρου του Αγίου Πνεύματος 
σύμφωνα με τα πρώτα στοι-
χεία άγγιξε τη χρονιά ρεκόρ 

του 2019 για κοντινούς προορισμούς και για 
τις Κυκλάδες.
«Στόχος παραμένει το μεταφορικό έργο του 
2019 αλλά σε ετήσια βάση, το οποίο δεν θα 
συμβεί το 2022», επισημαίνουν ακτοπλοϊκοί 
κύκλοι.

Αυξήθηκαν 9,7% οι τιμές των διαμε-
ρισμάτων στην Αθήνα το 2022
H αύξηση των τιμών στο α΄ τρίμηνο του 2022 σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 
10,3% για τα νέα διαμερίσματα
Σημαντική αύξηση κατά 9,7% κατέγραψαν οι 
τιμές των διαμερισμάτων στην Αθήνα και κατά 
8,6% στο σύνολο της χώρας στο πρώτο τρί-
μηνο του 2022.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της 
Ελλάδος με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά 
στοιχεία, εκτιμάται ότι στο α΄ τρίμηνο του 
2022 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομα-
στικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημέ-
νες κατά 8,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2021. Για το 2021, οι τιμές των 
διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 7,4% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι 
αύξησης 4,5% το 2020.

«Φωτιά» έχει πάρει η τιμή στο 
σουβλάκι: ««Φλερτάρει» με τα 4 
ευρώ» 

Δεν έδειξαν κεταμίνη οι 
τοξικολογικές στα φιαλίδια αίματος 
της Τζωρτζίνας 

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι να 
γίνει γνωστό το πόρισμα θανάτου 
των δύο μικρότερων παιδιών της οι-
κογένειας Δασκαλάκη, της Μαλένας 

και της Ίριδας. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχο-
νται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθή-
κες θανάτου της μεγαλύτερης κόρης, της 9χρο-
νης Τζωρτζίνας. 
Σύμφωνα με το δελτίου ειδήσεων του Alpha, 
η ουσία κεταμίνη, που τελικά σκότωσε την 
9χρονη Τζωρτζίνα, δεν ανιχνεύτηκε στα δείγ-
ματα αίματος που είχαν κρατηθεί στα νοσοκο-
μεία που νοσηλεύτηκε και τα οποία βρέθηκαν 
και εξετάστηκαν τώρα.
Οι τοξικολογικές εξετάσεις έγιναν από τα εργα-
στήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και 
αφορούν δείγμα αίματος που ελήφθη στις 8 
Απριλίου όταν η 9χρονη εισήχθη στο Καρα-
μανδάνειο αλλά και αίμα που ελήφθη στις 
27, στις 28 και 29 Ιανουαρίου του 2022 στο 
Αγαλΐα Κυριακού.
Σε κανένα από αυτά τα δείγματα, δεν ανιχνεύ-
τηκε κεταμίνη.
«Όλη η σεναριολογία και η σκανδαλολογία για 
την κατηγορουμένη ότι δήθεν δηλητηρίαζε 
λίγο λίγο το παιδί της και το βασάνιζε, προτού 
του δώσει τη χαριστική δόση καταρρίπτεται» 
είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της κατηγο-
ρούμενης μητέρας, Κ. Ζάρδας σχολιάζοντας τα 
αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι καταθέσεις και το πόρισμα που 
θα «ξεκλειδώσουν» τις έρευνες για 
Ίριδα και Μαλένα
Στην Πάτρα βρίσκονται από χθες αστυνομικοί 
του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Αττικής προ-

κειμένου να λάβουν καταθέσεις για τους θανά-
τους της Ίριδας και της Μαλένας την ώρα που 
το πόρισμα της επιτροπής που ερευνά τους 
θανάτους των 2 παιδιών αναμένεται να δοθεί 
στις αρχές μέχρι το τέλος του μήνα.
Οι ιατροδικαστές Νίκος Καλογρηάς και Νίκος 
Καρακούκης ολοκληρώνουν την έρευνά τους 
και σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμά 
τους αναφέρει κοινή αιτία θανάτου των παι-
διών από μη παθολόγικά αίτια καθώς και για 
καθαρές τοξικολογικές εξετάσεις.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το κλιμάκιο του Τμή-
ματος Ανθρωποκτονιών με εντολή της Εισαγ-
γελίας ξεκινά ένα γύρο καταθέσεων ο οποίος 
εκτιμάται πως θα είναι και ο τελευταίος που 
θα οδηγήσει στην εξιχνίαση των θανάτων των 
2 παιδιών.
Η διαδικασία θα γίνει με άκρα μυστικό-
τητα ενώ δεν αποκλείεται οι καταθέσεις να 
ληφθούν σε άλλους χώρους και όχι στο αστυ-
νομικό Μέγαρο της Πάτρας.
Αστυνομικές πήγες κάνουν λόγο για 10-12 
μάρτυρες από το στενό, συγγενικό περιβάλ-
λον της οικογένειας, φίλους του ζευγάριου 
καθώς και γείτονες της οικογένειας από τη 
μονοκατοικία της οδού Μπιζανίου.
Οι πρώτοι μάρτυρες που θα δώσουν κατά-
θεση έχουν ήδη ενημερωθεί για την κλήση 
τους και η διαδικασία αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί μζί με το πόρισμα των ιατροδικα-
στών για τους θανάτους της Ίριδας και της 
Μαλένας.
Κομβικής σημασίας θεωρούνται οι καταθέ-
σεις τόσο της μητέρας της Ρούλας Πισπιρίγκου 
όσο και της αδελφής της, Δήμητρας, η οποία 
ήταν παρούσα όταν έχασε τη ζωή της η Ιριδα.
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καναδάς

Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι οι 
ψηφοφόροι των Φιλελευθέρων 
και του NDP προτιμούν τον 
Charest και τον Brown

Ν
έα δημοσκόπηση δείχνει ότι οι 
Φιλελεύθεροι και οι Νεοδημο-
κράτες ψηφοφόροι πιστεύουν 
ότι ο Jean Charest ή ο Patrick 

Brown θα ήταν ο καλύτερος ηγέτης του 
ομοσπονδιακού Συντηρητικού κόμμα-
τος.
Τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιό-
τητα η εταιρεία ερευνών Leger βασί-
ζονται σε μια διαδικτυακή έρευνα που 
έκανε σε 1.528 Καναδούς ενήλικες το 
περασμένο Σαββατοκύριακο χρησιμο-
ποιώντας τεχνολογία διαδικτυακής συνέ-
ντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή.
Δεν μπορεί να του εκχωρηθεί περιθώ-
ριο σφάλματος επειδή οι δημοσκοπήσεις 
που βασίζονται στο διαδίκτυο δεν θεω-
ρούνται τυχαία δείγματα.
Η έρευνα ρώτησε τους ερωτηθέντες 
ποιος από τους έξι υποψηφίους που 
πιστεύουν ότι θα ήταν ο καλύτερος ηγέ-
της του κόμματος, το οποίο θα αποκαλύ-
ψει τον νέο του αρχηγό στις 10 Σεπτεμ-
βρίου.
Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Leger, 

Christian Bourque, λέει ότι ένα από τα 
ζητήματα που συναντούν όταν κάνουν 
δημοσκόπηση στους Καναδούς σχετικά 
με μια κούρσα για την ηγεσία του κόμμα-
τος είναι ότι περίπου το ένα τρίτο φαίνε-
ται αδιάφορο.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 58 τοις εκατό 
των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν 
γνώριζαν ή δεν επέλεξαν κανένα από τα 
παραπάνω όταν ρωτήθηκαν για το ποιος 
υποψήφιος θα ήταν ο καλύτερος ηγέτης 
των Συντηρητικών.
Όσον αφορά τους Συντηρητικούς ψηφο-
φόρους, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 
23 τοις εκατό των ερωτηθέντων είπε ότι 
δεν γνώριζε και μόνο το 8 τοις εκατό δεν 
επέλεξε κανένα από τα παραπάνω.
Από τους ψηφοφόρους των Τόρις που 
απάντησαν στην έρευνα, τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι το 44 τοις εκατό πιστεύουν ότι 
ο Pierre Poilievre, ο επί μακρόν βουλευ-
τής της Οττάβας γνωστός για τις επιθέσεις 
του στην κυβέρνηση και την Τράπεζα του 
Καναδά για τον πληθωρισμό, θα γινόταν 
ο καλύτερος ηγέτης του κόμματος.

Οι ομοσπονδιακές αρχές θα 
αναστείλουν την απαίτηση 
εμβολιασμού κατά του COVID για 
εγχώριες πτήσεις

Ο
ι μη εμβολιασμένοι Καναδοί θα 
έχουν σύντομα περισσότερες τα-
ξιδιωτικές επιλογές καθώς η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση προσπα-

θεί να κάνει ένα ακόμη βήμα προς τη μείωση 
της συμφόρησης των αεροδρομίων.
Ο υπουργός Μεταφορών Omar Alghabra 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Καναδάς θα ανα-
στείλει τις εντολές εμβολίου για τον COVID-
19 για τα εσωτερικά ταξίδια με αεροπλάνα 
και τρένα, καθώς και για εξερχόμενους διε-
θνείς ταξιδιώτες. Η εντολή μάσκας για τους 
ταξιδιώτες θα παραμείνει σε ισχύ.
Οι αλλαγές έρχονται εν μέσω των πολλών 
καθυστερήσεων λόγω ελλείψεων προσω-
πικού στα αεροδρόμια του Καναδά, με πολ-
λούς ταξιδιώτες να εκφράζουν την απογοή-

τευσή τους για τις καθυστερήσεις των τελευ-
ταίων μηνών καθώς ανακάμπτουν τα ταξίδια 
μετά απ ό τη πανδημία.
Ωστόσο, ο υπουργός Διακυβερνητικών Υπο-
θέσεων Dominic LeBlanc είπε ότι η απόφαση 
για την απόσυρση της εντολής δεν βασίζεται 
στην κατάσταση στα αεροδρόμια αλλά είναι 
«βασισμένη στην επιστήμη».
Ο υπουργός Υγείας Jean-Yves Duclos είπε 
ότι κάνουν αυτήν την αλλαγή τώρα επειδή το 
πλαίσιο της πανδημίας έχει αλλάξει από την 
άφιξή της το 2020. Η αναστολή των εντολών 
εμβολίων θα τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιουνίου. 
Ωστόσο, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα 
εξακολουθεί να ισχύει για τα κρουαζιερό-
πλοια και τους ξένους υπηκόους που εισέρ-
χονται στον Καναδά.

`
Ο «πόλεμος σημαιών» με τη Δανία για 
το μικροσκοπικό νησί της Αρκτικής 
πρόκειται να τελειώσει ειρηνικά με 
συμφωνία

Ε
πετεύχθη συμφωνία για τη διευθέτηση 
της διαφοράς με τη Δανία για ένα νη-
σί 1,3 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην 
Αρκτική.

Ο Νταν Βαντάλ, υπουργός Βόρειων Υποθέ-
σεων, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι θα υπάρξει 
«επίσημη υπογραφή» της συμφωνίας για το 
νησί Χανς την Τρίτη.
Ο άγονος βράχος έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο διπλωματικών διαφορών για δεκαετίες 
μεταξύ των δύο εθνών, καθώς βρίσκεται στα 
χωρικά ύδατα και των δύο.
Η συμφωνία αναμένεται να χωρίσει το ακα-
τοίκητο νησί μεταξύ του νησιού Ellesmere, στο 
Nunavut, και της Γροιλαν-
δίας, μιας αυτόνομης δανι-
κής επικράτειας.
Είπε ότι «οι συζητήσεις συνε-
χίζονται για πολύ καιρό» και 
«το σημαντικό μέρος είναι 
ότι η συμφωνία ολοκληρώ-
θηκε και θα έχουμε την υπο-
γραφή».
«Νομίζω ότι είναι πολύ 
θετικό δεδομένης της παγκό-
σμιας κατάστασης μας 
σήμερα», είπε.
Η συμφωνία είναι πιθανό να σημαίνει ότι ο 
Καναδάς, για πρώτη φορά, μοιράζεται χερ-
σαία σύνορα με τη Δανία.
Η διαμάχη για το μικρό νησί έχει οδηγήσει σε 
καλοπροαίρετες ταραχές από τη δεκαετία του 
1980 μεταξύ του Καναδά και της Δανίας σχε-
τικά με το ποια χώρα το κατέχει δικαιωματικά.
Το 1984, ο Καναδάς τοποθέτησε μια σημαία 
στο νησί και άφησε ένα μπουκάλι καναδικό 
ουίσκι. Αργότερα το ίδιο έτος, ο υπουργός 
υποθέσεων της Γροιλανδίας της Δανίας επι-
σκέφθηκε με ελικόπτερο, τοποθετώντας μια 
δανική σημαία. Άφησε επίσης ένα μπου-
κάλι aquavit, ένα δανέζικο απόσταγμα, στη 
βάση στο κοντάρι της σημαίας και αναφέρεται 
ότι άφησε ένα σημείωμα που έλεγε «καλώς 
ήρθατε στο νησί της Δανίας».
Το 1988, ένα δανέζικο περιπολικό του 
Αρκτικού Ωκεανού έφτασε και κατα-
σκεύασε σ το νησ ί ένα βαρέλι με 
κοντάρι σημαίας και δανική σημαία. 
Στη συνέχεια, το 2001, Καναδοί γεωλόγοι χαρ-
τογραφώντας το βόρειο νησί Ellesmere πέτα-
ξαν εκεί με ελικόπτερο.
Το 2005, ο υπουργός Άμυνας του Καναδά 

Bill Graham πήγε μια βόλτα στο νησί Hans 
σε μια συμβολική κίνηση. Μια εβδομάδα 
πριν πατήσει το πόδι του εκεί, οι Κανα-
δικές Δυνάμεις τοποθέτησαν μια κανα-
δική σημαία και πλάκα στο νησί, προ-
καλώντας διαμαρτυρία από τη Δανία, η 
οποία κάλεσε τον Καναδό πρεσβευτή. 
Το 2005, και οι δύο χώρες συμφώνησαν 
να ξανανοίξουν τις διαπραγματεύσεις για 
το νησί με τον πρώην Πρωθυπουργό της 
Δανίας Άντερς Φογκ Ράσμουσεν λέγοντας 
ότι ήταν «ώρα να σταματήσει ο πόλεμος των 
σημαιών».
Και οι δύο χώρες συμφώνησαν, εάν δεν μπο-

ρούσαν να καταλήξουν σε 
συμφωνία, να την παραπέμ-
ψουν στο Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης για επίλυση. 
Το  ν ησ ί  ο νομάζ ε τ α ι 
Tartupaluk στο Inuktitut και 
στα Γροιλανδικά, και αποτε-
λεί μέρος των κυνηγότοπων 
Inuit για αιώνες.
Η Δανία και ο Καναδάς 
είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ 
και συμμετέχουν και οι 
δύο στο Αρκτικό Συμ-

βούλιο. Πρόσφατα, τα δύο έθνη συνεργά-
ζονται στενά για τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμ-
μάτων βοήθειας για γυναίκες και κορί-
τσια που φεύγουν από τη σύγκρουση. 
Ένας εκπρόσωπος της  υπουργού Εξωτερικών 
Melanie Joly αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ωστόσο, ο υπουργός Αλιείας, Ωκεανών και 
Καναδικής Ακτοφυλακής, Τζόις Μάρεϊ, είπε 
ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν «ένδειξη της 
ισχυρής εταιρικής σχέσης και φιλίας που 
έχουμε με τη Δανία».
Η κριτικός εξωτερικών σχέσεων του NDP, 
Χέδερ ΜακΦέρσον, δήλωσε στους δημοσιο-
γράφους τη Δευτέρα ότι η συμφωνία αποτελεί 
ένδειξη μεγαλύτερης διεθνούς συνεργασίας 
στις υποθέσεις της Αρκτικής.
«Οι αρκτικές συνοριακές χώρες έχουν 
την υποχρέωση να συνεργαστούν και 
αυτό είναι μόνο μία από αυτές τις ενδείξεις 
που δείχνουν ότι το κάνουμε αυτό», είπε. 
Αστειεύτηκε ότι η συμφωνία μπορεί να σημαί-
νει ότι ο Καναδάς θα μπορούσε πλέον να προ-
κριθεί για να διαγωνιστεί στον διαγωνισμό 
τραγουδιού της Eurovision.
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM

▲Mazda Credit offer is available to qualifying retail customers who cash purchase/finance/lease a new in-stock and previously unregistered 2022 Mazda model or factory order any new and previously 
unregistered, 2022 Mazda model from an authorized Mazda dealer in Canada between May 3 – 31, 2022. Eligible models and maximum credit amounts are: $250 on 2022 Mazda3/Mazda3 Sport, 
2022 CX-3, 2022 CX-30, 2022 CX-5 and 2022 CX-9 (Excludes 2022 MX-30); $500 on 2022 MX-5 ST and RF. Credit will be deducted from the negotiated price before taxes. Some conditions apply. See 
dealer for complete details. ▼Connected vehicle service is available for a 2-year trial period from your vehicle’s in-service date; a paid subscription is required upon expiry of the trial period. Available on 
2022 MX-30, CX-5, CX-9, Mazda3 and CX-30. Requires MyMazda App (on a compatible smartphone), a working vehicle electrical system (including battery), wireless coverage and GPS satellite signal. 
Services, connectivity and capabilities vary by conditions as well as geographical and technical restrictions. See mazda.ca for details. †Purchase from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, 
for new 2022 CX-5 GX AWD (NXXL82AA00)/2022 CX-9 GS AWD (QXSM82AA00) is $32,580/$43,380. As shown, purchase-from price, based on Manufacturer’s Suggested Retail Price, for new 2022 
CX-5 GT AWD (NXTN82AA00)/2022 CX-9 GT AWD (QXTM82AA00) is $41,330/$52,380. Offers include freight and P.D.E. of $1,950/$1,950, $10 OMVIC fee (all models), $20.00 Tire Stewardship 
Fee (all models – covering the cost to Mazda Canada of collecting and recycling tires) and $100 Air Conditioning charge (all models). Offers exclude HST. Offered pricing available to retail customers 
only. Licence, insurance, taxes and down payment (where applicable) are extra and may be required at the time of purchase. Dealer order/trade may be necessary on certain vehicles. Offers valid May 
3 – 31, 2022, while supplies last. Lease and finance on approved credit for qualified customers only. Offers subject to change without notice. Visit mazda.ca or see your dealer for complete details.
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Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

on select 2022 models

Finance† from

1.99 %

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

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

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

2022 TUCSON
Finance† from: 

2.99%

2022 KONA

2022 ELANTRA

2022 Canadian Utility 
Vehicle of the Year≠

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD models with an 
annual finance rate of 1.99%/2.99%/2.99%. Cost of borrowing is $416/$939/$756. Selling price is $20,365/$30,788/$24,805. Weekly payments are $196/$296/$239 for 24/24/24 months. $0/$0/$0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding 
HST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD 
Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. Price includes Delivery and Destination 
charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding HST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $599. Fees may vary by 
dealer. †♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full 
tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or 
see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. 
±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or 
cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks 
owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. ≠For more information on the AJAC Awards, visit http://www.ajac.ca.
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καναδάς

Ο
ι ομοσπονδιακοί Φιλελεύθεροι εισήγαγαν νομοθεσία περί απορρήτου την Πέ-
μπτη για να δώσουν στους Καναδούς περισσότερο έλεγχο στα προσωπικά τους 
δεδομένα, να επιβάλουν πρόστιμα για μη συμμορφούμενες ψηφιακές πλατφόρ-
μες και να εισαγάγουν νέους κανόνες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Καινοτομίας Francois-Philippe 
Champagne, στοχεύει στην εκπλήρωση της εντολής του για την προώθηση του ομοσπον-
διακού ψηφιακού χάρτη, την ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τους κατανα-
λωτές και την παροχή σαφών κανόνων για θεμιτό ανταγωνισμό στην ηλεκτρονική αγορά.
Ο νόμος C-27, ή ο νόμος για την εφαρμογή του ψηφιακού χάρτη, του 2022, αναβιώνει ορι-
σμένες πτυχές ενός προηγούμενου νομοσχεδίου, που εισήχθη από τους Φιλελεύθερους στα 
τέλη του 2020, το οποίο δεν έγινε νόμος.
Κάτω από την ομπρέλα του νομοσχεδίου, ένας νέος νόμος για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής των καταναλωτών θα έχει ως στόχο να αυξήσει τον έλεγχο των Καναδών επί των προ-
σωπικών τους πληροφοριών και του τρόπου διαχείρισής τους από τις ψηφιακές πλατφόρ-
μες.Θα περιόριζε τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέγουν οι εταιρείες για ανηλίκους 
και θα έδινε στους Καναδούς τη δυνατότητα να ζητήσουν από τις ψηφιακές πλατφόρμες να 
διαγράψουν οριστικά τα δεδομένα τους.

Το νομοσχέδιο απορρήτου ορίζει 
κανόνες σχετικά με τη χρήση 
προσωπικών δεδομένων

«Δεν ήξερα»: Υπουργός 
Εξωτερικών του Καναδά σε πάρτι 
στη ρωσική πρεσβεία

Η υπουργός Εξωτερικών του 
Καναδά λέει ότι προσωπικά δεν 
γνώριζε εκ των προτέρων ότι 
ένας υπάλληλος του τμήματός της 
επρόκειτο να παραστεί σε δεξίωση 
στη ρωσική πρεσβεία, παρά τις 
αναφορές από την Globe and Mail 
ότι το γραφείο της γνώριζε.

«
Όχι, δεν ήξερα. Δεν το ήξερα 
και γι’ αυτό είμαι απογοητευ-
μένη, φυσικά. Αλλά φυσικά, εί-
μαι υπουργός. Οπότε, φυσικά, 

το χρηματικό ποσό σταματά εδώ και γι’ 
αυτό σας λέω ότι δεν έπρεπε να συμ-
βεί», είπε η Μέλανι Τζολί την Τρίτη, δια-
ψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι το γρα-
φείο της γνώριζε την παρουσία.
«Αυτό δεν έπρεπε να 
συμβεί ποτέ, δεν θα 
ξανασυμβεί και είχα 
μια σκληρή συζήτηση 
με την ομάδα μου και 
επίσης με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό μου. 
Είμαι τόσο θυμωμένη 
όσο εσύ και οι Κανα-
δοί που μας παρα-
κολουθούν αυτή τη 
στιγμή», είπε.
Η κυβέρνηση δέ χε-
ται κριτ ική, με μέλη 
της αντιπολίτευσης να 
αναρωτιούνται πώς σκέφτηκε κανείς ότι 
ήταν καλή ιδέα να παρευρεθεί σε εκδή-
λωση στη ρωσική πρεσβεία, καθώς η 
Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία και ο 
Καναδάς επιβάλλει ενεργά κυρώσεις 
και καταδικάζει το καθεστώς Πούτιν.
Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ήταν 
επίσης σε άμυνα την Τρίτη, όταν πιέ-
στηκε από τους Συντηρητικούς για το 
θέμα.
«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός 
Εξωτερικών του ισχυρίζονται ότι είναι 
μεγάλοι φίλοι της Ουκρανίας. Ελπίζω 
να ζήτησε συγγνώμη από τον Πρόε-

δρο (Volodymyr) Zelensky, γιατί ποιος 
φίλος σ τέλνει έναν εκπρόσωπο στο 
σπίτι του εχθρού του για να απολαύ-
σει σαμπάνια και χαβιάρι;» Η προσω-
ρινή αρχηγός των Τόρις Candice Bergen 
ρώτησε σ την Περίοδο Ερωτήσεων. 
«Μπορώ να διαβεβαιώσω την αρχηγό 
της αντιπολίτευσης και μάλιστα όλους 
τους Καναδούς ότι ο Πρόεδρος Zelensky 
και εγώ είχαμε μια εξαιρετικά θετική 
συνομιλία όπου αυτό το θέμα δεν προ-
έκυψε γιατί προφανώς υπάρχουν πολύ 
πιο σημαντικά ζητήματα, όπως το πώς 
συνεχίζουμε να παραδίδουμε πυρομα-
χικά που είναι απελπισμένα. που χρει-
άζονται οι Ουκρανοί, πώς συνεχίζουμε 
να κινητοποιούμε τη διεθνή υποστή-
ριξη για την Ουκρανία για την κατα-
δίκη της Ρωσίας, πώς συνεχίζουμε να 

δεσμευόμαστε καθη-
μερινά για να υπερα-
σπιστούμε την Ουκρα-
νία και μάλισ τα πώς 
ο Καναδάς είναι τόσο 
απόλυτα και εντελώς 
κατηγορηματικός στην 
υποστήριξή του στην 
Ουκραν ία και  σ την 
καταδίκη της Ρωσία», 
είπε ο Τριντό απαντώ-
ντας στη Μπέργκεν.
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν 
αρχική αναφορά της 
Globe and Mail, ένας 

ανώτερος εκπρόσωπος των Παγκό-
σμιων Υποθέσεων σ τάλθηκε γ ια να 
παραστεί σε έναν εορτασμό για την 
Ημέρα της Ρωσίας στη Ρωσική Πρε-
σβεία στην Οτάβα την Παρασκευή το 
βράδυ.
Η δεξίωση έγινε στην πρεσβεία στην 
οδό Σάρλοτ, η οποία πρόσφατα μετο-
νομάστηκε σε Οδός Ελεύθερης Ουκρα-
νίας από την πόλη της Οτάβα, σημειώ-
νει η δημοσίευση, προσθέτοντας ότι η 
εκδήλωση συνεχίστηκε παρά τους δια-
δηλωτές που κατήγγειλαν την εισβολή 
της Ρωσίας στον μικρότερο γείτονά της.

Το πρόγραμμα οδοντιατρικής 
περίθαλψης θα μπορούσε να είναι 
σχεδόν διπλάσιο από αυτό που 
αρχικά πίστευε η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση

Ο 
κοινοβουλευτικός υπάλληλος προϋπολογισμού λέει ότι το κόστος ενός νέου οδο-
ντιατρικού προγράμματος για ανασφάλιστους Καναδούς χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος θα μπορούσε να είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που είχε αρχικά 
υπολογίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα είναι βασικό στοιχείο της συμφωνίας της φιλελεύθερης κυβέρνησης με το NDP 
για να αποτρέψει τις εκλογές μέχρι το 2025.
Οι Φιλελεύθεροι υποσχέθηκαν να παρέχουν κάλυψη μέχρι το τέλος του έτους για παιδιά που 
ζουν σε ένα νοικοκυριό με εισόδημα μικρότερο από 90.000 $ και να επεκτείνουν το επόμενο 
έτος για να συμπεριλάβουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.
Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης για το 2022 πρότεινε ότι το σχέδιο θα κόστιζε 5,3 δισεκα-
τομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια. Αλλά σε ένα νομοθετικό σημείωμα κοστολόγη-
σης, το PBO λέει ότι το κόστος θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Η κυβέρνηση έχει λίγο περισσότερους από έξι μήνες για να ξεκινήσει ένα εντελώς νέο πρό-
γραμμα, αλλά φαίνεται ακόμα να βρίσκεται στη φάση διαβούλευσης του σχεδιασμού.
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εδώ Κύπρος

Τ
ο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων με τροποιητικό νομοσχέδιο, που κατέθεσε 
στη Βουλή ενισχύει τις πρόνοιες του περί Προ-
στασίας των Μισθών νόμου, έπειτα από τη δια-

πίστωση παραβιάσεων της νομοθεσίας ειδικότερα κατά 
την περίοδο της πανδημίας του Covid-19.
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η τροπο-
ποίηση της νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία, καθότι τα 
τελευταία χρόνια και κυρίως το τελευταίο διάστημα με 
την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, παρατηρήθη-
καν από το αρμόδιο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
επανειλημμένες παραβιάσεις των προνοιών της νομο-
θεσίας αυτής.
«Ως εκ των ανωτέρω, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 
τροποποίηση του βασικού Νόμου, ώστε να διασφαλί-
ζεται αποτελεσματικά το βασικό δικαίωμα του μισθού 
των εργαζομένων», αναφέρεται.
Ειδικότερα, το τροποποιητικό νομοσχέδιο περιλαμβά-
νει διατάξεις που προνοούν την υποχρέωση καταβολής 
του μισθού του εργοδοτουμένου σε τραπεζικό λογαρια-
σμό της επιλογής του για σκοπούς διαφάνειας, τήρησης 
γραπτών στοιχείων και εύκολης τεκμηρίωσης εξαρτημέ-
νης σχέσης εργασίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου 
βάσει συλλογικής σύμβασης, η συχνότητα πληρωμής 
γίνεται σε εβδομαδιαία βάση στο χώρο εργασίας, στις 

οποίες περιπτώσεις η πληρωμή μπορεί να γίνεται σε 
μετρητά ή με επιταγή, την εισαγωγή της υποχρέωσης 
όπως συμφωνείται γραπτώς μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών οποιαδήποτε αποκοπή μισθού εργαζομένου.
Επίσης ο τροποποιητικός νόμος προνοεί την υποχρέ-
ωση του εργοδότη για έκδοση και ενημέρωση του 
εργοδοτούμενου για μηνιαία/εβδομαδιαία κατάσταση 
μισθοδοσίας (payslip) και τη δυνατότητα καταδίκης 
οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τον χρόνο 
διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, 
προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια 
θέση στο νομικό πρόσωπο και για το οποίο αποδεικνύ-
εται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση 
ή συνενοχή ή αμέλεια του.
Όπως αναφέρεται ότι για έγινε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, 
πραγματοποιήθηκε, με τη σύγκληση Τεχνικής Επιτρο-
πής, στο στάδιο της σύνταξης του κειμένου της νομοθε-
σίας, οπότε και εκφράστηκαν οι απόψεις και τοποθετή-
σεις των εταίρων.
Το τροποποιητικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του, ημερο-
μηνίας 27.5.2022, μετά από Πρόταση του Υπουργού 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο οποίος εκτε-
λεί χρέη Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων.

Το Υπουργείο Εργασίας ενισχύει τον νόμο 
για τους μισθούς- Οι λεπτομέρειες

Φωνάζουν για αισχροκέρδεια οι 
καταναλωτές: «Μετρούν και το τελευταίο 
σεντ»

1
.850 καταγγελίες από αγανακτισμέ-
νους πολίτες κατέγραψε για το 2021 
ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, ενώ για 
φέτος αναμένονται ακόμη περισσό-

τερες.
 Εκατοντάδες από αυτές αφορούν αισχροκέρ-
δεια σε καύσιμα και βασικά αγαθά όπως γάλα, 
φρούτα και λαχανικά.
 «Πρέπει απαραίτητα να γίνει έρευνα, διότι 
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει 
καλά. Στην εμπορία φρέσκου παστεριωμένου 
γάλακτος, μέχρι να φτάσει στα σημεία λιανι-
κής πώλησης. Ο άλλος τομέας που χρειάζεται 
έρευνα είναι τα φρούτα και λαχανικά», ανέ-
φερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλω-
τών.  
Σύμφωνα με τον Μάριο Δρουσιώτη, ο κόσμος 
έφτασε σ τα όριά του, με αποτέ λεσμα να 
μετράει και το τελευταίο σεντ.

