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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Μην ανησυχείς 
για τις 

αποτυχίες σου. 
Ανησύχησε για τις 

ευκαιρίες
 που έχασες 

χωρίς να 
προσπαθήσεις 

καν”  

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Άλλη μία εβδομάδα παρεΐτσα να τα 

πούμε, να τα σχολιάσουμε και να 

τα δημοσιεύσουμε για ό,τι έχει να κάνει με τη 

καθημερινότητα μας.

Σήμερα βρε αδέλφια θέλω να γράψω για κάτι που 

χρόνια ολόκληρα κι εδώ και στην Αμερική με 

ενοχλούσε που κουτσομπόλευαν κι ακόμα έβριζαν 

πετυχημένους συνανθρώπους μας που πρόκοψαν 

στην ζωή τους με φυσικό επακόλουθο να κάνουν 

όμορφες οικογένειες και οι περισσότεροι (όχι όλοι 

προς Θεού) να βοηθούν αναλόγως τα οικονομικά 

τους οργανισμούς, εκκλησίες, μέσα ενημέρωσης 

ακόμα κι απλώς συμπατριώτες τους άγνωστους 

που είχαν είτε σοβαρά οικονομικά προβλήματα 

είτε υγείας είτε καθημερινής διαβίωσης.

Δεν μπορούσα βρε αδέλφια να ακούω όταν 

πέρναγε ένας συνάνθρωπος μου με καινούργιο 

αυτοκίνητο να λένε κάποιοι «Κοίτα τον π… πήρε 

καινούριο αμάξι πάλι…» κλπ κλπ.  Για κάτσε ρε 

φίλε! Γιατί δεν βουλώνεις το στοματάκι σου και 

βρες κι εσύ έναν τρόπο να παίρνεις όποτε θέλεις 

καινούργιο αυτοκίνητο. Ή το άλλο «που βρήκε τα 

λεφτά ο λιγούρης κι αγόρασε τόσο ακριβό σπίτι;» 

Γιατί βρε μακάκα σου ζήτησε εσένα δανεικά για να 

το αγοράσει; Βούλωσε το ρε!

Έχω ακούσει κι ακούω τερατουργήματα λόγω της 

δουλειάς μου, μέχρι πριν λίγα χρόνια τα «έχωνα» 

κατευθείαν σε αυτούς που «υποφέρουν» από την 

επιτυχία άξιων συμπατριωτών μας. Τώρα όμως 

δεν μπορώ άλλο  κι ούτε έχω μεγάλη ανάγκη να 

τα χώσω σε μερικούς ξερόλες που είναι γύρω μας 

και κάνουν «εξαγωγή χολής». Γιατί βλέποντας 

συμπατριώτες μας να δουλεύουν ατελείωτα 

ωράρια και να δίνουν μεροκάματο σε πολύ κόσμο 

ή βλέποντας συμπατριώτες μας να βοηθούν 

ακόμα κι αυτούς που τους «έθαβαν» πριν λίγο, 

πρώτα τους βγάζω το καπέλο και να τους έχει ο 

Θεός καλά. Χώρια που πάρα πολλοί συνανθρώποι 

μας που βοηθούν ΑΝΩΝΥΜΑ χωρίς να θέλουν να 

φαίνονται, γιατί το κάνουν για την ψυχή κάποιου 

αγαπημένου τους προσώπου που έχει αποδημήσει 

και δεν είναι πια μαζί μας.

Λοιπόν, ευγενικοί μου φίλοι, καθίστε κοντά και 

πέστε την καλή σας κουβέντα για τον πετυχημένο 

Έλληνα που χάρη σε αυτόν υπάρχει έντονο 

ελληνικό στοιχείο όπου κι αν πας. Και μερικοί 

αν δεν μπορείτε να πείτε γλυκιά κουβέντα έχω 

εδώ στο γραφείο μου εξαιρετικά λουκουμάκια να 

γλυκαθείτε. Άντε μπράβο! Προσπαθήστε, δεν είναι 

δύσκολο και θα αισθανθείτε κι εσείς καλλίτερα. 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Κάποια στιγμή να σταματήσουν 
μερικοί να ζηλεύουν πετυχημένους 
συμπατριώτες μας που με σκληρή 
επιμονή και μακροχρόνια εργασία 

πρόκοψαν!!!
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Μητσοτάκης: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία σε αποκλιμάκωση της έντασης - 
Ελπίζω αυτή τη φορά να εισακούσει 

Ι
κανοποίηση για το προσχέδιο συμπερασμάτων του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της 
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

«Θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις εξελί-
ξεις στην Ανατολική Μεσόγειο» είπε ο πρωθυπουργός. «Η 
Αθήνα καλύπτεται απόλυτα από το προσχέδιο των συμπερα-
σμάτων, το οποίο ζητά με απόλυτη σαφήνεια από την Τουρ-
κία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία, αλλά και 
την εδαφική ακεραιότητα χωρών της ΕΕ και να επιστρέψει σε 
μια διαδικασία αποκλιμάκωσης, με απόλυτο σεβασμό στο 
διεθνές δίκαιο».
«Και ελπίζω να εισακούσει η Τουρκία αυτή τη φορά αυτές τις 
παραινέσεις, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να μει-
ωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο αυτούς τους μήνες, 
με μοναδική υπαίτιο τη γείτονα χώρα» προσέθεσε.
Αναφορικά με την ατζέντα του συνεδρίου, ο πρωθυπουρ-
γός υπογράμμισε: Το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
μία ξεχωριστή σημασία, καθώς θα επιβεβαιώσουμε ομό-
φωνα τη χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην 
Ουκρανία και τη Μολδαβία. Είναι μία πολύ σημαντική πολι-
τική απόφαση, που παίρνει η ΕΕ ως απάντηση στην απροκά-
λυπτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει 
το δικαίωμα να διεκδικήσει την ένταξή της στην ευρωπα-
ϊκή οικογένεια. Και η απόφαση στέλνει σαφές μήνυμα από 
πλευράς ΕΕ, όχι μόνο στήριξης της Ουκρανίας σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία, αλλά ανοίγματος και μίας πόρτας στον 
ουκρανικό λαό να μπορεί να διεκδικήσει την ένταξή του πια 
στην ενωμένη Ευρώπη».
Αναφορικά με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, υπο-
γράμμισε: «Θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο, στα πλαίσια 
της Συνόδου Κορυφής, να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο 
μέτωπο της οικονομίας. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντι-
μετωπίζουν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Οι δυνα-
τότητες των προϋπολογισμών για ν’ αντιμετωπίσουμε την 
κρίση είναι πεπερασμένες. Έχουμε ήδη υλοποιήσει σημα-
ντικό εθνικό σχέδιο, πρόγραμμα fuel pass, power pass και 
αντικατάσταση ενεργοβόρων κλιματιστικών και μαζί με την 
πολιτική μείωσης φόρων που έχει δρομολογηθεί, παρέ-
χουμε πλαίσιο στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, που ροκα-
νίζει το εισόδημα».
Και προσέθεσε: «Επειδή όμως είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό, 
η γενεσιουργός αιτία οφείλεται στις ιδιαίτερα ψηλές τιμές 
φυσικού αερίου, που παρασύρουν και το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Θα επαναφέρω το κατεπείγον αίτημα για τολμηρές πρωτο-
βουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η επιβολή πλαφον στη 
χονδρική τιμή του φυσικού αερίου. Είναι ένα θέμα που συζη-
τάμε εδώ και καιρό και δεν έχει υπάρξει η απαραίτητη κινητι-
κότητα. Νομίζω πια ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται συντονισμένη ευρωπα-
ϊκή αντίδραση, για ν’ αντιμετωπίσουμε, στο μέτρο του εφι-
κτού, τα προβλήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Οικονόμου: Το κείμενο συμπερασμάτων για 
την Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής καλύπτει τις 
ελληνικές θέσεις
Το κείμενο των συμπερασμάτων έτσι όπως διαμορφώνεται, 
καλύπτει τις ελληνικές θέσεις, και ο πρωθυπουργός αν χρει-
αστεί θα αναδείξει όλα τα ζητήματα, τόνισε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερώτηση 
για τις προσδοκίες που έχει η κυβέρνηση από την παρούσα 
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ αναφορικά με τη στάση των ευρω-
παίων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Δυτικών Βλακανίων, ενώ το απόγευμα, στις 16:00, 
θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο θα 
τεθούν επί τάπητος η απόδοση καθεστώτος υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία και οι συνέ-
πειες του πολέμου, με βασική την επισιτιστική κρίση.
Όπως όλα δείχνουν, οι ηγέτες της ΕΕ θα αποδώσουν τελικά 
το «καθεστώς υποψήφιας χώρας» στην Ουκρανία, αλλά 
και στη Μολδαβία στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, την 
Πέμπτη. Βέβαια πολλές εθνικές κυβερνήσεις προειδοποιούν 

ότι η όλη διαδικασία «μπορεί να διαρκέσει 15 έως 20 χρό-
νια» μέχρι την πλήρη ένταξη των δύο χωρών.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει τα δημο-
σιεύματα και τις δηλώσεις βουλευτών περί ενδεχόμενων 
εκλογών, τόνισε πως «ότι ήταν να ειπωθεί για εκλογές ειπώ-
θηκε με σαφήνεια από τον Πρωθυπουργό. Οτιδήποτε άλλο 
δεν έχει να προσθέσει τίποτα στο δημόσιο διάλογο και τις 
ανάγκες της χώρας. Η κυβέρνηση προχωράει αταλάντευτα 
στο έργο της, τα μέτρα πολιτικής στήριξης υλοποιούνται, το 
κοινοβουλευτικό έργο συνεχίζεται απρόσκοπτα, και προ-
χωρούμε».
Αναφορικά με τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος δήλωσε πως «οτιδήποτε ήταν να ειπωθεί 
για τις εκλογές ειπώθηκε με σαφήνεια και ειλικρίνεια από 
τον πρωθυπουργό. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει να προσθέσει 
κάτι για τους πολίτες. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας, το κοι-
νοβουλευτικό έργο συνεχίζεται κανονικά, συνεδριάζει το 
υπουργικό, πολιτικές στήριξης υλοποιούνται απέναντι στην 
κρίση και προχωρούμε».
Αναφερόμενος στα σενάρια διπλών και τριπλών εκλογών, 
ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «υπάρχουν εκλογές που θα 
γίνουν με την απλή αναλογική που φαίνεται ότι δεν θα δια-
μορφώσουν συνθήκες διακυβέρνησης με δεδομένο ότι η 
αυτοδυναμία είναι πάρα πολύ δύσκολη, έως αδύνατη, θα 
υπάρχει δεύτερη αναμέτρηση στην οποία η ΝΔ θα ζητήσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών για την δημιουργία κυβέρνη-
σης σαν αυτή που έφτιαξε το 2019. Από εκεί και πέρα τα απο-
τελέσματα που θα διαμορφωθούν και η άποψη των πολιτών 
θα διαμορφώσουν και τις εξελίξεις τότε».
Κληθείς να απαντήσει για τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη 
Βορίδη την αντικατάσταση του οποίου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με 
υπηρεσιακό υπουργό, ο κ. Οικονόμου παρέπεμψε σε προη-
γούμενη τοποθέτηση του κατά την εισαγωγή του, λέγοντας 
«απάντησα πολύ καθαρά».
Σε ερώτημα σχετικά με το εάν είναι βαριά τα όσα είπε στην 
εισαγωγή του όπου κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ.Τσίπρα 
για «τραμπισμό αλά γκρέκα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
είπε ότι «βαριά είναι τα υπονοούμενα και τα ανεύθυνα επι-
χειρήματα του κ. Τσίπρα για να ανοικοδομήσει την γραμμή 
άμυνας του. Μπαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια και είναι επι-
κίνδυνα παιχνίδια αυτά που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τρέ-
χοντες συσχετισμούς. Με αυτά που λέει ο κ.Τσίπρας προ-
σβάλει τη δημοκρατική μας παράδοση».
Αναφερόμενος σε δηλώσεις του ΓΓ ΝΑΤΟ ο οποίος είπε χθες 
ότι το 2020 το ΝΑΤΟ έβαλε σε λειτουργία το μηχανισμό απο-
τροπής, και είναι έτοιμο να το ξανακάνει, ο κ. Οικονόμου 
είπε: «Είναι γνωστές οι θέσεις μας στους συμμάχους για την 
τουρκική προκλητικότητα, όπως είναι γνωστή και η κατα-
δίκη από χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

«Η Αθήνα καλύπτεται απόλυτα 
από το προσχέδιο των 
συμπερασμάτων, το οποίο 
ζητά με απόλυτη σαφήνεια από 
την Τουρκία να σταματήσει να 
αμφισβητεί την κυριαρχία, αλλά 
και την εδαφική ακεραιότητα 
χωρών της ΕΕ» τόνισε ο 
πρωθυπουργός, προσερχόμενος 
στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
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Έ
να αδιανόητο περιστατικό συνέβη, 
κατά τη διάρκεια της συναυλίας της 
Έλενας Παπαρίζου στη Θεσσαλονί-
κη.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν στη 
σκηνή και τραγουδούσε τις επιτυχίες της, 
όμως αναγκάστηκε να διακόψει την ερμη-
νεία της, όταν αντιλήφθηκε πως κάτι συμ-
βαίνει στις πρώτες σειρές του κοινού.
Όταν σταμάτησε τη μουσική και ρώτησε 
τους θαυμαστές της από το μικρόφωνο τι 
συμβαίνει, κάποιες κοπέλες της απάντη-
σαν πως ανάμεσα στον κόσμο υπήρχε ένας 
άνδρας με κατεβασμένο το παντελόνι του.
Φανερά εκνευρισμένη τότε, η τραγουδί-

στρια ζήτησε από τη διοργάνωση να απο-
μακρυνθεί ο άνδρας και να καλέσουν την 
αστυνομία.
«Θα παρακαλέσω κατευθείαν αυτός ο 
άνθρωπος να φύγει και να καλέσετε το 100. 
Είναι ένας χώρος με μικρά παιδιά. Σας παρα-
καλώ πολύ», είπε η τραγουδίστρια από τη 
σκηνή, κρατώντας το κεφάλι της ανήσυχη 
από το περιστατικό.
Το κοινό κάτω από τη σκηνή ξέσπασε σε χει-
ροκροτήματα με τη στάση της απέναντι σε 
αυτό που συνέβη και έσπευσε να της πει 
«μπράβο» που δεν αδιαφόρησε για τις θαυ-
μάστριές της.