 «Πήγε ένας καταναλωτής σε βενζίνη, τους 
ζήτησε να του βάλουν 10 ευρώ και δεν μετακι-
νήθηκε ο δείκτης».
 Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Προστασίας 
Καταναλωτή δηλώνει πως δεν έχει ενώπιόν 
της τέτοια παράπονα. 
 «Δεν υπάρχει καμία καταγγελία ενώπιον 
της Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή που 
να αφορά σε αισχροκέρδεια. Οι έ λεγχοι, 
ωστόσο, συνεχίζονται σε καθημερινή βάση».
 Την ίδια ώρα, “τσακίζει” νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις η ακρίβεια, που όπως όλα δείχνουν 
ήρθε για να μείνει, με τους πολίτες και ιδιαί-
τερα τους συνταξιούχους να παλεύουν να βγά-
λουν τον μήνα.
 Το μέλλον, πάντως, προβλέπεται δυσοίωνο, 
καθώς ο Σύνδεσμος Καταναλωτών εκτιμά πως 
οι τ ιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, 
μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Η 
χρηματοδότηση του έργου στις Λίμνες καθώς και των έργων ανα-
βάθμισης στο Πουρνάρα, η δημιουργία της μονάδας επιτήρησης 
της Πράσινης Γραμμής καθώς και η νέα πολιτική μετανάστευσης 
και ασύλου της ΕΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που 

είχαν σήμερα στη Λευκωσία ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής και η 
εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υ-
ποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Beate Gminder.
Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση, ο Υπουργός Εσωτερικών, αφού 
ευχαρίστησε αρχικά την Beate Gminder για την συνάντηση, είπε πως συζή-
τησαν τα θέματα χρηματοδοτήσεων των διαφόρων έργων υποδομής ανα-
φορικά με το μεταναστευτικό στην Κύπρο. Είπε πως αναφέρεται στο έργο 
των «Λιμνών», για το οποίο η Κύπρος έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδό-
τησης 72 εκ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα 
υπάρξει θετική ανταπόκριση για την κάλυψη του συνόλου της συγκεκριμέ-
νης δαπάνης.
Πρόσθετα, είπε, έχουμε συζητήσει το θέμα των αναβαθμίσεων στο Πουρ-
νάρα, το οποίο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, λόγω του υπερπλη-
θυσμού. Για αυτό το λόγο, είπε, το Υπουργείο Εσωτερικών επεξήγησε ότι 
ήδη με χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό προχώρησε στην τοπο-
θέτηση εξωτερικής περίφραξης, βελτίωσης του συστήματος αποχέτευσης 
στο κέντρο, επέκτασης των οικιστικών μονάδων. Παραδέχθηκε, ωστόσο, 
πως υπολείπονται και πολλά άλλα να γίνουν πέραν από το γεγονός ότι με 
τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ολοκληρωθεί η ζώνη προστασίας 
των ανηλίκων, αλλά και το νέο ιατρικό κέντρο. «Υπάρχουν όμως θέματα τα 
οποία χρήζουν βελτίωσης, εξαιτίας πάντοτε του υπερπληθυσμού», είπε.
Ο κ. Νουρής ανέφερε πως το επόμενο θέμα που συζητήθηκε είναι η δημι-
ουργία της μονάδας επιτήρησης της πράσινης γραμμής, για την οποία το 
Υπουργείο έχει ήδη υποβάλει την πρότασή του για χρηματοδότηση της 
συγκεκριμένης μονάδας.
Συζητήσαμε, επίσης, συνέχισε, «θέματα της νέας πολιτικής μετανάστευσης 
και ασύλου που συζητείται αυτές τις ημέρες κάτω από τη Γαλλική Προεδρία 
και βεβαίως όλα αυτά τα θέματα μπαίνουν κάτω από το πρίσμα της ουκρα-
νικής κρίσης».
Ο κ. Νουρής είπε πως ως χώρα είμαστε ευγνώμονες για όλη την στήριξη 
που έχουμε, σημειώνοντας πως την ίδια ώρα αναγνωρίζουμε στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ότι η κρίση στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει προβλήματα 
ρευστότητας και ανακατανομής των πόρων. «Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η 
ανακατανομή θα είναι τέτοια που δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην παροχή 
της απαιτούμενης βοήθειας», είπε.
Ο κ. Νουρής καταλήγοντας ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Γραφείο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Κύπρο υπό την κ. Ζαμπάρτα για την καθοδήγηση και τη 
συνεργασία για την επίτευξη όλων αυτών των συμφωνιών.
Από την πλευρά της, η κ. Gminder εξέφρασε τη χαρά της που επιστρέφει 
στην Κύπρο και σημείωσε πως από την τελευταία φορά που έχει βρεθεί 
εδώ έχει επιτευχθεί πρόοδος από πλευράς της χώρας μας αλλά, παράλ-
ληλα, ο κόσμος έχει αλλάξει μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Σημείωσε 
πως η εισβολή της Ρωσίας έχει δημιουργήσει μια σημαντική ροή προσφύ-
γων από την Ουκρανία και έχει δημιουργήσει επίσης σε όλα τα κράτη-μέλη 
ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κύπρο αλλά και εσάς που κάνατε όλη αυτή 
την προσπάθεια να υποδέχεστε τους ανθρώπους που προέρχονται από 
τον πόλεμο και να τους φροντίζετε», είπε και χαιρέτισε παράλληλα τις 
πολλές προσπάθειες που κάνει η Κύπρος για να βελτιώσει τις διαδικα-
σίες των επιστροφών στις χώρες τους όσων δεν δικαιούνται άσυλο και 
προστασία.

Νουρής-Gminder: Στο επίκεντρο 
οι Λίμνες, ο Πουρνάρας και η 
Πράσινη Γραμμή
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εδώ Κύπρος

Μ
ε 40 ψήφους υπέρ 
σε σύνολο 40 παρό-
ντων Βουλευτών η 
Ολομέλεια της Βου-

λής ψήφισε νόμο με τον οποίο 
ρυθμίζεται η Εκλογή Διαχειριστι-
κών Επιτροπών σε Βιομηχανικές 
και Βιοτεχνικές Αναπτύξεις.
Ο νόμος ψηφίστηκε μετά από πρό-
ταση νόμου της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Εμπορίου, καθώς 
η εκλογή διαχειριστικών επιτρο-
πών κρίνεται αναγκαία για λόγους 
αποτελεσματικής εκπροσώπησης 
και ορθότερης διαχείρισης των 
υποθέσεων κάθε βιομηχανικής ή 
βιοτεχνικής ανάπτυξης με σκοπό 
κυρίως την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση τυχόν προβλημάτων που 
την αφορούν, αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση που συνόδευε 
την πρόταση νόμου.
Στην έκθεση της Επιτροπής Εμπο-
ρίου προς την Ολομέλεια της Βου-
λής αναφέρεται ότι οι πρόνοιες 
του ψηφισθέντος νόμου περιέχε-
ται υποχρέωση των ιδιοκτητών 
των μονάδων κάθε βιομηχανι-
κής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης για 
σύγκληση σύσκεψης με σκοπό την 
εκλογή διαχειριστικής επιτροπής 
και  υποχρέωση του προέδρου 
της εκλεγείσας διαχειριστικής επι-
τροπής για την εγγραφή της στο 
μητρώο που θα τηρείται από την 
αρμόδια τοπική αρχή.
Ο νόμος καθορίζει τις αρμοδιό-
τητες της εν λόγω διαχειριστικής 
επιτροπής και παρέχει στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο τη δυνατότητα για 
έκδοση κανονισμών για την καλύ-
τερη εφαρμογή των προνοιών 
του νόμου κατόπιν πρότασης του 
Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας.
Βάσει του νόμου η διάρκεια της 
θητείας των μελών της διαχειρι-
στικής επιτροπής είναι τρία έτη και 
σε αυτή συμμετέχουν πέντε μέλη, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός της 
εκπροσωπούμενης περιοχής.
Ο νόμος αφορά βιομηχανική, βιο-

τεχνική ή αποθηκευτική μονάδα η 
οποία ευρίσκεται εντός συγκεκρι-
μένης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής 
ζώνης ή περιοχής για τις χρήσεις 
που προσδιορίζονται στο εκά-
στοτε σχέδιο ανάπτυξης.
Κατά τη συζήτηση που προηγή-
θηκε της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Εμπορίου Κυριάκος 
Χατζηγιάννη αναφέρθηκε στην 
κοινή πρωτοβουλία των μελών 
της Επιτροπής Εμπορίου για τη 
θέσπιση της παραχθείσας νομο-
θεσίας, επειδή σε πολλές περιοχές 
δεν υπάρχει θεσμο-
θετημένος συνομι-
λητής που να εκθέ-
τει τα προβλήματα 
και να αναλαμ-
βάνει υποχρεώ-
σεις. Έκανε ειδική 
αναφορά σε ό,τι 
συνέβη στο Βασι-
λικό, παρατηρώντας ότι ενώ όλοι 
εξέφραζαν ανησυχίες δεν υπήρχε 
συνομιλητής που να μπορούσε να 
εκφράσει τα προβλήματα.
Είπε επίσης πως μετά τη θέσπιση 
του νόμου, η εκτελεστική εξουσία 
θα είναι υπόλογη έναντι των προ-
βλημάτων της όποιας βιομηχανι-
κής περιοχής.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας 
Κώστα, συνεχίζοντας την ανα-
φορά τις διαπιστώσεις της Επιτρο-
πής Εμπορίου είπε ότι στο Βασι-
λικό δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυ-
νος συνομιλητής, που να συντο-
νίζει.
Όσον αφορά τον νόμο που ψηφί-
στηκε παρατήρησε πως δεν είναι 
ό,τι καλύτερο, προσθέτοντας πως 
πιθανόν να προκύψουν προβλή-
ματα και βεβαίωσε ότι η Βουλή θα 
είναι έτοιμη να προβεί σε διορ-
θώσεις. Ανέφερε επίσης πως όταν 
άρχισε η συζήτηση της πρότασης 
νόμου τέθηκαν εμπόδια από υπη-
ρεσίες και φορείς, αλλά τελικά η 
Επιτροπή Εμπορίου εργάστηκε 
σκληρά και επίμονα και ψηφί-
στηκε ο νόμος.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-
πος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνί-
δου ανέφερε ότι μετά τις επισκέ-
ψεις που πραγματοποίησε η Επι-
τροπή Εμπορίου σε βιομηχανικές 
περιοχές διαπιστώθηκε το κενό 
που συμπληρώνει το νέο σώμα με 
νομική προσωπικότητα δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις.
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης 
Γιακουμή εξέφρασε την ελπίδα ότι 
με την ψήφιση του νόμου θα ανοί-
ξει ο δρόμος ώστε η Κυβέρνηση 
να συμβάλει στην ανάπτυξη της 

βιομηχανίας και της 
βιοτεχνίας.
Ο Βουλευτής του 
Κινήματος Οικολό-
γων – Συνεργασία 
Πολιτών Σταύρος 
Παπαδούρης εξέ-
φρασε την άποψη 
ότι η Βουλή θέσπισε 

ένα δημοκρατικό θεσμό.

Πρόταση νόμου για διασφά-
λιση αποτελεσματικότητας 
άσκησης κοιν. ελέγχου
Πρόταση νόμου για τη διασφά-
λιση της αποτελεσματικότητας της 
άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου αναμένεται να κατατεθεί την 
μεθεπόμενη Πέμπτη στη Βουλή.
Τη συγκεκριμένη πρόταση συνυ-
πογράφουν οι βουλευτές Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου του ΑΚΕΛ και ο 
Κωστής Ευσταθίου του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ενώ 
δεν αποκλείεται να την υπογρά-
ψουν και άλλοι βουλευτές.
Ο στόχος της πρότασης νόμου 
είναι η διασφάλιση της αποτελε-
σματικότητας της άσκησης κοι-
νοβουλευτικού ελέγχου, ειδικά 
μετά τη θέση της κυβέρνησης, στη 
βάση σχετικής γνωμάτευσης του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρα-
τίας, ότι οι Υπουργοί της κυβέρ-
νησης δεν υπόκεινται στον κοινο-
βουλευτικό έλεγχο και δεν είναι 
υποχρεωμένοι να εμφανίζονται 
ενώπιον των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών, σε αντίθεση με την 
καθιερωμένη πρακτική των τελευ-
ταίων δεκαετιών.
Σε δηλώσεις της στη Βουλή, η κ. 
Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι ενό-
ψει του γεγονότος ότι παρατη-
ρούνται πολλές απουσίες προ-
χωρούμε με σχετική τροποποί-
ηση του περί της καταθέσεως 
στοιχείων και πληροφορίων στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και 
στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
νόμος του 1985, με πρόθεση να 
γίνει πιο αποτελεσματικός ο κοι-
νοβουλευτικός έλεγχος.
Σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπί-
δου «η πρόταση έχει να κάνει με 
την παρουσία των κρατικών αξι-
ωματούχων ενώπιον των Κοινο-
βουλευτικών Επιτροπών», για να 
σημειώσει ότι «από την πρόταση 
νόμου εξαιρείται ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και οι Δικαστές».
«Όλοι οι υπόλοιποι, συμπεριλαμ-
βανομένου και του Γενικού Εισαγ-
γελέα της Δημοκρατίας, περιλαμ-
βάνονται. Υπάρχει και ειδική πρό-
νοια σε περίπτωση, που υπάρχει 
δίκη εν εξελίξει, για να προστα-
τεύουμε ακριβώς τις διαδικασίες», 
είπε.
Επιπλέον, είπε πως «η Βουλή πρέ-
πει να είναι ενημερωμένη, για τον 
τρόπο που έτυχαν διαχείρισης 
διάφορες υποθέσεις», σημειώνο-
ντας πως έτσι ενισχύεται η διαφά-
νεια και ο ρόλος της Βουλής.
Απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση, η κ. Χαραλαμπίδου είπε 
πως «είναι πολλές φορές που 
χρειάστηκε να συνεδριάσουμε 
χωρίς τους πολιτικούς προϊστα-
μένους, επειδή αποφάσισαν να 
μην παρουσιαστούν ή επιλέγουν 
να μην εμφανίζονται σε άλλες επι-
τροπές».
«Υπάρχει λανθασμένη αντίληψη 
ότι πρέπει να εμφανίζονται. Ήταν 
μια καθιερωμένη πρακτική. Τώρα 
γίνεται στη βάση πρότασης νόμου 
και τροποποίηση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας», κατέληξε.

«Συν τ ριπ τ ικά» υπέρ της 
ζων τανής με τάδοσης των 
συνεδριών των Κοινοβου-
λευτικών Επιτροπών τάσσε-
ται η πλειοψηφία των Κυπρίων 
πολιτών, σύμφωνα με τα ευρή-
ματα έρευνας, που διεξήγαγε 
η εταιρεία IMR/Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας για λογαριασμό 
της Zenox Public Affairs.
Σύμφωνα με δελτίου Τύπου της 
Zenox Public Affairs, ένα ποσο-
στό της τάξης του 86% των 
ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ 
των ζωντανών μεταδόσεων.
«Μάλιστα, η απαίτηση είναι 
αντίστοιχα ψηλή ανάμεσα σε 
άντρες και γυναίκες αλλά και 
σε όλες τις ηλικιακές κατηγο-
ρίες, ειδικά ανάμεσα στις νεό-
τερες όπου το ποσοστό αγγί-
ζει το 93%», αναφέρεται.
Οι ερωτηθέντες αιτιολογούν 
τη θέση τους δηλώνοντας ότι 
μία τέτοια εξέλιξη θα διασφα-
λίσει τη διαφάνεια κατά τη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων 
(47% απάντησαν ότι συμφω-
νούν Απόλυτα και 41% ότι 
Μάλλον συμφωνούν), αναφέ-
ρει το δελτίο Τύπου.
Προστίθεται ότι οι ερωτηθέ-
ντες απάντησαν (32% Συμ-
φωνώ Απόλυτα, 38% Μάλλον 
Συμφωνώ), ότι οι νομοθεσίες 
θα υλοποιούνται με ταχύτερο 
ρυθμό και ότι οι πολίτες θα 
λαμβάνουν πιο έγκαιρη ενη-
μέρωση σχετικά με τις απο-
φάσεις των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών (51% Συμφωνώ 
Απόλυτα, 39% Μάλλον Συμ-
φωνώ).
«Θεωρούν επίσης πως με 
αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθεί 
η παρουσία και η συμμετοχή 
των βουλευτών στις συνεδρίες 
των Επιτροπών (41% Συμ-
φωνώ Απόλυτα, 39% Μάλλον 
Συμφωνώ)», αναφέρει το δελ-
τίο Τύπου.
Σε μικρότερο βαθμό, προστί-
θεται, «οι πολίτες εικάζουν 
πως με αυτόν τον τρόπο οι 
πολιτικοί θα αναλαμβάνουν 
και την ευθύνη των λεγόμενων 
και των πράξεων τους (29% 
Συμφωνώ Απόλυτα, 32% Μάλ-
λον Συμφωνώ)». 

Έρευνα: Υπέρ της 
ζωντανής μετάδοσης 
των συνεδριών των 
Επιτροπών οι Κύπριοι

Η Βουλή ψήφισε νόμο για διαχειριστικές επιτροπές 
στις βιομηχανικές αναπτύξεις
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διεθνή νέα

Σ
τη δραματική έλλειψη προσωπικού απο-
δίδεται, κατά γενική ομολογία, η χαοτική 
εικόνα που παρουσιάζουν τις τελευταί-
ες εβδομάδες αρκετά αεροδρόμια στη 

Βρετανία και την ηπειρωτική Ευρώπη. Πτήσεις 
ακυρώνονται κατά εκατοντάδες, αστυνομικοί α-
ναλαμβάνουν να ανακοινώσουν ότι ταξίδια και 
διακοπές ματαιώνονται, χιλιάδες επιβάτες υπο-
χρεώνονται σε πολύωρες αναμονές πριν καταλή-
ξουν, συνήθως εκτός εαυτού λόγω αγανάκτησης, 
να διεκδικούν επαναπρογραμματισμό του ταξι-
διού τους το ταχύτερο δυνατόν ή/και αποζημίω-
ση για τη δοκιμασία που υφίστανται.
Ενδεικτικά, μόνο σε μία ημέρα, την Τρίτη 7 Ιου-
νίου, η British Airways ακύρωσε 120 πτήσεις από 
και προς το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου 
και η easyJet άλλες εξήντα. Ολες αυτές ήρθαν να 
προστεθούν σε περίπου 300 πτήσεις οι οποίες 
ματαιώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύρι-
ακου και ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν ήδη στο 
αεροδρόμιο, όρθιοι επί ώρες στις σειρές αναμο-
νής για τον καθιερωμένο έλεγχο. Παρόμοια φαι-
νόμενα παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία, στο 
Βέλγιο, στη Γαλλία αλλά και την Ιταλία, λόγω των 
απεργιών οι οποίες κηρύσσονται από τους -επί-
σης αγανακτισμένους- εργαζομένους του κλά-
δου.
Οι αεροπορικές εταιρείες αλλά και γενικότερα οι 
επιχειρήσεις οι οποίες παρέ-
χουν υπηρεσίες αεροδρομίου 
έχουν περιέλθει σε από-
γνωση: αφενός αδυνατούν 
να εξυπηρετήσουν ένα ογκώ-
δες κύμα ταξιδιωτικής κίνη-
σης, καθώς ο τουρισμός σε 
παγκόσμια κλίμακα ανακάμ-
πτει με ένα απότομο ανοδικό 
άλμα ύστερα από την καθο-
λική άρση των περιοριστικών 
μέτρων εξαιτίας της COVID-19. Αφετέρου, όμως, 
στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης οι επιχει-
ρήσεις που εμπλέκονται στον τομέα της πολιτικής 
αεροπορίας είχαν προβεί σε μεγάλης κλίμακας 
περικοπές προκειμένου να επιβιώσουν, κατα-
φεύγοντας στη μαζική απομάκρυνση εργαζομέ-
νων, τους οποίους τώρα αναζητούν και καλούν 
πίσω εναγωνίως, δηλώνοντας διατεθειμένες να 
προβούν σε αθρόες προσλήψεις. Ιδιαίτερα στη 
Βρετανία, οι εργαζόμενοι απειλούν να ακινητο-
ποιήσουν τα αεροδρόμια της χώρας αν δεν ικα-
νοποιηθεί το αίτημά τους για επαναφορά των 
αμοιβών τους στο προπανδημικό επίπεδο, με 
την κατάργηση της μείωσης αποδοχών κατά 
10%, η οποία είχε επιβληθεί οριζοντίως στην 
αρχή της κρίσης.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά αεροδρόμια και την 
Aegean, η οποία εφάρμοσε μια πολύ πιο μετριο-
παθή πολιτική περικοπών ανθρώπινου δυναμι-
κού σε σύγκριση με τις περισσότερες εταιρείες 
του εξωτερικού, προς το παρόν το πρόβλημα 
δεν έχει εκδηλωθεί σε ανησυχητική κλίμακα. 
Ωστόσο, η γενικότερη πρόγνωση για το άμεσο 
μέλλον, όπως εκφράζεται από ειδικούς στον 
τομέα των αερομεταφορών, είναι εξαιρετικά 
δυσοίωνη.
Διότι εκτιμάται ότι οι αεροπορικές εταιρείες και 
τα αεροδρόμια δεν θα έχουν προλάβει να εντά-
ξουν στη δύναμή τους όσους υπαλλήλους χρειά-
ζονται και θα παραμείνουν σε αδυναμία αποτε-
λεσματικής διαχείρισης των τουριστικών ροών, 
που δεν έχουν φτάσει καν στην κορύφωσή τους. 
Πιο απλά, αν προκλήθηκε ασφυξία στα βρετα-
νικά και κεντροευρωπαϊκά αεροδρόμια στο 
τέλος Μαΐου - αρχές Ιουνίου, κανείς δεν τολμά να 
φανταστεί την κατάσταση που θα επικρατήσει 
κατά τη high season, τον ερχόμενο Αύγουστο. Ως 
εκ τούτου, το ταξιδιωτικό χάος, όπως προβλέπει 
ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, δεν θα αποκατα-
σταθεί πριν από το καλοκαίρι του 2023.
Ως προς το πραγματικό μέγεθος της μείωσης 
προσωπικού στον αεροπορικό τομέα, σύμφωνα 
με μετρήσεις της εταιρείας Oxford Economics, οι 
εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά 2,3 εκατομμύρια 

παγκοσμίως, με προγράμματα 
εθελούσιας αποχώρησης, μη 
ανανέωση συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου ή και απευ-
θείας απολύσεις. Σημαντικό 
είναι, δε, το γεγονός ότι το 1,7 
εκατομμύριο των χαμένων 
θέσεων εργασίας αντιστοι-
χούν στις υπηρεσίες εδάφους.
Οι αριθμοί προκαλούν δέος 
και αποτυπώνουν ουσιαστικά 

τον ακρωτηριασμό ενός ολόκληρου κλάδου, 
προσφέροντας παράλληλα μια πρώτη εξήγηση 
για την τρέχουσα αδυναμία του να ανταποκρι-
θεί σε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αναπλήρω-
σης των απωλειών που καταγράφηκαν την προη-
γούμενη διετία. Αντί για την ανάκτηση του χαμέ-
νου εδάφους, οι αερομεταφορές παρουσιάζουν 
μια τραγελαφική εικόνα. Τα διεθνή ΜΜΕ αναπα-
ράγουν πρωτόγνωρες εικόνες πλήρους αποδι-
οργάνωσης, με πιλότους και αεροσυνοδούς να 
εγκαταλείπουν τις θέσεις τους άρον-άρον ώστε 
να βοηθήσουν στη φορτοεκφόρτωση των απο-
σκευών, ιμάντες ξέχειλους με άτακτους σωρούς 
από βαλίτσες να γυρίζουν επί ματαίω ενώ σκαρ-
φαλωμένοι εργάτες πασχίζουν να επιβάλουν 
στοιχειώδη τάξη κ.λπ.

Μ
εγάλες αλλαγές αναμένεται 
να συμβούν στον οίκο των 
Ουίνδσορ αυτό το καλοκαί-
ρι. Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ φέ-

ρονται αποφασισμένοι να μετακομίσουν 
στο Ουίνδσορ, ενώ ο πρίγκιπας Άντριου 
θα μπορούσε σύμφωνα με δημοσίευμα 
της «daily mail» να ανταλλάξει το Μπέρκ-
σαϊρ με τη Σκωτία στο πλαίσιο μιας προ-
σπάθειας να ξαναφτιάξει τη ζωή του.
Μετά από οικογενειακές συζητήσεις γύρω 
από το Σαββατοκύριακο του Ιωβηλαίου 
της Βασίλισσας, τίθενται τώρα σε εφαρ-
μογή σχέδια που θα μπορούσαν να σημα-
τοδοτήσουν ριζικές και σπουδαίες αλλα-
γές στη ζωή των μελών της πιο διάσημης 
γαλαζοαίματης οικογένειας του πλανήτη.
Πιθανότατα σύμφωνα με το ίδιο δημοσί-
ευμα οι μεγαλύτερες ανατροπές θα αφο-
ρούν τον Δούκα και τη Δούκισσα του Κέι-
μπριτζ, οι οποίοι φέρονται να μετακομί-
ζουν οικογενειακώς από το Κένσινγκτον 
του δυτικού Λονδίνου στο Μπέρκσαϊρ.
Πηγές του παλατιού διαρρέουν ότι το ζευ-
γάρι πρόκειται να μετακομίσει σε ένα σπίτι 
στο κτήμα της βασίλισσας στο Ουίνδσορ 
- αφήνοντας πίσω το παλάτι του Κένσιν-
γκτον που μέχρι σήμερα αποτελεί την 
κύρια κατοικία της οικογένειας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sunday 
Times», στο πλαίσιο της μετακόμισης στο 
Μπέρκσαϊρ, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ όπως 
είναι λογικό θα αλλάξουν σχολείο.
Η μετακόμιση αυτή θα σημάνει την απο-
χώρηση του Ουίλιαμ και της Κέιτ από το 
παλάτι του Κένσινγκτον, που αποτελεί την 
κύρια κατοικία τους από το 2017.
Το ζευγάρι πάντως θα διατηρήσει το ακί-
νητο στο παλάτι του Κένσινγκτον ως το 

σπίτι του στο Λονδίνο, παρά τη μετακό-
μιση στο Μπέρκσαϊρ. Η δημοσιογραφική 
τους ομάδα θα παραμείνει στο δυτικό 
Λονδίνο.
Εν τω μεταξύ, η βασίλισσα που σχεδιάζει 
το μέλλον της μοναρχίας λέγεται ότι διε-
ξάγει μυστικές συνομιλίες με τον Δούκα 
της Υόρκης και ανώτερα μέλη της βασι-
λικής οικογένειας σχετικά με το πώς μπο-
ρούν να βοηθήσουν τον πρίγκιπα Άντριου 
να ξαναχτίσει τη ζωή του «μακριά από τα 
βλέμματα του κοινού».
Με την πρόσφατη νομική μάχη του στις 
ΗΠΑ να έχει πλέον τελειώσει, η βασίλισσα 
πραγματοποίησε οικογενειακές συνα-
ντήσεις στο Κάστρο του Ουίνδσορ για να 
καθορίσει ποιον ρόλο θα μπορούσε να 
εκπληρώσει ο Δούκας που θα ήταν απο-
δεκτός από το κοινό.
Ενώ ο Γουίλιαμ, η Κέιτ και ο Άντριου θα 
μπορούσαν να δουν μεγάλες αλλαγές 
αυτό το καλοκαίρι, φαίνεται ότι για τον 
πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ που 
ζουν στις ΗΠΑ δεν θα υπάρξουν πολλές 
αλλαγές.
Το ζευγάρι εξασφάλισε μόνο μια 15λεπτη 
συνάντηση με τη βασίλισσα κατά τη διάρ-
κεια των τετραήμερων εορτασμών για 
το Ιωβηλαίο το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο, με πηγές του παλατιού να αναφέ-
ρουν πως η συνάντησή τους ήταν πέρα για 
πέρα «τυπική».
Σημερινά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο 
πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ που 
ζουν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ συνά-
ντησαν τη βασίλισσα μόνο για 15 λεπτά η 
οποία είδε για πρώτη φορά την ενός έτους 
κόρη τους Λίλιμπετ, η οποία έχει πάρει το 
όνομα της Βασίλισσας.

Μπάκιγχαμ: Ο Γουίλιαμ και η 
Κέιτ μετακομίζουν, ο Άντριου 
«διώχνεται»... μακριά και ο Χάρι με 
τη Μέγκαν είναι ξένο σώμα 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια 
και ακόμη δεν μπήκαμε στην 
«καρδιά» του καλοκαιριού 
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Ε
ίκοσι γερουσιαστές, Ρεπουμπλικάνοι 
και Δημοκρατικοί, ανακοίνωσαν μια 
συμφωνία επί αρκετών διατάξεων για 
την καλύτερη ρύθμιση της χρήσης των 

πυροβόλων όπλων, μετά τις πρόσφατες σφα-
γές που συγκλόνισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα μέτρα αυτά, που απαιτούν ειδική πλειοψη-
φία για να εγκριθούν στη Γερουσία, περιλαμ-
βάνουν μια προτροπή προς τις Πολιτείες να 
αποσύρουν τα όπλα από πρόσωπα που κρίνο-
νται επικίνδυνα, καθώς και άλλα που αφορούν 
την ψυχική υγεία και την ασφάλεια στα σχο-
λεία, ωστόσο δεν περιλαμβάνουν τα βασικά 
στοιχεία των μεταρρυθμίσεων που ζητούν οι 
Δημοκρατικοί και ο Τζο Μπάιντεν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εντούτοις χαιρέτισε αμέ-
σως την πρόοδο που δεν αρκετή αλλά είναι 
σημαντική, εκτιμώντας ότι το κείμενο μπορεί 
να είναι «το πιο σημαντικό για τον έλεγχο των 
όπλων που θα ψηφίσει στο Κογκρέσο εδώ και 
δεκαετίες».
Η δικομματική ομάδα των Αμερικανών 
γερουσιαστών συμφώνησε σε ένα πλαίσιο 
για πιθανή νομοθεσία για την ασφαλέστερη 
χρήση των όπλων, συμπεριλαμβανομένων 

των αυστηρότερων ελέγχων του ιστορικού 
για τους αγοραστές πυροβόλων όπλων ηλι-
κίας κάτω των 21 ετών.
«Το σχέδιό μας σώζει ζωές ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύει τα συνταγματικά δικαιώματα των 
νομοταγών Αμερικανών», ανέφερε σε ανακοί-
νωσή της η ομάδα, με επικεφαλής τον Δημο-
κρατικό Κρις Μέρφι και τον Ρεπουμπλικάνο 
Τζον Κόρνιν. «Ανυπομονούμε να κερδίσουμε 
ευρεία, δικομματική υποστήριξη και η λογική 
μας πρόταση να θεσπιστεί νόμος».
Οι συνομιλίες ακολούθησαν μια σειρά μαζι-
κών πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης σε σχο-
λείο στο Ουβάλντε του Τέξας, τον περασμένο 
μήνα, όπου σκοτώθηκαν 19 μικρά παιδιά και 
επίσης της επίθεσης τον Μάιο σε σούπερ μάρ-
κετ Μπάφαλο της Νέας Υόρκης κατά την οποία 
σκοτώθηκαν 10 Αφροαμερικανοί.
Η συμφωνία ανακοινώθηκε μια ημέρα μετά τις 
διαδηλώσεις στην Ουάσινγκτον και σε εκατο-
ντάδες άλλες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες 
δεκάδων χιλιάδων πολιτών που ζητούσαν από 
τους νομοθέτες να εγκρίνουν νομοθεσία για 
τον περιορισμό της βίας από τη χρήση όπλων.

Ο 
Πούτιν προσπαθεί να μοιάζει βαλ-
σαμωμένος όσο είναι ακόμη ζω-
ντανός, επισημαίνει Βρετανός ανα-
λυτής σε θέματα άμυνας και ασφά-

λειας, σε συνέντευξή του στο βρετανικό δί-
κτυο «Sky News».
Ο καθηγητής Μάικλ Κλαρκ, συνεργάτης στο 
τμήμα σπουδών πολέμου του King’s College 
του Λονδίνου, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει 
«καμία πειστική απόδειξη» ότι ο Ρώσος πρόε-
δρος είναι σοβαρά άρρωστος.
Aντιθέτως, πιστεύει ότι, το μόνο σίγουρο είναι 
πως ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου «είναι 
υποχόνδριος, κάτι που εξηγεί τη συνεχή 
παρουσία των γιατρών του, όπου κι αν βρί-
σκεται».
Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο «Sky News», 
ο Βρετανός αναλυτής υποστηρίζει ότι είναι 

γνωστό ότι ο Πούτιν κάνει συχνά ενέσιμες 
θεραπείες για να σβήσει τα σημάδια του χρό-
νου.
«Στις 7 Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος θα 
γίνει 70 ετών. Είναι γνωστό ότι κάνει απανωτά 
μπότοξ», υποστηρίζει ο Μάικλ Κλαρκ και 
προσθέτει: «Θεωρώ ότι προσπαθεί να βαλσα-
μώσει τον εαυτό του όσο είναι ακόμα ζωντα-
νός. Κυκλοφορεί με γιατρούς. Είναι γνωστό 
ότι υπάρχει μια μικρή ομάδα γιατρών που δεν 
είναι ποτέ μακριά του και φέρεται ναι διακό-
πτει συχνά τις συναντήσεις για να συμβουλευ-
τεί κάποιον ειδικό. Σκεφτείτε ότι είναι απλώς 
υποχόνδριος, για να είμαι ειλικρινής».
Αναφερόμενος στις εικασίες ότι πάσχει από 
διάφορες νόσους όπως καρκίνο ή Πάρκινσον, 
ο ίδιος τονίζει ότι, βλέποντας βίντεο που τον 
απεικονίζουν, δείχνει να έχει τον έλεγχο.