Έλενα Παπαρίζου: Το απίστευτο περιστατικό 
που συνέβη σε συναυλία της - Άνδρας από 
το κοινό κατέβασε το παντελόνι του 

«Υπάρχει μια μεγάλη πληγή 
που λέγεται Άγιοι Ισίδωροι 
του Λυκαβηττού» ανέφερε ο 
Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος 
- Για τον «ουράνιο Τίμιο Σταυρό» 
μίλησε από την πλευρά του ο πατέρας 
και εφημέριος του ναού Δημήτριος 
Λουπασάκης, υπερασπιζόμενος «τα 
θαύματα που κάνει»

Δ
εν λέει να κοπάσει η θύελλα που 
έχει ξεσπάσει μετά τις καταγγελίες 
του Μητροπολίτη Αργολίδας Νε-
κτάριου, για την «απάτη ολκής» 

που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχει 
στηθεί με όσα «θαυματουργά» συμβαίνουν 
εδώ και χρόνια στο μικρό εκκλησάκι των Α-
γίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό.
Ο Μητροπολίτης ούτε λίγο ούτε πολύ εξή-
γησε στην εκπομπή «Εδώ Πελοπόννησος» 
πως «υπάρχει μια μεγάλη 
πληγή που λέγεται Άγιοι 
Ισίδωροι του Λυκαβηττού 
και εκεί μαζεύεται πολύς 
κόσμος, ότι δήθεν γίνονται 
θαύματα».
Από την πλευρά του, ο εφη-
μέριος του ναού, Δημή-
τριος Λουπασάκης, που 
όλα αυτά τα χρόνια έχει 
κάνει «θαύματα» τα οποία 
έχουν καταγραφεί σε βίντεο κι έχουν 
αναρτηθεί στα social media, με τη χάρη 
του Τιμίου Σταυρού που έχει στην κατοχή 
του, μπορεί να μην έχει απαντήσει ευθέως 
ακόμα στις επιθέσεις, ωστόσο κάτι αφήνει 
να εννοηθεί «ρίχνοντας λάδι στη φωτιά» 
μέσα από τις ομιλίες του.
Τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι 
πολλά, με τους πιστούς να έχουν διχαστεί, 
καθώς δεν ξέρουν τι να πιστέψουν, αφού η 
κάθε πλευρά εξακολουθεί... να λέει τα δικά 
της.
Από την άλλη, ο πατέρας Δημήτριος Λουπα-
σάκης φαίνεται πως εδώ και καιρό προετοι-
μαζόταν για την επίθεση αυτή, καθώς δεν 
ήταν λίγες οι φορές που αναφέρθηκε μέσα 
από βίντεο τόσο στα θαύματα του Τιμίου 
Σταυρού όσο και στην ιστορία του, η οποία 
έχει ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον για 
εκείνον.
Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ο Τίμιος Σταυ-
ρός πέρασε στα χέρια του μετά τον θάνατο 
της θείας του, Ειρήνης στις 9 Μαΐου 1990, η 

οποία ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τις θαυ-
ματουργές του ιδιότητες, με αποτέλεσμα να 
την επισκέπτεται στην Κρήτη κόσμος από 
πολλά μέρη της χώρας κι όχι μόνο. Εκείνος 
από μικρό παιδί θυμάται να βρίσκεται συνε-
χώς κοντά της, με τον δρόμο της ιεροσύνης 
να έχει χαραχτεί από τότε μέσα του.
«Κάποια στιγμή τα θαύματα και η παρουσία 
του Τίμιου Σταυρού άρχισαν να παίρνουν 
σάρκα και οστά, αφού ο Σταυρός αυτός είναι 
ουράνιος και δεν είναι επίγειος. Την ρώτησα 
κάποια μέρα και της είπα γιατί αντιστέκεται 
ο πειρασμός σ’ αυτό τον Σταυρό; Και γιατί 
κάνει τόσα πολλά θαύματα, ενώ είναι απλό 
ξύλο; Και μου είπε ‘Όταν θα έρθει η ώρα 
τότε θα σου πω τι είναι αυτός ο Σταυρός, για 
να τον έχεις υπόψιν σου’» ανέφερε σε ομι-
λία του και πρόσθεσε: «Στις 5 Μαΐου του 
1990 καθόταν στην πολυθρονίτσα της προς 
το τέλος της ζωής της και είχα γονατίσει εγώ 

στο πάτωμα και είμα-
στε οι δυο μας, μέσα στο 
προσκυνητάρι της, είχα 
ακουμπήσει το κεφάλι 
μου στα γόνατά της και 
χωρίς να τη ρωτήσω μου 
είπε: “Παιδί μου, ο Σταυ-
ρός αυτός είναι από τον 
ουρανό και θα το δεις 
κάποια μέρα διότι ο Χρι-
στός κάνει θαύματα και 

ο Χριστός δια μέσου του Σταυρού Αυτού 
θα κάνει αναρίθμητα θαύματα και θα γίνο-
νται χιλιάδες θεραπείες. Ένα πράγμα μόνο 
σου λέω, να τον έχεις πάντοτε κοντά σου, να 
μην τον εκμεταλλευτείς ποτέ, να μη χρημα-
τιστείς ποτέ».
Η ίδια, γνωστή στην Κρήτη και ως ασκή-
τρια γερόντισσα Ειρήνη, τον είχε συμβου-
λέψει για πολλά... «Μου είπε στο τέλος, όταν 
παιδί μου θα φύγω από αυτή τη ζωή κι όταν 
θα αναλάβεις το έργο του Σταυρού, τότε θα 
καταλάβεις πολλά και θα με νοήσεις, γιατί 
άλλο να σου τα λέω με τα χείλη μου κι άλλο 
να τα ζεις ο ίδιος. Να ζεις στον πειρασμό, να 
ζεις στα κυνηγητά και τις συκοφαντίες, να 
ζεις όλα αυτά στην ανθρώπινη ζωή».
Στην ίδια του ομιλία ο ιερέας Δημήτριος 
Λουπασάκης αναφέρθηκε και στον Άγιο 
Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, που υπήρξε 
δάσκαλός του, ο οποίος του είχε πει πως η 
εκκλησία θα αρχίσει να μιλάει για τον Τίμιο 
Σταυρό 30 χρόνια μετά την κοίμηση της 
γερόντισσας.

Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: 
Θύελλα αντιδράσεων μετά τις 
καταγγελίες για τα «θαύματα»
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Πρώην  βουλευτής φυλάει σε θυρίδα 15 χρυσές λίρες, ενώ νυν βουλευτής έχει συμμετοχή σε ακίνητα 
της Μυκόνου, ένα εκ των οποίων διαθέτει πισίνα 100τμ- Ποιοι διαθέτουν βάρκες ή άλλα πλωτά μέσα

Ά
λλοι προτιμούν τις μετοχές 
και τα αμοιβαία κεφάλαια 
και άλλοι την ακίνητη περι-
ουσία ή ακόμα πιο παραδο-

σιακές αξίες. Ο λόγος για τα «διαμά-
ντια» που εντοπίζονται στα πόθεν έ-
σχες των πολιτικών, νυν και πρώην 
βουλευτών, υπουργών και αρχόντων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Νίκος Μανιός, έχει ανοίξει θυρίδα 
στην τράπεζα από το 2008 όπου 
όπως δηλώνει στο πόθεν έσχες χρή-
σης 2020 φυλάσσει 15 χρυσές λίρες 
και κοσμήματα από την κληρονομιά 
της πεθεράς του. Ο βουλευτής του 
ΜεΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης έχει 
συμμετοχή σε ακίνητα της Μυκόνου, 
ένα εκ των οποίων διαθέτει πισίνα 
100τμ.
Ο βουλευτής Αργολίδας της ΝΔ Γιάν-
νης Ανδριανός δηλώνει στο πόθεν 
έσχες του τρακτέρ που έχει αγορά-
σει το 1994. Ο βουλευτής Ρεθύμνου  
Γιάννης Κεφαλογιάννης έχει συμμε-
τοχές σε μετοχές και αμοιβαία κεφά-
λαια ύψους 1,2 εκατ. ευρώ από κλη-
ρονομιά.
Βάρκες ή αλλα πλωτά μέσα δηλώνουν 
ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης 
Βαρουφάκης, ο πρώην αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης και 
ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σπήλιος Λιβανός.

Οι αρχηγοί των κομμάτων
Για το 2020 ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε 
συνολικά εισοδήματα 77.603,54 
ευρώ εκ των οποίων τα 5.800 από 
ακίνητα και τα 1.837 ευρώ από αγρο-
τικές δραστηριότητες. Παράλληλα 
η σύζυγός του δήλωσε εισοδήματα 
ύψους 39.245,69 εκ των οποίων τα 
30.000 ευρώ από ακίνητα. Ο πρω-
θυπουργός δήλωσε μερίδια αμοι-
βαίων κεφαλαίων της BNP τα οποία 
αποτιμήθηκαν το 2020 σε περίπου 
23.000 ευρώ και είχαν αποκτηθεί τα 
προηγούμενα χρόνια. Στη δήλωση 
της συζύγου του καταγράφονται τρεις 
θυρίδες στην ALPHA BANK.
Όσον αφορά στις καταθέσεις ο Πρω-

θυπουργός δήλωσε καταθέσεις 
ύψους 8.500 ευρώ και 111,21 δολα-
ρίων σε ελληνικά τραπεζικά κατα-
στήματα. Η σύζυγός του δήλωσε 
177.712,91 δολάρια Η.Π.Α σε ελληνι-
κές και γαλλική τράπεζα και 348.967 
ευρώ σε ελβετική και ελληνική τρά-
πεζα. Μηδενικοί χωρίς καμία συναλ-
λαγή παρέμειναν για το 2020 οι δύο 
λογαριασμοί στην Ελλάδα σε ελβετικό 
φράγκο.
Η εκποίηση ενός ισογείου διαμερί-
σματος 328 τετραγωνικών μέτρων 
στη Σούδα Χανίων είναι η μόνη μετα-
βολή στην ακίνητη περιουσία του 
Πρωθυπουργού.

Κατά τα λοιπά η ακίνητη περιου-
σία του ζεύγους Μητσοτάκη έμεινε 
ίδια με καταγραφές καλλιεργειών σε 
Χανιά και Κυκλάδες, διαμερίσματα 
στη Σούδα, μια μονοκατοικία στη Γλυ-
φάδα, μία στην Τήνο, ένα διαμέρισμα 
στην Αθήνα ενώ η κα Γκραμπόφσκι 
δηλώνει και μονοκατοικία στο Ηνω-
μένο Βασίλειο.
Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει έσοδα 
για το 2020 ύψους 69.279 ευρώ εκ 
των οποίων τα 36.161 ευρώ εξαιρού-
νται από φόρο και εισφορές καθώς 
αποτελούν βουλευτική αποζημίωση 
Τα εισοδήματα της συντρόφου του 
Μπέτυς Μπαζιάνα ανήλθαν σε 21.290 
ευρώ ενώ διατηρεί τραπεζική θυρίδα 
που απέκτησε το 2013.
Αναφορικά με τις τραπεζικές κατα-
θέσεις ο κ. Τσίπρας εμφανίζει ποσά 
ύψους 135.793 ευρώ εκ των οποίων 
ποσό περίπου 82.000 ευρώ δηλώνε-
ται ως «εισοδήματα έτους». Οι κατα-
θέσεις της κυρίας Μπαζιάνα ανέρχο-
νται σε περίπου 2.200 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του ζεύγους 
παραμένει σταθερή και περιλαμβά-
νει το διαμέρισμα 114 τ.μ. στον Δήμο 
Αθήνας (Κυψέλη) και οικόπεδο 292 τ.μ. 
στην Αρτέμιδα (της συζύγου). Τέλος, ο 
κ. Τσίπρας δηλώνει μηχανή κυβισμού 
652 κ.ε. και η σύζυγός του ΙΧ 1.200 
κ.ε. ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις του 
ζεύγους είναι μηδενικές.
Συνολικά ε ισοδήμα τα ύψους 
178,586,3 ευρώ δήλωσε για το 2020 
ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος 
Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ενώ οι 
τραπεζικές του καταθέσεις ανήλθαν 
σε 523.722 ευρώ σε βελγική και ελλη-
νικές τράπεζες.
Το πεδίο των ακινήτων εμφανίζει 19 
καταγραφές με καταστήματα , δια-
μερίσματα και αποθήκες στον νομό 
Ηρακλείου. Το 2020 ο κ. Ανδρουλά-
κης προχώρησε στην απόκτηση δια-
μερίσματος 154 τετραγωνικών στου 
Παπάγου αντί 340.000 ευρώ. Ένα 
επιβατικό Ι.Χ 1598 κυβικών είναι 
το μόνο όχημα στη δήλωση του κ. 
Ανδρουλάκη , ενώ ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ δηλώνει και τη συμμετοχή 
του στη βιοτεχνική επιχείρηση ΜΑΝΙ 
ΑΕΒΕ .
Στο ΚΚΕ- όπως προβλέπει το κατα-
στατικό του κόμματος- κατέθεσε ο κ. 
Δημήτρης Κουτσούμπας τις αποδοχές 
που έλαβε το 2020 με την ιδιότητα του 
βουλευτή.
Πρόκειται για εισόδημα που εξαιρεί-
ται από φορολόγηση ύψους 31.955,28 
ευρώ και για συνολικό καθαρό ποσό 
42.988,67 ευρώ. Ο Γενικός Γραμμα-
τέας του ΚΚΕ δεν είναι κάτοχος μετο-
χών, όπως και η σύζυγός του που δια-
τηρεί τρία (τα δύο ημιτελή) διαμερί-
σματα στη Λιβαδειά Βοιωτίας.
Ο κ. Κουτσούμπας είναι κάτοχος δια-
μερίσματος 105,37 τετραγωνικών 
μέτρων στη Λαμία, ενώ έχει κατα-
θέσεις 2.207,60 ευρώ στην Εθνική 
Τράπεζα από εισοδήματα του 2020, 
4.654,17 στην Eurobank από εισοδή-
ματα προηγούμενων ετών (όπως και 
στην Εθνική επίσης 2682 ευρώ). Η 
σύζυγός του έχει επίσης ένα Ι.Χ. 1400 
κυβικών.