διεθνή νέα

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί 
γερουσιαστές συμφωνούν σε 
μεταρρυθμίσεις περιορισμού των όπλων 

Βρετανός αναλυτής: Ο Πούτιν μοιάζει 
βαλσαμωμένος από τα πολλά μπότοξ 

«Η Τουρκία κινδυνεύει με χρεοκοπία» 
προειδοποιεί ο άλλοτε στενός συνεργάτης 
του Ερντογάν, Αλί Μπαμπατζάν 

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου για την 
πορεία της τουρκικής οικονομίας 
έκρουσε ο άλλοτε στενός συνερ-
γάτης του Ταγίπ Ερντογάν και νυν 

πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Κόμ-
ματος της Δημοκρατίας και της Προόδου 
(Deva), Αλί Μπαμπατζάν.
Ο Μπαμπατζάν διετέλεσε υπουργός 
Οικονομίας, υπουργός Εξωτερικών και 
αναπληρωτής πρωθυπουργός υπό τις 
κυβερνήσεις Ερντογάν. Το 2019 αποχώ-
ρησε από το AKP, επικαλούμενος «βαθιές 
διαφωνίες» με την πορεία που ακολουθεί 
το κόμμα, και ίδρυσε το Deva.
Μιλώντας σε κομματική συγκέντρωση, ο 
Αλί Μπαμπατζάν τόνισε ότι «είμαστε στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας ως χώρα» και 
κάλεσε την κυβέρνηση «να πράξει άμεσα 
το καθήκον της».
«Ανησυχώ γιατί ο κίνδυνος χρεοκοπίας 
της χώρας μας έχει φτάσει σε πρωτοφα-
νές επίπεδο. Το μέλλον των παιδιών μας 
διακυβεύεται. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι 

με ένα ζήτημα οικονομικής και χρηματο-
πιστωτικής επιβίωσης. Η πιστοληπτική 
ικανότητα της Τουρκίας έχει πέσει στο 
χειρότερο επίπεδο στην ιστορία», είπε.
Εξηγώντας τι σημαίνει χρεοκοπία, ο 
Μπαμπατζάν είπε: «Σημαίνει ότι η Τουρ-
κία δεν θα μπορεί να πληρώσει για το 
φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που εισά-
γει. Πτώχευση σημαίνει ότι βασικές ανά-
γκες, όπως για φυσικό αέριο και ντίζελ, 
δεν θα μπορούν να καλυφθούν ούτε με 
χρήματα. Ακόμα και αν έχεις λεφτά, δεν 
θα μπορείς να πάρεις πάνω από μισό 
ρεζερβουάρ ή περιμένεις 3 ώρες σε 
ουρά. Αυτό είναι χρεοκοπία».
«Χρεοκοπία σημαίνει εκτεταμένες και 
μακροχρόνιες διακοπές ρεύματος σε όλη 
τη χώρα. Φανταστείτε ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια κόβεται για έξι ώρες, 10 ώρες 
την ημέρα. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Πτώ-
χευση σημαίνει συνολική οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κατάρρευση. Πτώ-
χευση σημαίνει χάος!» είπε.
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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

Γιατί και λίγη ακαταστασία δεν 
βλάπτει;

Τ
ι θα νιώθατε αν πηγαίνατε σε έ-
να σπίτι, που ενώ έχει παιδιά, 
δεν υπάρχει η παραμικρή α-
καταστασία και όλα είναι στην 

εντέλεια, πεντακάθαρα, δεν υπάρχει 
ούτε ένα παιχνίδι στο πάτωμα, τα ρι-
χτάρια στους καναπέδες ατσαλάκωτα 
και τα μαξιλάρια στη θέση τους; 
Μια εικόνα σπιτιού που έχει βγει από 
περιοδικό. Είναι πολύ πιθανό να σκε-
φθείτε ότι κάτι συμβαίνει ή ότι δεν 
κατοικεί κανένας σε αυτό το σπίτ ι. 
Μήπως ήρθε η ώρα να απομυθοποι-
ήσετε αυτή την ιδέα του να είναι όλα 
στην εντέλεια;

Ένα ζωντανό σπίτι
Βεβαίως και το να είναι το σπίτι οργα-
νωμένο και συμμαζεμένο είναι σημα-
ντικό. Μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαί-
νουν βασικές και πολύτιμες δεξιότητες 
για την ζωή τους. Όπως το να συνεργά-
ζονται, να είναι υπεύθυνα για τα πράγ-
ματά τους, να διατηρούν μια ρουτίνα, 

να δουλεύουν ομαδικά… Παρόλα αυτά 
καλό είναι να έχετε υπόψιν σας ότι η 
διατήρηση της «τάξης» όπως και πολλά 
άλλα στη ζωή, χρειάζονται ένα μέτρο. 
Έτσι όπως, το να είναι όλα ευθυγραμ-
μισμένα με το υποδεκάμετρο δεν είναι 
εφικτό, έτσι και το να μην είναι τίποτα 
συμμαζεμένο είναι δυσλειτουργικό. Το 
σπίτι χρειάζεται να δίνει την αίσθηση 
«ζωντανού οργανισμού» που μέσα του 
δημιουργούνται ευχάριστες στιγμές 
αλλά και αναμνήσεις.

Λειτουργική ακαταστασία
Το πιο σημαντικό είναι να περνάτε 
καλά μέσα στο σπίτι, να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες σας ενώ ταυτόχρονα να είναι 
σ τοιχειωδώς συμμαζεμένο ώστε να 
είναι λειτουργικό. Πώς μπορείτε να το 
καταφέρετε αυτό;
1. Ο χώρος του «χαμού». Ορίσ τε 

έναν χώρο στο σπίτι όπου θα επι-
τρέπεται να είναι ασυμμάζευτος. 

Αυτό μπορεί να είναι ένα παιδικό 
δωμάτιο ή απλώς ένα χαλί.

2. Το κουτί των παιχνιδιών. Πάρτε 
ένα μεγάλο κουτί με καπάκι. Κάθε 
βράδυ συγκεντρώστε, στα πλαίσια 
της ρουτίνας πριν τον ύπνο, εκεί 
όλα τα παιχνίδια που βρίσκονται 
στο πάτωμα.

3. Μουσικό «παιχν ιδοκυνηγητό». 
Όταν ο αριθμός των παιχνιδιών 
που είναι στο πάτωμα είναι μεγά-
λος, βάλτε γρήγορη μουσική και 
κάντε έναν «διαγωνισμό» για το 
ποιος θα βάλει τα περισσότερα 
παιχνίδια στην θέση τους.

4. Ένα μαζεύω ένα βγάζω. Ορίστε 
τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο 
για να βγάλει το παιδί ένα παιχνίδι 
πρέπει πρώτα να έχει μαζέψει το 
προηγούμενο. Έτσι θα αποφευ-
χθεί, σε μεγάλο βαθμό, το να δημι-
ουργηθεί ανεξέλεγκτη ακαταστα-
σία.

Σημάδι ευφυΐας
Σε περίπτωση που ακόμα ε ίσασ τε 
λιγάκι δισ τακτ ικοί σκεφτείτε μόνο 
ότι υπάρχει, βάση έρευνας, σύνδεση 
μεταξύ της ακαταστασίας και της ευφυ-
ΐας. Για την ακρίβεια μελέτη έδειξε ότι 
ένα ακατάστατο σπίτι λειτουργεί ευερ-
γετικά για τη δημιουργικότητά μας. 
Παράλληλα μας βοηθάει να σκεφτόμα-
στε εκτός της πεπατημένης. 
Από την άλλη μεριά, η ίδια έρευνα 
έδειξε, ότι ένα υπερβολικά συμμαζε-
μένο και καθ’ όλα οργανωμένο περι-
βάλλον προδιαθέτει αυτούς που ζουν 
σε αυτό να μην ρισκάρουν ενώ ταυτό-
χρονα αποφεύγουν να «δημιουργή-
σουν» νέες ιδέες. 
Έτσι την επόμενη φορά που θα απο-
καρδιωθείτε επειδή το σπίτι σας δεν 
είναι αρκετά τακτοποιημένο σκεφτείτε 
απλώς ότι έχετε έξυπνα, δημιουργικά 
παιδιά που ζουν ευτυχισμένα μέσα σε 
αυτό…

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;

Ο 
Αλέξανδρος Ωνάσης ήταν φί-
λος του Γιώργου Ζαχαρία. Ο 
Γιώργος έμαθε στον Αλέξαν-
δρο να κολυμπά και να οδη-

γεί κρις κραφτ. Μερικές από αυτές, ή-
ταν ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, για τον οποίο 
επεσήμανε «Να ξεκινήσω με τον Τσόρ-
τσιλ. Πολύ περίεργος άνθρωπος και, 
λόγω του πάχους του, κοιμόταν τις πε-
ρισσότερες φορές στην καρέκλα που έ-
τρωγε. Έπινε μπουκάλια ουίσκι!»
«Σε κάθε ταξίδι που πηγαίναμε φόρ-
τωνε (σ.σ.: ο Ωνάσης) στο αμπάρι τυλιγ-
μένους πάνω από 200 πίνακες ζωγρα-
φικής! Και όταν αποβιβαζόμασταν, τους 
ξεφορτώναμε. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί 
το έκανε αυτό. Από την άλλη, δεν θα 
ξεχάσω την Γκρέτα Γκάρμπο.
Ηταν πλέον μεγάλης ηλικίας, αλλά υπέ-
ροχη γυναίκα και πανέμορφη. Θυμά-
μαι ένα περιστατικό που την αφορούσε 
και αποδεικνύει πόσο ξεχωριστή ήταν: 
Βρισκόμασταν αραγμένοι ανοιχτά της 
Χαλκίδας. Η Γκάρμπο ήταν στο κατά-
στρωμα, με ένα ποτήρι σαμπάνια στο 
χέρι.
Ένα από εκείνα τα καλοκαιρινά βράδια 
ένας βαρκάρης της περιοχής φώναξε 
προς το πλοίο και τη χαιρέτησε. Εκείνη 
ανταπέδωσε και είπε στο πλήρωμα να 
του δώσουν ένα μπουκάλι ουίσκι. Το 
πρωί, ξημερώματα, ακούσαμε φωνές.
Ο βαρκάρης είχε πιει όλο το μπουκάλι 
και είχε μεθύσει, με συνέπεια να πέσει 
σ τη θάλασσα και να πνιγεί. Όταν το 
έμαθε η Γκάρμπο άρχισε να κλαίει, γιατί 
πίστευε ότι ήταν υπεύθυνη για το τρα-
γικό συμβάν».

«Η Κάλλας είχε πάντα θέμα, με 
το πλήρωμα»
«Μακράν η πιο καλόψυχη ήταν η Τίνα 
Λιβανού! Δεν θα ξεχάσω ότι σε κάθε 
ταξίδι που κάναμε η Τίνα έτρωγε με 
το προσωπικό της θαλαμηγού και 
πάντα μας ρωτούσε αν μας έλειπε κάτι. 
Ψυχούλα! Η Κάλλας ήταν πιο σκληρή 
και πιο ντίβα. Είχε πάντα θέμα με το 
πλήρωμα.
Ωστόσο, από τη Μαρία ακόμα αντηχεί 
στα αυτιά μου η φωνή της. Θυμάμαι ότι 
στη θαλαμηγό, μπροστά στην πρύμνη, 
ο Αρίστος είχε βάλει ένα πιάνο, για να 
κάνει εκείνη πρόβες. Κάθε βράδυ ήταν 
τέτοια η έκταση της φωνής της, που 
έφτανε έως το τελευταίο δωμάτιο και 
ακουγόταν σαν να ήταν δίπλα σου.
Είχε, μάλιστα, και δύο σκυλάκια, τα 

οποία δεν αποχωριζόταν ποτέ. Οταν 
τραγουδούσε η Μαρία, τα σκυλιά ούρ-
λιαζαν, σαν να τραγουδούσαν ντου-
έτο!».

Τι του ανέφερε ο Αριστοτέλης 
Ωνάσης πριν από το χωρισμό 
του, με την Κάλλας
«Ήταν την περίοδο που της είχε αναγ-
γείλει ο Αριστοτέλης Ωνάσης ότι χωρί-
ζουν. Ήμασταν με το κρις κραφτ. Αν και 
πάντα μου μιλούσε, εκείνη την ημέρα 
ήταν αμίλητη. Γυρίζει κάποια στιγμή 
προς το μέρος μου, με κοιτάζει βαθιά 
μέσα στα μάτια και μου λέει: “Γιωρ-
γάκη, δεν θα μείνω άλλο εδώ”. Έπειτα 
από δύο μέρες χώρισαν».

Τζάκι: «’Ήταν η χειρότερη»
«Ήταν η χειρότερη. Όχι μόνο δεν έδινε 
σημασία σε εμάς, αλλά ούτε στον ίδιο 
τον Ωνάση. Πολύ κακός άνθρωπος για 
το πλήρωμα, ψυχρή γυναίκα. Θυμάμαι 
στον γάμο του Αρίστου στον Σκορπιό 
ούτε ένα ζεστό χαμόγελο. Σαν να μην 
παντρευόταν».
«Όταν εγώ θα πήγαινα φαντάρος, με 
έπιασε ο Αρίστος και μου είπε: “Πόσα 
χρήματα στέλνεις, ρε Γιωργάκη, στους 
γονείς σου στα Βίλια;”. Του απάντησα 
60 δραχμές την εβδομάδα. Με αγκά-
λιασε και μου είπε: “Τα δύο χρόνια που 
θα είσαι φαντάρος θα τους τα στέλνω 
εγώ για να μην τους λείψει τίποτα”.

«Έστειλε όλη την οικογένεια 
στην Αγγλία»
«Έτσι και έγινε. Οι γονείς μου ζούσαν 
από τα χρήματα που τους έστελνε εκεί-
νος. Από την άλλη, δεν θα ξεχάσω και 
ακόμα ένα περισ τατικό: κάθε φορά 
που δέναμε στη Γλυφάδα το μάθαιναν 
τα φτωχαδάκια και έκαναν ουρά για να 
τους δίνει φιλοδώρημα. Ο Ωνάσης έδινε 
χρήματα με μάτσα σε όλους!
Κάποια φορά σ την ουρά ήταν μια 
γυναίκα που κρατούσε ένα μικρό παιδί 
στην αγκαλιά της. Οταν έφτασε η σειρά 
της, ο Αρίστος έβγαλε να της δώσει χρή-
ματα. Εκείνη με δάκρυα στα μάτια τον 
σταμάτησε και του είπε: “Κύριε Ωνάση, 
το παιδί μου θα πεθάνει.
Δεν θέλω χρήματα, πρέπει να το στείλω 
στην Αγγλία για να χειρουργηθεί”. Την 
επόμενη μέρα ο Ωνάσης έστειλε όλη την 
οικογένεια στην Αγγλία, το παιδί χει-
ρουργήθηκε και τα πλήρωσε όλα εκεί-
νος».

Ο καπετάνιος του γιοτ 
«Χριστίνα» σπάει τη σιωπή: «Ο 
καλόκαρδος Ωνάσης, η κακιά 

Τζάκι και η ξινή Κάλλας»
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Έ
νας «σιωπηλός δολοφό-
νος» τείνει να θεωρείται 
πλέον ο καρκίνος του οι-
σοφάγου, η εμφάνιση του 

οποίου φαίνεται να ενισχύεται, ι-
διαίτερα μεταξύ των Αμερικανών 
μέσης ηλικίας, όπως αποκάλυψαν 
νέα στοιχεία.
Τα συμπτώματα του καρκίνου του 
οισοφάγου συχνά περνούν απα-
ρατήρητα, έως ότου ο καρκίνος 
έχει πλέον προχωρήσει πολύ. Γι’ 
αυτό και ο συγκεκριμένος τύπος 
καρκίνου θεωρείται από τους πιο 
«ύπουλους».
Ενδεικτικά, οι πιο πρόσφατες 
μελέτες αποκάλυψαν ότι το 
ποσοστό αυτού του καρκίνου 
σχεδόν διπλασιάστηκε 
στα άτομα ηλικίας 45 
έως 64 ετών, ενώ η επι-
κράτηση του οισοφά-
γου Barrett, μιας προκαρ-
κινικής κατάστασης, σημεί-
ωσε άνοδο περίπου 50% 
στην ίδια ηλικιακή ομάδα 
το χρονικό διάστημα 
μεταξύ 2012 και 2019.
Ο ακριβής λόγος για την 
αύξηση του καρκίνου του 
οισοφάγου στους νεότε-
ρους δεν έχει γίνει πλήρως 
γνωστός. Ωστόσο, τα αυξανό-
μενα ποσοστά παχυσαρκίας, η 
ανθυγιεινή διατροφή και η χρό-
νια καούρα ή η γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι πιθανοί 
παράγοντες, εξηγεί ο εισηγητής της 
μελέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ιατρικής και Επικεφαλής Ενδοσκό-
πησης στο Πανεπιστήμιο της Φλό-
ριντα, Δρ. Bashar Qumseya.
Η χρόνια καούρα οδηγεί στον 
οισοφάγο Barrett, ο οποίος, με τη 
σειρά του, προκαλεί μη φυσιολογι-
κές αλλαγές στα κύτταρα του οισο-
φάγου. Σημειώνεται ότι η αύξηση 
στα ποσοστά καρκίνου του οισο-
φάγου σε νεότερους ανθρώπους 
αντικατοπτρίζει την ίδια τάση με 
αυτή που έχει διαμορφωθεί και 
στην περίπτωση του καρκίνου του 
παχέος εντέρου.
«Με τον καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου, συνιστούσαμε τον προσυ-
μπτωματικό έλεγχο στην ηλικία 
των 50 ετών και μετά είδαμε πει-
στικές ενδείξεις ότι το ποσοστό 

αυξανόταν σε νεότερους ανθρώ-
πους, με αποτέλεσμα ορισμένες 
ομάδες να ζητούν τώρα προλη-
πτικό έλεγχο στην ηλικία των 45», 
δήλωσε ο Qumseya.
Δεν υπάρχουν ακόμη οδηγίες προ-
συμπτωματικού ελέγχου για τον 
καρκίνο του οισοφάγου, ωστόσο ο 
Qumseya πρότεινε ότι «ίσως είναι 
καιρός να ακολουθήσουμε την ίδια 
λογική, ιδιαίτερα εάν ένα άτομο 
είναι αντιμέτωπο με άλλους παρά-
γοντες κινδύνου», όπως η χρήση 
αλκοόλ και το κάπνισμα.

«Εάν έχετε παλινδρόμηση ή 
αντιμετωπίζετε άλλους 
παράγοντες κινδύνου για 
καρκίνο του οισοφάγου, 

εξετάστε το ενδεχό-
μενο να κάνετε ενδο-

σκόπηση προσυμπτω-
ματικού ελέγχου όταν 
υποβάλ λεσ τ ε σε 
κολονοσκόπηση για 

έλεγχο για καρκίνο 
του παχέος εντέρου», 
συνέστησε ο Qumseya, 
διαβεβαιώνοντας ότι 
και οι δύο δοκιμές 

μπορούν να γίνουν ταυ-
τόχρονα.

Σημειώνεται ότι για τη 
μελέτη, οι ερευνητές χρη-

σιμοποίησαν τα ηλεκτρο-
νικά αρχεία υγείας περίπου 

5 εκατομμυρίων ανθρώπων στη 
Φλόριντα, αναζητώντας ποσοστά 
καρκίνου του οισοφάγου και του 
οισοφάγου Barrett σε άτομα τριών 
ηλικιακών κατηγοριών:
18 έως 44, 45 έως 64 και άνω των 
65 ετών.
Οι μελετητές ανακάλυψαν ότι τα 
ποσοστά καρκίνου ήταν υψηλό-
τερα στη μεγαλύτερη ηλικιακή 
ομάδα, ενώ κατέληξαν στο ασφα-
λές συμπέρασμα ότι η αύξηση των 
ποσοστών καρκίνου του οισοφά-
γου μεταξύ των ατόμων μέσης ηλι-
κίας δεν οφείλεται σε πιο επιθε-
τικό έλεγχο, καθώς, κατά την περί-
οδο της μελέτης, δεν σημειώθηκε 
αύξηση στο ποσοστό ενδοσκοπή-
σεων. Τα ευρήματα θα παρουσια-
στούν στην Εβδομάδα Πεπτικών 
Νόσων 2022, που θα πραγματο-
ποιηθεί διαδικτυακά στο Σαν Ντιέ-
γκο στις 21-24 Μαΐου.

Ο «σιωπηλός» καρκίνος 
που σημειώνει αύξηση 
στους 50ρηδεςΈ

να κακό όνειρο, ένας εφιάλτης, μπορεί να 
μας διαταράξει τον ύπνο, να μας κάνει να 
τον «χάσουμε» εντελώς για την υπόλοιπη 
νύχτα και να μας χαλάσει τη διάθεση καθ’ 

όλη την επόμενη ημέρα. 
Οι διάφοροι ονειροκρίτες μπορεί να δώσουν 
κοινές ή χίλιες άλλες ερμηνείες για το όνειρο. Το 
σίγουρο είναι πως δεν θα αποκαλύψουν όσα  η 
μελέτη που δημοσίευσε σ το eClinicalMedicine 
του Lancet ο Δρ Abidemi Otaiku από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και ακαδημαϊ-
κός κλινικός συνεργάτης Νευρολογίας στο Πανεπι-
στήμιο του Μπέρμιγχαμ, η οποία συνδέει αυτούς 
τους ενοχλητικούς νυχτερινούς «επισκέπτες» με τη 
νόσο του Πάρκινσον.
Μιλώντας στο Conversation, ο Δρ Otaiku ανέτρεξε σε όσα έχουν προηγηθεί της μελέτης του, επι-
στημονικά ευρήματα δηλαδή που συνδέουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία συχνότητα άσχημων 
ονείρων με τη νευροεκφυλιστική νόσο και, συγκεκριμένα, σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 
17% και 78%. Αντίστοιχη μελέτη του ίδιου το 2021, είχε διαπιστώσει ότι άτομα με νεοδιαγνω-
σμένη νόσο Πάρκινσον που έβλεπαν εφιάλτες με επιθετικό περιεχόμενο ή εντονότερη δράση, 
κατέγραψαν ταχύτερη εξέλιξη της νόσου τα επόμενα χρόνια συγκριτικά με όσους είχαν ηπιότερης 
έντασης κακά όνειρα. Το συμπέρασμά του ήταν σύμφωνο με άλλα ευρήματα που αναδείκνυαν τους 
εφιάλτες ως προγνωστικούς δείκτες της εξέλιξης της νόσου στους ασθενείς.

Τα όνειρα αποκαλύπτουν τον επόμενο ασθενή
Μέσα από τα στοιχεία δωδεκαετούς παρακολούθησης και τις απαντήσεις σχετικά με τους εφιάλ-
τες 3.818 ηλικιωμένων ανδρών που ζούσαν αυτόνομα για 12 χρόνια, ο Δρ Otaiku κατέληξε σε 
368 άτομα χωρίς νόσο Πάρκινσον και με εφιάλτες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Από την 
τελευταία ομάδα που παρακολούθησε για επτά επιπλέον χρόνια, οι 91 συμμετέχοντες εκδήλωσαν 
τη νευροεκφυλιστική νόσο.
Τα αποτελέσματα έδειξαν διπλάσιο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον για όσους έβλεπαν εφιάλτες μία 
φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, ενώ ο κίνδυνος ήταν πάνω από τριπλάσιος κατά τα πέντε πρώτα 
χρόνια της μελέτης, οπότε και καταγράφηκαν τα περισσότερα περιστατικά. Επιπλέον, διαπιστώ-
θηκε ότι:
σε ηλιιωμένους που θα εμφανίσουν τη νόσο Πάρκινσον στο μέλλον ενδεχομένως οι εφιάλτες 
να προηγηθούν μερικά χρόνια των βασικών συμπτωμάτων της νόσου όπως τρόμος (τρέμουλο), 
δυσκαμψία και βραδυκινησία
τα όνειρα μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή και λειτουργία 
του εγκεφάλου και ίσως πρέπει να αποτελέσουν πεδίο μελέτης για τους νευροεπιστήμονες.

Ποιοι αποτελούν την ομάδα κινδύνου;
Ο Δρ Otaiku διευκρινίζει πως μόλις 16 άτομα από τα 368 που παρακολουθήθηκαν μέχρι τέλους 
εκδήλωσαν τη νόσο, η οποία έχει χαμηλό επιπολασμό και συνεπώς δεν κινδυνεύουν όλοι όσοι 
βλέπουν βασανίζονται από εφιάλτες.
Άτομα ωστόσο με παράγοντες κινδύνου για τη νόσο στο ιστορικό τους όπως έντονη υπνηλία κατά 
την ημέρα ή δυσκοιλιότητα, θα πρέπει να θορυβηθούν σε περίπτωση που ξεκινήσουν τα δυσάρε-
στα ενύπνια, ιδίως αν δεν ήταν κάτι σύνηθες και εμφανίστηκε σε μεγάλη ηλικία.

Εφιάλτες και άσχημα όνειρα: Για ποια νόσο 
προειδοποιούν

Αγχώδη συμπτώματα, χρόνιος πόνος και νόσος Αλτσχάιμερ μπορούν να ανακουφιστούν με το ίδιο καθημερινό 
φυσικό «φάρμακο», το οποίο φροντίζει παράλληλα να γυμναστούμε και να χάσουμε λίπος και δεν είναι άλλο 
από τον χορό.Η Starre Vartan, μια επιστημονική συγγραφέας επισημαίνει και μια άλλη πτυχή χορού. Η ίδια 

σημειώνει στην Washington Post ότι ο χορός τη βοήθησε να περάσει τις δύσκολες και μοναχικές στιγμές κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, με τους ειδικούς να συμφωνούν ότι η ο χορός θα μπορούσε να επιφέρει θετικές επιδράσεις στον 
εγκέφαλο. Ωστόσο, τα οφέλη του χορού δε σταματούν εκεί. Οι χορευτικές θεραπείες ναι μεν έχουν πολλά να προ-
σφέρουν στο σώμα, όπως καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, μυϊκή ενδυνάμωση και καύση του λίπους, αλλά και σημα-
ντικά οφέλη σε συναισθηματικό επίπεδο. Πρόκειται για μια διαδικασία λύτρωσης, όπως εξηγεί η δρ Angela Grayson, 
πρόεδρος της American Dance Therapy Association. Παρόλο που και όταν χορεύετε μόνοι σας, βγαίνετε κερδισμένοι 

όσον αφορά τα παραπάνω οφέλη, αυτά πολλαπλασιάζονται όταν χορεύετε υπό την καθοδήγηση 
κάποιου ειδικά εκπαιδευμένου θεραπευτή χορού, καταλήγει η δρ. Angela Grayson. Πώς δια-

φέρει όμως ο χορός από κάποια άλλη σωματική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα 
την ποδηλασία; Οι ξεχωριστές εμπειρίες του κάθε ατόμου, απαντάει η δρ. Jacelyn 

Biondo, ειδικός στη θεραπεία δημιουργικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο Drexel, 
στη Φιλαδέλφεια, αναφέροντας ότι ο χορός επιτρέπει σε όλους να εκφρα-

στούν μοναδικά και όχι απλώς να πάρουν μέρος σε μια μονότονη δραστη-
ριότητα που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Μάλιστα, σημειώνει 
ότι η θεραπεία του χορού έχει αποδείξει τον θετικό της αντίκτυπο σε 
άτομα που υποφέρουν από κατάθλιψη και άγχος, κάτι που είναι ήδη 
ευρέως γνωστό, ακόμα και ενάντια στα συμπτώματα της σχιζοφρένειας.

Το ευχάριστο «φάρμακο» που ενισχύει τη 
μνήμη, καταπολεμά τον πόνο και διώχνει το 
άγχος
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«Έγινε της Πόπης»
Πως βγήκε η φράση;

Πρόκειται για μια ιστορία 100 και πλέον ετών. 

Π
οια ήταν η «Πόπη», η τραγωδία πίσω από 
το συγκεκριμένο όνομα και η φήμη που... 
ταξίδευε από τον Πειραιά έως την Πάρο 
και την Αμοργό αλλά και από την Πάτρα 

και τη Ζάκυνθο έως το Ληξούρι και το Αργοστόλι.

Π
ρόκειται για μια ιστορία 100 και πλέον ε-
τών. Τόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε για 
να βρούμε από πού πηγάζει η φράση «έ-
γινε της Πόπης». Προφανώς οι περισσό-

τεροι θεωρούν ότι πίσω από το όνομα Πόπη κρύ-
βεται μια γυναίκα. Η αλήθεια είναι ότι κρύβεται 
ένα πλοίο. Το 1920 το πλοίο “Πόπη” περιέρχεται 
σ την ιδιοκτησία της “Ηπειρωτικής Ατμοπλοΐας”. 
Επρόκειτο για ένα μετασκευασμένο επιβατικό α-
τμόπλοιο.
Το “Πόπη” ήταν ένα παλαιό σε ηλικία σκαρί, που 
όταν εν τάχθηκε σ την ε ταιρεία του Ποταμιάνου 
μετρούσε ήδη σαράντα χρόνια ζωή. Είχε ξεκινήσει 
ως ιδιωτική θαλαμηγός αναψυχής και αφού άλλαζε 
διαρκώς ιδιοκτήτες κατέληξε να μετασκευαστεί σε 
πλοίο ακτοπλοΐας.
Το “Πόπη” στις 27 Νοεμβρίου του 1934 εξώκειλε 
στη νησίδα “Κασίδι” που απέχει περίπου τριακό-
σια μέτρα από τις βραχονησίδες “Φλέβες” και ένα 
μίλι μετά το ακρωτήριο “Μικρό Καβούρι” που δεν 
είναι άλλο από το ακρωτήριο που εκτείνεται μετά 
το Λαιμό της Βουλιαγμένης.
Το πλοίο ήταν φορτωμένο, τουλάχιστον επισήμως, 
με 122 επιβάτες (τόσα ήταν τα εισιτήρια που είχαν 
εκδοθεί, ενώ αργότερα θα αποδειχθεί ότι οι επι-
βάτες έφταναν τους 140 καθώς πολλοί είχαν εκδώ-
σει εισιτήριο μέσα στο πλοίο) αλλά και με εμπο-
ρεύματα -μεταξύ των οποίων και τυριά- και πλοί-
αρχο τον Γεώργιο Πιλάλη.
Το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς, 
Σύρο, Πάρο, Νάουσα Πάρου, Νάξο, Φολέγανδρο, 
Σίκινο, Οία, Ίο, Θήρα, Ανάφη, Αμοργό, Αιγιάλη, 
Σ χοινούσα, Ηρακλε ιά,  Κουφονήσ ια,  και  επι-
στροφή μέσω Νάξου, Πάρου, Σύρου, για να κατα-
πλεύσει κάποτε σ τον Πειραιά από όπου αναχώ-
ρησε!
Όταν το “Πόπη” προσέκρουσε, τόσο οι αξιωμα-
τικοί του πλοίου όσο και το πλήρωμα φρόντισαν 

να δώσουν προτεραιότητα στην εκφόρτωση των 
τυριών που το πλοίο μετέφερε πάνω στη βραχονη-
σίδα, παρά στη διάσωση των επιβατών.
Μετά την προσάραξη άρχισε να παίρνε ι κλίση 
προς τα δεξιά ενώ οι επιβάτες του προσπαθούσαν 
να σωθούν μόνοι τους. Κανείς δεν βρέθηκε να τους 
οδηγήσει στο κατάστρωμα. Αυτή η απουσία του 
πληρώματος την ώρα του κινδύνου επέτεινε την 
σύγχυση, ενώ μια φωνή μέσα στο σκοτάδι ακού-

στηκε: “Πνιγόμαστε, σωθείτε όπως μπορείτε”.
Τρεις χωροφύλακες που βρέθηκαν να συνοδεύ-
ουν κρατουμένους στην Ανάφη, άναψαν κλεφτο-
φάναρα με τα οποία ο κόσμος κατάφερε να δει και 
να εξέλθει. Αρκούσε μια οδηγία και μόνο για να 
εξέλθουν οι επιβάτες και να αποβιβαστούν στην 
κυριολεξία περπατώντας απλά στη διπλανή στεριά 
της βραχονησίδας του “Κασιδιού”.
Tο ατμόπλοιο “Πόπη” δεν διέθετε συσκευή ασύρ-
ματου τηλέγραφου.
Η προσάραξη του πλοίου, με ταξύ άλλων προ-
κάλεσε και την έν τονη διαμαρτυρία του Συνδέ-
σμου Ραδιοτηλεγραφητών οι οποίοι εξέδωσαν 

διαμαρτυρία “δια τα όσα συνέβησαν με το Α /Π 
“Πόπην” κύρια όμως για το γεγονός ότι τα ακτο-
πλοϊκά σκάφη μέχρι τότε δεν έφεραν ασύρματο 
τηλέγραφο.
Ο πανικός που επικράτησε κατά την εγκατάλειψη 
του πλοίου, καθώς η πρόσκρουση έγ ινε νύχτα, 
βοήθεια από το πλήρωμα δεν υπήρξε, τηλέγραφο 
το πλοίο δεν διέθετε, έμεινε βαθιά χαραγμένη για 
πάν τα σ τη μνήμη του ναυτικού κόσμου και των 
νησιωτών ώστε η έκφραση “έγινε της “Πόπης””, 
έγινε ταυτόσημη με τον πανικό και την αταξία της 
νύχτας του ναυαγίου.
Και δεν έφτανε μόνο αυτό αλλά αφού το πλοίο 
ρυμουλκήθηκε σ τον Πειραιά και επισκευάστηκε 
με μερικές μόνο επιδιορθώσεις, δρομολογήθηκε 
στη γραμμή Πάτρα, Ζάκυνθο, Αργοστόλι, Ληξούρι. 
Σύντομα όμως και σε αυτή την γραμμή το “Πόπη” 
προσάραξε θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο για δεύ-
τερη φορά τους επιβάτες του.
Έλεγαν ότι λόγω υψηλού κέντρου βάρους το πλοίο 
ήταν ευάλωτο στις απότομες κλίσεις. Δεν ήθελε και 
πολύ ώστε η έκφραση του ναυαγίου, να επανέλθει 
και πάλι, αφού ο ναυτικός κόσμος μιλούσε εκ νέου 
για της “Πόπης” τα κατορθώματα!
Καθώς λοιπόν της “Πόπης” τα κατορθώματα…. 
λάμβαναν διαστάσεις, ο κόσμος απέφευγε να ταξι-
δεύει με αυτό το πλοίο αφού ένιωθε ανασφαλής. 
Οι επιβάτες που είχαν γνωρίσει την εμπειρία ενός 
ταξιδιού με το “Πόπη”, εξιστορούσαν τις εμπειρίες 
τους από το παραλίγο μοιραίο ταξίδι τους.
Τότε το πλοίο άλλαξε γ ια να αποσυνδεθεί από 
το κακό ιστορικό του, μετονομάσθηκε σε “Ήπει-
ρος”. Με την ονομασία αυτή αποτέλεσε ένα από 
τα πλοία της εταιρείας “Ηπειρωτική”, στην οποία 
επίσης την περίοδο του Μεσοπολέμου ανήκαν τα 
πλοία “Ελβίρα”, “Κίμων”, “Πέτρος”, “Τάσος” και 
“Φωκίων”.
Όμως οι επιβάτες για να το ξεχωρίζουν -λόγω του 
κακού του ισ τορικού- συνέχ ιζαν να το αποκα-
λούν με το αρχικό του όνομα, “Πόπη”, αφού απο-
τελούσε πλέον φόβητρο γ ια όποιον ταξίδευε με 
αυτό.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

Για να αγαπήσουν και 

που τόσο αγαπήσαμε 



Η 
παραπάνω φράση ανήκει στον 
Μένανδρο, έναν κωμικό Αθη-
ναίο συγγραφέα. 
Ο «χρυσός αιώνας» είχε περά-

σει και η Αθήνα βρισκόταν κάτω από την 
ξένη κατοχή των Μακεδόνων. Η αίγλη της 
προηγούμενης περιόδου με την αξιο-
θαύμαστη εμπειρία της δημοκρατίας είχε 
παρέλθει και τη θέση των μεγάλων πολι-
τικών είχαν πάρει πια διάφοροι εγκάθε-
τοι και γλείφτες των Μακεδόνων. Μέσα 
σε αυτή την κατάσταση ο Μένανδρος 
σπεύδει να υπενθυμίσει προς όλους τους 
τότε ειδήμονες ότι «κανένας αλαζόνας δε 
γλιτώνει την τιμωρία».
Όμως, τι είναι ακριβώς η αλαζονεία; 
Σίγουρα θα έχετε γνωρίσει έναν αλαζόνα 
κάποια στιγμή. Κάποιον που μιλούσε 
συνέχεια για τον εαυτό του και πίστευε 
ότι είναι καλύτερος από τους άλλους. 
Ένας αλαζόνας συμπεριφέρεται σαν 
να είναι ανώτερος, πιο σημαντικός και 
συνηθίζει να υποτιμά όλους τους άλλους. 
Η αλαζονεία της εξουσίας δηλώνει μια 
επιθυμία κυριαρχίας και υπερβολικής 
αυτοπεποίθησης.
Τέτοιες απαράδεκτες, αλαζονικές προ-
κλητικές και επιβλαβείς συμπεριφορές 
δεν είναι άγνωστες στην κλειστή κοινω-
νία μας και κατά κανόνα δεν έχουν διάρ-
κεια στον χρόνο.
Την Κυριακή ζήσαμε τις εκλογές της Ελλη-
νικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. 
Η συμμετοχή των ψηφοφόρων, αν και 
μεγαλύτερη από εκείνη του 2019, μόλις 
ξεπέρασε το 2.5% του ομογενειακού πλη-
θυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι χρειά-
ζεται ακόμη πολύ δουλειά προκειμένου ο 
οργανισμός να καταστεί θελκτικός. 

Ενθαρρυντικό πάντως θεωρείται το ενδι-
αφέρον τόσων αξιόλογων, νέων κυρίως, 
να θέσουν εαυτούς στην υπηρεσία του 
κοινωνικού συνόλου. Και δεν ε ίναι 
τυχαίο. Οι ζωτικής σημασίας υπηρεσίες 
και οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις αναμ-
φισβήτητα είναι πόλος έλξης και έμπνευ-
σης.
Τρείς συνολικά ομάδες διεκδίκησαν την 
διοίκηση της ΕΚΜΜ. Η ομάδα «Πρά-
ξις», με αρχηγό τον πρώην επαρχιακό 
υπουργό και διπλωμάτη Χρήστο Σύρρο, 
η ομάδα «Αναγέννηση», με αρχηγό τον 
ιατρό-καθηγητή Γιώργο Τσούκα και η 
ομάδα «Ενότητα», με αρχηγό την δικη-
γόρο Βούλα Νεοφώτιστου. 
Η «Αναγέννηση» ήρθε πρώτη σε αριθμό 
εκλεγμένων, με δεύτερη την «Πράξις», η 
οποία τελικά υπερίσχυσε στην περιφέ-
ρεια Λαβάλ και αναμένεται ν’ αποτελέσει 
την αξιωματική αντιπολίτευση. Η «Ενό-
τητα», θα εκπροσωπείται μόνο από τους 
περιφερειακούς  αντιπροσώπους της στη 
Νότια Ακτή. 
Τα αναλυτικά αποτελέσματα δημοσιεύο-
νται στις τοπικές εφημερίδες. 
Στον απόηχο των εκλογών, η απόλυτη 
ήττα της απερχόμενης διοίκησης πιστεύω 
ότι οφείλεται εν γένει στην απαξίωση των 
μελών της. 
Άλλα αρνητ ικά χαρακτηρισ τ ικά της 
δεκαετούς διακυβέρνησης: Η παντελής 
έλλειψη διαφάνειας, οι μονομερείς ενέρ-
γειες χωρίς την έγκριση γενικών συνε-
λεύσεων, οι μυστικές δανειοδοτήσεις, οι 
υπερχρεώσεις εκατομμυρίων δολαρίων 
σε κατασκευαστικά έργα άνευ επαρκών 
αποδεικτικών, οι ασύστολες σπατάλες, η 
παράτυπη κατάληψη της Στέγης ηλικιω-
μένων και η προσχεδιασμένη βίαιη απο-
μάκρυνση και επαίσχυντη συμπεριφορά 
προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης...
Την ίδια περίοδο, στο πεδίο των παρεχο-
μένων υπηρεσιών, ο αριθμός των μαθη-
τών μειώθηκε δραματικά, οι κοινωνι-
κές υπηρεσίες υπολειτούργησαν και οι 
εκκλησίες παρουσίασαν ασυγκράτητα 
ελλείμματα.  
Ο δρόμος για τη διάσωση, ανάκαμψη και 
πρόοδο της Κοινότητας είναι ανηφορι-
κός. 
Η στενή συνεργασία των νέων συμβού-
λων θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένας 
μονόδρομος. 
Ας το αντιληφθούν εγκαίρως οι νέοι ηγή-
τορες… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

«Αλαζονείας ουδείς εκφεύγει 
δίκη»

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μ
ε την ανάληψη, λοιπόν, της νέας 
κυβέρνησης Παπάγου προω-
θείται νόμος για την εκκαθά-
ριση της ΤΑΕ, κάτι που αντι-

λαμβάνεται ο Ωνάσης, ο οποίος μέσω του 
ανθρώπου του Μπαμπούνη εξετάζει το εν-
δεχόμενο απόκτησης της ΤΑΕ, καθώς εί-
ναι έντονο το ενδιαφέρον του για την εκμε-
τάλλευση της αεροπορικής γραμμής Ελλά-
δας - ΗΠΑ. Ηδη από το 1946 είχε προσεγ-
γίσει την TWA και είχε ζητή-
σει την άδεια εκμετάλλευσης 
της γραμμής Αθήνα - Νέα Υ-
όρκη εκφράζοντας την πρώτη 
απόπειρα δραστηριοποίησης 
στην Πολιτική Αεροπορία της 
χώρας.
Παράλληλα αρχίζει να δια-
μορφώνει ένα ολοκληρωμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο, πολύ 
προηγμένο για την εποχή, για 
τη δημιουργία μιας ανεξάρτη-
της από την IATA εταιρείας, η 
οποία έλεγχε τότε όλους τους 
αερομεταφορείς και δεν επέ-
τρεπε διακυμάνσεις στις τιμές. 
Καταφέρνει, μάλιστα, να πάρει την άδεια, 
αλλά τον προλαβαίνουν οι ραγδαίες πολιτι-
κές εξελίξεις, με τους Αμερικανούς να θεω-
ρούν ότι είχε έρθει η ώρα για μεταβατική 
κυβέρνηση ή για εκλογές και με τον Πιου-
ριφόι να παρεμβαίνει απροκάλυπτα υπέρ 
του πλειοψηφικού συστήματος της χώρας. 
Ετσι, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1952 η Βουλή 
ψηφίζει το πλειοψηφικό. Η τότε συγκυβέρ-
νηση Πλαστήρα - Βενιζέλου παραιτείται και 
στις 16 Οκτωβρίου ορίζεται η υπηρεσιακή 
κυβέρνηση Κιουσόπουλου.
Ξαναγίνονται εκλογές και στις 16 Νοεμ-
βρίου του 1952 ορίζεται νέα κυβέρνηση με 
επικεφαλής και πάλι τον Παπάγο, ο οποίος 
επιστρέφει στα πολιτικά πράγματα, και με 
υπουργό Συντονισμού και επικεφαλής οκτώ 
κεντρικών υπουργείων τον Μαρκεζίνη. Η 
σύγκρουση του Παπάγου με τον αιώνιο 
εχθρό του, Ζώτο, είναι δεδομένη, κάτι που 
επιτρέπει σε νέους «μνηστήρες», όπως ο 
Ωνάσης, να εισέλθουν και επισήμως στον 
χορό της διεκδίκησης της Πολιτικής Αερο-
πορίας. Μάλιστα οι συζητήσεις είναι τόσο 
σοβαρές και επίσημες, ώστε φτάνει να υπο-
γραφεί ένα αρχικό σχέδιο σύμβασης παρα-
χώρησης συγκεκριμένων γραμμών προς 
τον Ωνάση, με την προϋπόθεση ότι εκείνος 
θα ίδρυε την αεροπορική εταιρεία με την 
επωνυμία HOAC (Ελληνική Υπεραντλαντική 
Εταιρεία Αεροσυγκοινωνιών) χρησιμοποι-
ώντας ελληνοαμερικανικά κεφάλαια ύψους 
7 εκατ. δολαρίων. Η σύγκρουση, όμως, της 
κυβέρνησης Παπάγου και του Ωνάση για 
το θέμα του συναλλάγματος και των κεφα-
λαίων της εταιρείας οδηγεί στην ακύρωση 
του σχεδίου, καθώς δεν θα επιτρεπόταν η 
χορήγηση συναλλάγματος από τα διαθέ-
σιμα της ΤτΕ και οι υποχρεώσεις θα πληρώ-
νονταν από τα κεφάλαια της εταιρείας, κάτι 

που έβρισκε αντίθετο τον Ωνάση.
Τότε ακριβώς είναι που μπαίνει δυναμικά 
ο Νιάρχος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τη 
σύγκρουση και υποβάλλει διά του εκπρο-
σώπου του Χριστόφορου Καρόλου την 
πρότασή του για την ανάληψη της Πολιτι-
κής Αεροπορίας στην Ελλάδα. Ο εφοπλιστής 
εκφράζει, μάλιστα, τη βούληση να αναλά-
βει συνολικότερα την οργάνωση και εκμε-
τάλλευση των αεροπορικών γραμμών εσω-
τερικού και εξωτερικού. Η πρώτη μεγάλη 
σύγκρουση του Νιάρχου με τον Ωνάση είναι 
πλέον γεγονός και διεξάγεται πλέον επί 
αέρος και όχι στη θάλασσα.

Η πρόταση Νιάρχου
Για πρώτη φορά, λοιπόν, ο Νιάρχος υπο-
βάλλει στις 5 Ιανουαρίου του 1954, διά του 
αντιπροσώπου του Χριστόφορου Καρόλου, 
την πρότασή του για την ανάληψη της Πολι-
τικής Αεροπορίας στην Ελλάδα. Η πρότασή 
του διεκδικούσε για εύλογο χρονικό διά-
στημα την αποκλειστική εκμετάλλευση του 
αέρος μέσω ενός νέου αεροπορικού φορέα 
που θα δημιουργούσε ο ίδιος, ο οποίος θα 
αγόραζε υλικό από το ενεργητικό της ΤΑΕ, 
ενώ δεσμευόταν ότι θα επέκτεινε το δίκτυο 
σε βάθος χρόνου. «Ο Νιάρχος, βασιζόμε-
νος στην έως τότε εμπειρία και σε μελέτη 
της ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας, εξου-
σιοδότησε τον Καρόλου να προχωρήσει σε 
σχετικές διαπραγματεύσεις με το Δημόσιο, 
δηλώνοντας την ετοιμότητά του να καταθέ-
σει εγγυητική επιταγή 100.000 δολαρίων 
για τον ίδιο λόγο», γράφει σχετικά ο Χεκί-
μογλου.
«Η πρότασή του, όμως, δεν βρήκε ευήκοα 
ώτα. Σύμφωνα με τον Νιάρχο, για έναν ολό-
κληρο χρόνο η πρότασή του αγνοήθηκε 
εντελώς από την κυβέρνηση Παπάγου, ενώ 
στο μεταξύ είχε εκδοθεί το Νομοθετικό Διά-
ταγμα 3006 που έθετε την ΤΑΕ σε εκκαθά-
ριση». Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
κατοχυρώθηκε η πώληση της ΤΑΕ στο Ελλη-
νικό Δημόσιο αντί 60 εκατ. ευρώ και ο τότε 
υπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής θεώ-
ρησε ότι έχει πλέον ανοίξει ο δρόμος για την 
προκήρυξη διαγωνισμού. Ο Ζώτος, όμως, 
που δεν το έβαζε κάτω, προσέφυγε στο ΣτΕ 
για ακύρωση των νομικών ενεργειών της 
κυβέρνησης και η απόφαση βγήκε υπέρ του 
ενόσω η κυβέρνηση προχωρούσε τα ζητή-
ματα της παραχώρησης της εκμετάλλευσης 
της ελληνικής αεροπλοΐας σε κάποιον από 
τους υποψήφιους εφοπλιστές!

Η απόφαση του ΣτΕ δεν πτόησε τον Καρα-
μανλή, ο οποίος συνέχιζε να συνεξετά-
ζει τους φακέλους σαν να μη συμβαίνει 
τίποτα και με τον Ωνάση και τον Νιάρχο να 
συγκρούονται πλέον ανοιχτά. Η κεντρική 
αντίθεση στις προτάσεις που καταθέτουν 
είναι πως, ενώ ο Νιάρχος επιδιώκει τη σύν-
δεση του εφοπλιστικού με το εναέριο τμήμα 
των επιχειρήσεών του, ο Ωνάσης διεκδικεί 
ανεξάρτητη εταιρεία μόνο για τις αεροπορι-
κές γραμμές. Επιπλέον ζητάει το προνόμιο 
των εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών, 
ανεξαρτήτως της τότε υφιστάμενης κατάστα-
σης της ΤΑΕ, της οποίας δεν ήθελε να είναι 

διάδοχος, με μοναδική εξαίρεση το προσω-
πικό της.

Η σφήνα Γουλανδρή
Ενδιαφέρον δείχνει την ίδια στιγμή και ο 
Γουλανδρής, που μπαίνει δυναμικά στο παι-
χνίδι. «Στα μέσα Νοεμβρίου, ο υφυπουργός 
Δαβάκης ανακίνησε το θέμα της Αεροπο-
ρίας και προήδρευσε της Επιτροπής Ελέγ-
χου των Επενδυτικών Προτάσεων, η οποία 
εκτιμούσε ότι αυτός θα ολοκληρωνόταν 
εντός του μηνός. Στις 18 Νοεμβρίου η Επι-
τροπή (20ή συνεδρίαση) βαθμολόγησε τις 
προτάσεις στην κλίμακα 0-10: πρώτη ήρθε 
του Γουλανδρή με 430 μονάδες, δεύτερη 
του Ωνάση με 420, τρίτη του Βιτάλη με 382, 
τέταρτη του Νιάρχου με 381 και πέμπτη της 
International Export & Import με 360 βαθ-
μούς.
Ηταν μια μεγάλη ανατροπή», γράφει ο Χεκί-
μογλου. Το παράδοξο είναι ότι η ένσταση 
ότι τα αεροπλάνα του Γουλανδρή δεν είναι 
κατάλληλα για τα ελληνικά αεροδρόμια 
φάνηκε να έχει έδαφος, κι έτσι ο εφοπλι-
στής να αποκλείεται από τον διαγωνισμό, με 
την προσφορά του Ωνάση να φαίνεται ως «η 
μόνη και πλήρης πρότασις κατά τα συμπε-
ράσματα της υποεπιτροπής», αλλά με τον 
Νιάρχο να θεωρείται επίσημα ακόμα υπο-
ψήφιος. Οσον αφορά το κομμάτι της τεχνι-
κής επεξεργασίας, η πρόταση του Ωνάση 
όντως φαινόταν να υπερτερεί στα σημεία, 
καθώς διέθετε ένα εξαιρετικό επιτελείο με 
άρτια κατάρτιση.
Αλλά ο Νιάρχος, που δεν είχε μάθει να ηττά-
ται, αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση 
και μάλιστα δημόσια: στις αρχές Δεκεμ-
βρίου του 1955 παραχώρησε συνέντευξη 
Τύπου στο Λονδίνο, όπου γνωστοποίησε 
την πρότασή του για την ανάληψη της Πολι-

τικής Αεροπορίας και της αγοράς υπερσύγ-
χρονων τζετ, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 
ότι οι μακρινές πτήσεις δεν θα έπρεπε να 
είναι αντικείμενο της ΤΑΕ.

Επισήμως εχθροί
Ο Ευταξίας ζητάει από τους Ωνάση, Γουλαν-
δρή και Νιάρχο να καθορίσουν με σαφή-
νεια πόσα κεφάλαια επρόκειτο να διαθέ-
σουν, τι είδους αεροπλάνα θα χρησιμοποι-
ούσαν και ποιες διευκολύνσεις ζητούσαν 
από το Δημόσιο. Οι δύο άλλοτε φαινομε-
νικά φίλοι, αφού είχαν παντρευτεί τις αδελ-
φές Τίνα και Ευγενία Λιβανού, γίνονται 

πλέον και επίσημα εχθροί. 
«Η υπόθεση της Αεροπορίας 
έγινε το εύφορο έδαφος για 
να μετατραπεί η σχέση τους 
σε μίσος, καθώς αποτέλεσε 
την πρώτη μείζονος σημα-
σίας σύγκρουσή τους μετά 
την ανάληψη της δημιουρ-
γίας των Ελληνικών Ναυπη-
γείων από τον Νιάρχο -που 
είχε ενοχλήσει τον Ωνάση-, 
πυροδοτώντας έναν πρωτο-
φανή επιχειρηματικό αλλά 
και προσωπικό ανταγωνι-
σμό».
Ο Τύπος υποστηρίζει την 

πλευρά Ωνάση, αλλά ο Νιάρχος επιμένει 
ότι ο τρόπος που εξετάζονται οι φάκε-
λοι είναι παράνομος. Η πλευρά Νιάρχου 
καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι δεν της 
επετράπη ποτέ να δει τους φακέλους του 
διαγωνισμού και ότι αγνοεί παράνομα 
την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον 
Ζώτο. Επιπλέον γνωστοποιεί ότι υπάρχει 
νομικό πρόβλημα με τη διπλή υπηκοό-
τητα του Ωνάση, ο οποίος διατηρεί διαβα-
τήριο Αργεντινής και Ελλάδας, και ότι δεν 
δικαιούται να είναι αντισυμβαλλόμενος. Ο 
Μπαμπούνης έρχεται στην Ελλάδα εσπευ-
σμένα από το Μόντε Κάρλο, ενώ ο Νιάρχος 
επανέρχεται με νέα πρόταση στον Καρα-
μανλή και τον Ράλλη, που συνοδευόταν 
από εγγυητική 100.000 δολαρίων. Μεσο-
λαβούν και άλλα γεγονότα, που αναλύο-
νται διεξοδικά στο βιβλίο, τα οποία τελικά 
αναδεικνύουν οριστικό νικητή τον Ωνάση.
Οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι, που αποτε-
λούσαν το σήμα της νέας εταιρείας, θα στό-
λιζαν για χρόνια τα αεροπλάνα αλλά και 
τις κομψές Pierre Cardin και Chanel στολές 
των ιπτάμενων και των αεροσυνοδών, γρά-
φοντας μια χρυσή ιστορία για την Ελλάδα, 
αυτήν της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Η 
πρώτη πτήση έγινε στις 6 Απριλίου του 
1957 από το αεροδρόμιο του Ελληνικού 
με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, με κυβερ-
νήτη της ντακότας τον Παύλο Ιωαννίδη. 
Η Ολυμπιακή Αεροπορία γνώρισε μεγά-
λες δόξες μέχρι που πέρασε στα χέρια του 
Δημοσίου, ύστερα από το τραγικό γεγονός 
του θανάτου του Αλέξανδρου Ωνάση στις 
22 Ιανουαρίου του 1973, που ανάγκασε τον 
Αριστοτέλη Ωνάση να εγκαταλείψει τα μεγα-
λεπήβολα σχέδιά του για απόλυτη κυριαρ-
χία στους αιθέρες. Πέθανε δύο χρόνια αργό-
τερα, στις 15 Μαρτίου του 1975.

Ολο το παρασκήνιο 65 χρονια μετά: Πώς κέρδισε 
ο Ωνάσης την Ολυμπιακή από τον Νιάρχο 
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“ΕΣΕΣΘΕ ΤΕΛΕΙΟΙ,,
TΟ ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ ποτὲ καλά; Οἱ ἄνθρω-

ποι,οἱ πραγματικὰ συγχρονισμένοι, τῆς 
ἀδιακόπου προόδου οἱ ἄνθρωποι, ὅσοι σὲ 

κάθε ἐποχὴ βρίσκονται στὴν πρωτοπορία εἶναι 
οἱ ἄνθρωποι τῆς χριστιανικῆς πίστεως, αὐτοὶ 
ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν ̓Αρχηγὸ καὶ Τελειωτὴ 
τῆς πίστεως, τὸν Χριστό.
«῎Εσεσθε τέλειοι», εἶναι τὸ σύνθημα, ποὺ ἦλθε 
ἀπὸ τὸν οὐρανό. Τὸ σύνθημα τὸ τόσο τιμητικό, 
ποὺ μᾶς ἀπευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Τί ὡραιότερο καὶ τί ὑψηλότερο γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο! Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς συγκαταβαίνει καὶ 
μὲ ἀγάπη καὶ στοργὴ μᾶς προτρέπει νὰ γινώμα-
στε διαρκῶς καλύτεροι, νὰ βελτιωνώμαστε, νὰ 
προοδεύουμε, νὰ τελειοποιούμαστε συνεχῶς!
Στοὺς ταραγμένους αὐτοὺς καιρούς, ὅπου ἡ 
κακία προχωρεῖ καλπάζουσα καὶ ἡ ἁμαρτία 
γίνεται πλήμμυρα, ποὺ ζητεῖ νὰ κατακλύση 
τὸ πᾶν, ὁ πιστὸς δὲν μπορεῖ νὰ λέη «καλὸς 
εἶμαι…..». Θὰ πρέπει νὰ βλέπη ὅλο καὶ ψηλό-
τερα, νὰ ἀγωνίζεται γιὰ νὰ γίνεται ὅλο καὶ 
καλύτερος.
Οἱ καλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ πονοῦν γιὰ τὸ κατά-
ντημα τῆς κοινωνίας, οἱ πιστοὶ ποὺ θέλουν νὰ 
ἐπικρατήση στὴ γῆ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ 
ποὺ ποθοῦν ἕνα δικαιότερο κόσμο, οἱ συνειδη-
τοὶ Χριστιανοὶ δὲν μποροῦν νὰ σταματοῦν στὰ 
λίγα, ποὺ πέτυχαν ὣς τώρα. Πρέπει νὰ ἀνεβαί-
νουν διαρκῶς τὴ σκάλα τῆς πνευματικῆς προ-
όδου, νὰ κοιτάζουν τὶς κορυφὲς τῆς ἀρετῆς καὶ 
πρὸς τὰ ἐκεῖ νὰ τείνουν.
Γίνεσθε τέλειοι! Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ποὺ δὲν 
ἀναγνωρίζουν τὸν Πατέρα, δὲν ἐμπνέονται ἀπὸ 
τὸν θεάνθρωπο Κύριο, κατεβαίνουν συνεχῶς 
τὰ σκαλιὰ τοῦ κακοῦ. Γλιστροῦν καὶ ὅλο γλι-
στροῦν...
Δὲν βλέπετε τί γίνεται γύρω μας; ̓Αποπνικτικὴ 
ἡ ἀτμόσφαιρα. Βαρειὰ ὀσμὴ σαπίλας ἀναδίδε-
ται. Μίση, βρισιές, βλασφήμιες, χυδαιολογίες, 
ποὺ ἄλλοτε ἀκούονταν δειλά-δειλὰ ἐδῶ κι ἐκεῖ, 
τώρα γεμίζουν τὰ σπίτια, τὰ γραφεῖα, τοὺς δρό-
μους, τὶς φωτόλουστες κοσμικὲς αἴθουσες.
Ἡ ἁμαρτία ἀναιδής, κυνικὴ κυκλοφορεῖ χωρὶς 
ντροπή. Στοὺς δρόμους, στὰ αὐτοκίνητα, στὰ 
πάρκα, ἄνθρωποι ἀσχημονοῦν ἀναίσχυντα.
Αὐτοὶ ἐδῶ καυχῶνται γιὰ τὶς ἀσωτίες τους. Εκεῖ-
νοι γιὰ τὶς «κομπίνες» καὶ τὰ «τερτίπια» μὲ τὰ 
ὁποῖα ἐξοντώνουν τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ πάρουν 
αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο τὸ μεγάλο ἀξίωμα. ̓́ Αλλοι πάλι 
χρησιμοποιοῦν δολίους τρόπους καὶ παντὸς 
εἴδους ἀνομίες, γιὰ νὰ ἁρπάξουν, νὰ κλέψουν, 
νὰ πλουτήσουν. 
Καὶ μέσα σ̓  αὐτὸ τὸ ἠθικὸ χάος, τί θὰ κάνουν 
ὅσοι δονοῦνται ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ὑψηλά, 
ὅσοι ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ὁλό-
φωτη ἀλήθειά του; Νὰ περιορισθοῦν στὴ λίγη 
καλωσύνη τους; Νὰ εἶναι ἁπλῶς οἱ καλοί, ἢ 
ἁπλῶς καλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους;
Δὲν ἀρκεῖ ἀσφαλῶς αὐτό. Δὲν ἀκοῦτε τί βροντο-
φωνεῖ ὁ ̓Αναμορφωτὴς τῶν ἀνθρώπων; «Εσε-

σθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν» (Ματθ. ε΄ 48). Ὁ 
πατέρας σας εἶναι ἡ ἄκρα τελειότης. Πῶς σεῖς, 
τὰ παιδιά Του, θὰ μένετε ἐλλιπεῖς, ἀτελεῖς; Γιὰ 
νὰ εἶσθε πραγματικὰ παιδιά του, γιὰ νὰ φέρετε 
ἄξια τὸ ὄνομα καὶ τὴν ἰδιότητα αὐτή, πρέπει καὶ 
σεῖς νὰ γίνετε τέλειοι, ὅσο εἶναι στὸν ἄνθρωπο 
δυνατόν. Νὰ τείνετε πρὸς τὸν Θεόν. Νὰ ὁμοιά-
σετε κατὰ τὸ δυνατὸν πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα.
Εἶναι, λοιπόν, ἀκόμη ἐλλιπής, ἀσθενὴς ἡ πίστις 
μας; Νὰ τὴν κάνουμε ἰσχυρότερη, περισσότερο 
ζωογόνο, ἀκλόνητη, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντι-
μετωπίζουμε τὴν ἀπιστία καὶ τὶς ἀντιξοότητες 
τοῦ βίου. 
Εἶναι ἀδύνατη ἡ θέλησίς μας, κλονίζεται 
κάπουκάπου, κινδυνεύει νὰ ὑποχωρήση στὸν 
πειρασμό; Νὰ την χαλυβδώνουμε μὲ τὴν προ-
σευχή, μὲ τὴν ἄσκησι, μὲ τὴν ἱερὰ ἐξομολόγησι, 
μὲ τὴ θεία Κοινωνία. 
Στὶς δυσκολίες, στὶς θλίψεις καὶ δοκιμασίες τοῦ 
ίου λυγίζουμε; ̓Αγῶνα γιὰ νὰ γίνουμε δυνατοί, 
ύπομονητικοί, θαρραλέοι.
Θυμώνουμε ἀκόμη, ἔχουμε νεῦρα; Νὰ καλλιερ-
γήσουμε τὴν πραότητα καὶ τὴν ἠρεμία.
Θιγόμαστε ἀπὸ τὴν κακὴ συμπεριφορὰ τῶν 
γύρω, μἂς κεντοῦν μὲ τὰ λόγια τους, μὲ τὶς 
ἀπροσεξίες τους καὶ τὴν ἀδιαφορία τους; Νὰ 
μακροθυμοῦμε καὶ να ἀποδίδουμε καλὸν ἀντὶ 
κακοῦ! «Οἱ μὲν ἀγαῶντες τοὺς ἀγαπῶντας 
αὐτούς, λέγει καὶ ἕνας Πατὴρ τῆς ̓ Εκκλησίας, 
ἀτελεῖς εἰσιν εἰς ἀγάπην, οἱ δὲ τοὺς ἐχθρούς, 
οὗτοι τέλειοι». Καὶ ἄλλος Πατὴρ προσθέτει: 
«Τὸ πάσης κακίας ἀλλοτριοῦσθαι, (νὰ ένουμε 
ξένοι).. τοῦτο μίμησίς ἐστιν, ὡς ἀληθῶς τῆς 
θείας τελειότητος» (Γρηγόριος Νύσσης).
Γἰ  αὐτὸ καὶ ὁ προφήτης καὶ βασιλεὺς δὲν ἔπαυε 
νὰ παρακαλῆ: «Γνώρισόν μοι, Κύριε, τί ἔτι 
ὑστερῶ». Τὸ ἴδιο νὰ λέμε καὶ νὰ ἐπαναλαμβά-
νουμε διαρκῶς κι ἐμεῖς. Σὲ τί ὑστεροῦμε, Κύριε, 
ἀκόμη; Τί ἐλλείψεις παρουσιάζουμε; Τί ἐπὶ 
πλέον νὰ προσέξουμε, γιὰ νὰ γίνουμε καλύτε-
ροι, συνεπέστεροι, Χριστιανοὶ τέλειοι;
Προσοχή! Ὁ μεγάλος ἐχθρὸς τοῦ Χριστια-
νοῦ, ποὺ ἀγωνίζεται νὰ κατακτήση τὴ δυνατὴ 
τελειόπητα, εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε ἢ ἀκοῦμε 
γύρω μας: Κουράσθηκα πιά, δὲν γίνεται 
τίποτα».
Ὁ Κύριός μας καὶ «Τελειωτὴς» τῶν ψυχῶν μας, 
δὲν παύει νὰ μᾶς ἀπαντᾶ: «Αγωνίζεσθε», συνε-
χῶς, ασταμάτητα. «Εσεσθε τέλειοι». Προσπα-
θεῖτε δηλαδὴ συνεχῶς. Μὴν παύετε νὰ ἐπιδιώ-
κετε τὴν τελειότητα.
Ἐὰν ἐμεῖς οἱ πιστοὶ προσέχαμε τὸ θεϊκὸ αὐτὸ 
σύνθημα, τὸ μελετούσαμε πιὸ βαθειά, τὸ 
κάναμε καθημερινή μας φροντίδα! Πόσο καλύ-
τεροι Χριστιανοὶ θὰ γινώμαστε! Ποιὰ δύναμι 
ἀναγεννητική, αναμορφωτικὴ τῆς κοινωνίας 
θὰ διαθέταμε! Πόσο εὐτυχέστεροι θὰ εἴμαστε! 
Καὶ μὲ ποιὰ δύναμι ἠθική, πνευματικὴ θὰ γεμί-
ζαμε τὸν κόσμο!
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Audi A5 Audi Q3 Audi Q5

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

 
 

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

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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Απίστευτο και όμως 
γεγονός: Αναστολή της προ 

δύο ετών «Αναστολής» 
του Καταστατικού της 

Αρχιεπισκοπής

Α
πίστευτο και όμως γεγονός. Η 
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος απο-
φάσισε σήμερα να δώσει τέ-
λος στην προ δύο ετών από-

φασή της 8ης Οκτωβρίου 2020 για την 
αναστολή του Καταστατικού της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής και να ζητήσει από την 
Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου την επαναφορά του 
Καταστατικού και την πάραυτα εφαρ-
μογή του.

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της 
ανακοίνωσης της Ιεράς Επαρχιακής 
Συνόδου:
Συνήλθε σήμερα, 15 Iουνίου 2022, σε 
τηλεδιάσκεψη η Ιερά Επαρχιακή Σύνο-
δος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής μετά 
από πρόσκληση του Σεβ. κ. Ελπιδοφό-
ρου, για να θεωρήσει τρέχοντα ζητή-
ματα που αφορούν τη ζωή της Εκκλη-
σίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος ενημέρωσε την 
Σύνοδο για την πρόσφατη προσκυνη-
ματική του επίσκεψη στο Φανάρι και για 
τις συνεργασίες που είχε τόσο με την Α. 
Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη, όσο και με την Συνοδική Επι-
τροπή επί των εν τω Εξωτερικώ Επαρ-
χιών του Θρόνου. Κατά τις συνεργα-
σίες αυτές διαπιστώθηκε ότι λόγω των 
αντικειμενικών δυσκολιών εξ αιτίας 
της πανδημίας και άλλων παραγόντων, 
εβράδυνε η εκκίνηση της διαδικασίας 
αναθεωρήσεως του Συντάγματος της 
Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με απο-
τέλεσμα να μη υπάρχει συγκεκριμένη 
πρόοδος στο θέμα αυτό, που θα μπο-
ρούσε να παρουσιαστεί προς διαβού-
λευση τόσο στην επικείμενη συνεδρί-
αση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, 
όσο και στην επί θύραις Κληρικολαϊκή 
Συνέλευση. Τούτο πρακτικώς σημαίνει 
ότι η οριστική διευθέτηση του θέματος 
θα γίνει, Θεού θέλοντος, κατά την Κλη-
ρικολαϊκή Συνέλευση του έτους 2024. 