Δείτε τα «διαμάντια» που εντοπίστηκαν στα 
πόθεν έσχες βουλευτών και πρώην υπουργών

Κοινό αίτημα Μητσοτάκη 
- Ντράγκι για πλαφόν στη 
χονδρική τιμή του φυσικού 
αερίου 

Τι συζήτησαν επί δύο ώρες οι ηγέτες Ελλάδας 
και Ιταλίας στη Ρώμη - Στο επίκεντρο οι 
συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία - Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε 
τον Ιταλό ομόλογό του για τις εξελίξεις στην 
ανατολική Μεσόγειο και για την τουρκική 
επιθετικότητα

Ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συ-
ναντήθηκε απόψε με τον πρωθυπουργό της 
Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, στο Palazzo Chigi 
στη Ρώμη.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας, το οποίο διήρ-
κεσε δύο ώρες και έλαβε χώρα εν όψει της Συνόδου ΕΕ 
- Δυτικών Βαλκανίων και της συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (23 και 24 Ιουνίου), οι δύο ηγέτες εξέτασαν 
τις πανευρωπαϊκές προκλήσεις που έχει προκαλέσει η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ειδικά όσον αφορά 
στον τομέα της ενέργειας και τον επισιτιστικό εφοδι-
ασμό, και τόνισαν την ανάγκη εφαρμογής λύσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κ. Ντράγκι ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για 
την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κίεβο και συζητήθη-
καν τρόποι αντιμετώπισης των συνεπειών του πολέμου, 
με αιχμή τις τιμές της ενέργειας και την ανάγκη απεξάρ-
τησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Συμφώνησαν 
μάλιστα να θέσουν εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης να 
τεθεί πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου.
Συζητήθηκε επίσης η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην 
Ουκρανία, αλλά και η ευρύτερη προοπτική διεύρυνσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας 
στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Επισήμανε 
παράλληλα την ανάγκη να σταλεί ένα καθαρό και θετικό 
μήνυμα για την ενταξιακή προοπτική και την στήριξη 
των Δυτικών Βαλκανίων, επαναλαμβάνοντας την πρω-
τοβουλία για αναζωογόνηση της διαδικασίας που είχε 
διατυπώσει στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Δια-
δικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη 
Θεσσαλονίκη, όπου πρότεινε την ευρωπαϊκή ενσωμά-
τωση των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι το 2033.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ιταλό ομόλογό του 
για τις νεότερες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και 
για την τουρκική επιθετικότητα.
Όσον αφορά τη Λιβύη, Ντράγκι και Μητσοτάκης εξέτα-
σαν τρόπους επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας 
και κάλεσαν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύ-
γουν την χρήση βίας.
Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε επίσης ευρύτερη 
ανασκόπηση των διμερών σχέσεων, οι οποίες βρίσκο-
νται σε εξαιρετικό επίπεδο, επισημάνθηκε η συμμε-
τοχή των δύο χωρών σε περιφερειακά σχήματα όπως το 
MED9 και πρωτοβουλίες όπως η ενεργειακή σύνοδος 
του Νότου, και συμφωνήθηκε ότι υπάρχει περιθώριο 
περαιτέρω εμβάθυνσης της μεταξύ τους συνεργασίας.
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Τ
ην παραπομπή του κ. Δημήτρη Πα-
παγγελόπουλου στο Ειδικό Δικαστή-
ριο περί ποινικής ευθύνης υπουρ-
γών για κακουργηματικά αδικήματα 

που διέπραξε στην υπόθεση της σκευωρίας 
της Novartis, καθώς και των τριών εμπλε-
κομένων στην υπόθεση εισαγγελέων Δια-
φθοράς εισηγείται με την 365 σελίδων πρό-
τασή της η εισαγγελέας του Ειδικού Δικα-
στηρίου περί ποινικής ευθύνης υπουργών 
Ελένη Μετσοβίτου- Φουρλή.
Η εισαγγελική λειτουργός δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια στο Δικαστικό Συμβούλιο του 
Ειδικού Δικαστηρίου να αλλάξει ποινική 
πλεύση, καθιστώντας έτσι μονόδρομο 
την παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου 
στο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς μάλιστα τον 
χαρακτηρίζει ηθικό αυτουργό της όλης 
σκευωρίας της Novartis στην οποία ενέ-
πλεξε δέκα πολιτικά πρό-
σωπα, μεταξύ των οποίων 
και πρώην πρωθυπουρ-
γούς.
Η εισαγγελική πρόταση 
για την πρώην επικεφαλής 
της Εισαγγελίας Διαφθο-
ράς, αντεισαγγελέα Εφε-
τών Ελένη Τουλουπάκη σε 
μικρότερο βαθμό ευθυνών 
από αυτές που αποδίδονται στον πρώην 
αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ 
στον δρόμο της κυρίας Τουλουπάκη βαδί-
ζουν και οι δύο στενοί συνεργάτες της, επί-
κουροι εισαγγελείς Διαφθοράς (εισαγγελείς 
Πρωτοδικών) Χρήστος Ντζούρας και Στέλιος 
Μανώλης.
Αντίθετα, απαλλακτική είναι η εισαγγελική 
πρόταση για τους εκδότες Γιάννη Φιλιππάκη 
και Κώστα Βαξεβάνη, όπως και για τους 
δημοσιογράφους Γιάννα Παπαδάκου και 
Αλέξανδρο Τάρκα.
Στον κ. Παπαγγελόπουλο, ο οποίος ανέλαβε 
καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Δικαι-
οσύνης τον Σεπτέμβριο του 2015, η εισαγ-
γελέας του Ειδικού Δικαστηρίου αποδίδει 
τα κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα 
της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξου-
σίας και σε όλες της μορφές της, που φέρε-
ται ότι τελέστηκε από κοινού με φυσικούς 
αυτουργούς τους τρεις συγκατηγορούμε-
νούς του εισαγγελείς, της κατάχρησης εξου-
σίας και έκθεσης αθώων σε δίωξη, της 
παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση 
δρώντας αυτοτελώς, μόνος του, χωρίς τη 
συμμετοχή άλλων.
Ως προς τον κ. Παπαγγελόπουλο, η Εισαγ-

γελέας του Ειδικού Δικαστηρίου περί ποι-
νικής ευθύνης υπουργών, στην πρότασή 
της, μεταξύ των άλλων, αναφέρει χαρακτη-
ριστικά: «Εκμεταλλευόμενος καταχρηστικά 
όχι μόνο την πολιτική του θέση ως αναπλη-
ρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά και τις 
παλαιότερες θέσεις στις οποίες είχε υπη-
ρετήσει ως προϊστάμενος της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών, σε χρόνο που συνυ-
πηρετούσε ως υφισταμένη του η κατη-
γορουμένη Τουλουπάκη, και στην ΕΥΠ, 
θέσεις που του προσέδιδαν το ανάλογο 
κύρος, θεωρητικά αξιοπιστία και εμπει-
ρία και εμπνέοντας σε αυτούς, ως πρώην 
συνάδελφός τους, ανάλογη εμπιστοσύνη. 
Με τον τρόπο αυτό και αφού προηγουμέ-
νως τον ενημέρωναν οι συγκατηγορούμε-
νοί του εισαγγελείς διαφθοράς για την εξέ-
λιξη της υπόθεσης, αυτός με πειθώ, επα-

ναλαμβανόμενες προ-
τροπές, συνεχείς παρεμ-
βάσεις και καθοδήγηση 
αποσκοπούσε στο να 
κατευθύνει και να επη-
ρεάζει την υπηρεσιακή 
τους συμπεριφορά και 
τις ενέργειές τους, ενθαρ-
ρύνοντας αυτούς στη 
συστηματική παραβίαση 

πρωταρχικών δικονομικών και δεοντολογι-
κών κανόνων, που διέπουν τη διεξαγωγή της 
προκαταρκτικής εξέτασης».
Μάλιστα στο σημείο αυτό (σελίδα 74) υπο-
γραμμίζεται στην πρόταση της κυρίας 
Μετσοβίτου-Φουρλή ότι οι συγκατηγο-
ρούμενοι του κ. Παπαγγελόπουλου εισαγ-
γελείς, «όφειλαν να επιδείξουν ιδιαίτερα 
αυξημένη επιφύλαξη και απεριόριστη προ-
σοχή έναντι οιουδήποτε, προτάσσοντας το 
υπηρεσιακό καθήκον και τη δικαστική τους 
συνείδηση, στοιχεία που αποτελούν τον 
γνώμονα και τον ακρογωνιαίο λίθο της υπη-
ρεσιακής καθαρότητας κάθε εισαγγελικού 
και δικαστικού λειτουργού».
Ειδική αναφορά γίνεται στις εξωθεσμικές 
παρεμβάσεις που πραγματοποιούσε ο κ. 
Παπαγγελόπουλος, αναφέροντας ενδει-
κτικά ότι παρενέβαινε παράνομα με πρά-
ξεις του «συνδεμένες με ενότητα δόλου, 
στο έργο της Δικαιοσύνης, χωρίς να έχει το 
δικαίωμα αυτό, υποδεικνύοντας σε εισαγ-
γελικούς λειτουργούς συγκεκριμένους δικο-
νομικούς χειρισμούς σε διαφορετικές υπο-
θέσεις που ερευνούσαν αυτοί, με σκοπό να 
ωφελήσει κάποιον άλλον, αλλά και να βλά-
ψει τρίτους».

επικαιρότητα

Δημήτρης Παπαγγελόπουλος: 
παραπέμφθηκε ο «Ρασπούτιν» για τη 
σκευωρία Novartis

Ρεσιτάλ πρόκλησης από 
τον Τούρκο αντιπρόεδρο: 
Αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά 
αλλιώς θα αμφισβητήσουμε την 
κυριαρχία τους 

Εμπρηστικές δηλώσεις ενώ 
βρίσκεται σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο - Το κείμενο 
συμπερασμάτων για την Τουρκία 
στη Σύνοδο Κορυφής καλύπτει τις 
ελληνικές θέσεις

Σ
ε δηλώσεις ακραίας πρόκλησης 
προχωρά και πάλι η Άγκυρα ενώ 
η ΕΕ κάλεσε την Τουρκία σε απο-
κλιμάκωση της έντασης στο πλαί-

σιο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Παρό-
λο που τα μηνύματα της Δύσης είναι συ-
νεχή για τον σεβασμό των κανόνων Διε-
θνούς Δικαίου, η Άγκυρα εξακολουθεί να 
κινείται στο ίδιο μοτίβο. 
«Αυτός που εξοπλίζει τα νησιά του 
Αιγαίου παραβιάζοντας κατάφωρα τις 
διεθνείς συμφωνίες είναι ο πρωθυπουρ-
γός μιας χώρας. Εάν ο αφοπλισμός των 
νησιών στο Αιγαίο δεν πραγματοποιη-
θεί το συντομότερο δυνατό, θα αμφι-
σβητήσουμε την κυριαρχία των νησιών 
στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και 
των συνθηκών. Ο στομαχόπονός τους 
είναι επειδή οι Τουρκοκύπριοι σήκωσαν 
κεφάλι, ζουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι 
με τη σημαία τους, τη γη τους και έχοντας 
τη δική τους εθνική βούληση», τόνισε 

αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι 
σημειώνοντας πως αν η Ελλάδα ζητήσει 
τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
πραγματικότητα στην Κύπρο δεν πρόκει-
ται να αλλάξει και η ιστορία στα Κατεχό-
μενα θα γραφτεί με τους μουτζαχεντίν.
Στη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη, ο Οκτάι υπογράμμισε ότι ο τουρ-
κοκυπριακός λαός εκδήλωσε την επιθυ-
μία του για λύση δύο κρατών εκλέγοντας 
τον Τατάρ πρόεδρο.
«Αυτό που ενοχλεί τους Έλληνες είναι το 
γεγονός ότι ο λαός της Βόρειας Κύπρου 
στέκεται όρθιος», υποστήριξε ο Οκτάι.
«Η υποστήριξη της Τουρκίας προς την 
ΤΔΒΚ είναι σταθερή και αυτό πρέπει να το 
γνωρίζουν όλοι. Οι πολιτικές της δυσφή-
μισης και του εκφοβισμού δεν μπορούν 
να μας πάνε πίσω», συμπλήρωσε.
«Την περασμένη εβδομάδα, κατά την 
επίσκεψη στην ελληνική πλευρά (της 
Κύπρου), ο Έλληνας πρωθυπουργός 
συνέκρινε αυτό το νησί, στο οποίο βασι-
λεύει η ειρήνη, με την Ουκρανία και προ-
σέβαλε την ειρηνευτική επιχείρηση. Επι-
πλέον, αυτά τα πράγματα είναι αντίθετα 
με τις διεθνείς συμφωνίες», υποστήριξε 
ακόμη ο αντιπρόεδρος της τουρκικής 
κυβέρνησης.
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επικαιρότητα

Παρούσα στο ακροατήριο και η Ρένα 
Δούρου για να παρακολουθήσει 
την εκφώνηση της απόφασης - Το 
δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους 
τους κατηγορούμενους μόνο το 
ελαφρυντικό του σύννομου βίου

Π
οινές που ξεπερνούν τα έξι χρό-
νια, εξαγοράσιμες προς 7 ευρώ 
ημερησίως, επέβαλλε το Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο της Αθή-

νας στους οκτώ καταδικασθέντες για τις 
φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής 
το 2017, κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή 
τους 25 άτομα. Μάλιστα σε όλους τους κα-
ταδικασθέντες δόθηκε ανασταλτικό απο-
τέλεσμα στην έφεση.
Στο ακροατήριο για να παρακολουθήσει 
την εκφώνηση της απόφα-
σης, βρέθηκε και η πρώην 
περιφερειάρχης Ατ τ ικής 
Ρένα Δούρου, η οποία 
είχε κριθεί αθώα από κάθε 
κατηγορία. Υπενθυμίζεται 
ότι γ ια τη συγκεκριμένη 
υπόθεση δικάστηκαν 21 
άτομα και το δικαστήριο 
με ομόφωνη απόφασή του αθώωσε από 
κάθε κατηγορία 13 εκ των κατηγορουμέ-
νων.
Συγκεκριμένα, με απόφασή του το δικα-
στήριο επέβαλε συνολική ποινή 5 ετών και 
19 μηνών σε 3 κατηγορούμενους, μεταξύ 
των οποίων και ένας αντιπεριφερειάρχης. 
Επίσης ποινή 5 ετών και 14 μηνών επι-
βλήθηκε σε άλλους τέσσερις κατηγορού-
μενους ανάμεσα στους οποίους ο έτερος 
αντιπεριφερριάρχης που κρίθηκε ένοχος. 
Ακόμη ποινή 4 ετών και 22 μηνών επιβλή-
θηκε στην πρώην Δήμαρχο Μάνδρας.
Τέλος, το δικαστήριο υιοθετώντας την 
εισαγγελική πρόταση αναγνώρισε σε 
όλους τους κατηγορούμενους μόνο το ελα-
φρυντικό του σύννομου βίου ενώ απέρ-
ριψε όλα τα υπόλοιπα που αιτήθηκαν.