Επειδή, όμως, η ισχύς του Συντάγματος 
της Ι. Αρχιεπισκοπής έχει τεθεί σε ανα-
στολή με απόφαση της Αγίας και Ιεράς 
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου από της 8ης Οκτωβρίου 2020, 
τούτο σημαίνει ότι ο συνολικός χρόνος 
διαρκείας της αναστολής του Συντάγμα-
τος θα είναι μία σχεδόν τετραετία. Παρά 
το γεγονός ότι, όπως επανειλημμένα 
έχει αποφασίσει και ανακοινώσει η Ι. 
Επαρχιακή Σύνοδος, το Σύνταγμα στην 

πράξη τηρείται ούτως ή άλλως, ο Σεβ. 
Αρχιεπίσκοπος εισηγήθηκε στην Επαρ-
χιακή Σύνοδο να εκφρασθεί η παρά-
κληση της Αρχιεπισκοπής προς την 
Μητέρα Εκκλησία, μέχρι να ολοκληρω-
θεί η διαδικασία για το Σύνταγμα, να 
αρθεί το καθεστώς της αναστολής και 
να επανέλθει και επισήμως σε ισχύ το 
τωρινό Σύνταγμα.
Η Ι. Επαρχιακή Σύνοδος ομοφώνως 
αποδέχθηκε την εισήγηση του Αρχιεπι-
σκόπου και αποφασίστηκε η αποστολή 
αυθημερόν σχετικού αιτήματος προς 
την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, υπό το 
ως άνω πνεύμα.
Τέλος, με αισθήματα χαράς και ευγνω-
μοσύνης προς την Μητέρα Εκκλησία 
ενημερώθηκε η Ι. Επαρχιακή Σύνο-
δος περί: α) της εγκρίσεως του ενημε-
ρωμένου καταλόγου των προς αρχιε-
ρατείαν εκλογίμων της Ι. Αρχιεπισκο-
πής, και β) της σημερινής εκλογής του 
επικεφαλής του Σλαβικού Ορθοδόξου 
Βικαριάτου Αρχιμ. Αλεξάνδρου Belya 
εις επίσκοπον υπό τον τίτλον της πάλαι 
ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Νικοπό-
λεως, του οποίου η χειροτονία θα γίνει 
το Σάββατο 30 Ιουλίου στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Ματρώνας στο Dania Beach 
Φλώριδας.

Εκ της Αρχιγραμματείας της Ι. Επαρχια-
κής Συνόδου

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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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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Α
πό τα αρχαία χρόνια και αργότερα στα 
βυζαντινά, επικρατούσε η δοξασία ότι 
για να στεριώσει ένα οικοδόμημα έπρεπε 
στα θεμέλια να  θυσιαστεί και να θαφτεί 

μέσα τους  ένα ζώο ή ακόμη και ένας άνθρωπος.
Η ψυχή του θύματος πίστευαν  ότι φύλαγε  το οικο-
δόμημα!
Η δοξασία αυτή είχε απήχηση μέχρι και στις μέρες 
μας, αφού ορισμένοι εργολάβοι σφάζουν ή τουλά-
χιστον έσφαζαν μέχρι πρότινος,  κόκορα στα θεμέ-
λια των οικοδομών τους.
 Στο γεφύρι της Άρτας ο μύθος  θέλει να έχει κτιστεί 
στα θεμέλια η γυναίκα του πρωτομάστορα!
Το θρυλικό αυτό γεφύρι  κτίστηκε στη σημερινή 
του μορφή, γύρω στα 1602 ή στα 1606, πάνω στα 
αρχαία θεμέλια που ανάγονται από την εποχή του 
βασιλιά Πύρρου. 
Για αιώνες πολλούς στην περιοχή δεν υπήρχε πέρα-
σμα από τη μια όχθη του ποταμού  Άραχθου στην 
άλλη. Ένας μπακάλης, ο Γιάννης Θιακογιάννης, ο 
γατοφάγος  όπως τον αποκαλούσαν, είχε το μαγαζί 
του στην μια όχθη του ποταμού, ενώ το σπίτι του 
ήταν στην απέναντι, έτσι κάθε μέρα τραβούσε 
μεγάλη ταλαιπωρία. Έπρεπε να περπατήσει αρκετά 

χιλιόμετρα και να κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο για 
να περάσει απέναντι, από κάποιο άλλο μακρινό 
σημείο που προφανώς υπήρχε γεφύρι ή  ο ποτα-
μός ήτανε βατός  και μπορούσε κάποιος να τον δια-
σχίσει.
Ο Θιακογιάννης ονειρευότανε να φτιάξει ένα 
γεφύρι, μα χρήματα δεν είχε. Κάποτε σε εκείνα 
τα μέρη παρουσιάστηκαν αλγερινοί πειρατές, οι 
οποίοι  είχαν ληστέψει και σκοτώσει έναν έμπορο,  
αλλά το μόνο που του βρήκαν ήταν κάποια πιθά-
ρια με λάδι.
Επειδή οι πειρατές θέλανε να ξεφορτωθούν τα 
πιθάρια με το λάδι και βέβαια  να εισπράξουν  
παραδάκι,  βρήκαν το μπακάλικο του Θιακογιάννη 
και του τα πούλησαν μισοτιμής . 
Τα πήρε λοιπόν εκείνος και άρχισε να πουλάει το 
λαδί. Σε λίγο καιρό όταν στέρεψε το πρώτο πιθάρι, ο 
Θιακογιάννης το έγειρε για να το πλύνει και τότε… 
από τον πάτο του πιθαριού έτρεξε  αργά αργά χρυ-
σάφι!
Ο Θιακογιάννης πέταξε από την χαρά του και αφού 
συνήλθε λίγο  πήρε ένα μακρύ ξύλο και το έχωσε 
στον πάτο του δεύτερου πιθαριού και αμέσως 
διαπίστωσε ότι και στο δεύτερο υπήρχε χρυσός.  

Έτσι έγινε και στα αλλά τα πιθάρια, στον πάτο τους 
υπήρχε χρυσάφι!
Ο Θιακογιάννης ξαφνικά έγινε  πλούσιος  και 
θέλησε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Να 
χτίσει το γεφύρι!
Έτσι προσέλαβε μάστορες και  μαθητάδες, που 
ρίχτηκαν με τα μούτρα στη δουλειά για να το χτί-
σουν όσο πιο γρήγορα γινότανε.
Ξεκινούσαν από το ξημέρωμα και τελείωναν μόλις 
νύχτωνε.
Το πρωί όμως που πήγαιναν, έβρισκαν το γεφύρι 
γκρεμισμένο!
ολημερίς το χτίζανε 
το βράδυ γκρεμιζόταν…
Πήρε καιρό αυτή η διαδικασία ώσπου μια μέρα, 
όπως λέει ο μύθος,  
ένα πουλάκι κάθισε στα θεμέλια και άρχισε να τρα-
γουδά με ανθρώπινη λαλιά: 
..μάστοροι που το φτιάνετε αυτό ειν τα’ αργυρό 
γεφύρι
 αν δε στοιχειώσετε’ άνθρωπο γιοφύρι δεν στε-
ριώνει. 
όχι άνθρωπο από το γιαπί ,ούτε κανένα διαβάτη
 μόνο του πρωτομάστορη να πάρτε την γυναίκα..!
Ο πρωτομάστορας τότε,  πίστεψε ότι το πούλι ήταν 
άγγελος μεταμορφωμένος και ότι η εντολή είναι  
θεϊκή.
Έτσι Έστειλε ένα μαθητή να φέρει τη γυναίκα του.
Εκείνη πήγε και  τον είδε στεναχωρημένο και τότε 
ρώτησε: τι έχει ο πρωτομάστορας;
Οι τεχνίτες της απάντησαν:  
το δαχτυλίδι του’πεσε στην πρώτη τη καμάρα
 και ποιος να μπει και ποιος να βγει το δακτυλίδι  για 
να βρει….
Και λέει η γυναίκα του πρωτομάστορα:
Μάστορα μην πικραίνεσαι κι εγώ πα’ να στο φέρω 
εγώ να μπω εγώ να βγω το δακτυλίδι για να βρω..
Και αφού η γυναίκα κατέβηκε στα θεμέλια…
Ένας πιχάει το μυστρί κι άλλος  με τον άσβεστη,
 παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα 
λίθο…
Έτσι η γυναίκα του πρωτομάστορα κτίστηκε στα 
θεμέλια του γεφυριού και από την άλλη μέρα το 
χτίσιμο προχωρούσε κανονικά, σε τρία χρόνια το 
γεφύρι ήταν έτοιμο...
Αξίζει να διαβάσετε τους στίχους!
Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες
γιοφύριν εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι.
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν.
Μοιρολογούν οι μάστορες 
και κλαιν οι μαθητάδες.
“Αλίμονο στους κόπους μας, 
κρίμα στις δούλεψές μας,
ολημερίς να χτίζουμε, 
το βράδυ να γκρεμιέται.”
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσεν, 
αντίκρυ στο ποτάμι,
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν χελιδόνι,
παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα:
” Άν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, 
γιοφύρι δε στεριώνει
και μη στοιχειώσετε ορφανό, 

μη ξένο, μη διαβάτη,
παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα,
που έρχεται αργά τ’ αποταχύ 
και πάρωρα το γιόμα.”
Τ’ άκουσ’ ο πρωτομάστορας 
και του θανάτου πέφτει.
Πιάνει, μηνάει της λυγερής 
με το πουλί τ’ αηδόνι.
Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, 
αργά να πάει το γιόμα,
αργά να πάει να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι.
Και το πουλί παράκουσε 
κι αλλιώς επήγε κι είπε:
“Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, 
γοργά να πας το γιόμα,
γοργά να πας και να διαβείς 
της Άρτας το γιοφύρι.”
Να τηνε κι εμφανίστηκε 
από την άσπρη στράτα.
Την είδ’ ο πρωτομάστορας, 
ραγίζεται η καρδιά του.
Από μακριά τους χαιρετά 
κι από κοντά τους λέει:
“Γεια σας χαρά σας μάστοροι 
και σεις οι μαθητάδες,
μα τι έχει ο πρωτομάστορας 
και είναι βαργομισμένος;”
“Το δαχτυλίδι του ̀πεσε 
στην πρώτη την καμάρα
και ποιος να μπει και ποιος να βγει, 
το δαχτυλίδι να ̀ βρει;”
“Μάστορα, μην πικρένεσαι 
κι εγώ να πά’ σ’ το φέρω,
εγώ να μπω, εγώ να βγω, 
το δαχτυλίδι να ̀ βρω.”
Μηδέ καλά κατέβηκε, μηδέ στη μέση πήγε.
“Τράβα καλέ μ’ τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα,
τι όλον κόσμο ανάγειρα 
και τίποτας δεν βρήκα.”
Ένας πηχάει με το μυστρί 
κι άλλος με τον ασβέστη,
παίρνει κι ο πρωτομάστορας 
και ρίχνει μέγα λίθο.
“Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας!
Τρεις αδερφάδες ήμαστε 
κι οι τρεις κακογραμμένες.
Η μια ̀ χτισε το Δούναβη κι η άλλη τον Αφράτη
κι εγώ η πιο στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι.
Ως τρέμει το καρυόφυλλο, 
να τρέμει το γιοφύρι
κι ως τρέμουν τα δεντρόφυλλα, 
να πέφτουν οι διαβάτες.”
“Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε,
που ̀χεις μονάκριβο αδελφό, 
μη λάχει και περάσει.”
Κι αυτή το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει.
“Αν τρέμουν τ’ άγρια βουνά,
 να τρέμει το γιοφύρι
κι αν πέφτουν τ’ άγρια πουλιά, 
να πέφτουν οι διαβάτες,
τί έχω αδερφό στην ξενιτιά, 
μη λάχει και περάσει.

«Το γεφύρι της Άρτας»
Παραδοσιακό
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Τ
ο κόστος της βενζίνης αναμένεται 
να υποχωρήσει σε μια μέση τιμή 
που δεν έχει παρατηρηθεί από τον 
Μάιο στο νότιο Οντάριο, λέει ένας 

αναλυτής.
Ο Dan McTeague, πρόεδρος της Canadians 
for Affordable Energy, είπε στο CTV News 
Toronto ότι οι τιμές πρόκειται να πέσει 
κάτω από τα 2 $ ανά λίτρο.
«Είμαστε σε καλό δρόμο για να δούμε τις 
τιμές της βενζίνης να πέφτουν δυνητικά 
κάτω από το όριο των 2 δολαρίων το λίτρο 
την Κυριακή», δήλωσε ο McTeague.
Αυτή θα ήταν η πρώτη φορά από τα τέλη 
Μαΐου, η μέση τιμή της βενζίνης στο Οντά-
ριο έπεσε κάτω από το όριο των 2 $.
Την Τετάρτη, οι τιμές στην αντλία μειώθη-
καν κατά τρία σεντ και ακολούθησε άλλη 
μια μείωση κατά ένα σεντ την Πέμπτη. Εν 

όψει της Παρασκευής, ο McTeague αναμέ-
νει άλλη μια πτώση τριών λεπτών.
«Κάθε φορά που υπάρχουν καλοί αριθ-
μοί θέσεων εργασίας ή πολύ υψηλοί αριθ-
μοί πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και στον Καναδά, η απάντηση των αγο-
ρών είναι ότι αυτό θα φέρει αναπόφευκτα 
υψηλότερα επιτόκια. Με υψηλότερα επι-
τόκια, η αντίληψη είναι ότι θα αποδυνα-
μώσει τη ζήτηση για τα πάντα», εξήγησε ο 
McTeague.
Βραχυπρόθεσμα, είπε ότι αυτό είναι ένα 
δώρο στους καταναλωτές. Αλλά αυτό 
που κρύβεται από π είναι μια θεμελιώδης 
έλλειψη που πρέπει να αντιμετωπιστεί – η 
έλλειψη προσφοράς.
«Η ουσία είναι ότι δεν περιμένω να ανα-
κάμψουν οι τιμές. Υπάρχει μεγάλο σοκ στην 
αγορά αυτή τη στιγμή.»

H βενζίνη στο Οντάριο αναμένεται 
να πέσει στη μέση τιμή που δεν έχει 
παρατηρηθεί από τον Μάιο

Ο
ι κάτοικοι του Τορόντο που χρει-
άζονται βοήθεια από την αστυ-
νομία, την πυροσβεστική ή το 
παραϊατρικό προσωπικό, περι-

μένουν πολύ ώρα να απαντηθούν οι κλή-
σεις τους, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του 
Γενικού Ελεγκτή της πόλης.
Στην έκθεση πριν από τη συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου των αστυνομι-
κών υπηρεσιών της επόμενης εβδομάδας, 
ο γενικός ελεγκτής διαπίστωσε ότι το τηλε-
φωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης 911 της 
πόλης απέτυχε να ανταποκριθεί στα ελά-
χιστα πρότυπα για την απάντηση κλήσεων 
σχεδόν κάθε μέρα πέρυσι.
Το κέντρο, το οποίο διευθύνεται από την 
Αστυνομική Υπηρεσία του Τορόντο, έχει 
ένα ελάχιστο πρότυπο να απαντά στο 90 
τοις εκατό όλων των κλήσεων 911 εντός 

15 δευτερολέπτων. Η έκθεση διαπίστωσε 
ότι το τηλεφωνικό κέντρο δεν πέτυχε τον 
στόχο από το 2018 έως το 2021 με πολ-
λούς καλούντες να περιμένουν περισσό-
τερο από ένα λεπτό. Η έκθεση του ελε-
γκτή δείχνει ότι ο όγκος των κλήσεων 
και τα προβλήματα στελέχωσης ήταν στο 
επίκεντρο των καθυστερήσεων πέρυσι, 
όπου περισσότεροι από 13.000 καλού-
ντες περίμεναν περισσότερο από ένα 
λεπτό για να απαντηθούν. Τουλάχιστον 
424 καλούντες περίμεναν περισσότερα 
από τέσσερα λεπτά και την Κυριακή κατά 
τις ώρες αιχμής οι χρόνοι αναμονής μπο-
ρεί να είναι οκτώ λεπτά ή περισσότερο. 
Ο γενικός ελεγκτής λέει ότι το κέντρο πρέ-
πει να προσλάβει περισσότερους χειριστές 
εάν θέλει να ανταποκριθεί στους βιομηχα-
νικούς κανονικούς χρόνους αναμονής.

Στο GTA περιμένουν πάρα πολύ για να 
απαντηθούν οι κλήσεις στο 911

Μ
ια ανασκόπηση της κουλτού-
ρας στο χώρο εργασίας στην 
Αστυνομική Υπηρεσία του 
Τορόντο (TPS) διαπίστωσε 

ότι το 60 τοις εκατό των ερωτηθέντων εί-
χαν βιώσει ή έγιναν μάρτυρες παρενό-
χλησης ή διακρίσεων τα τελευταία πέντε 
χρόνια.
Η έκθεση που ανατέθηκε από την TPS το 
2019 και αναλήφθηκε από την Deloitte 
διαπίστωσε ότι οι διακρίσεις με βάση το 
φύλο, το στίγμα γύρω από την ψυχική 
υγεία και την ηγετική συμπεριφορά και 
η διαφορετικότητα ήταν μερικά από τα 
επαναλαμβανόμενα θέματα μεταξύ εκεί-
νων που συμμετείχαν στην έρευνα.
Η εμπειρία των ένστολων έναντι των 
πολιτικών αξιωματικών και η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στη διαδικασία παραπό-
νων ήταν επίσης βασικά ζητήματα στο 
χώρο εργασίας της TPS.
Από αυτούς που βίωσαν ή ήταν μάρτυρες 
παρενόχλησης και διακρίσεων, λιγότεροι 
από τους μισούς είπαν ότι ανέφεραν το 
περιστατικό. Η πλειοψηφία όσων το ανέ-
φεραν είπαν ότι διαφωνού-
σαν ότι η καταγγελία τους 
ελήφθη σοβαρά υπόψη ή 
διερευνήθηκε.
Η έλλειψη λογοδοσίας, ο 
φόβος για αντίποινα και 
η έλλειψη εμπιστευτικό-
τητας ήταν μερικά από τα 
ζητήματα που σχετίζονται 
με τη διαδικασία καταγγελίας.
Σχεδόν όλα τα μέλη με τα οποία μίλησαν 
είπαν ότι αντιλήφθηκαν ιστορικό διακρί-
σεων λόγω φύλου εντός της Υπηρεσίας.

Το 28 τοις εκατό των γυναικών που συμ-
μετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι βίω-
σαν σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο 
εργασίας, ενώ μόλις το 5 τοις εκατό των 
ανδρών είπε το ίδιο πράγμα.
Οι συμμετέχοντες ανησυχούσαν επίσης 
ότι η κουλτούρα προστασίας στα ανώ-
τερα στελέχη επιδεινώθηκε από την 

έλλειψη διαφορετικότητας.
Το 2018, μόνο το 16 τοις εκατό των 
ανώτερων αξιωματικών ήταν φυλε-
τικές μειονότητες και μόνο το 13 τοις 
εκατό ήταν γυναίκες. Αυτή η έκθεση 
κυκλοφόρησε επίσης την ίδια ημέρα, 
τα στοιχεία που βασίζονται σε φυλές 
έδειξαν ότι οι μαύροι άνθρωποι υφί-

στανται δυσανάλογα χρήση βίας σε 
σύγκριση με άλλες κοινότητες στο 
Τορόντο.

Όσον αφορά το στίγμα γύρω από την 
ψυχική υγεία, οι ερωτηθέντες είπαν, 
παρά το γεγονός ότι η αστυνομική 
υπηρεσία έκανε βήματα προόδου 
όσον αφορά την αντιμετώπιση της 
ψυχικής υγείας και την παροχή υπη-
ρεσιών, το 47 τοις εκατό διαφώνησε ή 
διαφώνησε έντονα για το αν θα ένιω-

θαν άνετα να έχουν πρόσβαση 
σε πόρους ευεξίας.
Ένα άλλο 44 τοις εκατό δια-
φώνησε ότ ι  δε ν  υπήρχε 
σ τ ίγμα γ ια την πρόσβαση 
σ ε  π ό ρ ο υ ς  ε υ η μ ε ρ ία ς . 

Ορισμένοι πολιτικοί συμ-
μετέχοντες πίσ τευαν ότι 

αντιμετωπίζονται ως «πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας» σε σύγκριση με ένστολους 
αξιωματικούς στο TPS.

Το 60% των υπαλλήλων της αστυνομίας 
του Τορόντο βίωσαν ή έγιναν μάρτυρες 
παρενόχλησης/διακρίσεων
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LIFE

Ναταλία Καμπράλ :
Η «καυτή» Βραζιλιάνα που 
προκαλεί… εγκεφαλικά

Σέξι και όποιος αντέξει… Η 
Nathalya Cabral έχει τις 
τέλειες αναλογίες για κάθε 
άντρα.

Το μοντέλο διαθέτει μία 
εξωτική ομορφιά και ένα 
εντυπωσιακό, καλλίγραμμο 
κορμί, που αναστατώνει.

Η ίδια είναι ιδιαίτερα 
ενεργή στα social media 
και κάθε της ανάρτηση 
προκαλεί πανικό.

Όπως πανικό προκαλεί και 
η πίσω όψη της.

Στις φωτογραφίες της δεν 
αφήνει και πολλά στην 
φαντασία.

Με τις σέξι πόζες και το 
προκλητικό βλέμμα της 
ανεβάζει τη θερμοκρασία 
στα ύψη και είναι 
περιζήτητη.

Και όχι άδικα…



LIFE46 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.comGOSSIP

Ο 
Γιώργος Μα-
ζωνάκης α-
πολαμβάνει 
το  μπάν ιο 

του στη θάλασσα αλλά 
δεν ξεχνά να μοιραστεί 
με τους διαδικτυακούς 
του φίλους, στιγμιό-
τυπα από τις καλοκαι-
ρινές βουτιές του. Με 
νέα δημοσίευση που 
έκανε στο Instagram, ο 
τραγουδιστής ανέβασε 
μία νέα φωτογραφία, 
με τον ίδιο να βγαίνει 
από τη θάλασσα, δεί-
χνοντας μάλιστα το κα-
λογυμνασμένο σώμα 
του. Στη λεζάντα της α-
νάρτησής του μάλιστα, 
έκανε και μία αναφορά 
σε ένα από τα πιο δη-
μοφιλή καλοκαιρινά χιτ 
και προσωπική του επι-
τυχία. Πιο συγκεκριμέ-
να, έγραψε: «ΛΑΙΚ ΧΙ-
ΑΡ ΝΟΓΟΥΕΡ», δηλαδή 
«Πουθενά [δεν είναι] ό-
πως εδώ».

Η Δώρα Παντέλη 
προκαλεί… άνοδο 
της θερμοκρασίας

Φωτογραφίες από τις καλο-
καιρινές της διακοπές δημο-
σιεύει αρκετά συχνά σ τον 
προσωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram η δημοσιο-
γράφος, Δώρα Παντέλη.
Η  μ ε λ α χ ρ ι ν ή  κα λ λ ο ν ή 
πόσταρε πέρσι μια φωτο-
γραφία, στην οποία κάνει sup 
με μαύρο μπικίνι και ανεβα-
στική διάθεση.
Το καλλίγραμο κορμί της τρα-
βάει το βλέμμα ενώ προκά-
λεσε χαμό στο Instagram.

Ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος θα 
παρουσίαζε το Surviνor

Για το Survivor μίλησε σε ακόμη 
μία συνέντευξή του, ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος, ο μεγάλος νικη-
τής ρου ριάλιτι επιβίωσης το 
2017. Ο «Ντάνος», αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων, στον «Φύλακα 
Άγγελο» και το φιλανθρωπικό 
έργο, αλλά και στις συζητήσεις 
που είχε με τον ΣΚΑΙ, για μία τηλε-
οπτική σειρά και για τo Survivor.  
«Είχαμε δύο φορές συζητήσει 
τηλεφωνικά και μία δια ζώσης για 
το ενδεχόμενο συνεργασίας μας 
στην παρουσίαση. Δεν προχώ-
ρησε», είπε συγκεκριμένα

Ιδιαίτερα ενεργή στα social 
media είναι η Μάιρη Συνα-
τσάκη, η οποία δημοσιεύει 
αρκετά συχνά φωτογραφίες 
από την καθημερινότητά της.
Ωστόσο, μια από τις φωτο-
γραφίες που ξεχώρισαν ήταν 
αυτή πέρσι το καλοκαίρι, με 
την Μαίρη Συνατσάκη να 
ποζάρει γυμνή πιθανότατα 
κάτω από καταρράκτη.
Η ασπρόμαυρη φωτογραφία 
ενθουσίασε τους διαδικτυα-
κούς της φίλους και τα likes 
έπεσαν βροχή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης 
ποζάρει με μαγιό και 
εντυπωσιάζει το Instagram

Έλλη Τρίγγου: «Θα ήταν κρίμα 
να συνεχίζονταν και για τέταρτη 
σεζόν οι Άγριες Μέλισσες»

Η Μαίρη Συνατσάκη 
ποζάρει ολόγυμνη σε 
ποτάμι

Ε
ίναι κουκλάρα και φροντίζει να μας… α-
ναστατώνει σε κάθε παρουσία της.
Η Μαρία Αντωνά, εντυπωσιάζει σε κάθε 
εμφάνισή της και τα σχόλια παίρνουν 

φωτιά, όταν ανεβάζει σέξι φωτογραφίες.
Η γνωστή dj και παρουσιάστρια του Alpha ανε-
βάζει καθημερινά φωτογραφίες στον προσω-
πικό της λογαριασμό στο Instagram και στις πιο 
αποκαλυπτικές από αυτές τα σχόλια παίρνουν 
«φωτιά».
Η Αντωνά δεν… κρατιέται για το τέλος του φετι-

νού Survivor, καθώς θέλει να πανηγυρίσει τη 
νίκη του αγαπημένου της Άρη Σοϊλέδη, ο οποίος 
αποτελεί από τα φαβορί για να κατακτήσει το 
μεγάλο έπαθλο, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και 
για τον γάμο τους.
Ωστόσο, για αυτούς που δεν ασχολούνται με το 
Survivor, η ίδια φροντίζει να… ανεβάζει τη θερ-
μοκρασία και να κάνει θραύση με τις φωτογρα-
φίες της και τα βίντεο που δημοσιεύει στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μοιράζει… εγκεφαλικά με το 
μαγιό της η Μαρία Αντωνά!

Σ
υνέντευξη παρα-
χώρησε η Έλ λη 
Τρίγγου και ανα-
φέρθηκε στη σει-

ρά «Άγριες Μέλισσες», 
που ρίχνει φέτος αυλαία. 
Η ηθοποιός μίλησε στην 
εκπομπή «Αυτός και ο άλ-
λος» και αναφέρθηκε στον 
ρόλο της «Ασημίνας» και 
το φινάλε της σειράς. «Οι 
Άγριες Μέλισσες ναι, θα 
τελειώσουν φέτος. Δεν θα 
ήταν κρίμα να έχει και τέ-
ταρτο χρόνο αυτή η σει-
ρά; Τρία χρόνια τα έχουμε 
δει όλα, όλα όμως. Τους έ-
ρωτες, τις περιπέτειες του 
Διαφανίου, τους σκοτω-
μούς, τα φονικά, τα πολι-
τικά. Τι άλλο θα βλέπαμε 
δηλαδή, και τέταρτη χρο-
νιά; Θα ήταν κρίμα για κά-
τι τόσο όμορφο», είπε χα-
ρακτηριστικά. Στη συνέ-
χεια, ανέφερε πως ακόμα 
κι αν συνεχιζόταν η σειρά, 
η ίδια δεν θα ήθελε να υ-
ποδυθεί άλλο την Ασημί-
να.
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Τ
ην Ελλάδα επέλεξε για 
τις καλοκαιρινές της δι-
ακοπές η  Khloe Terae, 
το διάσημο μοντέλο 

του Playboy, που απολαμβά-
νει ημέρες ξεκούρασης από τις 
επαγγελματικές της υποχρε-
ώσεις στα ελληνικά νησιάΠιο 
συγκεκριμένα, η Khloe Terae, 
βρέθηκε στη χώρα μας για ολι-
γοήμερες διακοπές και ανάμε-
σα στα νησιά που επισκέφθη-
κε ήταν και η Μύκονος. Το ξαν-
θό μοντέλο από τον Καναδά με 
τους 3,4 εκατομμύρια followers 
στο Instagram, αναστάτωσε το 
νησί των ανέμων με την εμφά-
νισή της. Η Khloe φόρεσε λεο-
πάρ καφτάνι και έντονο πορ-
τοκαλί μπικίνι και πόζαρε στην 
κάμερα του Mykonos Live TV με 
φόντο την πισίνα πολυτελούς ξε-
νοδοχείου. Η 29χρονη, η οποία 
επισκέπτεται για δεύτερη συνε-
χόμενη χρόνια το νησί των Ανέ-
μων, πήρε τις γνωστές αισθησια-
κές πόζες, τις οποίες δεν παρέλει-
ψε να μοιραστεί και με τους διαδι-
κτυακούς της φίλους.

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»

Σ
ε πολυτελές ξενοδο-
χείο στο Μαρακές 
του Μαρόκο επέ-
λεξε να περάσει μέ-

ρος των διακοπών της η σύ-
ντροφος του Μπαγκαλί Ντα-
μπό, Μιμί. Πόζαρε μάλιστα, 
μπροστά στην είσοδο του ξε-
νοδοχείου φορώντας μόνο το 
καυτό κόκκινο μπικίνι της.

Khloe Terae: Στη Μύκονο το μοντέλο 
του Playboy

Οι σούπερ σέξι πόζες της Οι σούπερ σέξι πόζες της 
παρουσιάστριας αθλητικής παρουσιάστριας αθλητικής 
εκπομπής, Εύα Μουράτιεκπομπής, Εύα Μουράτι

Η 
Εύα Μουράτι ομορφαίνει τις 
βραδιές Champions League 
της αλβανικής τηλεόρασης πα-
ρουσιάζοντας την εκπομπή με 

τους αγώνες της κορυφαίας διασυλλογι-
κής διοργάνωσης.
Η Αλβαν ίδα παρουσ ιάσ τρια απο-
λαμβάνε ι εδώ και λίγε ς μέρε ς τ ις 
διακοπέ ς της και  όπως λέε ι  έ χε ι 

αποφασίσει να κλείσει το τηλέφωνό 
της για δέκα μέρες, προκειμένου να 
γεμίσει τ ις μπαταρίες της.
Πάντως δεν παραβλέπει να ανεβά-
ζ ε ι  αποκαλυπτ ικέ ς  φωτογραφίε ς 
της στα social media ικανοποιώντας 
τους πάνω από 1 εκατομμύριο ακο-
λούθους της στο Instagram.

«Φωτιά» στα κόκκινα η Μιμί του 
Νταμπό
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Μια πεθερά πήγε στην εξοχή για περί-
πατο με την κόρη της και τον γαμπρό 
της. Κάποια σ τιγμή αφού βρίσκουν 
ένα ωραίο σημείο να κάτσουν για λίγο, 
ρωτάει η γυναίκα τον άντρα της:
«Τάσο, αν μια άγρια αρκούδα ορμούσε 
πάνω σε μένα και στη μητέρα μου, ποια 
θα έσωζες πρώτα;» 
Και της απαντάει εκείνος: «Μα φυσικά 
την αρκούδα!»

Ένα αγόρι κάνει παρέα με ένα κορίτσι 
και μετά από αρκετή ώρα που δεν έβρι-
σκαν κάτι άλλο να πουν λέει το κορίτσι 
στο αγόρι: 
«Θες να παίξουμε τον γιατρό;»
«Τέλεια ιδέα, το θέλω πολύ.» απαντάει 
το αγόρι μέσα στην τρελή χαρά. 
«Εντάξει, πάω εγώ μέσα στο δωμάτιο, 
κάτσε εσύ εδώ στην καρέκλα να δια-
βάσεις κανένα περιοδικό και σε καμιά 
ωρίτσα έλα μέσα να μου δώσεις 50 
ευρώ!»

Ένας τύπος μπαίνει στο σπίτι του τρελα-
μένος από χαρά και λέει στην γυναίκα 
του: «Δε θα το πιστέψεις! Κερδίσαμε 
στο τζόκερ 50 εκατομμύρια ευρώ!»
Το ακούει η πεθερά του και από την 
πολλή χαρά παθαίνει έμφραγμα και 

μένει στον τόπο. Την βλέπει ο σύζυ-
γος και λέει: «Τελικά είναι η τυχερή μου 
μέρα σήμερα!!!»