Ικανοποιημένοι οι συγγενείς 
των θυμάτων για τη δικαστική 
απόφαση - «Οι υπαίτιοι έχουν 
πλέον ονοματεπώνυμο»
Για ηθική δικαίωση των συγγενών των 
ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις 
φονικές πλημμύρες της Μάνδρας το 2017 

κάνει λόγο ο συνήγορος των οικογενειών 
σχολιάζοντας τις ποινές που επέβαλε το 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στους 
8 κατηγορούμενους.
Ο κ. Σωκράτης Μαρινάκος, ο οποίος μαζί 
με τον κ. Επαμεινώνδα Στυλόπουλο εκπρο-
σωπούν τις οικογένειες τεσσάρων από τα 
συνολικά είκοσι πέντε θύματα, τονίζει στο 
protothema.gr πως η απόφαση αυτή είναι 
μια από τις ελάχιστες φορές μεταπολιτευ-
τικά που αποδίδεται ποινική ευθύνη σε 
ανώτατους κρατικούς λειτουργούς για εξ 
αμελείας τελούμενα αδικήματα και εκφρά-
ζει την ικανοποίηση των πελατών του για 
την ετυμηγορία του δικαστηρίου.
Αναλυτικά, η δήλωση του δικηγόρου, 
Σωκράτη Μαρινάκου.
«Ολοκληρώθηκε σήμερα ύστερα από 
δύο χρόνια και πολυάριθμες συνεδριά-

σεις η ακροαματική διαδι-
κασία με την επιβολή ποι-
νών στους ενόχους.
Έχοντας την τιμή να εκπρο-
σωπήσω, παρισ τάμενος 
προς υποστήριξη της κατη-
γορίας μαζί με τον συνά-
δελφό μου Επαμεινώνδα 
Στυλόπουλο, τ ις οικογέ-

νειες τεσσάρων από τους είκοσι πέντε 
συνολικά θανόντες στις πλημμύρες της 
Μάνδρας, θέλω να εκφράσω την ικανο-
ποίηση των εντολέων μου για την από-
φαση του δικαστηρίου και την ηθική 
δικαίωσή τους για τον θάνατο των συγ-
γενών τους.
Πρόκειται για μία απόφαση νομικά εμπε-
ριστατωμένη και δικαιοπολιτικά ορθή 
με τεράστιο νομολογιακό ενδιαφέρον, 
δεδομένου ότι είναι ελάχιστες οι φορές 
μεταπολιτευτικά, που αποδίδεται ποινική 
ευθύνη σε ανώτατους κρατικούς λειτουρ-
γούς για εξ αμελείας τελούμενα αδική-
ματα.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 
αποφάσισε πανηγυρικά ότι οι καθυστε-
ρήσεις στην εκτέλεση των αντιπλημμυρι-
κών έργων, ο μη καθαρισμός των ρεμά-
των, η απουσία έργων ορεινής υδρο-
νομίας, καθώς και η ύπαρξη αυθαίρε-
των κτισμάτων, αποτελούν μεμονωμένα 
ή σωρευτικά την αιτία για τον θάνατο 
τόσων συνανθρώπων μας. Οι δε υπαίτιοι 
τέθηκαν ενώπιον των ευθυνών τους και 
έχουν πλέον ονοματεπώνυμο».

Δίκη για πλημμύρες στη Μάνδρα: 
Εξαγοράσιμες ποινές φυλάκισης 
στους οκτώ καταδικασθέντες

Κορωνοϊός: Νέο κύμα «σαρώνει» 
τη χώρα - Ποιες μεταλλάξεις 
κυριαρχούν 

Τ
ην έντονη ανοδική πορεία των κρου-
σμάτων κορωνοϊού αλλά και των ει-
σαγωγών στα νοσοκομεία παρακο-
λουθούν με προσοχή οι επιστημονι-

κές και υγειονομικές αρχές της χώρας μας. 
Η χώρα βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με έ-
να ακόμη κύμα κορωνοϊού, στο οποίο κυρι-
αρχούν οι υποπαραλλαγές της μετάλλαξης 
Omicron, ΒΑ.4 και ΒΑ.5, και που κατά τους 
επιστήμονες θα κορυφωθεί το επόμενο 15ν-
θήμερο.
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε σήμερα σχεδόν 5.000 
νέα κρούσματα – 4.832 για την ακρίβεια. 
Πρόκειται για αριθμό αισθητά χαμηλότερο 
από τον αντίστοιχο στις ημερήσιες επιδημι-
ολογικές αναφορές της προηγούμενης εβδο-
μάδας που περιείχαν και 8.000 νέες λοιμώ-
ξεις, αλλά που δεν επιτρέπει εφησυχασμό, 
με δεδομένο, κατά τους ειδικούς, ότι γίνεται 
υποκαταγραφή θετικών κρουσμάτων, λόγω 
της χαλάρωσης του testing.
Οι νέοι ασθενείς που εισάγονται στα νοσο-
κομεία σημειώνουν επίσης συνεχώς αύξηση. 
Το περασμένο 24ωρο έγιναν 139 νέες εισα-
γωγές, με τον συνολικό αριθμό των ασθενών 
στις απλές κλίνες covid-19 να είναι 644 και 
στις ειδικές κλίνες ΜΕΘ, ΜΑΦ κλπ, να φτά-
νουν τους 255. Από τους τελευταίους, οριακά 
λιγότεροι από 100 είναι οι διασωληνωμένοι 
– 97, ανάμεσα στους οποίους μάλιστα βρί-
σκονται 4 ασθενείς ηλικίας 18 έως 39 χρόνων.
Η χώρα μετρά 20 ημέρες από την πλήρη 
αναστολή των μέτρων για τον κορωνοϊό, με 
τελευταίο και πολύ κομβικό, όπως αποδεί-
χθηκε για την αναχαίτιση του ιού, την «κατάρ-

γηση» της μάσκας στους κλειστούς χώρους. 
Το αποτύπωμα στις νέες λοιμώξεις και τις 
εισαγωγές ασθενών έχει ήδη φανεί, ενώ 
ως το τέλος Ιουνίου θα είναι ορατό και στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
«Προς το παρόν δεν διαφαίνεται αύξηση στις 
ΜΕΘ, αλλά αυτή συνήθως καθυστερεί κατά 
περίπου 7 ημέρες στην Όμικρον (λόγω βρα-
χύτερης επώασης)» σημείωσε σε ανάρτησή 
του στο facebook ο επίκουρος καθηγητής Επι-
δημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθήνας και 
μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, κ. 
Γκίκας Μαγιορκίνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
στην Ελλάδα εντός της τελευταίας εβδομά-
δας παρατηρήθηκε αύξηση των διαγνώσεων 
κατά 48% αλλά και αύξηση των νοσηλευόμε-
νων κατά 41%.
Οι υποπαραλλαγές της Omicron ΒΑ.4 και 
ΒΑ.5 εξαπλώνονται συνεχώς, ενώ σε κάποιες 
χώρες όπως στην Πορτογαλία, είναι ήδη κυρί-
αρχες, επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΕCDC). Παράλληλα, 
ζητεί να αυξηθεί ο έλεγχος (testing) αλλά και 
η γονιδιωματική επιτήρηση των μεταλλάξεων 
του SARS-CoV-2.
«Οι χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να παρα-
κολουθούν τα κρουσμάτων covid-19, ειδικά 
σε άτομα ηλικίας από 65 ετών και άνω, αλλά 
και να επιτηρούν τους σκληρούς δείκτες της 
πανδημίας, όπως είναι οι νοσηλείες, οι εισα-
γωγές στις ΜΕΘ, η πληρότητα στις ΜΕΘ και 
οι θάνατοι» αναφέρει στην τελευταία έκθεση 
του το ευρωπαϊκό Κέντρο. Ιδιαίτερη σημα-
σία συνεχίζει να δίνει και στη θωράκιση των 
πολιτών είτε μέσω του βασικού εμβολιασμού 
είτε με τον αναμνηστικό εμβολιασμό.
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καναδάς

O πατέρας των παιδιών που 
σκοτώθηκαν από μεθυσμένο 
οδηγό, είχε συλληφθεί ώρες πριν
αυτοκτονήσει

Ο 
πατέρας τριών παιδιών που σκο-
τώθηκαν από τον μεθυσμένο 
οδηγό Marco Muzzo το 2015 τον 
επισκέφτηκε η αστυνομία και του 

απήγγειλαν κατηγορία ώρες πριν αυτοκτο-
νήσει.
Η περιφερειακή αστυνομία του Peel επιβε-
βαιώνει στο CityNews ότι κλήθηκαν στο σπίτι 
του Edward Lake την Ημέρα του Πατέρα για να 
διερευνήσουν «έναν καβγά».
Η αστυνομία λέει ότι όταν έφτασαν οι αστυνο-
μικοί, σημειώθηκε διαμάχη μεταξύ του Λέικ 
και της αστυνομίας που είχε ως αποτέλεσμα 
οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν τέιζερ. 
Στη συνέχεια κατηγορήθηκε για μια επίθεση 
και αφέθηκε υπό κράτηση σε παραϊατρικό 
προσωπικό, το οποίο τον μετέφερε σε νοσο-
κομείο όπου εξετάστηκε και αργότερα αφέ-
θηκε ελεύθερος.
«Οι αξιωματικοί ειδοποίησαν τις Υπηρεσίες 
Θυμάτων για το περιστατικό και στον κ. Λέικ 
δόθηκαν επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας», 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνο-
μίας. «Η περιφερειακή αστυνομία του Peel 
δεν είχε καμία περαιτέρω αλληλεπίδραση με 
τον κ. Λέικ μόλις μεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
μείο». Η αστυνομία πρόσθεσε ότι είχαν κλη-
θεί στο παρελθόν στο σπίτι, αλλά δεν έδωσε 
περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενη 
«λόγους ιδιωτικότητας».
Ο Λέικ, του οποίου τα παιδιά – ο εννιάχρο-
νος Ντάνιελ Νέβιλ-Λέικ, ο πεντάχρονος αδελ-
φός Χάρισον και η δίχρονη αδελφή Μίλι 

μαζί με τον 65χρονο παππού των παιδιών, 
Γκάρι Νέβιλ, σκοτώθηκαν τον Σεπτέμβριο 
στο δυστύχημα του 2015 στο Βον – βρέθηκε 
νεκρός το επόμενο πρωί.
Η Jennifer Neville-Lake, η μητέρα των παι-
διών, μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Twitter 
την Κυριακή την Ημέρα του Πατέρα με μια 
φωτογραφία της ταφόπλακας των παιδιών 
με ένα tweet που έλεγε: «Ημέρα του Πατέρα 
2022. Αυτό δεν πρέπει να είναι αληθινό. Δεν 
μπορεί». Το βράδυ της Δευτέρας, δημοσί-
ευσε στο Twitter μια φωτογραφία της οικο-
γένειας τη Δευτέρα με λεζάντα: «Τα μάτια που 
μοιράστηκε με τον Χάρι είναι για πάντα κλει-
στά. Οι μπούκλες του Daniel δεν θα λάμπουν 
ποτέ ξανά στο φως του ήλιου. Δεν θα δω ποτέ 
πια το ντροπαλό χαμόγελο της Μίλι να σέρ-
νεται στα χείλη του. Ο πατέρας των παιδιών 
μου, Έντουαρντ Λέικ, έχει συναντήσει τα παι-
διά μας για να μπορούν να παίζουν μαζί, για 
πάντα».
Ο Muzzo καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλά-
κιση το 2016 αφού ομολόγησε την ενοχή του 
σε τέσσερις κατηγορίες για εξασθενημένη 
οδήγηση που προκάλεσε θάνατο και δύο για 
αναπηρία οδήγησης που προκάλεσε σωμα-
τική βλάβη. Του χορηγήθηκε πλήρης αποφυ-
λάκιση με όρους στις 9 Φεβρουαρίου 2021. 
Μέρος των προϋποθέσεων αποφυλάκισής 
του είναι να αποφεύγει τις οικογένειες του 
θύματος και να μην κατοικεί στην περιοχή 
του Γιορκ, όπου συνέβη το δυστύχημα, ή στο 
Μπράμπτον όπου ζουν οι Λίμνες.

Σε υψηλό 39,5 ετών ο πληθωρισμός

Σ
το 7,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρι-
σμός στον Καναδά τον Μάιο.
Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 βρέθηκε ο 

πληθωρισμός στον Καναδά για τον Μάιο, 
ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 
στατιστική υπηρεσία της χώρας, ο ετήσιος 
πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 7,7% για 
τον Μάιο από 6,8% τον Απρίλιο και ενώ οι 
αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση 
του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 7,3%.
Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από 
τον Ιανουάριο του 1983, μετέδωσε το 
MarketWatch.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο πληθωρισμός διαμορ-
φώθηκε στο 1,4% από 0,6% τον Απρίλιο και 
ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να φτάσει στο 1%.
Ο δομικός πληθωρισμός, εκτός των τιμών 
ενέργειας και τροφίμων, σε ετήσιο επίπεδο 
έφτασε το 6,1% από 5,7%, ενώ σε μηνιαίο 
επίπεδο ανήλθε στο 0,8% από 0,7% τον 
Απρίλιο.
Ανά κλάδους της οικονομίας, οι τιμές της 
βενζίνης αυξήθηκαν κατά 48% σε σχέση με 
τον Μάιο του 2021.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ανακοινώ-
θηκε ότι ο πληθωρισμός στη Βρετανία δια-
μορφώθηκε στο 9,1% για τον Μάιο, και 
αυτός με τη σειρά σε υψηλό 40 ετών.