Ο Αντρέας, ένας πολυταξιδευμένος 
καπετάνιος, αποφάσισε να τα παρατή-
σει όλα για να παντρευτεί την αγαπη-
μένη του. Αφού έγινε ο γάμος πήγαν 
ταξίδι του μέλιτος σε ένα εξωτικό νησί. 
Μετά από λίγες μέρες τον παίρνει τηλέ-
φωνο ένας πρώην συνάδελφός του που 
ήταν σε όλα τα ταξίδια μαζί στο καράβι 
και τον ρωτάει: 
«Έλα τι κάνετε, πως τα περνάτε;» 
«Άστα, που να στα λέω… Έγινε κάτι 
που με χάλασε πολύ!» απάντησε ο 
Αν τρέας. «Τι έγ ινε;» τον ρώτησε ο 
συνάδελφος. 
«Το βράδυ, μετά που το κάναμε της 
έδωσα από συνήθεια 50 ευρώ. Τόσα 
χρόνια στα ταξίδια, έτσι έκανα πάντα 
και μου βγήκε αυθόρμητα.» 
«Σιγά, θα δεις ότι δεν έχει πρόβλημα 
αφού ήσουν ναυτικός και ελεύθερος. 
Όλοι ξέρουν τι γινόταν πριν αλλά τώρα 
πια δεν έχει σημασία.» 
Και του απαντάει ο Αντρέας: «Μα το 
πρόβλημά μου δεν είναι αυτό… αλλά 
ότι μου γύρισε ρέστα 20 ευρώ!»

ΚΡΙΟΣ
Φίλοι μου Κριοί, ανανεώνονται οι επαγγελ-
ματικοί σας στόχοι, έκταση θα δώσετε στις 
βλέψεις σας, οι επιλογές σας θα σας βοηθή-
σουν να εξελιχτείτε. Προσοχή θα πρέπει να 
δείξετε στις ηγετικές σας διαθέσεις ίσως να 
κάνουν την εμφάνιση τους πεισματικές αντι-
δράσεις, καλό θα είναι να κρατήσετε στάση 
χαλαρή και όχι πιεστική.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι αποφάσεις σας θα είναι πολύ καλά 
σκεπτόμενες, θα αποφύγετε τις παρορ-
μητικές αντιδράσεις και επιλογές. Έρχο-
νται συνειδητοποιήσεις, θα επαναξιο-
λογήσετε τις καταστάσεις, θα προσπα-
θήσετε να εστιάσετε στη θετική πλευρά 
των καταστάσεων και όχι στην αρνητική. 
Καταφθάνουν άμεσες συμφιλιώσεις, 
στον αισθηματικό σας τομέα θα τα ξανα-
βρείτε με πρόσωπο που είχαν παγώσει 
οι επαφές σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ενισχυμένη θα είναι η αυτοπεποίθηση 
σας, θα πάρετε τα πάνω σας, θα νιώσετε 
σιγουριά, στόχος σας θα είναι να υπερι-
σχύσετε και να εντυπωσιάσετε. Διο-
ρατικότητα και δυναμισμός θα 
σας χαρακτηρίζουν, οι σκέ-
ψεις σας θα είναι προχω-
ρημένες, θα θελήσετε 
να πρωτοτυπήσετε και 
να βγε ίτ ε μπροσ τά 
από τα γεγονότα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλοι μου Καρκίνοι, η 
εβδομάδα θα σας ενθαρ-
ρύνει σε περίπτωση που 
πρέπει να αναλάβετε ρίσκα, 
αυτοπεποίθηση θα νιώσετε, τώρα 
θα είστε σίγουροι για τις ικανότητες σας. 
Πολύ καλά θα προχωρήσει μια καινούργια 
σας επαγγελματική συνεργασία, θα εξελι-
χτείτε, θα ανεβείτε ένα επίπεδο πιο πάνω. 
Η αισιοδοξία σας θα ενισχύσει τον ψυχικό 
σας δυναμισμό, παίρνετε απόφαση να απε-
γκλωβιστείτε από σκοτεινές σκέψεις.

ΛΕΩΝ
Φίλοι μου Λέοντες, ζωηρούς και ανήσυ-
χους θα σας κάνει η εβδομάδα. Κοινωνική 
και παρορμητική θα είναι η στάση σας, θα 
προσεγγίσετε, θα θελήσετε να εντυπωσιά-
σετε, στις συζητήσεις σας θα βρείτε τρόπο 
να τραβήξετε την προσοχή με τις προοδευ-
τικές σας απόψεις. Η ανάγκη σας για στα-
θερότητα θα σας βοηθήσει να πάρετε προ-
σγειωμένες αποφάσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αποφύγετε τις κόντρες και την ισχυρογνω-
μοσύνη, βγάλτε στην επιφάνεια τη γενναι-
όδωρη πλευρά του χαρακτήρα σας. Θα 
επανεξετάσετε κάποιες οικονομικές σας 
κινήσεις, βάζετε νέο πρόγραμμα, αλλάζετε 
τις προτεραιότητες σας. Η εβδομάδα θα 
αναστατώσει τη σκέψη σας, θα αναζητή-
σετε αλλαγές, κοινωνική θα είναι η στάση 
σας, αυθόρμητες οι προσεγγίσεις σας.

ΖΥΓΟΣ
Φίλοι μου Ζυγοί, θα προσπαθήσετε να 
πάρετε αποφάσεις που θα αφορούν τη μελ-
λοντική σας πορεία τόσο σε θέματα επαγ-
γελματικά, όσο και σε αισθηματικά. Αυτό 
που θα αναζητήσετε θα είναι σταθερό-
τητα και ασφάλεια, με τις προτάσεις που θα 
κάνετε θα καταφέρετε να στρώσετε πρό-
σφορο έδαφος για οριστικοποιήσεις και 
μόνιμα αποτελέσματα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Καταφθάνουν απρόοπτα ανοίγματα σε 
θέματα επαγγελματικά αλλά και σε προσω-
πικά, ανοιχτό θα είναι το ενδεχόμενο νέας 
γνωριμίας ή νέας επαγγελματικής πρότα-
σης. Θέματα οικονομικής φύσης θα σας 
απασχολήσουν, ο χειρισμός σας θα είναι 
προνοητικός. Θα υπάρξει αρμονία στον 
συναισθηματικό σας κόσμο, οι απόψεις 
σας θα είναι σταθερές, θα απουσιάζουν τα 
εσωτερικά σκαμπανεβάσματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητοί μου Τοξότες, η εβδομάδα δυνα-
μική θα κάνει τη στάση σας, θα είστε σε 
θέση να κινηθείτε μεθοδικά για να διορ-

θώσετε καταστάσεις που σας δυσα-
νασχετούν ή που προβλέπετε 

πως δεν εξελίσσονται προς 
όφελος σας. Θα έχετε την 

ευκαιρία να τακτοποιή-
σετε οικονομικά ζητή-
ματα που από καιρό 
σας προβληματίζουν, 
σωστή θα είναι η δια-
χείριση των εσόδων 

σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Για εσάς που ψάχνετε εργα-

σία ή προσμένετε κάποια αλλαγή 
θα υπάρξει το κατάλληλο άνοιγμα. Ίσως 

να βγουν ανασφάλειες και φοβίες στην επι-
φάνεια, προσπαθήστε να αποφύγετε τις 
εμμονές, ελέγξετε τις εξάρσεις σας. Συγκρα-
τημένα και ώριμα θα είναι τα επαγγελμα-
τικά σας βήματα. Στις υποχρεώσεις σας θα 
είστε συνεπείς, τα χαρακτηριστικά σας θα 
είναι συγκέντρωση και μεθοδική τακτική.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλοι μου Υδροχόοι, ανοίγεστε επαγ-
γελματικά, θα τολμήσετε να ρισκάρετε, 
ωστόσο προσοχή στους έντονους ενθου-
σιασμούς. Πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε 
και στον αισθηματικό σας τομέα, ο τρόπος 
που θα προσεγγίσετε ένα καινούργιο πρό-
σωπο που θα γνωρίσετε θα δημιουργήσει 
άνοιγμα για περεταίρω επαφές. 

ΙΧΘΕΙΣ
Η αυτοπεποίθηση σας θα σας εφοδιάσει με 
δυναμισμό, οι κινήσεις και οι επιλογές σας 
θα είναι απελευθερωμένες από ταμπού και 
εσωτερικές αναστολές. Οργανώνεστε και 
βάζετε σε τάξη τόσο τις υποχρεώσεις σας 
όσο και τις επιθυμίες σας. Περάστε σε ένα 
είδος εσωτερικής αναζήτησης, τακτοποιεί-
στε ζητήματα που σας αγχώνουν ή που σας 
οδηγούν στην αποξένωση.
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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

Πανοραμική άποψη της 
πλατείας «Κιλκίς» την 

δεκαετία του ‘70

Σφακιά. [1939]

Ηβασιλική οικογένεια 
1887

Θεσσαλονίκη 1912

Ο Παρθενώνας από τα 
Προπύλαια 1930

Η μονή Ρουσάνου, 
Μετέωρα

 Σκόπελος, 
‘Μαζεύοντας το μαλλί’ , 

1947
Στην λαχαναγορά 
της Αθήνας, 1915

Αμερικανοί τουρίστες 
έξω από το 

Παναθηναϊκό Στάδιο
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Το μεγαλύτερο από τα νησιά του Ιονίου 
έχει κάτι για όλους: Και μερικές από 
τις καλύτερες παραλίες της Δυτικής 
Ελλάδας, και εξωπραγματικά τιρκουάζ 
νερά, και φύση που οργιάζει στην 
ενδοχώρα, και νυχτερινή ζωή που 
δεν περιορίζεται σε ατμοσφαιρικά 
φωτισμένα τραπεζάκια πλάι στο κύμα. 
Αν φέτος το σκέφτεσαι για Κεφαλονιά, 
έχουμε όλους τους λόγους που 
χρειάζεσαι για να το αποφασίσεις.

Τ
ιρκουάζ παραλίες και μεσαιωνικά κά-
στρα. Δάση με μαύρα έλατα και γραφι-
κά λιμανάκια. Καντούνια με νεοκλασικά 
σπίτια και καρτποσταλικοί όρμοι για συ-

γκλονιστικά ηλιοβασιλέματα. Χταποδόπιτες και 
επτανησιακό κρασί, μετά από εξερευνήσεις σε 
εξωπραγματικά λιμνοσπήλαια. Μπορεί η Κε-
φαλονιά να είναι απαιτητική – είναι το έκτο με-
γαλύτερο νησί της Ελλάδας και προϋποθέτει 
αρκετές μετακινήσεις για να την εξερευνήσετε 
πλήρως – αλλά θα σας αποζημιώσει με δεκά-
δες μοναδικές εμπειρίες. Χωρίς να σας κοστί-
σει όσο μία Κυκλάδα, θα προσθέταμε, αφού 
τα οικονομικά ακτοπλοϊκά και οι low bugdget 
επιλογές διαμονής, ακόμη και για την υψηλή 
περίοδο, μας δίνουν έναν ακόμη λίγο να ψηφί-
σουμε Ιόνιο.  
Η Κεφαλονιά είναι γνωστή για τα μυστήριά της, 
όπως το θαλασσινό νερό που εξαφανίζεται στις 
Καταβόθρες και το μυστικιστικό σπήλαιο της 
Μελισσάνης. Οι Καταβόθρες είναι ένα από τα 
πιο δημοφιλή αξιοθέατα στο νησί, αφού το 
νερό εξαφανίζεται από τις ρωγμές κοντά στην 
ακτή. Για χρόνια οι επιστήμονες δεν μπορού-
σαν να εξηγήσουν το φαινόμενο και δεν ήξε-
ραν πού πήγαινε το νερό. Τελικά, έκαναν ένα 
πείραμα χρησιμοποιώντας μια χρωματιστή 
χημική ουσία την οποία έβαλαν στο νερό από 
τις Καταβόθρες. Ανακάλυψαν ότι το νερό διέ-
σχισε υπογείως ολόκληρο το νότιο τμήμα του 
νησιού, σχηματίζοντας τρύπες στα ασβεστολι-
θικά πετρώματα του εδάφους, και κατέληξε στο 
σπήλαιο της Μελισσάνης.
Το σπήλαιο αυτό βρίσκεται στη Σάμη, στην ανα-
τολική ακτή του νησιού και στο εσωτερικό του 
βρίσκεται μια γαλάζια λίμνη. Από τότε που η 
οροφή του σπηλαίου κατέρρευσε και οι αχτί-
δες του ήλιου άγγιξαν την επιφάνεια της λίμνης, 
η αντανάκλαση του νερού στα τοιχώματα του 
σπηλαίου δημιουργεί μια μυστικιστική ατμό-
σφαιρα, ειδικότερα τις μεσημεριανές ώρες. Τα 
αρχαία ερείπια που ανακαλύφθηκαν απέδειξαν 
ότι το σπήλαιο ήταν ιερός τόπος αφιερωμένος 
στο θεό Πάνα και απλώς ενίσχυσαν το μυστή-
ριο. Σύμφωνα με το μύθο, η Μελισσάνθη ήταν 
νύμφη η οποία αυτοκτόνησε στη λίμνη επειδή 
ο θεός Πάνας απέρριψε τον έρωτά της. Άλλοι 
λένε ότι η Μελισσάνθη ήταν μια κοπέλα από 
την περιοχή που πνίγηκε όταν έχασε ένα από 
τα πρόβατά της και καταλάθος έπεσε στη λίμνη 
προσπαθώντας να το βρει.
Ένα άλλο σπήλαιο κοντά στη Σάμη και το σπή-
λαιο της Μελισσάνης είναι το σπήλαιο της Δρο-
γαράτης. Ανακαλύφθηκε πριν από 300 χρόνια, 
όταν ένας σεισμός αποκάλυψε την κύρια είσοδό 
του. Έχει βάθος 60 μέτρα, η θερμοκρασία είναι 
18 βαθμοί και η υγρασία 90%! Η ηλικία του 
σπηλαίου εκτιμάται ότι είναι 100.000.000 χρό-

νια και μόνο ένα μέρος αυτού είναι προσβά-
σιμο. Πιθανόν συνδέεται και με άλλα σπήλαια 
στην περιοχή και λόγω της σπουδαίας ακου-
στικής του, έχει φιλοξενήσει πολλά πολιτιστικά 
δρώμενα.
Άλλα αξιοσημείωτα αξιοθέατα στην Κεφαλο-
νιά είναι το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, η μονή 
Κηπουραίων και η γέφυρα De Bosset στη λιμνο-
θάλασσα του Κούταβου.
Το κάστρο χτίστηκε τον 13ο αιώνα με σκοπό να 
προστατεύσει την τότε πρωτεύουσα η οποία 
βρισκόταν εκεί. Επειδή στόχος του ήταν να 
εμποδίζει πιθανές επιθέσεις, η θέα από εδώ 
κόβει φυσικά την ανάσα! Είναι καλά συντηρη-
μένο με πολεμίστρες, παρατηρητήρια, πύργους 
και τμήματα των τειχών να στέκουν ακόμα. Εδώ 
ήταν σημείο ταφής των Κεφαλλήνιων ευγενών 
και σύμφωνα με μια θεωρία συνδέεται με το 
Αργοστόλι με υπόγεια σήραγγα.

Αργοστόλι
Αμφιθεατρικά χτισμένη πάνω από τη λιμνο-
θάλασσα του Κούταβου, η πρωτεύουσα του 
νησιού δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια σύγ-
χρονη πόλη, χάρη στις επιλογές της σε κατα-
στήματα, ξενοδοχεία και υπηρεσίες, αλλά ούτε 
και από ένα γραφικό χωριό, αφού διαθέτει 
έναν όμορφο λιθόστρωτο πεζόδρομο, παρα-
λιακή περαντζάδα διάσπαρτη από φοινικόδε-
ντρα, υπέροχη θέα και ένα πέτρινο γεφύρι που 
το ενώνει με την αντίπερα όχθη. Στα σοκάκια 
του θα βρείτε και το Αρχαιολογικό Μουσείο 
του νησιού, καθώς και την γοητευτική Κορ-
γιαλένειο Βιβλιοθήκη (που λειτουργεί και ως 
Ιστορικό/Λαογραφικό Μουσείο), δύο απαραί-
τητες στάσεις για τους φίλους του παραδοσια-
κού sightseeing. Το Κάστρο του Άη Γιώργη και 
ο Εθνικός Δρυμός του Αίνου με τα δάση μαύ-
ρης ελάτης και τα άγρια άλογα είναι οι δύο must 
στάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αργοστο-
λίου.

Ληξούρι
Ακριβώς απέναντι από την πρωτεύουσα, το 
Ληξούρι μπορεί να (ξανα)χτυπήθηκε πρόσφατα 
από τον εγκέλαδο, αλλά κατάφερε να σταθεί 
στα «πόδια» του και συνεχίζει να αποτελεί μία 
ήσυχη όαση για τους επισκέπτες του νησιού. 
Μία μικρή διαδρομή με φέρι από το Αργοστόλι 
θα σας φέρει στον χαριτωμένο πεζόδρομο 

του «Μικρού Παρισιού» όπως το αποκαλούν 
οι ντόπιοι, στην δροσερή του πλατεία και στα 
ταβερνάκια που σερβίρουν τοπικές σπεσιαλιτέ 
και υπέροχη θέα.

Φισκάρδο
Στα βόρεια του νησιού, το Φισκάρδο είναι ο 
μοναδικός οικισμός που διατηρεί παραδο-
σιακής αρχιτεκτονικής κτίρια, καθώς είναι τα 
μόνα που διασώθηκαν στην Κεφαλονιά μετά 
τον μεγάλο σεισμό του 1953. Κοσμοπολίτικο 
και γραφικό, συνδυάζει τον ρομαντισμό ενός 
χωριού με όμορφα καντούνια και την αίγλη 
ενός όρμου που γεμίζει από πανάκριβα σκάφη. 
Εδώ θα βρείτε και το Ναυτικό και Περιβαλλο-
ντικό Μουσείο του νησιού.

Άσος
Στο κλειστό λιμανάκι της Άσου, στο οποίο κατα-
λήγει η πυκνή βλάστηση της χερσονήσου χαρί-
ζοντάς του τη μυρωδιά των πεύκων, θα σεργια-
νίσετε ανάμεσα σε λευκά και πολύχρωμα σπι-
τάκια και θα σκαρφαλώσετε μέχρι το βενετσιά-
νικο κάστρο για να απολαύσετε απίστευτη θέα 
προς τον τιρκουάζ όρμο.

Σάμη
Στην ανατολική ακτή της Κεφαλονιάς, η περι-
οχή γύρω από τον οικισμό της Σάμης είναι περι-
ζήτητη για τους λάτρεις της φυσικής ομορφιάς 
και των ιδιαίτερων δραστηριοτήτων: Εδώ βρί-
σκεται το εξωπραγματικό λιμνοσπήλαιο της 
Μελισσάνης, μιας σπηλιάς της οποίας η οροφή 
κατέρρευσε και αποκάλυψε την υπόγειο λίμνη 
της. Το μεσημέρι, οι αχτίδες του ήλιου φτάνουν 
στα νερά της και προκαλούν μεθυστικούς ιριδι-
σμούς, τους οποίους μπορείτε να απολαύσετε 
από κοντά κάνοντας βαρκάδα με ντόπιους ξενα-
γούς. Στην ίδια πλευρά του νησιού βρίσκεται 
και το εντυπωσιακό Σπήλαιο της Δρογκαράτης, 
ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια πολύχρωμων 
σταλακτίτων και σταλαγμίτων στην Ελλάδα που 
φτάνει ως τα 60 μέτρα κάτω από τη γη, εκεί που 
κρύβεται η μεγάλα «Σάλα της Αποθέωσης».

Οι κορυφαίες παραλίες
Μύρτος: Η παραλία-σύμβολο του νησιού δια-
θέτει νερά που δίνουν τον ορισμό του τιρκουάζ 
και απαλή χρυσαφένια άμμο. Η πολυκοσμία 
που της χαρίζει το «παράσημο» μίας από τις 

κορυφαίες παραλίες της Ελλάδας (αν όχι όλης 
της Ευρώπης), και οι ξαπλώστρες που καταλαμ-
βάνουν τμήμα της είναι μικρές παραφωνίες που 
δεν καταφέρνουν να επισκιάσουν το ονειρικό 
της σκηνικό.
Ξι: Ο όρμος με το σχήμα του γράμματος της 
αλφαβήτου που χάρισε το όνομα στην παραλία, 
διαθέτει σκουρόχρωμη άμμο, γαλαζοπράσινα 
νερά και κοκκινωπά βράχια για φόντο, ένα σπά-
νιο τοπίο που προσφέρεται για βουτιές μετά 
αργιλοθεραπείας.
Πετανοί: Εξίσου καρτποσταλική με τον Μύρτο, 
η παραλία των Πετανών με τα λευκά βότσαλα 
και το καταπράσινο φόντο της χερσονήσου της 
Παλικής, είναι οργανωμένη αλλά πανέμορφη, 
ενώ το τιρκουάζ της χρώμα δίνει τη θέση του σε 
χρυσοκόκκινες αποχρώσεις την ώρα του ηλιο-
βασιλέματος, ένα από τα πιο ρομαντικά θεά-
ματα σε ολόκληρο το Ιόνιο.
Αντίσαμος: Τα μεγάλα βότσαλα βρέχονται από 
διάφανα νερά και οι καταπράσινοι λόφοι φτά-
νουν μέχρι την άκρη της παραλίας-σταρ, στην 
οποία γυρίστηκε το χολιγουντιανό «Μαντολίνο 
του Λοχαγού Κορέλι».
Μακρύς Γιαλός: Από τις πιο «κοσμικές» αμμου-
διές του νησιού, ο Μακρύς Γιαλός ενδεί-
κνυται για όσους προτιμούν τις ανέσεις των 
beach bars, αλλά δεν κάνουν «εκπτώσεις» στα 
standards των πεντακάθαρων κρυστάλλινων 
νερών. Στον διπλανό «όρμο» εκτείνεται ο Πλα-
τύς Γιαλός, ελαφρώς πιο χαμηλών τόνων από 
τον Μακρύ.
Τα υπόλοιπα highlights: Πέντε παραλίες δεν 
είναι αρκετές για να δώσουν ολοκληρωμένη 
εικόνα για τις μαγευτικές ακτές της Κεφαλο-
νιάς. Όρεξη να έχετε για οδήγηση, και εδώ θα 
βρείτε μία διαφορετική, αλλά εξίσου εξωτική 
και όμορφη παραλία για κάθε ημέρα παραμο-
νής σας στο νησί. Ορισμένες από τις υπόλοι-
πες highlight βουτιές θα τις κάνετε στην Αγία 
Παρασκευή με την λευκή άμμο και τη θέα προς 
την Ιθάκη, στον ήσυχο κολπίσκο Φώκι κοντά 
στο Φισκάρδο, στα καταπράσινα «καραϊβικά» 
νερά της μη οργανωμένης Έμπλυσης, επίσης 
στην περιοχή του Φισκάρδου, στους μικρούς 
αμμώδεις κολπίσκους του Λουρδά, των Αλα-
τιών και της Αγίας Ιερουσαλήμ, στην κόκκινη 
αμμουδιά των Λεπέδων και στην πολυσύχναση 
Σκάλα για θαλάσσια σπορ. Δείτε λεπτομέρειες 
για τις παραλίες του νησιού εδώ.  

Κεφαλονιά: η πιο κουλ νύφη του Ιονίου



LIFE52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Έκανε λόγο για «ιστορία που 
μπορεί να ειπωθεί και στο 
Λονδίνο και στην Αθήνα» 
- Δήλωσε ανοιχτός στο να 
«μοιραστούν» τα έργα τέχνης 
μεταξύ Βρετανικού Μουσείου 
και Μουσείου της Ακρόπολης

Ν
έα δεδομένα στο ζήτη-
μα της επιστροφής των 
Γλυπτών του Παρθενώ-
να στην Ελλάδα, φέρνει 

η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος 
του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ 
Όσμπορν.
Συγκεκριμένα, μιλώντας σε ραδι-
οφωνική εκπομπή, ο Όσμπορν, 
δήλωσε πως πρέπει να γίνει μία 
συμφωνία με την Ελλάδα για την 
επιστροφή τους και την κοινή τους 
χρήση.
Σε μια συνέντευξη στον ραδιοφω-
νικό σταθμό LBC είπε ότι «πρέπει 
να γίνει μια συμφωνία όπου μπο-
ρούμε να πούμε και τις δύο ιστορίες 
στην Αθήνα και στο Λονδίνο, εάν 
και οι δύο το προσεγγίσουμε αυτό 
το θέμα χωρίς πολλές προϋποθέ-
σεις, χωρίς ένα φορτίο, χωρίς κόκ-
κινες γραμμές… Οι λογικοί άνθρω-
ποι θα μπορούσαν να κανονίσουν 
κάτι που να αξιοποιεί στο έπακρο 
τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά 
αν οποιαδήποτε πλευρά πει ότι δεν 
υπάρχει καμία προσφορά, τότε δεν 
θα υπάρξει συμφωνία», είπε.

Όταν ερωτήθηκε εάν μερικά από 
τα γλυπτά θα μπορούσαν «να μετα-
φερθούν στην Ελλάδα τουλάχιστον 
για λίγο και μετά θα επέστρεφαν 
στο Λονδίνο», ο Όσμπορν είπε ότι 
«αυτό το είδος της διευθέτησης» 
μπορεί να είναι κατάλληλο, αν και 
δεν μπορεί «να μιλήσει εκ μέρους 
όλων των διαχειριστών του Βρετα-
νικού Μουσείου».
Υπενθυμίζεται πάντως ότι πρό-
σφατα το Βρετανικό Μουσείο επι-
χείρησε για ακόμη μία φορά να 
αρνηθεί το γεγονός πως τα Γλυπτά 
εκλάπησαν βίαια από τον Λόρδο 
Έλγιν.  «Μεγάλο μέρος των αγαλμά-

των που φιλοξενούνται στο Μου-
σείο και το οποίο αφαιρέθηκε με 
εντολή του λόρδου Έλγιν, ανασύρ-
θηκε από «τα χαλάσματα» γύρω 
από το μνημείο και δεν αποκόπη-
καν όλα από τον Παρθενώνα», είχε 
δηλώσει το Μουσείο. 
Ο ισχυρισμός αυτός, σημείωνε ο 
Guardian, που διατυπώθηκε σε 
συνεδρίαση της UNESCO, προσέ-
θεσε μια νέα τροπή στη μακροχρό-
νια πολιτιστική διαμάχη και ήρθε 
μόλις λίγες ημέρες αφότου έγινε 
γνωστό πως το Ηνωμένο Βασίλειο 
ήταν πρόθυμο να συζητήσει το 
αίτημα της Ελλάδας για επανένωση 

των γλυπτών του Παρθενώνα.
Εδώ και μερικούς μήνες το θέμα 
της επιστροφής των Γλυπτών του 
Παρθενώνα έχει αποκτήσει μια ιδι-
αίτερη δυναμική. Τους τελευταί-
ους μήνες η πυκνότητα των δημο-
σιευμάτων στα βρετανικά μέσα 
ενημέρωσης είναι ίσως η μεγαλύ-
τερη από ποτέ. Η πρόταση δε της 
UNESCO για απευθείας διμερείς 
συνομιλίες μεταξύ του βρετανι-
κού και του ελληνικού υπουργείου 
Πολιτισμού έγινε αποδεκτή από την 
βρετανική κυβέρνηση για πρώτη 
φορά στην ιστορία της διεκδίκησης 
των Γλυπτών.

Ο
ι αρχές της Αιγύπτου σκοπεύουν 
να ξεκινήσουν νομικές διαδικασί-
ες για να ανακτήσουν πέντε αρχαία 
αντικείμενα, τα οποία βρίσκονταν 

στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας 
Υόρκης (γνωστό απλά και έως «Met») και κα-
τασχέθηκαν από τις αρχές της πόλης.
Το Met αγόρασε τα αντικείμενα μεταξύ του 
2013 και του 2015, σύμφωνα με το Art News 
Newspaper. Ανάμεσά τους είναι και το πορ-
τρέτο μιας γυναίκας, το οποίο χρονολογείται 
από την εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
Νέρωνα (54-69 μ.Χ.) και απόσπασμα της Εξό-
δου σε περγαμηνή που χρονολογείται τον 
τέταρτο με πέμπτο αιώνα μετά Χριστόν.
Tα πέντε αυτά αιγυπτιακά αντικείμενα, η συνο-
λική αξία των οποίων θεωρείται ότι ξεπερ-
νάει τα 3 εκατομμύρια δολάρια, κατασχέθη-
καν από το μουσείο από τις εισαγγελικές αρχές 
της Νέας Υόρκης, έπειτα από σχετική εντολή 
του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας, στο 
πλαίσιο της έρευνας για τον πρώην πρόεδρο 
και διευθυντή του Λούβρου, Ζαν-Λουκ Μαρ-
τίνεζ.
Ο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του 
Λούβρου από το 2013 έως το 2021, κατηγο-

ρήθηκε από τις γαλλικές αρχές τον Μάιο για 
συνέργεια και απάτη στην υπόθεση απόκρυ-
ψης της προέλευσης αρχαιοτήτων που αγόρα-
σαν το Met και το μουσείο του Λούβρου στο 
Άμπου Ντάμπι.
Από την πλευρά της Αιγύπτου, επικεφαλής της 
επιτροπής επανάκτησης αυτών των αρχαιοτή-
των είναι ο πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων και 
διάσημος αιγυπτιολόγος, Ζάχι Χαουάς.
Ο ίδιος ανέφερε ότι αναμένεται το τέλος της 

έρευνας για το Λούβρο για να διεκδικήσει το 
Κάιρο την επιστροφή των αρχαιοτήτων.
Παράλληλα, επιτέθηκε στα δύο μουσεία (Met 
και Λούβρο) γιατί έκαναν τα «στραβά μάτια» 
για την προέλευση των αντικειμένων που αγό-
ρασαν. Όπως είπε, οι πολύτιμες αυτές αρχαι-
ότητες «ανασκάφθηκαν στα κρυφά» και μετα-
φέρθηκαν λαθραία από την Αίγυπτο το 2011, 
όταν η χώρα βρισκόταν εν μέσω της Αραβικής 
Άνοιξης.

Ακαδημίας 
Πλάτωνος: Μια 
ανάπλαση που 
άργησε

Ανοιξε οριστικά ο δρόμος για 
την αναβάθμιση της Ακαδημίας 
Πλάτωνος μετά την υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
του υπουργείου Πολιτισμού, 
του Δήμου Αθηναίων και της 
Ακαδημίας Αθηνών που έχει 
την κυριότητα των εκτάσεων.
Το επόμενο διάστημα, όπως 
είπε ο δήμαρχος Κώστας Μπα-
κογιάννης, θα προκηρυχθεί 
από την «Ανάπλαση Αθήνας 
Α.Ε.» ο αρχιτεκτονικός διαγω-
νισμός για την εκπόνηση της 
μελέτης του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθήνας, στο οποίο 
θα στεγάζεται και το Διεθνές 
Κοινόν των Ακαδημιών, ενός 
«παραρτήματος» του ερευνητι-
κού φορέα στην Ακαδημία Πλά-
τωνος που θα υποδέχεται Ελλη-
νες και ξένους ακαδημαϊκούς. 
«Το νέο μουσείο θα συνδέσει 
την ιστορία της Αθήνας με τη 
γειτονιά της Ακαδημίας Πλάτω-
νος, δεν θέλουμε ένα μουσείο 
“οχυρό”, θέλουμε να δημιουρ-
γήσουμε το πιο πράσινο μου-
σείο της Ελλάδας», σημείωσε ο 
κ. Μπακογιάννης. Στο νέο μου-
σείο ίσως βρει τη θέση της και η 
αρχαία επιγραφή με την ένδειξη 
«Ακαδημία Αθηνών» που έχει 
βρεθεί στις ανασκαφές της 
περιοχής.
«Αυτό το μνημόνιο θα έπρεπε 
να είχε υπογραφεί δεκαετίες 
πριν», είπε ο γενικός γραμμα-
τέας της Ακαδημίας Αθηνών, 
καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, 
αναφερόμενος στο κληροδό-
τημα του αρχιτέκτονα Πανα-
γιώτη Αριστόφρονα που περι-
λαμβάνει μεγάλο μέρος της 
έκτασης της σημερινής Ακα-
δημίας Πλάτωνος (το ΥΠΠΟΑ 
απαλλοτρίωσε επιπλέον εκτά-
σεις τα επόμενα χρόνια). Οπως 
θύμισε ο κ. Ζερεφός, το 1929 
ο Αριστόφρων αγόραζε κτί-
σματα στην περιοχή, τα οποία 
και κατεδάφιζε ώστε οι αρχαιο-
λόγοι να ανασκάπτουν την περι-
οχή αποκαλύπτοντας το Γυμνά-
σιο και το Περιστύλιο της Ακα-
δημίας και άλλα μνημεία. Στους 
όρους της διαθήκης που συνέ-
ταξε το 1937 ορίζει την παρα-
χώρηση των εκτάσεων στην 
Ακαδημία Αθηνών.