`
Νέους κανόνες για την επιστροφή
χρημάτων σε αεροπορικούς
ταξιδιώτες ανακοίνωσε η Canadian
Transportation Agency

Η 
ρυθμιστική αρχή μεταφορών του 
Καναδά στοχεύει να ενισχύσει 
τον χάρτη των δικαιωμάτων των 
επιβατών, θέτοντας αυστηρότε-

ρους κανόνες σχετικά με την αποζημίωση 
από τις αεροπορικές εταιρείες - αν και ορι-
σμένοι υποστηρικτές λένε ότι οι κανόνες υ-
πολείπονται των πλαισίων σε άλλες χώρες.
Οι νέοι κανονισμοί που ισχύουν από τις 8 
Σεπτεμβρίου θα απαιτούν από τους αερο-
μεταφορείς είτε να επιστρέφουν τα χρήματα 
στους επιβάτες είτε να τους κάνουν εκ νέου 
κράτηση, κατ’ επιλογή του ταξιδιώτη, εάν 
μια πτήση ακυρωθεί ή καθυστερήσει κατά 
τρεις ώρες ή περισσότερο, 
ανακοίνωσε την Τετάρτη η 
Καναδική Υπηρεσία Μετα-
φορών.
Προηγουμένως, το καθε-
στώς δικαιωμάτων των 
επιβατών απαιτούσε επι-
στροφές μόνο για διακοπές 
πτήσεων που ήταν υπό τον 
έλεγχο της αεροπορικής 
εταιρείας, οι οποίες απέ-
κλειαν καταστάσεις που 
κυμαίνονταν από καιρικές 
συνθήκες έως πόλεμο έως μη προγραμμα-
τισμένα μηχανικά προβλήματα.
«Αυτοί οι κανονισμοί θα καλύψουν το κενό 
στο καναδικό καθεστώς προστασίας των 
επιβατών αεροπορικών μεταφορών που 
τονίστηκε από την πανδημία COVID-19 και 
θα εξασφαλίσουν ότι ακόμη και όταν συμ-
βαίνουν ακυρώσεις και μεγάλες καθυστε-
ρήσεις που είναι εκτός ελέγχου της αεροπο-
ρικής εταιρείας, οι επιβάτες θα προστατεύ-
ονται εάν η αεροπορική εταιρεία δεν μπο-
ρεί να ολοκληρώσει το δρομολόγιό τους 
εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήμα-
τος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρόε-
δρος του πρακτορείου France Pegeot.
Οι κανονισμοί ταιριάζουν με τις πολιτικές 
που εφαρμόστηκαν από την Air Canada 
το 2021, δήλωσε ο εκπρόσωπος Peter 
Fitzpatrick.
Χιλιάδες Καναδοί αντιμετώπισαν μια σειρά 
από μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώ-
σεις πτήσεων, καθώς οι αεροπορικές εται-
ρείες και οι υπηρεσίες ασφαλείας και τελω-
νείων αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την 
έλλειψη προσωπικού εν μέσω της πρόσφα-

της αύξησης των ταξιδιών. Το πρόβλημα 
αναμένεται να αφήσει τους καλοκαιρι-
νούς ταξιδιώτες χωρίς προστασία από τους 
νέους κανόνες, οι οποίοι ισχύουν μέχρι το 
φθινόπωρο.
Οι κανονισμοί θα απαιτούν από τις αερο-
πορικές εταιρείες να προσφέρουν εκ νέου 
κράτηση ή επιστροφή χρημάτων εντός 30 
ημερών, εάν δεν μπορούν να κάνουν νέα 
κράτηση εντός 48 ωρών από την ακύρωση 
της πτήσης ή την καθυστέρηση τριών ωρών.
Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο τμήμα ενός 
εισιτηρίου πρέπει να καλύπτεται, συμπε-
ριλαμβανομένης «κάθε αχρησιμοποίη-

της πρόσθετης υπηρεσίας 
με πληρωμή», είπε η ρυθ-
μιστική αρχή. Και η επι-
στροφή χρημάτων πρέπει 
να είναι ίδια με την αρχική 
μέθοδο πληρωμής. Αυτό 
σημαίνει ότι μια αγορά με 
πιστωτική κάρτα δεν μπο-
ρούσε να επιστραφεί με 
ταξιδιωτικό κουπόνι, όπως 
έκαναν οι περισσότερες 
καναδικές αεροπορικές 
εταιρείες για σχεδόν ένα 

χρόνο ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2020, εν 
μέσω εκατοντάδων χιλιάδων ακυρώσεων 
που προκλήθηκαν από την πανδημία.
Ο Ian Jack, υποστηρικτής των δικαιωμά-
των των καταναλωτών στην Canadian 
Automobile Association, χαρακτήρισε την 
αναθεωρημένη ναύλωση «μια πολύ καλή 
αλλά περιορισμένη πρόοδο» στην προ-
στασία των επιβατών, επειδή ενώ οι αερο-
πορικές εταιρείες θα αναγκαστούν να πλη-
ρώσουν επιστροφές χρημάτων, μπορούν 
να αποφύγουν την καταβολή αποζημίω-
σης μεταξύ $400 και $1.000 σε παράγοντες 
εκτός του ελέγχου τους.
«Υπάρχει ένα κίνητρο εδώ για τους μεταφο-
ρείς να δηλώσουν μηχανικά προβλήματα. 
Ως επιβάτης, είναι πολύ δύσκολο για εσάς 
να το επιβεβαιώσετε ποτέ», είπε ο Τζακ.
Η ομάδα υπεράσπισής του καλεί την Οτάβα 
να αναθέσει στις αεροπορικές εταιρείες να 
δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με καθυ-
στερήσεις και ακυρώσεις, όπως κάνουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, για να ενθαρρύνουν 
τον ανταγωνισμό και να αποκαλύψουν 
τυχόν δυσανάλογους αριθμούς.
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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.

on all 2022 TUCSON
on select terms

Sales Event

Shift into

Finance† from: 

2.99%
on all 2022 KONA
on select terms

Finance† from: 

1.99%
on select 2022 ELANTRA
on select terms
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καναδάς

Δ
υο επιχειρηματίες του Οντάριο λέει ότι δάνεισε ο καθένας στον πρώην βουλευτή των 
Φιλελευθέρων Ρατζ Γκρέουαλ 200.000 δολάρια προτού προσκληθούν να συμμετά-
σχουν σε ένα ταξίδι στην Ινδία το 2018 με τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό. Ο ιδιο-
κτήτης του κέντρου ελαστικών στο Brampton, Andy Dhugga, είπε σε δικαστήριο της 

Οτάβα σήμερα ότι γνωρίζει την οικογένεια του Grewal εδώ και πολύ καιρό και ο Grewal του 
ζήτησε τα χρήματα το καλοκαίρι του 2017, λέγοντας ότι έπρεπε να εξοφλήσει ένα διαφορετικό 
δάνειο. Ένας πρώην πολιτικός στέλεχος των Φιλελευθέρων κατέθεσε νωρίτερα ότι ο Ντούγκα 
και ο επιχειρηματίας Γιουσούφ Γενιλμέζ, ο οποίος είπε στο δικαστήριο ότι δάνεισε επίσης χρή-
ματα στον Γκρέβαλ, ήταν και οι δύο στη λίστα των πέντε καλεσμένων που προσκλήθηκαν να 
συμμετάσχουν σε μια ιδιωτική συνάντηση με τον Τριντό στο Νέο Δελχί.
Ο πρώην βουλευτής αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για παραβίαση εμπιστοσύ-
νης, με το Στέμμα να ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε το πολιτικό του γραφείο για 
προσωπικό όφελος και πρόσφερε πρόσβαση στο ταξίδι με αντάλλαγμα χρή-
ματα που χρησιμοποίησε για να εξοφλήσει μεγάλα χρέη τζόγου. Ο Γκρέουαλ εξε-
λέγη για να εκπροσωπήσει το Μπράμπτον Ανατολικό για το κόμμα των Φιλελευ-
θέρων το 2015 και παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του τρία χρό-
νια αργότερα, όταν το πρόβλημά του με τον τζόγο ήρθε στο φως της δημοσιότητας. 
Ο πρώην βουλευτής έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία και δήλωσε κατά την παραίτησή 
του ότι είχε αναζητήσει θεραπεία για τον εθισμό του στον τζόγο και εξόφλησε όλα του τα χρέη.

Πρώην βουλευτής δανείστηκε 
χρήματα από επιχειρηματίες για 
να τους γνωρίσει τον Trudeau

Ο Καναδάς επενδύει 4,9 
δισεκατομμύρια δολάρια για 
τον εκσυγχρονισμό της άμυνας 
της Βόρειας Αμερικής

Η υπουργός Άμυνας Anita Anand 
λέει ότι ο Καναδάς θα επενδύσει 4,9 
δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 
έξι χρόνια για να εκσυγχρονίσει τα 
γηρασμένα αμυντικά συστήματα της 
Βόρειας Αμερικής.

Η 
Anand λέει ότι η χρηματοδότηση 
είναι η πρώτη από περίπου 40 
δισεκατομμύρια δολάρια που θα 
δαπανηθούν τα 

επόμενα 20 χρόνια για 
την αναβάθμιση του κοι-
νού συστήματος έγκαι-
ρης προειδοποίησης Η-
ΠΑ-Καναδά, γνωστό ως 
NORAD και για την αγο-
ρά άλλων στρατιωτικών 
πόρων για την προστασία 
της ηπείρου.
«Τα οικονομικά οφέλη που πρόκειται να 
δουν οι Καναδοί μέσω της προσθήκης των 
δεκάδων και χιλιάδων καναδικών θέσεων 
εργασίας, προσθέτοντας δισεκατομμύ-
ρια στο ΑΕΠ μας ετησίως, θα κάνουν τη 
διαφορά στην οικονομική ζωή των Κανα-
δών», δήλωσε η Anand τη Δευτέρα. 
Η ανακοίνωση σε μια αεροπορική βάση 
του Οντάριο έρχεται εν μέσω πολυάριθ-
μων προειδοποιήσεων από Αμερικανούς 
και Καναδούς στρατιωτικούς αξιωματού-
χους και ειδικούς ότι το NORAD δείχνει 
άσχημα την ηλικία του.

Η Anand είχε υποσχεθεί ένα ισχυρό 
πακέτο επενδύσεων για την αναβάθμιση 
του συστήματος που δημιουργήθηκε τη 
δεκαετία του 1950, το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για τον εντοπισμό εισερχόμενων 
αεροπορικών και θαλάσσιων απειλών στη 
Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων 
πυραύλων και αεροσκαφών.
«Καθώς τα αυταρχικά καθεστώτα απει-
λούν τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη 

που μας προστατεύει εδώ 
και δεκαετίες, και καθώς 
οι ανταγωνιστές μας ανα-
πτύσσουν νέες τεχνολο-
γίες όπως υπερηχητικούς 
και προηγμένους πυραύ-
λους κρουζ, υπάρχει επι-
τακτική ανάγκη εκσυγχρο-
νισμού των ικανοτήτων 
NORAD του Καναδά», είπε 

η Anand.
Η νέα χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει 
σχέδια για την κατασκευή νέων δικτύων 
ραντάρ για τον εντοπισμό απειλών που 
έρχονται πάνω από την Αρκτική, καθώς και 
συστήματα διοίκησης και ελέγχου, προηγ-
μένους πυραύλους αέρος-αέρος και άλλα.
Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ο Καναδάς θα 
συμμετάσχει επίσης στις Ηνωμένες Πολι-
τείες για την ενεργό άμυνα κατά των διη-
πειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων - ένα 
πρόγραμμα από το οποίο η Οττάβα απο-
κλείστηκε το 2005.

Η 
ετήσια κατάταξη, που καταρτίστηκε από τον Παγκόσμιο Δείκτη Ζωτικότητας 
2022 της Economist Intelligence Unit, περιγράφεται ότι μοιάζει πολύ πριν από 
την πανδημία με τη Βιέννη της Αυστρίας να ανακτά την πρώτη θέση μετά την 
πτώση πέρυσι λόγω περιορισμών για τον COVID, με το κλείσιμο μουσείων και 

εστιατορίων.
Εάν ζείτε στο Κάλγκαρυ ή στο Βανκούβερ, η πόλη σας βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα για 
τις πιο κατοικήσιμες πόλεις, ακολουθώντας μόνο τη Βιέννη, την Κοπεγχάγη, τη Δανία και 
τη Ζυρίχη της Ελβετίας. Το Τορόντο έχει υποχωρήσει από την τέταρτη στην όγδοη θέση 
συνολικά. Οι μόνες μη ευρωπαϊκές πόλεις που μπήκαν στο top 10 είναι η Οσάκα στην 
Ιαπωνία και η Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Οι βουλευτές  και η Γεροουσία 
εγκρίνουν το νομοσχέδιο για την 
«ακραία μέθη» 

Η 
Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε το νομοσχέδιο της φιλελεύθερης κυβέρνησης 
για την «ακραία μέθη», αφού χθες συμφώνησε να επισπεύσει την ψήφισή του.
Η Γερουσία μπορεί πλέον να κινηθεί ανά πάσα στιγμή για να ακολουθήσει μια 
παρόμοια διαδικασία και να εγκρίνει το νομοσχέδιο C-28 σε όλα τα στάδια με 

ομόφωνη πρόταση.
Όμως, κατά τη διάρκεια μιας επιτροπής ολόκληρο το βράδυ της Τρίτης για να μελετήσει 
την ουσία του νομοσχεδίου, αρκετοί γερουσιαστές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες στον 
υπουργό Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λαμέτι, εκφράζοντας αβεβαιότητα σχετικά με την προθυ-
μία τους να το επισημάνουν χωρίς περαιτέρω έλεγχο.
Το νομοσχέδιο θα τροποποιήσει τον Ποινικό Κώδικα για να δημιουργήσει ποινική ευθύνη 
σε περιπτώσεις βίαιου εγκλήματος όπου ο δράστης μπορεί να αποδείξει ότι βρισκόταν «σε 
κατάσταση αυτοπροκαλούμενης από αμέλεια ακραίας μέθης».
Η νέα γλώσσα θα αντικαταστήσει μια παρόμοια διάταξη που το Ανώτατο Δικαστήριο απέρ-
ριψε ως αντισυνταγματική τον Μάιο.
Στην εισήγησή του για την έγκριση του νομοσχεδίου, η Βουλή συμφώνησε να ορίσει ότι η 
επιτροπή δικαιοσύνης της θα μελετήσει σε βάθος την εφαρμογή του αυτό το φθινόπωρο, 
μια κίνηση που ο Λαμέτι είπε ότι είναι διαθέσιμη και στους γερουσιαστές.