Γλυπτά Παρθενώνα: Πρέπει να συμφωνήσουμε με την 
Ελλάδα, λέει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου 

Πώς το Met της Νέας Υόρκης απέκτησε πολύτιμα 
αιγυπτιακά αντικείμενα με αμφιλεγόμενα μέσα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η 
Ελλάδα πήρε μεγάλη νίκη στο κατάμεστο 
Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Εθνική επικράτη-
σε 2-0 του Κοσόβου και έτσι εξασφάλισε την 
πρώτη θέση στον όμιλο της στο League C δύο 

αγωνιστικές πριν από το φινάλε έχοντας κάνει το τέσσε-
ρα στα τέσσερα στον όμιλο.
Η Εθνική κατάφερε να βρει τη λύση στο 71ο λεπτό 
με κεφαλιά του Γιακουμάκη, έπειτα από σέντρα του 
Μάνταλου. Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε επίσης το 
όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Εκμεταλ-
λεύτηκε το ανέβασμα του Μούριτς στην 
ελληνική περιοχή, νίκησε τον Μπεκάι 
και σε κενή εστία διαμόρφωσε το 
αποτέλεσμα.
Με την πρώτη θέση στον όμιλο, 
η Ελλάδα πήρε την άνοδο στο 
League B, ενώ έχει εξασφαλίσει 
και ένα εισιτήριο για τα μπαράζ 
των προκριματικών του Euro 2024, 
εάν η Εθνική δεν καταφέρει να τερ-
ματίσει στις πρώτες δύο θέσεις του 
προκριματικού ομίλου.

Πίεση από την πρώτη στιγμή
Η Εθνική παρατάχθηκε με 4-3-3 και με τρεις αλλαγές σε 
σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Κύπρο. Οι Μπουχα-
λάκης, Χατζηγιοβάνης και Μασούρας πήραν τις θέσεις 
των Μάνταλου, Δουβίκα και του τραυματία Λημνιού. 
Κατά τ’ άλλα ο Γκουστάβο Πογέτ πήγε στο ματς με την 
γνωστή του συνταγή.
Από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα έδειξε ότι ήθελε να 
είναι το αφεντικό του αγώνα. Κρατούσε την μπάλα, 
κυκλοφορούσε, πίεζε ψηλά και έψαχνε τρόπο να απει-
λήσει. Στο 17’ Μπακασέτας έκανε το σουτ εκτός περιο-
χής. Η μπάλα βρήκε σε πόδια, πήρε περίεργη τροχιά, με 
τον Μούριτς να διώχνει σε κόρνερ.

Είχε στιγμές, αλλά όχι το γκολ στο α’ μέρος
Η Εθνική συνέχιζε να έχει ένταση στο παιχνίδι της, με 
τον Μπακασέτα «μαέστρο» της μεσαίας γραμμής και 
τους Μπάλντοκ, Τσιμίκα να προωθούνται συνεχώς. 
Στο 28’ ξανά ο παίκτης της Τραμπζονσπόρ δοκίμασε το 
πόδι του, με την μπάλα να φεύγει για λίγο άουτ.
Στο 41ο λεπτό η Ελλάδα έχασε τη μεγαλύτερη ευκαι-
ρία του α’ μέρους. Σε μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, 

ο Ραχμάνι δεν εκτίμησε σωστά, ο Μπακασέτας έκανε 
το πλασέ απέναντι από τον Μούριτς, αλλά η προσπά-
θειά του κατέληξε στην αριστερή πλευρά των διχτύων. 
Η Εθνική ολοκλήρωσε το α’ μέρος με 63% κατοχή και 
να έχει συνολικά 11 τελικές, έναντι μόλις δύο του Κοσό-
βου, το οποίος δεν μπορούσε να απειλήσει.

Ο Γιακουμάκης έδωσε τη λύση
Στο β’ μέρος η Εθνική ξεκίνησε με την αλλαγή του 

Μάνταλου, ο οποίος αντικατέστησε τον Χατζη-
γιοβάνη. Οι παίκτες του Πογέτ μπήκαν 

δυνατά στο παιχνίδι, όπως ακριβώς 
συνέβαινε και στο α’ μέρος. Πίεζαν 
ψηλά, είχαν την κατοχή και απει-
λούσαν. Στο 58’ ο Ουρουγουανός 
πέρασε τον Γιακουμάκη αντί του 
Παυλίδη.
Μετά το 55ο λεπτό ο ρυθμός έπεσε. 
Η Εθνική δυσκολευόταν να δημιουρ-

γήσει, πλην μίας στιγμής στο 64’, όταν 
ο Γιακουμάκης αιφνιδιάστηκε από γέμι-

σμα του Μπακασέτα από τα αριστερά. 
Ωστόσο, η Ελλάδα κατάφερε να βρει τον 

τρόπο να ανοίξει το σκορ.
Αυτό συνέβη συγκεκριμένα στο 71ο λεπτό. Ο Μάντα-
λος έκανε το γέμισμα από τα αριστερά, ο Γιακουμάκης 
στην καρδιά της περιοχής πήρε την κεφαλιά και έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια η Εθνική θέλησε 
να διαχειριστεί το παιχνίδι, με τον Πογέτ να περνάει τον 
Κουρμπέλη αντί του Μπουχαλάκη.

Το «κερασάκι» ο Μάνταλος
Η Ελλάδα διαχειριζόταν το προβάδισμά της και στο 84ο 
λεπτό πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο Γιαννούλης και 
Αλεξανδρόπουλος αντί των Μπακασέτα και Μασούρα. 
Παράλληλα, το Κόσοβο ανέβηκε πιο ψηλά ψάχνοντας 
το γκολ που θα την κρατήσει ζωντανή στον όμιλο.
Η Εθνική το εκμεταλλεύτηκε αυτό και μπόρεσε στο 
90+9’ να «κλειδώσει» το παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας 
Μούριτς είχε ανέβει στην αντίπαλη περιοχή, ο Μάντα-
λος αξιοποίησε βαθιά μπαλιά του Αλεξανδρόπουλου, 
νίκησε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Μπεκάι και 
σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι, με 
τον πιο εμφατικό τρόπο εξασφάλισε την πρωτιά στον 
όμιλο.

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε 2-0 του Κοσόβου στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό χάρη στο γκολ 
του Γιακουμάκη στο 71ο λεπτό και του Μάνταλου στο 90+9’. Έτσι εξασφάλισε την πρώτη 
θέση στον όμιλό της στο Nations League. Κλείδωσε τουλάχιστον εισιτήριο για τα μπαράζ των 
προκριματικών του Euro 2024 και την άνοδο στο League B

Ελλάδα - Κόσοβο 2-0: Νίκη πρωτιάς Ελλάδα - Κόσοβο 2-0: Νίκη πρωτιάς 
στο Nations Leagueστο Nations League

Champions League
Ολυμπιακός: Με Μακάμπι 
Χάιφα στον 2ο προκριματικό 
γύρο

Η αντίστροφη μέτρηση μέχρι να αρχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι 
του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2022-23 δόθηκε την Τετάρτη 
(15/6), με την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να πραγ-
ματοποιεί την κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του 
Champions League και την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να μαθαί-
νει την αντίπαλό της, που θα είναι η Μακάμπι Χάιφα.
Σημειώνεται πως το πρώτο παιχνίδι, στην έδρα των Ισραηλινών, 
θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19-20 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς στο 

«Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 του ίδιου 
μήνα, όπου θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Η πρόκριση εις βάρος της Μακάμπι Χάιφα θα φέρει τον Ολυμπιακό δύο 
βήματα μακριά από τους ομίλους αφού θα πάρει το εισιτήριο για τον 
τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ενώ σε περίπτωση 
αποκλεισμού θα συνεχίσει την πορεία του στην Ευρώπη μέσω του τρί-
του προκριματικού του Europa League.

Αναλυτικά τα ζευγάρια (γηπεδούχος η πρώτη ομάδα):
Τόμπολ (Καζακστάν) ή Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Σλόβαν (Σλοβακία) ή 
Ντινάμο Μπατούμι (Γεωργία)
Ντίναμο (Κροατία) - Σκούπι (Βόρεια Μακεδονία) ή Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 
(Γιβραλτάρ)
Λεχ (Πολωνία) ή Γκαράμπαγ (Αζερμπαϊτζάν) - Ζυρίχη (Ελβετία)
Ελσίνκι (Φινλανδία) ή Ρίγκας (Λετονία) - Πλζεν (Τσεχία)
Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) ή Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) - Μπόντο Γκλιμτ 
(Νορβηγία) ή Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε)
Μπαλκάνι (Κόσοβο) ή Ζάλγκιρις (Λιθουανία) - Μάλμε (Σουηδία) ή Νικη-
τής προκαταρκτικού γύρου
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) ή Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) - Σάμροκ 
(Ιρλανδία) ή Χιμπέρνιανς (Μάλτα)
Μάριμπορ (Σλοβενία) ή Σαχτιόρ (Λευκορωσία) - Ζρίνσκι (Βοσνία) ή 
Σέριφ (Μολδαβία)
Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) - Ολυμπιακός (Ελλάδα)
Πιουνίκ (Αρμενία) ή Κλουζ (Ρουμανία) - Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) ή 
Τίρανα (Αλβανία)

Τι συμβαίνει στη συνέχεια
Αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στον 3ο προκριματικό γύρο, τότε θα είναι 
και σε αυτήν την κλήρωση (18 Ιουλίου) στους ισχυρούς. Σε αυτόν το 
γύρο αρχίζει την πορεία του ο πρωταθλητής Κύπρου Απόλλων Λεμεσού 
και θα βρίσκεται στους ανίσχυρους, με συνέπεια να είναι πιθανός αντί-
παλος. Από εκεί και πέρα, θα περιμένει πέντε νικητές από το 2ο προκρι-
ματικό γύρο για να δει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στις 2-3 Αυγού-
στου στο πρώτο παιχνίδι και 9 στο δεύτερο.
Αν ο Ολυμπιακός φτάσει μέχρι τα playoffs, συμπληρώνει την τετράδα 
των ισχυρών του γύρου και θα έχει τέσσερις πιθανούς αντιπάλους. Σε 
αυτόν τον γύρο μπαίνει η Τράμπζονσπορ ως πρωταθλήτρια Τουρκίας 
και ακόμα τρία ζευγάρια από τον 3ο προκριματικό. Η κλήρωση θα πραγ-
ματοποιηθεί την 1η Αυγούστου, με τα παιχνίδια να είναι προγραμματι-
σμένα για 16-17 και 23-24 του μήνα.
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Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το 
πρώτο σετ, αλλά η συνέχεια α-
νήκε στον Νικ Κύργιο ο οποίος 
επικράτησε 2-1 και πήρε την 

πρόκριση για τον τρίτο γύρο του τουρ-
νουά στο Χάλε.
Στο δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η 
παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο 
τουρνουά του Χάλε. Ο Νικ Κύργιος επι-
κράτησε 2-1 σετ του Έλληνα τενίστα και 
πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο.
Το Νο65 της Παγκόσμιας κατάταξης 
μόλις άφησε στην άκρη τον 
εκνευρισμό του κυρι-
άρχησε στο κορτ και 
κατάφερε να φτάσει 
σ τ ην  α να τ ροπή 
που του έδωσε 
το εισιτήριο για 
τ α  προημ ι τ ε -
λικά.

Το ματς: 
Από την αρχή η 
αναμέτρηση είχε 
την ε ικόνα που 
περιμέναμε. Το σερ-
βίς κυριαρχούσε και οι 
δύο αθλητές πήγαιναν σε 
μικρά και σύντομα ράλι.
Ο Κύργιος δεν κατάφερε να δημιουργή-
σει κανένα break point σε αντίθεση με 
τον Τσιτσιπά. Στο δέκατο game ο Στεφ 
δημιούργησε δύο, αλλά τα έσβησε ο 
Κύργιο. Στο δωδέκατο game ο Τσιτσιπάς 
κατάφερε να φτάσει στο break.
Αρχικά προηγήθηκε με 0-40, αλλά ο 
Κύργιος τα έσβησε και τα τρία. Ο 23χρο-
νος Έλληνας πήρε ωστόσο τους επόμε-
νους δύο πόντους και κατάφερε να σπά-
σει το σερβίς του αντιπάλου του για να 
φτάσει στο 7-5 και το 1-0 στα σετ.
Στο δεύτερο σετ η εικόνα του αγώνα 
άλλαξε. Ο Κύργιος έγινε περισσότερο 
απειλητικός και δημιούργησε συνολικά 
επτά break points, δεν επέτρεψε στον 
Τσιτσιπά να φτάσει σε κανένα και εκμε-

ταλλεύτηκε τα δύο από αυτά για να φτά-
σει στο 1-1 σετ.
Το εντυπωσιακό είναι ότι το κατάφερε 
αυτό έ χον τα μόλις 44% περασμένα 
πρώτα σερβίς, αλλά είχε και το εντυ-
πωσιακό 10/10 σ τους κερδισμένους 
πόντους πίσω από το δεύτερο.
Στο τρίτο σετ οι δύο αθλητές κράτησαν το 
σερβίς τους μέχρι και το ένατο game. Σε 
εκείνο το σημείο ο Νικ Κύργιος έκανε το 
break και στη συνέχεια κράτησε το σερ-

βίς του για να κλείσει το ματς με 6-4.

Τα παρατράγουδα
Ο Νικ Κύργ ιος ε ίχε 

έν τονα παράπονα 
από τον διαιτητή 

της αναμέ τρη-
σης με τον Τσι-
τσιπά γιατί δεν 
φρόντιζε να οι 
θεατές να ησυ-
χάσ ουν,  ε νώ 
σ τη συνέ χε ια 

αντέδρασε όταν 
του έκανε παρα-

τήρηση γ ια καθυ-
στέρηση.

Ο Νικ Κύργ ιος έδωσε 
ακόμα ένα σόου κατά τη 

διάρκεια του αγώνα του με τον Στέ-
φανο Τσιτσιπά αφού τα έβαλε ουκ ολίγες 
φορές με τον διαιτητή της αναμέτρησης.
Διαρκώς ο 27χρονος Ελληνοαυστρα-
λός μουρμουρούσε για το γεγονός ότι 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ακούγο-
νταν διάφοροι θόρυβοι από την εξέδρα 
δίχως ο διαιτητής να κάνει κάποια παρα-
τήρηση.
Με την πρώτη ευκαιρία του τα είπε και 
από κοντά κάνοντας λόγω για ένα κινητό 
το οποίο χτυπάει στην εξέδρα, αλλά και 
για έναν θεατή που έβηχε.
Λίγο αργότερα ο διαιτητής έκανε παρα-
τήρηση στον Νικ Κύργιο για καθυστέ-
ρηση και εκείνος του απάντησε πως δεν 
κάνει το ίδιο στον Ναδάλ.

Η 
αντίστροφη μέτρηση μέχρι να 
αρχίσουν οι ευρωπαϊκές μά-
χες του ΠΑΟΚ και του Άρη για 
τη σεζόν 2022-23 δόθηκε την 

Τετάρτη (15/6), με την Ευρωπαϊκή Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία να πραγματοποιεί 
την κλήρωση για τον δεύτερο προκριμα-
τικό γύρο του Conference League και τις 
δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης να μαθαί-
νουν τους υποψηφίους αντιπάλους τους.
Οι ασπρόμαυροι θα συναντήσουν την 
Λέφσκι Σόφιας από την Βουλγαρία και 
οι κίτρινοι τη Γκόμελ από την Λευκορω-
σία, με αμφότερες τις ελληνικές ομάδες 
να δίνουν τους αγώνες ρεβάνς στην έδρα 

τους, σε Τούμπα και «Κλεάνθης Βικελί-
δης» αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται πως η Λευκορωσία είναι 
τιμωρημένη λόγω του ρόλου της στον 
πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και 
οι αγώνες των ομάδων της διεξάγονται σε 
ουδέτερη έδρα, γεγονός που αναγκάζει 
την Γκόμελ να μην παίξει με τον Άρη στη 
φυσική της έδρα και να τον υποδεχτεί σε 
«ουδέτερο» γήπεδο.
Υπενθυμίζεται πως οι πρώτοι αγώ-
νες του 2ου προκριματικού γύρου του 
Conference League θα πραγματοποιη-
θούν στις 21 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 
28 Ιουλίου.

Tennis

Κύργιος - Τσιτσιπάς 2-1: Ο 
Ελληνοαυστραλός πέταξε 
εκτός Χάλε τον Στέφανο

Conference League

Με Λέφσκι Σόφιας ο ΠΑΟΚ 
και με Γκόμελ ο Άρης στον 2ο 
προκριματικό γύρο

Tennis

Σαβίλ - Σάκκαρη 0-2: Εύκολα στα 
προημιτελικά του Berlin Open η 
Μαρία

Σ
τα προημιτελικά του Berlin Open προ-
κρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη. Το Νο6 της 
Παγκόσμιας κατάταξης ήταν ανώτερη 
απέναντι στην Ντάρια Σαβίλ (Νο104) 

επικράτησε 2-0 σετ και προκρίθηκε στην ο-
κτάδα. Εκεί θα την περιμένει η Κασάτκινα η 
οποία νωρίτερα επιβλήθηκε με ανατροπή της 
Αλεξαντρόβα με 2-1 σετ. Να αναφέρουμε ότι 
η Ρωσίδα (Νο12) έχει επικρατήσει και στις τέσ-
σερις προηγούμενες συναντήσεις με την Μα-
ρία Σάκκαρη.
Το ματς: Από την αρχή του αγώνα η Σάκ-
καρη έδειχνε να πατά καλά στο κορτ και δεν 
άργησε να κυριαρχήσει απόλυτα απέναντι 
στην Αυστραλή αντίπαλό της. Ουσιαστικά 
στο πρώτο σετ η Σαβίλ άντεξε μέχρι το 1-1. 
Από εκεί και μετά η Σάκκαρη πήρε τα επόμενα 
πέντε games για να φτάσει στο 1-0 με 6-1.
Το δεύτερο σετ είχε μεγαλύτερο σασπένς. Η 
Σαβίλ κράτησε το σερβίς της μέχρι το 2-2, με τη 
Σάκκαρη σε εκείνο το σημείο να κάνει το break 
και να προηγείται με 3-2.
Η 28χρονη Αυστραλή δεν το παράτησε και 

απάντησε αμέσως με break back για το 3-3. 
Οι δύο αθλήτριες, παρά τις ευκαιρίες που είχε 
η Σακ, κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 5-5.
Εκεί η 26χρονη Ελληνίδα βρήκε το δεύτερο 
break της στο σετ και στη συνέχεια κράτησε 
το σερβίς της για να κλείσει το σετ και το ματς 
με 6-2, 7-5.
Η Μαρία Σάκκαρη μετά τη νίκη της απένα-
ντι στην Σαβίλ προκρίθηκε στα προημιτελικά 
του Berlin Open. Εκεί η 26χρονη Ελληνίδα θα 
βρει απέναντί της την Ντάρια Κασάτκινα. Η 
25χρονη Ρωσίδα επιβλήθηκε με ανατροπή της 
Αλεξαντρόβα με 2-1 σετ και έδειξε να βρίσκε-
ται σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται στο Νο12 της Παγκόσμιας κατάτα-
ξης, ενώ έχει φτάσει μέχρι και το Νο10.
Οι δύο τενίστριες έχουν βρεθεί αντιμέτω-
πες άλλες τέσσερις φορές με την Κασάτκινα 
να μετρά ισάριθμες νίκες. Βέβαια, καμία από 
αυτές δεν έχει διεξαχθεί στο γρασίδι. Η τελευ-
ταία χρονικά αναμέτρηση των δύο ήταν στη 
Μαδρίτη όπου η Ρωσίδα επικράτησε 2-1 σετ 
με ανατροπή.
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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! 

Τ
ο πιο μεγάλο βήμα ώστε να ανανεώ-
σει την παρουσία της στη Superleague 
έκανε η Λαμία, που πέρασε νικηφόρα 
με 2-1 από την Βέροια χάρη στα γκολ 

των Μπεχαράνο και Μανούσου. Οι γηπεδού-
χοι, που έχασαν πολλές σημαντικές ευκαιρί-
ες, είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Πασά.
Το πρώτο σημαντικό βήμα για να παραμείνει 
στη Super League Interwetten έκανε η Λαμία, 
η οποία χάρη στα τέρματα των Μπεχαράνο 
(7’) και Μανούσου (81’) πέρασε νικηφόρα 
από την έδρα της Βέροιας με 1-2 και το επό-
μενο Σάββατο (18/6) στο «Αθανάσιος Διάκος» 
θα προσπαθήσει να τελειώσει τη δουλειά. Η 
«Βασίλισσα του Βορρά» ήταν καλύτερη στο 
μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης χάνο-
ντας πολλές ευκαιρίες απέναντι στον εξαιρε-
τικό Σαράνοφ κάτω από την εστία της Λαμίας. 
Ο αρχισκόρερ Πασάς έφτασε στην ισοφάριση 
στο 77’, αλλά το γκολ αυτό δεν ήταν αρκετό 
για τη γηπεδούχο, με την ομάδα της Φθιώ-
τιδας να φεύγει από τη Βέροια με μια μεγάλη 
νίκη.

Έτσι ξεκίνησαν Δερμιτζάκης και 
Φέστα
Ο Παύλος Δερμιτζάκης παρέταξε τη Βέροια 
με 4-4-2. Ο Παπαδόπουλος στην εστία, 
Πεταυράκης και Μπουκουβάλας αριστερά 
και δεξιά στην άμυνα και στο κέντρο της αμυ-
ντικής γραμμής ο Μαραγκός με τον Δημό-
πουλο. Στον άξονα οι Γαβριηλίδης και Κάτσε, 
αριστερά ο Φοφανά, δεξιά ο Μούργος και 
στην επίθεση το δίδυμο των Πασά και Για-
κουμάκη. Ο Τζανλούκα Φέστα επέλεξε σχη-
ματισμό 5-3-2 για τη Λαμία. Ο Σαράνοφ στο 
τέρμα, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, 
Σιμόν και Μαρτίνεθ στην άμυνα, οι Τζανδά-
ρης, Μπεχαράνο και Τιρόνε στον άξονα και 
στην επίθεση οι Μανούσος και Καραμάνος.

Προβάδισμα με Μπεχαράνο και 
σωτήριες επεμβάσεις του Σαράνοφ 
η Λαμία
Η Βέροια ήταν σαφώς ανώτερη στη συνολική 

εικόνα του πρώτου μέρους, ωστόσο η Λαμία 
ήταν εκείνη που πήγε με το προβάδισμα στα 
αποδυτήρια εκμεταλλευόμενη μια στατική 
φάση στην πρώτη της ευκαιρία στο ματς. Στο 
7’ ο Τιρόνε εκτέλεσε όμορφα ένα φάουλ μέσα 
στην περιοχή, η μπάλα πέρασε από όλους 
και ο Μπεχαράνο με κεφαλιά στο δεύτερο 
δοκάρι έκανε το 0-1. Γκολ που μέτρησε μετά 
από λίγα λεπτά καθώς υπήρξε έλεγχος VAR 
για το αν υπήρχε οφσάιντ στη φάση.
Σταδιακά η Βέροια άρχισε να ξεπερνάει την 
αρνητική εξέλιξη των πρώτων λεπτών και στο 
20’ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση 
όταν ο Μούργος μετά από πάσα του Κάτσε 
βρέθηκε απέναντι από τον Σαράνοφ αλλά δεν 
μπόρεσε να τον νικήσει με πλασέ. Η Λαμία 
άρχισε να οπισθοχωρεί και με δύο ζώνες 
άμυνες δυσκόλευε πολύ τη Βέροια παρότι 
η γηπεδούχος ομάδα κυκλοφορούσε την 
μπάλα. Μια νέα στατική φάση στο 24’ πάντως 
πήγε να φέρει και δεύτερο γκολ για τη Λαμία 
και πάλι με κεφαλιά του Μπεχαράνο μετά 
από κόρνερ του Τιρόνε αλλά η μπάλα πέρασε 
πάνω από το οριζόντιο του Παπαδόπουλου.
Η «Βασίλισσα του Βορρά» μπαίνοντας προς 
το τέλος του πρώτου μέρους άσκησε 
ακόμα μεγαλύτερη πίεση έχοντας 
άλλες δύο σπουδαίες ευκαι-
ρίες για την ισοφάριση, 
αλλά ο Σαράνοφ είχε... 
κατεβασμένα ρολά. Στο 
40’ ο Πεταυράκης έπειτα 
από συνδυασμό με τον 
Πασά βγήκε απέναντι 
από τον γκολκίπερ της 
Λαμίας ο οποίος απέ-
κρουσε το πλασέ του, ενώ 
στο τέταρτο λεπτό των καθυ-
στερήσεων ο Γιακουμάκης με 
ωραία ενέργεια και σουτ πλάγια 
μέσα από την περιοχή βρήκε και πάλι σε 
ετοιμότητα τον Σαράνοφ που είπε ξανά «όχι».

Ο Πασάς έδωσε στη Βέροια αυτό 
που δικαιούταν, αλλά ο Μανούσος 
μίλησε τελευταίος
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Φέστα 
προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή με τον 
Ρόμανιτς να περνάει στη θέση του Τιρόνε 
καθώς ο τελευταίος δεν μπορούσε να συνε-
χίσει μετά από ένα χτύπημα που είχε δεχθεί. 
Η Βέροια συνέχιζε να πιέζει και στο 48’ έχασε 
ακόμα μια ευκαιρία όταν ο Φοφανά από πλε-

ονεκτική θέση δεν έπιασε καλά την κεφαλιά 
με αποτέλεσμα να μην βρει στόχο. Η Βεροια 
εξακολουθούσε να πιέζει, αλλά παρά τις τελι-
κές με Πεταυράκη, Πασά και Μούργο μέσα 
σε τέσσερα λεπτά δεν μπόρεσε ούτε σε αυτές 
τις περιπτώσεις να φτάσει στην ισοφάριση. 
Η μεγαλύτερη στιγμή της Βέροιας ήρθε στο 
58’ με τον Κάτσε να πιάνει ένα βολέ μετά την 
απομάκρυνση του Σαράνοφ και την μπάλα να 
περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο!
Η Λαμία είχε μετά από ώρα μια καλή στιγμή 
στο 63’ σε προβολή του Ρόμανιτς, αλλά η 
Βέροια διατηρούσε πάντα τα ηνία του παι-
χνιδιού βγαίνοντας συνεχώς στην επίθεση. Ο 
Δερμιτζάκης εν τω μεταξύ πέρασε τον Κουα-
τένγκ στη θέση του Φοφανά για να βρει κάτι 
διαφορετικό μεσοεπιθετικά, ενώ ο Φέστα 
έκανε άλλες δύο αλλαγές στον άξονα με τους 
Νούνιες και Γκέντσογλου να αντικαθιστούν 
Τζανδάρη και Μπεχαράνο. Τελικώς αυτό 
που δικαιούταν η Βέροια το πέτυχε στο 77’. 
Ο Γιακουμάκης πίεσε την άμυνα της Λαμίας, 
η οποία έκανε σερί λαθών και ο Πασάς που 
ερχόταν από πίσω εκμεταλλεύτηκε το διώ-
ξιμο του Σαράνοφ και με πλασέ βρήκε δίχτυα 
για το 1-1, σκοράροντας το 25ο του τέρμα τη 
φετινή σεζόν!
Ωστόσο, τέσσερα λεπτά μετά την ισοφά-
ριση η Λαμία σε μια ανύποπτη φάση κατά-
φερε να βρει δεύτερο γκολ ξαναπαίρνο-
ντας το προβάδισμα. Μετά από γέμισμα του 
Σαράνοφ, ο Καραμάνος που έγινε κάτοχος 
έβγαλε την κάθετη στον Μανούσο, ο οποίος 
μπήκε στην περιοχή και με όμορφο τελείωμα 
νίκησε τον Παπαδόπουλο γράφοντας το 1-2 
στο 81’! Το γκολ αυτό έκρινε και τη νίκη για 
τη Λαμία, η οποία έκανε το πρώτο αποφασι-
στικό βήμα για την παραμονή της στη Super 
League Interwetten. Στις καθυστερήσεις η 
Βέροια προσπάθησε με κάποια μακρινά σουτ 
να φτάσει στην ισοφάριση, ενώ στο 97’ μετά 
από κόντρα του Μαρτίνεθ πάνω στον Πασά η 
μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο του Σαρά-
νοφ στην τελευταία ευκαιρία της Βέροιας στο 
ματς.

Παναθηναϊκός B: Τέλος ο Βά-
σκεθ

Ο Χαβιέρ Βάθκεθ δεν θα συνε-
χίσει στον πάγκο του Πανα-
θηναϊκού Β’, με το «τρι-
φύλλι» να ψάχνει στην 
αγορά τον αντικαταστάτη 
του.
Η δεύτερη ομάδα του 
«τριφυλλιού» απογοή-

τευσε στο πρωτάθλημα 
της SL2, βαθμολογικά τερ-

μάτισε στις θέσεις του υπο-
βιβασμού και δεν κατάφερε 

να παρουσιάσει εξέλιξη και πρό-
οδο τόσο σε συνολικό όσο και σε ατομικό 

επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός Β’ «χτίστηκε» το 
περσινό καλοκαίρι πρόχειρα και με κάκιστες 
μεταγραφικές επιλογές που δεν προσέφεραν 
παρά ελάχιστα πάνω στο χορτάρι.
Το «μάρμαρο», πάντως, το πληρώνει ο τεχνι-
κός της ομάδας, Χαβιέρ Βάθκεθ, ο οποίος 
ανέλαβε τους «πράσινους» στα τέλη Ιανουα-
ρίου. Ο νεαρός Ισπανός τεχνικός δεν θα συνε-
χίσει στον πάγκο και αποτελεί παρελθόν από 
τον σύλλογο, όπως συνέβη και με τον Γιάννη 
Βονόρτα στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Πανα-
θηναϊκός αναζητά στην αγορά τον αντικατα-

στάτη του, με στόχο να παρουσιάσει μία πολύ 
καλύτερη εικόνα την ερχόμενη αγωνιστική 
περίοδο.

Προοδευτική: Σε πρώτο πλάνο η 
παραμονή Μάγγου
Στην Προοδευτική, προτεραιότητα αποτε-
λεί το να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη 
σύσταση εταιρείας και από εκεί και πέρα να 
καταλήξουν σε προπονητή, με τον Γιάννη 
Μάγγο να αποτελεί τη νούμερα ένα επιλογή.
Ο Γιάννης Μάγγος ανέλαβε την πιο δύσκολη 
αποστολή της Προοδευτική προς τα τέλη 
Μαΐου: Να επαναφέρει την ομάδα στις επαγ-
γελματικές κατηγορίες. Και τα κατάφερε με 
εντυπωσιακό τρόπο, μιας κι η ομάδα του 
Κορυδαλλού πήρε τη 2η θέση στον όμιλο των 
επτά ομάδων.
Οι «βυσσινί» με τρεις νίκες και μία ήττα, με 
τον 39χρονο κόουτς στον πάγκο τους, κατά-
φεραν ένα ιστορικό επίτευγμα και είναι στη 
Super League 2 ύστερα από 11 χρόνια.
Πλέον, ο πρόεδρος της ομάδας, Αντώνης 
Αραβαντινός κι οι άνθρωποι που «τρέχουν» 
την ομάδα, σχεδιάζουν το αύριο. Αυτό που 
προέχει είναι να ολοκληρωθεί η σύσταση της 
εταιρείας.
Από εκεί και πέρα αυτό που... καίει είναι η 
επιλογή προπονητή. Η πρώτη επιλογή των 
ανθρώπων της ομάδας, φυσικά είναι ο Γιάν-
νης Μάγγος και μάλιστα αναμένεται μέχρι την 
επόμενη Τετάρτη να υπάρχουν εξελίξεις στο 
θέμα προπονητή ώστε να τεθεί επί τάπητος 
κι ο προγραμματισμός της επόμενης ημέρας.
Το κατά πόσο θα υπάρξει κοινή πορεία και τη 
νέα σεζόν θα φανεί από τις συζητήσεις που θα 
γίνουν και τους στόχους που θα τεθούν.

Κηφισιά: Πήρε τον 28χρονο μπακ 
Στέλιο Ποζατζίδη
Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 
28χρονου αριστερού μπακ, Στέλιου Ποζα-
τζίδη, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνιζό-
ταν στον Εργοτέλη.
Στην απόκτηση του αριστερού μπακ Στέλιου 
Ποζατζίδη προχώρησε η Κηφισιά. Η ομάδα 
των βορείων προαστίων ανακοίνωσε την 
απόκτηση του 28χρονου, ο οποίος προέρ-
χεται από μια διετία στον Εργοτέλη, έχοντας 
κάνει συνολικά 112 συμμετοχές στη Super 
League 2.

Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον Στέλιο Ποζατζίδη. Γεννη-
μένος στις 24 Ιουνίου 1994, ο Στέλιος Ποζα-
τζίδης κουβαλάει πολυετή εμπειρία από το 
πρωτάθλημα της Super League 2, δεδομένου 
πως έχει καταγράψει συνολικά 112 συμμετο-
χές στο βιογραφικό του.
Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα 
υποδομής του ΠΑΟΚ, πριν μετακομίσει (ως 
δανεικός) στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Με 
τον Δικέφαλο του Βορρά κατέγραψε μάλιστα 
5 συμμετοχές στη Super League 1 και 2 συμ-
μετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας. 
Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα του Πανιω-
νίου, της Καλλονής, της Λαμίας, της Αναγέν-
νησης Καρδίτσας, του Πανσερραϊκού και 
του Πλατανιά. Την τελευταία διετία φόρεσε 
τη φανέλα του Εργοτέλη, με τον οποίο ξεχώ-
ρισε στο Πρωτάθλημα της Super League 2. Η 
ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογέ-
νειά της, του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία».
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Η 
Ουγγαρία ταπείνωσε την Αγγλία και 
στο Νησί, αφού με τη δεύτερη νίκη 
της στον 3ο όμιλο της League A του 
Nations League, αυτήν τη φορά με 

το επιβλητικό 4-0, την κράτησε στην τελευ-
ταία θέση της βαθμολογίας, ενώ η ίδια σκαρ-
φάλωσε στην κορυφή.
Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ρόλαντ 
Σάλαϊ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ κι έφτασε 
τα τέσσερα σερί επί βρετανικού εδάφους. 
Ο Ούγγρος σκόραρε στο 16’ και στο 70’ με 
τις μοναδικές τελικές των φιλοξενουμένων, 
όμως ούτε τα «τρία λιοντάρια» είχαν τελικές. 
Παρότι η κατοχή της μπάλας ήταν πάνω 
από 70% μόνιμα για τους γηπε-
δούχους, πήραν μηδέν στη 
δημιουργία και απέτυχαν 
να απειλήσουν την εστία 
του Ντένες Ντίμπους.
Ο θρίαμβος της Ουγγα-
ρίας σφραγίστηκε με το 
γκολ του Ζολτ Νάγκι στο 
80’ και εκείνο του Ντάνιελ 
Γκάζνταγκ και η πανωλεθρία 
των Άγγλων με την αποβολή 
του Τζον Στόουνς ενδιάμεσα. Την 
ώρα που το κοινό στο «Μόλινιου» 
του Γουλβερχάμπτον αποδοκίμαζε τους γηπε-
δούχους, η Ουγγαρία επικρατούσε για πρώτη 
φορά από το εμβληματικό 6-3 του 1953 μέσα 
στην Αγγλία.
Η Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμης απένα-
ντι στην Ιταλία και με το 5-2 την προσπέρασε 
στο βαθμολογικό πίνακα και ακολουθεί κατά 
πόδας τους Ούγγρους.
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ είχε το πόδι στο 
γκάζι από την αρχή του αγώνα και με τον γκολ 
του Γιόσουα Κίμιχ μόλις στο 10’ βρήκε την 
ώθηση για να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Το 
πέναλτι που κέρδισε ο πολύ καλός για ακόμα 
ένα παιχνίδι Γιόνας Χόφμαν έστειλε τον Ιλκάι 
Γκιντογάν στη βούλα στις καθυστερήσεις του 
1ου μέρους για το 2-0.
Η κατηφόρα στο «Μπορούσια Παρκ» του 
Μενχεγκλάντμπαχ συνεχίστηκε και στο 2ο 
μέρος, με τον Τόμας Μίλερ να κάνει το 3-0 
και να γίνεται ο 6ος στη λίστα των σκόρερ στη 
«νάτσιοναλμανσαφτ» και τον Τίμο Βέρνερ 
να ξεσπάει και να βρίσκει δύο γκολ. Η Ιταλία 
δέχθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον πέντε 

γκολ από το 1957 και επιχείρησε να σώσει την 
κατάσταση στο τέλος με τον φορμαρισμένο 
18χρονο επιθετικό Γουίλ Γκνοντό και τον Αλε-
σάντρο Μπαστόνι, οι οποίοι διαμόρφωσαν 
το τελικό αποτέλεσμα.
Η Ολλανδία δυσκολεύτηκε απέναντι στην 
Ουαλία λόγω της αστοχίας της, όμως ένα 
γκολ του Μέμφις Ντεπάι στις καθυστερήσεις 
απάντησε σε εκείνο του Γκάρεθ Μπέιλ και 
της έδωσε τη νίκη με 3-2 στο «Ντε Κάιπ» του 
Ρότερνταμ, που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά 
στην πρωτιά του 4ου ομίλου.
Οι «οράνιε» είχαν το πάνω χέρι στην αναμέ-
τρηση και βρήκαν δύο γρήγορα γκολ με τους 

Νόα Λανχ και Κόντι Χάκπο. Ο Μπρέ-
ναν Τζόνσον μείωσε για τους 

Ουαλούς στο 26ο λεπτό, όμως 
οι παίκτες του Λουίς φαν 
Χάαλ εξακολούθησαν να 
έχουν το πάνω χέρι, παρότι 
παρατάχθηκαν με αναπλη-
ρωματικούς στις θέσεις της 
επίθεσης.

Οι αλλαγές στο 2ο μέρος έφε-
ραν ισορροπία στον αγωνιστικό 

χώρο, όμως η αστοχία (και των 
δύο ομάδων πλέον) απέτρεψε το επό-

μενο γκολ μέχρι να έρθει η ώρα των καθυ-
στερήσεων. Ο Ταϊρέλ Μαλάσια ανέτρεψε τον 
Κόνορ Ρόμπερτς στο 2ο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων και ο Μπέιλ που πέρασε ως αλλαγή 
ισοφάρισε σε 2-2, όμως ο επιθετικός της 
Μπαρτσελόνα έδωσε τη νίκη στη χώρα του, 
φτάνοντας τα 42 με το εθνόσημο και πιάνο-
ντας τον Κλάας Γιαν Χούντελααρ στη 2η θέση 
των σκόρερ.
Το Βέλγιο έκανε το 2/2 κόντρα στην Πολω-
νία, επικρατώντας και στη Βαρσόβια, αλλά με 
μικρότερο σκορ σε σχέση με το 6-1 ττων Βρυ-
ξελλών. Το τελικό 1-0 γράφτηκε στα πρώτα 
λεπτά από τον Μισί Μπατσουαγί, με τους 
«κόκκινους διαβόλους» να είναι καλύτεροι 
και στη συνέχεια. Η παρουσία του Ρόμπερτ 
Λεβαντόβσκι στην ενδεκάδα δεν είχε απο-
τέλεσμα, από τη στιγμή που η ομάδα του 
Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είχε πάνω από 75% 
κατοχή μπάλας. Οι φιλοξενούμενοι ήταν 
αυτοί που είχαν περισσότερες πιθανότη-
τες για το επόμενο γκολ, το οποίο τελικά δεν 
σημειώθηκε ποτέ.

Nations League: Η Ουγγαρία 
ταπείνωσε την Αγγλία και η Γερμανία 
την Ιταλία

Επίσημα Ρωμαίος ο Μάτιτς, «συναντά» 
για τρίτη φορά τον Ζοζέ Μουρίνιο

Η 
Ρόμα ανακοίνωσε με κάθε ε-
πισημότητα τη μεταγραφή του 
Νεμάνια Μάτιτς, ο οποίος υπέ-
γραψε στους Ρωμαίους για έναν 

χρόνο.
Ο Σέρβος αμυντικός μέσος θα αγωνιστεί 
για τρίτη φορά υπό τις οδηγίες του Ζοζέ 
Μουρίνιο, μετά τις Τσέλσι και Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ. Στους κόκκινους δια-
βόλους έμεινε συνολικά πέντε σεζόν, στις 
οποίες αγωνίστηκε συνολικά 189 φορές, 
έχοντας απολογισμό τέσσερα γκολ και 
11 ασίστ.

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος που 
υπογράφω σε αυτή την ομάδα και ανυπο-
μονώ για τη νέα σεζόν με τους νέους μου 
συμπαίκτες.
 Η Ρόμα είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, 
έχει φανταστικούς φιλάθλους και έναν 
προπονητή, τον Μουρίνιο που τον ξέρουν 
όλοι. 
Ήταν εύκολο για μένα να έρθω εδώ. 
Ελπίζω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να 
κάνουμε κάτι σημαντικό», ανέφερε ο 
Μάτιτς στις πρώτες του δηλώσεις μετά 
την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Premier League: Βγήκε το πρόγραμμα 
της σεζόν 2022/23

Γ
νωστό έκανε το πρόγραμμα για τη 
νέα περίοδο η Premier League, με 
τη σέντρα του πρωταθλήματος για 
τη σεζόν 2022/23 να έχει οριστεί 

για τις 5 Αυγούστου.
Η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα θα κλη-
θεί να αντιμετωπίσει την στην πρώτη 
αγωνιστική τη Φούλαμ, ενώ η Νότιγ-
χαμ, που επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια 
έπειτα από 23 χρόνια, θα τεθεί αντιμέ-

τωπη με τη Νιούκαστλ.
Η Premier League θα διακοπεί, όπως και 
όλα τα πρωταθλήματα, για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο 2022, με την τελευταία αγω-
νιστική να διεξάγεται στις 12-13 Νοεμ-
βρίου και η δράση να επανέρχεται στις 
26 Δεκεμβρίου στην Boxing Day. Για 
πρώτη φορά δεν θα υπάρξουν αγώνες 
ανάμεσα στην Boxing Day και την Πρω-
τοχρονιά.

Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε τον 
Άλβες ότι δεν θα τον ανανεώσει

Η 
επιθυμία του Ντάνι Άλβες να 
παραμείνει στην Μπαρτσε-
λόνα τουλάχιστον μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2022 δεν θα 

πραγματοποιηθεί.
Ο Βραζιλιάνος, που επέσ τρεψε σ το 
Καμπ Νόου τον περασμένο Δεκέμβρη, 
ήθελε να επεκτείνει τη συνεργασία του 
με τους Καταλανούς, ώστε να μπορέ-
σει αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη 
Βραζιλία στο Μουντιάλ του Κατάρ.
Σύμφωνα με τη SPORT όμως, ο 39χρο-
νος δεν υπολογίζεται ενόψει της νέας 
σεζόν, με τη διοίκηση να τον ενημερώ-
νει την Τετάρτη (15/6) το πρωί για την 
απόφαση του συλλόγου να μην ανανε-
ώσει το συμβόλαιό του.
Μάλιστα, ήταν πρόθυμος να υπογράψει 
για έναν χρόνο, με ρήτρα που θα επέ-

τρεπε στην Μπαρτσελόνα να λύσει πρό-
ωρα το συμβόλαιό του τον Ιανουάριο, 
μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, η 
διοίκηση θεώρησε ότι η θέση του έχει 
κα ληφθεί και γι’ αυτό τον ενημέρωσαν, 
ώστε να αναζητήσει νέα ομάδα.
Θυμίζουμε ότι ο Άλβες υπέγραψε συμ-
βόλαιο με απολαβές 100.000 ευρώ, 
ενώ θα λάμβανε κι ένα μπόνους ύψους 
τριών εκατομμυρίων ευρώ αν κατά-
φερνε να αγωνιστεί στο 60% των αγώ-
νων της ομάδας.
Χωρίς να καταγράψει συμμετοχή στο 
Europa League, καθώς δεν ήταν γραμμέ-
νος στη λίστα, αγωνίστηκε στα 16 από 
τα 22 παιχνίδια των «μπλαουγκράνα», 
ξεπερνώντας το 60% που απαιτούσε το 
συμβόλαιό του για την ενεργοποίηση 
του μπόνους.
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Το παρθενικό ταξίδι της ΑΕΚ στα αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ 
αρχίζει από τη Δανία. Στη χώρα του παραμυθά Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν, οι Λαρνακείς θα ζήσουν για πρώτη φορά την εμπει-
ρία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και θα επιδιώ-
ξουν να ζήσουν το δικό τους παραμύθι.
Η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ 

πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/6) στη Νιόν της 
Ελβετίας, οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ήταν δύο (Ντιναμό Κιέβου ή 
Μίντιλαντ) και η κλήρωτίδα έστειλε τους δευτεραθλητές στη Δανία. Ο 
πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 19-20 Ιουλίου στη Δανία και ο επα-
ναληπτικός στις 26-27 του ίδιου μήνα στην «ΑΕΚ Αρένα».
Εφόσον η ΑΕΚ προκριθεί στον 3o προκριματικό, θα έχει «κλειδώσει» 
συμμετοχή στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς στο ενδεχό-
μενο αποκλεισμού της θα παίξει στους ομίλους της δεύτερης τη τάξει 
διοργάνωσης της ΟΥΕΦΑ δίχως αγώνα στα πλέι οφ. Ο πρωταθλητής 
Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιώς κληρώθηκε με την πρωταθλήτρια 
Ισραήλ Μακάμπι Χάιφα (διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα).

Το προφίλ της Μίντιλαντ
Η Μίντιλαντ εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον Β’ προκριματικό 
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ τερματίζοντας στη δεύτερη θέση και στο 
-3 από την πρωταθλήτρια Κοπενχάγη. Βρίσκεται στην 87η θέση στην 
κατάταξη της ΟΥΕΦΑ με 19.000 βαθμούς και έχει αγωνιστεί μια 
φορά στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης 
(2020-21).
Τη σεζόν 2021-22 έπαιξε στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, τερμάτισε 
στην τρίτη θέση κόντρα σε Μπράγκα, Ερυθρό Αστέρα και Λούντο-
γκόρετς, ενώ αποκλείστηκε στο πρώτο νοκ-αουτ ματς του Κόνφερενς 
Λιγκ από τον ΠΑΟΚ.
Kατέκτησε το πρωτάθλημα Δανίας τρεις φορές, ενώ στέφθηκε κυπελ-
λούχος μια φορά. Έδρα της Μίντιλαντ, από τον Μάρτη του 2004 είναι 
η «MCH Arena» χωρητικότητας 11.535 θεατών. Προπονητής της από 
το καλοκαίρι του 2021 είναι ο Μπο Χένρικσεν, ο οποίος αντικατέ-
στησε τον Μπρίαν Πρίσκε. Από το 2007 μέχρι το 2014, το αφεντικό 
των «λύκων» όπως είναι το προσωνύμιο της Μίντιλαντ, ήταν στη 
τεχνική ηγεσία της Μπρόνσο, ενώ στη συνέχεια θήτευσε για έξι χρό-
νια στη Ράντερς.

Οι δύο «σφαλιάρες» της Μίντιλαντ στην Κύπρο
Δύσκολο, αλλά όχι ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους Λαρνακείς, οι 
οποίοι στην παρθενική τους εμφάνιση στην κορυφαία διασυλλογική 
διοργάνωση έχουν κάθε δικαίωμα να στοχεύουν σε πρόκριση στην 
επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Άλλωστε, αυτό αποδεικνύει περίτρανα το παρελθόν. Στις προηγού-
μενες δύο φορές που η Μίντιλαντ αντιμετώπισε κυπριακές ομάδες 
δέχθηκε ισάριθμες «σφαλιάρες» και αποκλεισμούς. Τη σεζόν 2015-
16 ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε 2-1 στη Δανία, με αυτογκόλ του Χάνσεν και 
γκολ του Ντε Βινσέντι, ενώ ηττήθηκε 0-1 στη Λευκωσία. Έτσι, εξα-
σφάλισε την πρόκριση στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.
Συγκεκριμένα η ομάδα της Δανίας μετρά δυο αποκλεισμούς, ένα στα 
προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ από το ΑΠΟΕΛ και ένα στα πλέι οφ 
του Γιουρόπα Λιγκ από τον Απόλλων.
Δυο χρόνια αργότερα, ο Απόλλων απέκλεισε την Μίντιλαντ, στα πλέι 
οφ του Γιουρόπα Λιγκ και προκρίθηκε στους ομίλους της διοργάνω-
σης. Στον πρώτο αγώνα στην «Αρένα» οι κυανόλευκοι κέρδισαν με 
3-2 με τέρματα των Χάμπου Κυριάκου, Ζάντερ και Πίττα, ενώ ο επα-
ναληπτικός στη Δανία έληξε ισόπαλος 1-1.

Η Κύπρος είδε τη νίκη να φεύγει από 
τα χέρια της στο τέταρτο λεπτό της 
καθυστέρησης στο Μπέλφαστ και έμεινε 
στο 2-2 με τη Βόρεια Ιρλανδία

Π
αρά το ότι προηγήθηκε με 2-0 και φαι-
νόταν ότι ήλεγχε το παιχνίδι, κατέρρευ-
σε μετά το 70ό λεπτό, δέχτηκε πίεση και 
τελικά ισοφαρίστηκε.

Έτσ ι τα δύο γκολ του Ανδρόνικου Κακουλλή 
αρκούσαν τελικά μόνο για τον έναν βαθμό, που 
διατηρούν την Εθνική μας στην τελευταία θέση 
του 2ου ομίλου της Γ’ Κατηγορίας του Nations 
League. Είμαστε ισόβαθμοι με τη σημερινή αντί-
παλό μας, αλλά υστερούμε στη διαφορά τερμά-
των.

Δικαιοσύνη στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ανδρόνικος Κακουλλής άνοιξε το σκορ και 
έδωσε προβάδισμα στην Κύπρο κόντρα 
στη Βόρεια Ιρλανδία. 
Ο διεθνής επιθετικός της Ομό-
νοια σκόραρε με κεφαλιά, 
μετά από εκτέλεση φάουλ 
του Χάμπου Κυριάκου 
στο 32ο λεπτό. 
Αυτό ήταν το πρώτο 
γκολ σ την τ ρέ χουσα 
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ο υ 
Nations League.
Ήταν απονομή αγωνιστι-
κής δικαιοσύνης, καθώς 
η ομάδα μας ήταν καλύ-
τερη της αν τ ιπάλου σ το 
πρώτο 45λεπτο. 
Απειλήθηκε σοβαρά μόνο σε 
δύο φάσεις, με τον Χριστοδούλου 
να λέει όχι σε εκτός περιοχής και διαγώ-
νιο σουτ αντιστοίχως των Ντέιβις (37’) και Μακ-
μέναμιν (43’).
Η Κύπρος, πέραν του γκολ, είχε τη μεγάλη φάση 
του 24’ όταν ο Χριστοφή δεν βρήκε την μπάλα από 
τη μικρή περιοχή, ενώ γενικά έβγαινε το πλάνο 
της. Έκλεβε πολλές φορές την μπάλα και με τις 
αντεπιθέσεις των Χριστοφή, Τζιωνή, Πίττα και 
Κακουλλή, δημιουργούσε προϋποθέσεις.
Παραλλήλως, είχε ηρεμία στο παιχνίδι της και 
κυκλοφορούσε σωστά την μπάλα, στοιχεία που 
έλειψαν την περασμένη Πέμπτη στον Βόλο με την 
Ελλάδα. 
Σε αυτό συνέβαλε η παρουσία του Λαΐφη στο 
κέντρο της άμυνας, ο οποίος ενέπνεε εμπιστο-
σύνη σε όλη την ομάδα.

Διπλασιασμός προβαδίσματος
Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το δεύτερο 
γκολ με ωραία συνεργασία των Χριστοφή, Τζιωνή 
και Κακουλλή, με τον τελευταίο να σκοράρει σε 
κενή εστία στο 51’. 
Η κυπριακή ομάδα πήρε τα πάνω της και φαινόταν 
ότι θα έφτανε στην πρώτη νίκη της στην τρέχουσα 
διοργάνωση.

Έξω ο Λαΐφης και κατάρρευση
Ωστόσο, κατέρρευσε μετά το 70ο λεπτό, γεγονός 
καθόλου τυχαίο με την απόσυρση του Λαΐφη (69’). 
Χάθηκε η ηρεμία και στην πρώτη σοβαρή επίθεση 
των Βορειορλανδών ισοφάρισαν με τον ΜακΝέαρ 
στο 71’. 
Προηγήθηκε σειρά λαθών, με σοβαρότερη την 
γκάφα του Παναγιώτου (άφησε την μπάλα νομίζο-
ντας πως θα βγει έξω και την πάτησε).
Το γήπεδο κατηφόρισε στη συνέχεια και ο Χρι-

στοδούλου χρειάστηκε να παρέμβει πολ-
λές φορές. Η ισοφάριση… μύρισε 

από χίλια μίλια μακριά και τελικά, 
σ το 90’+4 ήρθε ο Έβανς να 

τ ιμωρήσει την ομάδα μας, 
διαμορφώνοντας το αποτέ-
λεσμα.
Οι δηλώσεις του προπο-
νητή της Εθνικής Κύπρου 
Νίκου Κωστένογλου, μετά 
την ισοπαλία 2-2 με τη 
Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλ-

φαστ:
«Έγινε ένα παιχνίδι σε πολύ 

ψηλή ένταση ανάμεσα σε δύο 
ομάδες που ήθελαν να ν ική-

σουν. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί 
μέχρι το 70ό λεπτό, αλλά μετά την 

αναγκαστική αλλαγή του Λαΐφη, η ομάδα 
έχασε την ισορροπία της, ενώ μας επηρέασε και η 
κόπωση από τους συνεχόμενους αγώνες. 
Στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδυνεύσαμε από την 
αντίπαλο, καταφέραμε να σκοράρουμε ενώ πετύ-
χαμε και δεύτερο τέρμα στο ξεκίνημα του δευτέ-
ρου ημιχρόνου.
Στη συνέχεια ο αντίπαλος πήρε κάποια ρίσκα 
και κατάφερε να ισοφαρίσει. Από ένα σημείο 
και μετά, χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα και μαζί 
χάσαμε κα μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε μια 
μεγάλης σημασίας νίκη. 
Είμαστε στεναχωρημένοι που φτάσαμε κοντά στη 
νίκη και δεν καταφέραμε να την πάρουμε. Η προ-
σπάθεια μας θα συνεχιστεί για να πλασαριστούμε 
στην καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο».

Βόρεια Ιρλανδία – Κύπρος 2-2: Χαρακίρι 
στο Μπέλφαστ

ΑΕΚ: Το ταξίδι στα αστέρια 
αρχίζει από τη Δανία – Το 
προφίλ της Μίντιλαντ
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αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έδειξε από τις πρώτες κιόλας 
κατοχές πως δεν θα είναι παθητικός, όπως στο ΣΕΦ. Ο 
Γιώργος Βόβορας χρησιμοποίησε τον Λευτέρη Μπο-
χωρίδη στην αρχική πεντάδα (αντί του Νεμάνια Νέντο-
βιτς) με σκοπό να αυξήσει την ένταση στην άμυνα -και 
το πέτυχε. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του (χαμη-
λού) ρυθμού απέναντι σε μια ομάδα, που απειλούσε 
μόνο από την περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστικό πως 
στο «Χ» (12-12) του 7ου λεπτού, ο Ολυμπιακός είχε 4/5 
τρίποντα και 0/7 δίποντα, πριν σπάσει το ρόδι μέσα 
από την γραμμή των 6μ75 ο Κώστας Σλούκας. Το πρώτο 
δεκάλεπτο βρήκε πάντως τους πράσινους σε θέση οδη-
γού (21-20) χάρη στο buzzer beater που έβαλε 
ο Νεμάνια Νέντοβιτς από το κέντρο του 
γηπέδου.
Με την έναρξη της δεύτερης 
περιόδου, ο Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ ανέβασε ακόμη 
περισσότερο την πίεση 
στην άμυνα. Αυτό προ-
κάλεσε μεν φθορά, από 
την άλλη όμως περιό-
ρισε αισθητά τα ελεύ-
θερα σουτ του Ολυμπι-
ακού. Για αρκετή ώρα, 
ο Γιώργος Μπαρτζώκας 
έβλεπε μόνο τον Κώστα 
Σλούκα να απειλεί το αντίπαλο 
καλάθι, την ώρα που η ερυθρό-
λευκη αστοχία στα δίποντα παρέμενε 
πρόβλημα. Μόνο που πλέον, ούτε τα τρίποντα 
έβρισκαν τον στόχο. Κάπως έτσι, το τριφύλλι διεύρυνε 
σημαντικά το προβάδισμά του μέχρι το +11 (38-27 στο 
17’), το οποίο έγινε +14 (46-32) στην ανάπαυλα. Όλα 
αυτά σε ένα δεκάλεπτο (το δεύτερο), στο οποίο οι πρά-
σινοι βρήκαν έξτρα πόντους από τον Ντάριλ Μέικον, την 
ώρα που οι ερυθρόλευκοι είχαν 2/9 δίποντα, 0/6 τρίπο-
ντα και 8/11 βολές.
Η έξοδος των ομάδων από τα αποδυτήρια για το δεύ-
τερο μέρος μάς έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα 
στο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ήταν πλέον αυτός που κυρι-
αρχούσε απέναντι στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, που δεν 
είχε ούτε την ίδια ένταση στην άμυνα, ούτε την ίδια 
συγκέντρωση. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η εντυπωσιακή 
συγκομιδή των 23 πόντων που είχαν οι φιλοξενούμενοι 
σε πεντέμισι λεπτά, με μπροστάρη τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 
Ο ομογενής γκαρντ υπέγραψε την ανατροπή από το -14 
του ημιχρόνου στο +7 (48-55 στο 26’), μετρώντας 13 

πόντους σε αυτό το διάστημα. Το μομέντουμ είχε αλλά-
ξει για τα καλά πλευρά πλέον, ειδικά σε τέτοιο βαθμό 
που οι ερυθρόλευκοι έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο, 
όντες μπροστά με +5 (56-61) απέναντι σε μια ομάδα 
που έμοιαζε χαμένη και είχε 3/12 σουτ στην περίοδο.
Από εκεί και πέρα, το νερό είχε μπει στο αυλάκι για τον 
Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε τα απολύτως απαραίτητα. 
Ήτοι, προστάτευσε το καλάθι του, έπαιξε την άμυνα 
που τον χαρακτήρισε στο σύνολο της φετινής σεζόν 
στην EuroLeague (με άρμα μάχης τον Μουσταφά Φαλ) 
και διατήρησε το προβάδισμα ασφαλείας που είχε. 
Κάθε φορά μάλιστα, που ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επι-

χειρούσε να πλησιάσει και να ανεβάσει τα ντε-
σιμπέλ στο ΟΑΚΑ, ο Κώστας Σλούκας 

και ο Σάσα Βεζένκοβ έβαζαν από 
ένα μεγάλο σουτ για να μην 

δώσουν περαιτέρω δικαιώ-
ματα. Κι όταν χρειάστηκε, 
ήρθε κι ο Μουσταφά 
Φαλ να βάλει το χεράκι 
του και να αρπάξει ένα 
επιθετικό ριμπάουντ 
στα 20’’ για το τέλος, 
γράφοντας τον επίλογο 

στο παιχνίδι.
Κάπως έτσι, οι ερυθρό-

λευκοι έφτασαν στις έξι 
σερί νίκες επί του αιωνίου 

αντιπάλου (οι τρεις στο ΟΑΚΑ), 
όντες πλέον ένα βήμα μακριά από την 

επιστροφή στον θρόνο του πρωταθλητή της 
Stoiximan Basket League.
O MVP
Δεν είναι εύκολο πράγμα η επιλογή του πολυτιμότε-
ρου για τον Ολυμπιακό. Πολύ απλά γιατί ο Τάιλερ Ντόρ-
σεϊ και ο Σάσα Βεζένκοβ αξίζουν εξίσου τη συγκεκρι-
μένη ατομική διάκριση. Οι δυο τους είχαν 6 πόντους με 
0/8 δίποντα και 2/3 τρίποντα στο πρώτο μέρος, γύρι-
σαν όμως τον διακόπτη στο τρίτο δεκάλεπτο και έβαλαν 
τις βάσεις για την ερυθρόλευκη νίκη. Το γεγονός πως 
σημείωσαν τους 22 από τους 29 πόντους του Ολυμπια-
κού στο τρίτο δεκάλεπτο εξηγεί πολλά για τον λόγο που 
οι φιλοξενούμενοι γύρισαν εν ριπή οφθαλμού από το 
-14 της ανάπαυλας. Ο ομογενής γκαρντ έκλεισε το ντέρ-
μπι με 17 πόντους (με 2/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 1/3 
βολές) σε 35’05’’ συμμετοχής, ενώ ο αριστερόχειρας 
φόργουορντ μέτρησε 19 πόντους (με 2/7 δίποντα και 
5/7 τρίποντα) στα 34’14’’ που έμεινε στο παρκέ.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 72-78: 
Άλωσε ξανά το ΟΑΚΑ, έκανε το 2-0 και 
έκλεισε το μάτι στον τίτλο

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ βρέθηκε στο +14 στην ανάπαυλα, δεν είχε όμως τις απαντήσεις στην δράση του 
Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Σάσα Βεζένκοβ, οι οποίοι πήραν φωτιά στο δεύτερο μέρος και οδήγησαν τον 
Ολυμπιακό στην έκτη (!) σερί νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου

Λάρισα - Προμηθέας 88-
84: Γύρισε από το -21 και 
αγκάλιασε την τρίτη θέση

Ο Προμηθέας βρέθηκε σ το 
+21 στο 16’ της αναμέτρησης, 
αλλά σ το φινάλε η Λάρισα 
ήταν αυτή που χαμογέλασε. 
Η ομάδα του Φώτη Τακιανού 
πήρε τη νίκη (88-84), ούσα 
πλέον αγκαλιά με την κατά-
κτηση της τρίτης θέσης στη 
Stoiximan Basket League.
Με την σκούπα ανά χείρας 
είναι η Λάρισα, η οποία κέρ-
δισε γ ια δεύτερη φορά σε 
τρεις ημέρες τον Προμηθέα. 
Η ομάδα του Μάκη Γιατρά 
βρέθηκε στο +21 (30-51) στο 
16ο λεπτό, έδειχνε έτοιμη να 
απαντήσει σ το μπρέικ που 
υπέστη, αλλά η εικόνα του 
αγώνα άλλαξε άρδην από 
εκείνο το σημείο κι έπειτα. 
Οι γηπεδούχοι μάζεψαν γρή-
γορα τη διαφορά, είδαν τον 
Στέφαν Μούντι να βάζει το 
μεγαλύτερο σουτ της βρα-
διάς στα 17.6’’ για το τέλος και 
πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη.
Ο Στέφαν Μούντι (20 πόντοι, 
6 ριμπάουντ, 8 ασίστ) ήταν ο 
κορυφαίος των νικητών, με 
τον Μάριν Μάριτς (13 πόντοι, 
9 ριμπάουντ) να κάνει επίσης 
σπουδαία δουλειά κοντά στο 
καλάθι. 
Γι α  τ ο ν  Π ρ ο μ η θ έ α ,  τ ο 
ρεκόρ καριέρας του Γιώρ-
γου Τανούλη (19 πόντοι) δεν 
έφτανε, όπως επίσης τα 6/7 
τρίποντα που είχε στο πρώτο 
δεκάλεπτο.

Ο αγώνας
Εν αντιθέσει με ό,τι έγινε πριν 
από τρία βράδια στο «Δημή-
τρης Τόφαλος» της Πάτρας, 
αυτή τη φορά ο Προμηθέας 
ήταν κυρίαρχος σ την εκκί-
νηση. 
Η ομάδα του Μάκη Γιατρά 
έδειξε πόσο πληγώθηκε ο 
εγωισμός της και με όπλο το 
περιφερειακό σουτ (6/7 τρί-
ποντα στο πρώτο δεκάλεπτο) 

έχτισε το +17 (19-36 στο 10’) 
με τον Γιώργο Τανούλη να έχει 
από νωρίς 9 πόντους. 
Παρά τ ις προσπάθειες του 
Στέφαν Μούντι και του Μάριν 
Μάριτς, η υπεροχή των φιλο-
ξενούμενων ήταν καθολική 
μέχρι το 16ο λεπτό, οπότε 
καταγράφηκε το +21 (30-51 
στο 16’). 
Μέσα σε τέσσερα λεπτά όμως, 
η Λάρισα κατάφερε να συμ-
μαζέψει την κατάσταση και 
να περιορίσει τη διαφορά σε 
μονοψήφια επίπεδα (45-53), 
γεγονός που σίγουρα εκλαμ-
βανόταν ως θετ ικό γ ια την 
ομάδα του Φώτη Τακιανού.
Κάπως έτσι, οι γηπεδούχοι 
βρήκαν τον τρόπο και την 
αφορμή γ ια να αναθαρρή-
σουν. 
Με τον Στέφαν Μούν τ ι να 
συνεχίζει τα... δικά του και 
τα ποσοστά του Προμηθέα 
σ το περιφερειακό σουτ να 
πέφτουν σημαντικά (από τα 
7/10 του 20’ πήγε στα 9/20 
στο 35’), η Λάρισα έφερε ορι-
στικά τούμπα το παιχνίδι. 
Ήτοι, πήρε το προβάδισμα 
(81-79 στο 35’), έχοντας σε 
πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον 
(και) τον Ζώη Καράμπελα.
Από εκεί κι έπειτα, το παιχνίδι 
ήταν εμφανές πως θα κριθεί 
στη μία κατοχή. 
Όπως κι έγινε. Ο Προμηθέας 
ανέκ τησε το προβάδισμα 
(83-84), αλλά ο Στέφαν Μού-
ντι έκανε ένα βήμα μπροστά 
την κατάλληλη στιγμή, έβαλε 
το μεγάλο τρίποντο στα 17.6’’ 
για το τέλος και έδωσε προ-
βάδισμα ν ίκης σ την ομάδα 
του. 
Ο Μάκης Γιατράς πήρε άμεσα 
τάιμ άουτ, έδωσε την κατοχή 
σ τον Τράβις Σίμπσον, αλλά 
αυτός σημάδεψε το σίδερο, 
με τη νίκη να καταλήγει στην 
πλευρά της Λάρισας.
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Ελλάδα - Κόσοβο 2-0: Νίκη Ελλάδα - Κόσοβο 2-0: Νίκη 
πρωτιάς στο Nations Leagueπρωτιάς στο Nations League

σελ. 61σελ. 61

Παναθηναϊκός - Παναθηναϊκός - 
Ολυμπιακός 72-78: Ολυμπιακός 72-78: 
Άλωσε ξανά το ΟΑΚΑΆλωσε ξανά το ΟΑΚΑ σελ. 68σελ. 68

Με Λέφσκι Σόφιας ο ΠΑΟΚ Με Λέφσκι Σόφιας ο ΠΑΟΚ 
και με Γκόμελ ο Άρηςκαι με Γκόμελ ο Άρης σελ. 62σελ. 62
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