Τρεις καναδικές πόλεις βρίσκονται στη 
λίστα των 10 πιο βιώσιμων στον κόσμο
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εδώ Κύπρος

Ε
νώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρ-
νακας κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιου-
νίου, ο γιατρός ο οποίος παρέσχε ηρεμι-
στική ένεση στην παραπονούμενη γυναί-

κα που κατήγγειλε τον Μητροπολίτη τέως Κιτίου 
Χρυσόστομο, 84 ετών, για άσεμνη επίθεση.
Κατά τον επίδικο χρόνο που φέρεται να διαπρά-
χθηκε το αδίκημα, δηλαδή το 1981, εντός της 
Μητρόπολης, η παραπονούμενη ήταν ανήλικη, 
δηλαδή 16 ετών. O Μητροπολίτης τέως Κιτίου 
δήλωσε μη παραδοχή στην κατηγορία της άσε-
μνης επίθεσης.
Στην κατάθεσή του ο γιατρός ανέφερε πως όταν 
απεβίωσε ο πατέρας της παραπονούμενης, ο δικός 
του πατέρας, που ήταν επίτροπος στον Μητροπο-
λιτικό Ναό Σωτήρος, θέλοντας να βοηθήσει την 
οικογένεια συμβούλεψε την μητέρα να ζητήσει 
χρηματική βοήθεια από την Μητρόπολη Κιτίου.
Πρόσθεσε πως ένα Σάββατο του τηλεφώνησαν να 
πάει στο σπίτι της οικογένειας επειδή η ανήλικη 
τότε παραπονούμενη, δεν ήταν καλά, σημειώνο-
ντας πως όταν μετέβη στην οικία, η κοπέλα ήταν 
σε κατάσταση υστερικής κρίσης.
Είπε ακόμα πως η κοπέλα του είχε αναφέρει ότι 

«νοιώθω τα γένια του στο πρόσωπο μου» και στη 
συνέχεια της χορήγησε ηρεμιστική ένεση.
Ο γιατρός σημείωσε πως η ανήλικη του ανέφερε 
πως ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου της επιτέθηκε 
στον καναπέ του γραφείου του, ότι έπεσε πάνω 
της και την φίλησε, και πως τότε άρχισε να φωνά-
ζει, ζητώντας να φύγει από τον χώρο.
Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η κοπέλα του ανέφερε 
επίσης ότι τελικά ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου 
της άνοιξε να φύγει, λέγοντας της «να μην πει 
τίποτε σε κανέναν, επειδή αυτό που έγινε δεν ήταν 
τίποτε».  
Αντεξετάζοντας τον μάρτυρα, ο Μιχάλης Πικής, 
συνήγορος υπεράσπισης του τέως Κιτίου, του 
υπέβαλε πως δεν θα μπορούσε να θυμάται αυτά 
που λέει 41 χρόνια μετά.
Ο γιατρός απάντησε πως δεν ξέχασε ποτέ αυτό 
που έγινε, το οποίο όπως εξήγησε δεν ανέφερε 
πουθενά, λόγω του ιατρικού απορρήτου, σημειώ-
νοντας πως δεν είναι ένα γεγονός που ξεχνάς, δεν 
συμβαίνει συχνά.
Το Δικαστήριο όρισε την 15η Ιουλίου ως ημερο-
μηνία για συνέχιση της ακροαματικής διαδικα-
σίας.

Υπόθεση τέως Μητροπολίτη Κιτίου: 
«Νιώθω τα γένια του στο πρόσωπο μου»

Υπόθεση Αριστοτέλους: Ενώπιον ποινικού 
ανακριτή αίτημα προστασίας βαρυποινίτη

Ο
ι θέσεις του ανώτερου αξιωματικού, για 
την καταγγελία της Διευθύντριας των φυ-
λακών, βρίσκονται πλέον ενώπιον της Υ-
πουργού Δικαιοσύνης.  

Παρόλο που είχε προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συνά-
ντηση με την Στέφη Δράκου, ο αξιωματικός δεν 
μετέβη στο Υπουργείο και έστειλε τις θέσεις του, με 
ηλεκτρονικό μήνυμα.
 Ο αξιωματικός ο οποίος σύμφωνα με τους ισχυ-
ρισμούς της Άννας Αριστοτέλους, συνωμότησε με 
βαρυποινίτη, για να εξασφαλίσει βίντεο που την 
πλήττει, είχε ζητήσει διορία μέχρι σήμερα, προκει-
μένου να συμβουλευτεί τους νομικούς του συμβού-
λους.  
Η Υπουργός Δικαιοσύνης τώρα, καλείται να αποφα-
σίσει κατά πόσο ο αξιωματικός, θα τεθεί σε διαθε-
σιμότητα. 
 Η πληροφόρηση αναφέρει ότι η κ. Δράκου θα βγά-
λει την ανακοίνωση εντός των επόμενων ωρών. 
 Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η ποινική 
έρευνα που άρχισε ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανί-
δης, με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα. 

 Ενώπιον του ποινικού ανακριτή θα κληθούν εκτός 
από τους εμπλεκόμενους και κρατικοί αξιωματού-
χοι. 
Σε συνέχεια, πάντως, και των χθεσινών προβλημα-
τισμών του νομικού Κρις Τριανταφυλλίδη, για τη 
διαφύλαξη της μαρτυρίας και του βαρυποινίτη, ο 
οποίος φέρεται να είχε ρόλο κλειδί στην υπόθεση, 
το ΣΙΓΜΑ πληροφορείται πως το εν λόγω πρόσωπο, 
φέρεται να κακοποιήθηκε εντός των φυλακών.
 Ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης, είχε θέσει χθες 
δημόσια τα ερωτήματα για το «που βρίσκεται αυτός 
ο άνθρωπος, εάν συνεχίζει να κρατείται στις Φυλα-
κές και αν του παρέχεται ασφάλεια», καθώς όπως 
είπε πρόκειται για σοβαρή υπόθεση.
 Οι πληροφορίες αναφέρουν πως φαίνεται να μην 
υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του δικηγόρου 
με τον βαρυποινίτη, ενώ σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες, ο ποινικός ανακριτής έχει ενώπιον του 
αίτημα της προστασίας του βαρυποινίτη, καθώς 
θεωρείται ότι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται 
δεν είναι καθόλου υποβοηθητικό στην αμεροληψία 
της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί.

Τ
ο 2021 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην κατανάλωση παρά-
νομων τσιγάρων στην Κύπρο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
ετήσιας ανεξάρτητης Έκθεσης της KPMG που διενεργήθηκε για 
λογαριασμό της Philip Morris International. 

Σε επίπεδο Ε.Ε. η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων αυξήθηκε κατά 
3,9% το 2021, φτάνοντας τα 35,5 δισ. τσιγάρα (1,3 δισ. περισσότερα 
παράνομα τσιγάρα συγκριτικά με το 2020), με τη Γαλλία να καταγράφει 
σημαντική αύξηση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων και να δια-
τηρεί την πρώτη θέση.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση της KPMG:

 ª     Συνολικά, το 2021 τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχασαν έσοδα ύψους 
10,4 δισ. ευρώ εξαιτίας του παράνομου εμπορίου τσιγάρων. 

 ª     Το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων στην Ε.Ε. ανήλθε στο 8,1% 
της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων.

 ª     Η παράνομη αγορά στην Ε.Ε. ενισχύθηκε κυρίως από τα παραποι-
ημένα τσιγάρα, η κατανάλωση των οποίων σημείωσε αύξηση 19% το 
2021, φτάνοντας τα 12,3 δισ. τσιγάρα.

 ª     Η αύξηση στην αγορά παράνομων τσιγάρων στην Ευρώπη, οφεί-
λεται σε σημαντικό βαθμό στην άνοδο κατά 33% που σημείωσε η κατα-
νάλωση παραποιημένων τσιγάρων στη Γαλλία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης σχετικά με το παράνομο εμπόριο 
τσιγάρων στην Κύπρο

 ª     Συνολικά καταναλώθηκαν 140 εκατ. παράνομα τσιγάρα το 2021.
 ª     Το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων ανήλθε στο 14,4% της 

συνολικής κατανάλωσης.
 ª     Τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία το 2021 αγγίζουν τα 24 

εκατ. ευρώ.
«Είναι ζωτικής σημασίας να προστατέψουμε τους καταναλωτές από τα 
παράνομα προϊόντα. Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος από το παρά-
νομο εμπόριο τσιγάρων μάς αφορά όλους», σημείωσε ο κ. Σταύρος Δρα-
κουλαράκος, Γενικός Διευθυντής της Philip Morris Cyprus, συμπληρώ-
νοντας πως «Η παράνομη αγορά τσιγάρων συνεχίζει να στερεί από τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. σημαντικά έσοδα που τα έχουν ανάγκη, ιδιαιτέρως 
τώρα την περίοδο της έντονης κρίσης. Ταυτόχρονα, ζημιώνει τις νόμιμες 
επιχειρήσεις και ευνοεί το οργανωμένο έγκλημα. H Πολιτεία, οι διωκτι-
κές Αρχές και οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσμα-
τικά για την καταπολέμηση αυτής της παράνομης πρακτικής».    
Με αφορμή τη νέα Έκθεση, ο κ. Gregoire Verdeaux, Ανώτερος Αντιπρό-
εδρος Εξωτερικών Υποθέσεων της Philip Morris International, δήλωσε: 
«Οι απώλειες των φορολογικών εσόδων θα περιορίσουν τη δυνατότητα 
των κυβερνήσεων να επενδύουν σε τομείς όπως η δημόσια ασφάλεια, 
οι δημόσιες υπηρεσίες ή οι υποδομές, σε μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι 
πολίτες είναι αντιμέτωποι με πολύ υψηλές τιμές σχεδόν σε όλα τα βασικά 
αγαθά. Ο κίνδυνος να στραφούν οι ενήλικοι καπνιστές —ειδικά εκείνοι 
που ανήκουν στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα— στο παράνομο 
εμπόριο είναι πλέον πολύ μεγάλος. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο 
επιτακτική την ανάγκη να γίνουν τα νέα καινοτόμα προϊόντα καπνού, 
διαθέσιμα και προσιτά -όπου δεν είναι- ώστε να μπορούν  οι ενήλικοι 
καπνιστές να προβούν σε καλύτερες επιλογές, αντί να προμηθεύονται 
τσιγάρα από την παράνομη αγορά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να 
δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές, ώστε να μην χρειάζεται να στρα-
φούν στα παράνομα τσιγάρα. Αυτό σημαίνει εστίαση στην εκπαίδευση, 
την ευαισθητοποίηση και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας καλύτερων 
εναλλακτικών, όπως τα επιστημονικά τεκμηριωμένα καινοτόμα προϊ-
όντα καπνού. Το να γίνουν προσβάσιμα ως καλύτερη επιλογή για εκα-
τομμύρια ενήλικες καπνιστές στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν σταματούν το 
κάπνισμα θα πρέπει να είναι η κοινή μας προτεραιότητα».

Η Κύπρος κατέγραψε σημαντική 
αύξηση στην κατανάλωση 
παράνομων τσιγάρων το 2021
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

«Αν δεν διατηρηθεί η 
σοβαρότητα εκ μέρους των 
συντεχνιών, της Κυβέρνησης 
και των εργοδοτών, θα 
μπούμε σε πολύ μεγάλες 
περιπέτειες»

Μ
παίνουμε σε μια νέα 
εποχή αβεβαιότητας 
και η μόνη βεβαιό-
τητα είναι η αβεβαι-

ότητα» δήλωσε ο Υπουργός Οικο-
νομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης 
ενώπιον των συνέδρων που πα-
ρευρέθηκαν στο 14ο Παγκύπριο 
Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελευ-
θέρων Εργατικών Σωματείων Η-
μικρατικών Οργανισμών (ΟΗΟ- 
ΣΕΚ).
Στην ομιλία του στο Συνέδριο ο 
Υπουργός Οικονομικών έκανε 
αρχικά μια εκτενή αναφορά στη 
συνεργασία που είχε τα τελευταία 
σχεδόν δέκα χρόνια με την ΣΕΚ και 
στα επιτεύγματα που έχουν γίνει 
σε πολλά ζητήματα, ενώ ιδιαίτερη 
αναφορά έκανε για την εκλιπούσα 
Υπουργό Ζέτα Αιμιλιανίδου και τη 
μεγάλη της συμβολή στα εργασι-
ακά δρώμενα του τόπου.
Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, ο κ. 
Πετρίδης είπε πως ο κοινωνικός 
διάλογος άρχισε από την πρώτη 
μέρα της παρούσας διακυβέρ-
νησης υπό δύσκολες συνθήκες 
καθώς μια δεξιά Κυβέρνηση αντι-
καθιστούσε μια αριστερή. Είπε 
πως αυτή ήταν μια ευκαιρία που 
έψαχναν κάποιοι να «σκοτώσουν 
τον συνδικαλισμό», αλλά η Κυβέρ-
νηση τους έχει διαψεύσει καθώς 
σεβάστηκε πλήρως τα εργασιακά 
θέσμια και τις πρόνοιες του κοι-
νωνικού διαλόγου, ακόμα και την 
περίοδο της πανδημίας που ανα-
γκάστηκε να κλείσει πλήρως την 
οικονομία.
Είπε πως οι συσκέψεις κατά την 
περίοδο εκείνη με την Υπουργό 
Εργασίας και τον Υπουργό Οικο-
νομικών ήταν καθημερινές και 
ήταν η αγαστή συνεργασία ανά-
μεσα σε Υπουργείο Οικονομικών, 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικούς Εταίρους που βοήθησε να 
εξέλθουν από την κρίση της παν-
δημίας γρηγορότερα και αποτε-
λεσματικότερα, στηρίζοντας τις 
επιχειρήσεις για να μην κλείσουν 
αλλά παράλληλα και τους εργα-
ζόμενους και τους μισθούς τους 
με ένα κονδύλι πέραν του ενός δις 
ευρώ.
Είπε πως η πιο φιλολαϊκή πολι-
τική της Κυβέρνησης είναι η μεί-
ωση της ανεργίας, καθώς παρέ-
λαβε 17% ανεργία και τη μείωσε 
στο 7%.
«Έχουμε αποδείξει ότι πάντα 
πορευόμαστε με 
τον κοινωνικό διά-
λογο, ότ ι πάν τα 
σ ε β ό μ α σ τ ε  τ α 
εργασιακά θέσμια 
και δεν θα παρεκ-
κλίνουμε στο παρά 
πέντε της θητείας 
μας από αυτή την 
προσπάθεια», είπε.
«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή 
αβεβαιότητας. Η μόνη βεβαιό-
τητα για το μέλλον είναι η αβεβαι-
ότητα», είπε ο κ. Πετρίδης σημει-
ώνοντας πως για αυτό αν δεν δια-
τηρηθεί η σοβαρότητα και εκ 
μέρους των συντεχνιών και εκ 
μέρους της Κυβέρνησης και των 
εργοδοτών, θα μπούμε σε πολύ 
μεγάλες περιπέτειες.
Σημείωσε πως είναι τιμή του που 
τα τελευταία δέκα χρόνια συνερ-
γάστηκε με την ΣΕΚ, η οποία είναι 
από τις πιο σοβαρές συντεχνίες, 
που έχει ρεαλισμό και πίστη στην 
προάσπιση των εργαζομένων. 
«Χαίρομαι που πολλές φορές με 
την ΣΕΚ και την ΠΕΟ βρίσκουμε 
όλες αυτές τις συναινέσεις», είπε.

Συμφωνούν με τις οικονο-
μικές κυρώσεις της ΕΕ κα-
τά της Ρωσίας οι Κύπριοι
Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των 
Ευρωπαίων θεωρούν την συμ-
μετοχή της χώρας τους στην ΕΕ 
ως «κάτι καλό». Πρόκειται για το 
υψηλότερο αποτέλεσμα από το 

2007, όταν το αντίστοιχο ποσοστό 
είχε ανέλθει στο 58%. Θετικά βλέ-
πει την ιδιότητα μέλους της ΕΕ η 
απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών 
σε όλες τις χώρες εκτός από την 
Ελλάδα και τη Σλοβακία, όπου οι 
περισσότεροι ερωτηθέντες (43% 
στην Ελλάδα) απαντούν ότι δεν 
είναι «ούτε κάτι καλό, ούτε κάτι 
κακό».
Με 10 μονάδες διαφορά από την 
Ελλάδα, στην Κύπρο το 53% βλέ-
πει θετικά την συμμετοχή της 
χώρας στην ΕΕ. Σε σύγκριση με 
την τελευταία έρευνα του ΕΚ που 
πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 

2021, τα αποτελέ-
σματα έχουν αυξη-
θ ε ί  σ η μ α ν τ ι κά 
στις περισσότερες 
χώρες, ιδίως στη 
Λιθουαν ία  (+20 
ποσοστιαίες μονά-
δες), τη Μάλτα (+12) 
και την Εσθονία (+9).

Το 52% των Ευρωπαίων σήμερα 
έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, 
έναντι 12% που έχει αρνητική. 
Το αποτέλεσμα αυτό σημειώνει 
αύξηση 3 μονάδων από τον Νοέμ-
βριο-Δεκέμβριο του 2021, ενώ 
ταυτόχρονα, αποτελεί το καλύ-
τερο αποτέλεσμα που έχει κατα-
γραφεί σε έρευνα του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου από το 2007. Τα 
εθνικά αποτελέσματα για θετική 
εικόνα της ΕΕ κυμαίνονται από 
76% στην Ιρλανδία έως 32% στην 
Ελλάδα. Το ποσοστό τον Κυπρίων 
οι οποίοι έχουν θετική εικόνα για 
την ΕΕ φτάνει το 42%.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Roberta Metsola (link 
is external), εκφράζοντας την ικα-
νοποίησή της για τα αποτελέσματα 
της έρευνας, δήλωσε ότι «με τον 
πόλεμο να έχει επιστρέψει στην 
ήπειρό μας, οι Ευρωπαίοι αισθά-
νονται ασφαλέστεροι ως τμήμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δυνα-
τούς δεσμούς με την ελευθερία, 
είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν 
τις αξίες μας και συνειδητοποι-

ούν ολοένα και περισσότερο ότι 
η δημοκρατία μας δε θα πρέπει να 
θεωρείται πια δεδομένη.»
Τα πρόσφατα γεγονότα επηρέα-
σαν επίσης την εικόνα που έχουν 
οι Ευρωπαίοι για άλλους σημαντι-
κούς δρώντες στη διεθνή σκηνή. 
Σε επίπεδο ΕΕ μόνο το 10% βλέπει 
θετικά την Ρωσία, σε σύγκριση με 
το 30% την τελευταία φορά που 
τέθηκε η ίδια ερώτηση το 2018. Το 
36% των Κυπρίων ερωτηθέντων 
βλέπει τη Ρωσία θετικά, σημειώ-
νοντας αξιοσημείωτη διαφορά 
από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη 
δεύτερη χαμηλότερη κατάταξη 
της σχετικής λίστας βρίσκεται η 
Κίνα σε επίπεδο ΕΕ, με 22% (-14 
μονάδες). Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι 
έχουν θετικότερη εικόνα για το 
Ηνωμένο Βασίλειο με 65% (+1) και 
ακολουθούν οι ΗΠΑ με 58% (+13 
). Όσον αφορά την Τουρκία, το 
28% των Ευρωπαίων πολιτών έχει 
θετική άποψη, ενώ το ποσοστό 
των Κυπρίων που βλέπει θετικά 
την Τουρκία φτάνει το 9% και στην 
Ελλάδα μόλις το 4%.
Οι περισσότεροι πολίτες αντιλαμ-
βάνονται τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία ως θεμελιώδη αλλαγή: 61% 
των Ευρωπαίων δεν είναι πεπει-
σμένο ότι η ζωή τους θα παραμεί-
νει αμετάβλητη - με το ποσοστό 
να «σκαρφαλώνει» στο 80% στην 
Κύπρο και στο 86% στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσί-
ευσε την περασμένη εβδομάδα 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (link is 
external), οκτώ στους δέκα ερω-
τηθέντες (80%) συμφωνούν με την 
επιβολή οικονομικών κυρώσεων 
στη ρωσική κυβέρνηση, καθώς 
και σε ρωσικές εταιρείες και ιδι-
ώτες - με το ποσοστό να μειώνε-
ται στο 70% στην Ελλάδα και στο 
54% στην Κύπρο. Η πλειονότητα 
των πολιτών σε 22 κράτη μέλη 
είναι ικανοποιημένη με την αντί-
δραση της ΕΕ στη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, με την Κύπρο 
(48%) και την Ελλάδα (44%) 
ωστόσο να βρίσκονται μεταξύ των 
εξαιρέσεων.

Στοχεύοντας στην ορθή ενημέ-
ρωση και την ευαισθητοποίηση 
των εθνοφρουρών για θέματα 
οδικής ασφάλειας, αλλά και στην 
εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να 
αποτρέπονται τα σοβαρά και 
θανατηφόρα οδικά ατυχήματα με 
την εμπλοκή νέων, οι Υπουργοί 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, Άμυ-
νας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης και 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 
κα Στέφη Δράκου επισκέφθηκαν 
σήμερα το Στρατόπεδο «Ηλίας 
Παπακυριακού», στην Λευκωσία.
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, αναφερόμε-
νος στο Στρατηγικό Σχέδιο Οδι-
κής Ασφάλειας της Κύπρου για 
την περίοδο 2021-2030, επεσή-
μανε ότι βασικός μας στόχος είναι 
«η μείωση κατά 50% των οδικών 
θανάτων και τραυματισμών μέχρι 
το 2030, ακολουθώντας τους στό-
χους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία έχει υιοθετήσει το “Όραμα 
Μηδέν”, με στόχο να πλησιάσει 
όσο το δυνατόν περισσότερο σε 
μηδενικό αριθμό οδικών θανά-
των στην επικράτειά της μέχρι το 
2050».
Μιλώντας για τις ιδιαιτερότητες 
στον τομέα της οδικής ασφάλειας 
που παρουσιάζει η Κύπρος, ο κ. 
Υπουργός είπε πως «η συντρι-
πτική πλειονότητα των οδικών 
θανάτων και των σοβαρών τραυ-
ματισμών καταγράφεται στους 
αστικούς δρόμους, ενώ το ποσο-
στό οδικών θανάτων και σοβα-
ρών τραυματισμών μοτοσικλετι-
στών είναι εξαιρετικά υψηλό». Την 
ίδια ώρα, ο κ. Καρούσος ανέφερε 
πως οι κυριότερες και σοβαρό-
τερες παραβάσεις στους κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας αφορούν 
την παραβίαση των ορίων ταχύτη-
τας, την οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλ και άλλων ουσιών, την 
παραβίαση του κόκκινου φωτει-
νού σηματοδότη, τη μη χρήση 
ζώνης ασφάλειας ιδιαίτερα στα 
πίσω καθίσματα, τη μη χρήση 
παιδικών συστημάτων συγκρά-
τησης, τη μη χρήση κράνους, τη 
χρήση κινητού χωρίς ελεύθερα 
χέρια, αλλά και την εκτεταμένη 
παράνομη στάθμευση.

Καρούσος: Στόχος η 
μείωση των οδικών 
θανάτων κατά 50% 
μέχρι το 2030

ΥΠΟΙΚ: Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αβεβαιότητας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύ-
ρωσε σήμερα ως αντισυνταγματικό έ-
ναν νόμο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης 
που αφορούσε την οπλοκατοχή, επικυ-

ρώνοντας εν παρόδω το δικαίωμα των Αμερι-
κανών να κυκλοφορούν οπλισμένοι έξω από 
το σπίτι τους.
H απόφαση έρχεται ένα μήνα μετά  το μακε-
λειό στο δημοτικό σχολείο Ρομπ της κοινότητας 
Ουβάλντε στην πολιτεία του Τέξας, εκεί όπου 
στις 24 Μαίου ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος 
άνοιξε πυρ και σκότωσε 19 παιδιά και δύο 
δασκάλες.
Η απόφαση αυτή, που ελήφθη με ψήφους 6 
έναντι 3, έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ 
βρίσκονται ακόμη υπό το σοκ των αιματηρών 
επιθέσεων ενόπλων, μεταξύ των οποίων και μία 
σε δημοτικό σχολείο του Τέξας, όπου σκοτώθη-
καν 21 μικροί μαθητές και δάσκαλοι.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγμα-
τικό τον νόμο που ίσχυε από το 1913 και απαγό-
ρευε να κυκλοφορεί κανείς δημοσίως έχοντας 
επάνω του κρυμμένο ένα όπλο. Σύμφωνα με το 
σκεπτικό των δικαστών, ο νόμος παραβιάζει το 
δικαίωμα των Αμερικανών στην οπλοκατοχή, 
όπως ορίζεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του 
Συντάγματος.
Υπέρ της απόφασης ψήφισαν οι έξι συντηρητι-
κοί δικαστές και κατά οι τρεις 
προοδευτικοί.
Με την απόφαση αυτή ανα-
τρέπεται η ετυμηγορία ενός 
κατώτερου δικαστηρίου 
στο οποίο είχαν προσφύγει 
δύο ιδιοκτήτες όπλων και το 
παράρτημα της Εθνικής Ένω-
σης Όπλων (NRA) στη Νέα 
Υόρκη, ενός ισχυρού λόμπι 
που διατηρεί δεσμούς με το 
Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Για «μαύρη ημέρα» κάνει λόγο η κυ-
βερνήτρια 
Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ 
χαρακτήρισε «απολύτως σοκαριστική» την 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που επι-
τρέπει στους πολίτες να κυκλοφορούν έχοντας 
επάνω τους κρυμμένα όπλα και δήλωσε ότι 
«λυπάται που ήρθε αυτή η μαύρη ημέρα».
Νωρίτερα σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο, με 
ψήφους 6 έναντι 3, έκρινε αντισυνταγματικό 
έναν νόμο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που 
περιόριζε το δικαίωμα των πολιτών να φέρουν 
κρυμμένα όπλα σε δημόσιους χώρους. Έδωσε 
κατά συνέπεια το δικαίωμα στους Νεοϋορκέ-

ζους να βγαίνουν οπλισμένοι από το σπίτι τους.
«Είναι σκανδαλώδες, είναι απολύτως σκανδα-
λώδες το γεγονός ότι μας αφαιρείται το δικαί-
ωμα να έχουμε λογικούς περιορισμούς» σε ό,τι 
αφορά τα πυροβόλα όπλα, είπε στους δημοσιο-
γράφους η κυβερνήτρια. «Λυπάμαι πάρα πολύ 
που ήρθε αυτή η ημέρα», πρόσθεσε σε συνέ-
ντευξή Τύπου που παραχώρησε.
Το πανίσχυρο λόμπι NRA που προωθεί την 
οπλοκατοχή έκανε λόγο για «νίκη» σε μια ανάρ-
τηση στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι οι ανώ-
τατοι δικαστές έκριναν «αντισυνταγματικούς» 
τους περιορισμούς που προβλέπονταν από τον 
νόμο στη Νέα Υόρκη.
«Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα 
να φέρει κανείς όπλα δεν σταματάει στην πόρτα 
του σπιτιού του», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την 
ανάρτηση με ένα εικονίδιο που συμβολίζει τη 
«γιορτή».
Η απόφαση αυτή θεωρείται πλήγμα για όσους 
υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί ένα 
λογικότερο πλαίσιο για την οπλοκατοχή και 
πιστεύεται ότι θα περιπλέξει τις προσπάθειές 
τους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε 
«βαθύτατα απογοητευμένος» από την Από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το οποίο 
ακύρωσε έναν νόμο της Πολιτείας της Νέας 

Υόρκης που περιόριζε το 
δικαίωμα των πολιτών να 
φέρουν κρυμμένα όπλα σε 
δημόσιους χώρους.
Η απόφαση, που επισφρα-
γίζει το δικαίωμα των Αμερι-
κανών να βγαίνουν οπλισμέ-
νοι από το σπίτι τους «είναι 
αντίθετη με τη λογική και το 
Σύνταγμα» εκτίμησε σε ανα-
κοίνωσή του ο πρόεδρος 

Μπάιντεν. Παράλληλα κάλεσε «όλους τους 
Αμερικανούς (…) να ακουστεί η φωνή τους για 
την ασφάλεια των πυροβόλων όπλων» επειδή, 
όπως υπογράμμισε, «διακυβεύονται ζωές».
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς εξέ-
φρασε τον φόβο ότι με την απόφαση που πήρε 
σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο θα πυροδοτη-
θεί «ένα κύμα βίας».
«Θα συνεργαστούμε για να περιορίσουμε τους 
κινδύνους που δημιουργεί αυτή η απόφαση 
επειδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετα-
τραπεί η Νέα Υόρκη σε Φαρ Ουέστ», ανέφερε ο 
Δημοκρατικός δήμαρχος και πρώην αστυνομι-
κός. Ο Άνταμς έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι 
η αντιμετώπιση της βίας των πυροβόλων όπλων 
θα είναι η προτεραιότητα της θητείας του.

Σ
αν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η 
είδηση στη Γαλλία ότι η ελληνι-
κής καταγωγής Χρυσούλα Ζα-
χαροπούλου, υφυπουργός Ανά-

πτυξης, Γαλλοφωνίας και Διεθνών Συ-
νεργασιών της κυβέρνησης Μακρόν, 
βρίσκεται στο στόχαστρο εισαγγελικής 
έρευνας μετά τις κατηγορίες σε βάρος 
της για δύο βιασμούς. Οι πράξεις της 
φέρονται να διαπράχθηκαν στο πλαίσιο 
των καθηκόντων της ως γυναικολόγου.
Το θέμα αποκάλυψε χθες το γαλλικό 
περιοδικό «Marianne,» σύμφωνα με το 
οποίο, σχετική έρευνα έχει ξεκινήσει η 
Εισαγγελία του Παρισιού. Σύμφωνα με 
πληροφορίες που επικαλείται το περιο-
δικό, έχουν υποβληθεί δύο καταγγελίες 
για βιασμό σε βάρος της 46χρονης Χρυ-
σούλας Ζαχαροπούλου. 
Όπως αναφέρει το γαλλικό δίκτυο 
BFMTV, τον τελευταίο μήνα κατατέθη-
καν δύο μηνύσεις σε βάρος της από δύο 
γυναίκες, για «διείσδυση χωρίς συναί-
νεση», στο πλαίσιο της άσκησης του 
επαγγέλματός της ως γυναικολόγου με 
τις γυναίκες να ισχυρίζονται ότι ένιω-
σαν πως υπέστησαν βιασμό.
Η πρώτη καταγγελία σε βάρος της Ζαχα-
ροπούλου έγινε στις 25 Μαΐου ενώ η 
εισαγγελία του Παρισίου ανέφερε στο 
περιοδικό «Marianne» ότι ξεκίνησε μια 
έρευνα δύο ημέρες αργότερα, στις 27 
Μαΐου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβε-
βαιώθηκαν από την εισαγγελία, η δεύ-
τερη μήνυση υποβλήθηκε στις 16 Ιου-
νίου, ενώ και τα δύο περιστατικά φέρο-
νται να έγιναν «σε ιατρικό περιβάλλον» 
το 2016 σε βάρος ενήλικης γυναίκας.
Η ελληνικής καταγωγής υφυπουργός 

του Μακρόν κατηγορείται ότι πραγμα-
τοποίησε ιατρικές διαδικασίες, συμπε-
ριλαμβανομένης της κολπικής ή πρω-
κτικής διείσδυσης, χωρίς να έχει λάβει 
προηγουμένως τη συγκατάθεση των 
ασθενών της, όπως σχολιάζει ο γαλλι-
κός Τύπος.
Στο μεταξύ, μία πρώην ασθενής της 
γυναικολόγου, με το ψευδώνυμο 
«Jade», μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο 
επισημαίνοντας ότι είχε επισκεφθεί την 
κυρία Ζαχαροπούλου με αφορμή το 
πρόβλημα της ενδομητρίωσης που αντι-
μετώπιζε.
Η «Jade», που σήμερα είναι 26 ετών 
και ζει στην περιοχή του Παρισιού, είχε 
ραντεβού με την γιατρό στο ιατρείο 
της το 2016, μόνο που η εξέταση έγινε 
παρουσία ενός ασκούμενου γιατρού.
Σύμφωνα με τα όσα αφηγείται η 26χρονη 
Γαλλίδα, η γυναικολόγος «ανάγκασε τον 
ασκούμενο γιατρό να την εξετάσει».
«Εκείνη έν ιωθε ότ ι δεν αισθανό-
μουν καθόλου άνετα, ούτε εκείνος, 
το σώμα μου ήταν κλειστό, μπλοκα-
ρισμένο, το ένιωθε», όπως η αναφέ-
ρει η «Jade». «Τότε ήρθε η σειρά της. 
Μου είπε, χρησιμοποιώντας γνωστούς 
όρους: “Θα πρέπει να ανοίξεις. Εγώ, δεν 
είμαι αυτός”. Προσπαθούσε, προσπα-
θούσε, δεν ήταν καθόλου χαρούμενη. 
Εγώ ήμουν πολύ νευρική και μπλοκαρι-
σμένη», πρόσθεσε.
Η νεαρή γυναίκα είπε ότι δεν θυμάται 
αν η γυναικολόγος είχε λάβει τη συγκα-
τάθεσή της πριν την εξετάσει. Υποστη-
ρίζει πάντως ότι βίωσε αυτό το γεγονός 
«τουλάχιστον ως σεξουαλική επίθεση», 
αν και μέχρι τώρα δεν έχει υποβάλει 
καταγγελία σε βάρος της.

Η Ελληνίδα υφυπουργός του 
Μακρόν αντιμετωπίζει δύο 
καταγγελίες για βιασμό 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 
ανατρέπει τη νομοθεσία περί 
όπλων στη Νέα Υόρκη: Οι πολίτες 
μπορούν να οπλοφορούν 
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Μ
ετά το «χαστούκι», όπως ερμή-
νευσαν τα γαλλικά μέσα ενημέ-
ρωσης τα αποτελέσματα για την 
παράταξή του στις βουλευτικές 

εκλογές, ο Εμανουέλ Μακρόν στο διάγγελ-
μά του, σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη 
χώρα του και έχοντας προχωρήσει σε μαρα-
θώνιες συνομιλίες με τους αρχηγούς μεγάλων 
κομμάτων, έστειλε το μήνυμα ότι μια κυβέρ-
νηση εθνικής ενότητας δεν δικαιολογείται για 
την ώρα, ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να α-
ναλάβει τις ευθύνες της ώστε να κυβερνηθεί 
η Γαλλία.
«Οι περισσότεροι αρχηγοί απέκλεισαν το 
ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης εθνικής ενό-
τητας. Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας δεν 
δικαιολογείται μέχρι σήμερα. Πολλοί έχουν 
εκφράσει την επιθυμία να αναλάβουν δράση 
για σημαντικά ζητήματα, όπως η αγοραστική 
δύναμη ή η ασφάλεια. Είναι δυνατό να βρε-
θεί μια μεγαλύτερη  πλειοψηφία για να δρά-
σουμε» τόνισε ειδικότερα ο Γάλλος πρόεδρος. 
Πρόσθεσε, επίσης, ότι εναπόκειται στη βού-
ληση των πολιτικών δυνάμεων ο σχηματισμός 
κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Στο ίδιο μήνυμά του, ο Μακρόν εστίασε στην 
ανάγκη υλοποίησης μεταρρυθμίσεων αλλά 
και στη θέσπιση έκτακτων μέτρων για την 
ακρίβεια.
Έκανε λόγο για την ανάγκη να ξεπεραστούν 
οι πολιτικές διαφορές ώστε να επικρατήσει η 
«διαύγεια και υπευθυνότητα».
«Με εκλέξατε τον Απρίλιο επί τη βάσει ενός 
ξεκάθαρου προγράμματος» δήλωσε ο 
Mακρόν ο οποίος αναφερόμενος στις βουλευ-
τικές εκλογές τόνισε ότι δεν μπορεί να αγνο-
ήσει τις σημαντικές πολιτικές διαφορές που 
αναδείχθηκαν, ούτε όμως και το εξαιρετικά 
μεγάλο ποσοστό της αποχής.
Συνεχίζοντας, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι - 
όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
- δεν υπάρχει στη Γαλλία απόλυτη κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία ενός κόμματος και συνε-
πώς θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος πολι-
τικής συνεννόησης. Ο Εμάνουελ Μακρόν 
δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να διευρύνει 
την παράταξή του αλλά και να υιοθετεί απο-
φάσεις που κατά περίπτωση θα συγκεντρώ-
νουν την πλειοψηφία στην γαλλική Εθνοσυ-
νέλευση.

Έ
νας 15χρονος έφηβος σκοτώθηκε 
και τρεις ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά 
τους και ένας αστυνομικός, τραυμα-
τίστηκαν από σφαίρες το βράδυ της 

Κυριακής (19/6) στην πόλη της Ουάσινγκτον 
έπειτα από μια συναυλία, ανακοίνωσε η α-
στυνομία.
Πριν τους πυροβολισμούς δύο άλλα περι-
στατικά προκάλεσαν πανικό μεταξύ των 
ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για 
μια συναυλία, για την οποία δεν είχε χορη-
γηθεί άδεια, με την ευκαιρία της γιορτής 
Juneteenth, της επετείου από την κατάρ-
γηση της δουλείας στις ΗΠΑ, στις 19 Ιου-
νίου 1865.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στην 
προσπάθειά τους να φύγουν από το σημείο, 
εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας της 
Ουάσινγκτον Ρόμπερτ Κόντι.
Τότε οι δυνάμεις της τάξης διέκοψαν τη 
συναυλία. Αμέσως μετά και παρά την 
παρουσία στο σημείο ισχυρών δυνάμεων 
της αστυνομίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί 
και ένας έφηβος σκοτώθηκε, πρόσθεσε 
ο Κόντι. Ένας αστυνομικός και δύο πολί-
τες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε 
νοσοκομείο.
Δεν σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών 
και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περι-
στατικό δεν έχει βρεθεί, σημείωσε ο ίδιος.

διεθνή νέα

Διάγγελμα Μακρόν: Mια κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας δεν δικαιολογείται - Να 
διευρύνουμε την παράταξη 

Τραγωδία σε συναυλία στην 
Ουάσινγκτον: Ένας 15χρονος νεκρός από 
πυροβολισμούς και τρεις τραυματίες

Νέα Υόρκη: Κατέσχεσαν θορυβώδεις 
μηχανές και τις ισοπέδωσαν με μπουλντόζα 

Ο 
δήμος της Νέας Υόρκης επέλε-
ξε να καταστρέψει περίπου 100 
«επικίνδυνα οχήματα» που κα-
τέσχεσε γιατί είναι παράνομα.

Πρόκειται για 92 μηχανές για κίνηση 
εκτός δρόμου (ATV), τις οποίες ο δήμος 
κατέστρεψε με μπουλντόζα για να μην 
καταλήξουν ξανά στους δρόμους. Όλα 
είναι οχήματα τύπων που είναι απαγορευ-
μένοι στη Νέα Υόρκη.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς 

δήλωσε ότι τα οχήματα «είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνα».
Όπως είπε ακόμη η πόλη έχει κηρύξει 
πόλεμο σε αυτά τα χωρίς άδεια οχήματα 
και έκανε λόγο για τον «ηράκλειο άθλο» 
της αστυνομίας της πόλης να «ξεφορτω-
θεί η πόλη αυτά τα θορυβώδη, εκφοβι-
στικά και παράνομα οχήματα».
Μόνο μέσα στο 2022 η αστυνομία στη 
Νέα Υόρκη έχει μαζέψει 900 ATV, αριθ-
μός αυξημένος κατά 88% από πέρυσι.
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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 τα παιδιά δαγκώνουν;

Τ
ο δάγκωμα είναι πολύ κοινό στα νή-
πια και αποτελεί φυσιολογικό μέρος 
της ανάπτυξης του παιδιού. Ευτυχώς, 
τα παιδιά που δαγκώνουν συνήθως 

σταματούν μόλις μάθουν άλλους τρόπους να 
εκφράζονται.Το δάγκωμα είναι ένα φυσιολο-
γικό μέρος της παιδικής ανάπτυξης και δεν εί-
ναι απαραίτητα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. 
Μερικοί από τους κύριους λόγους για τους ο-
ποίους τα παιδιά δαγκώνουν περιλαμβάνουν:
• εξερεύνηση — πολύ μικρά παιδιά (αυτά 
ηλικίας 6-12 μηνών) συχνά δαγκώνουν μόνο 
και μόνο για να δουν τι συμβαίνει
• οδοντοφυΐα — το να δαγκώνεις πράγ-
ματα όταν τα δόντια περνούν από τα ούλα 
μπορεί να αισθάνεσαι καλά
• τυχαίο — ένα πολύ μικρό παιδί μπορεί να 
δαγκώσει χωρίς να σημαίνει ότι θα πληγώσει 
— για παράδειγμα, όταν φιλιέται
• αντιγραφή — τα παιδιά τείνουν να αντι-
γράφουν πράγματα που έχουν δει άλλους να 
κάνουν, συμπεριλαμβανομένου του δαγκώ-
ματος
• παρορμητικά — τα παιδιά κάτω των 3 
ετών δυσκολεύονται να ελέγξουν τον εαυτό 
τους και μερικές φορές απλώς κάνουν κάτι 

παρορμητικά χωρίς να σκέφτονται τις συνέ-
πειες
• κούραση, πείνα ή ασθένεια – μερικά παι-
διά δαγκώνουν όταν αισθάνονται αδιαθεσία, 
κουρασμένοι ή πεινασμένοι
• πλήξη — το δάγκωμα χρησιμοποιείται 
από μερικά παιδιά για να τραβήξουν την προ-
σοχή, γιατί είναι βέβαιο ότι θα έχει αντίδραση!
• υπερβολικός ενθουσιασμός — μερικές 
φορές τα παιδιά δαγκώνουν όταν είναι υπερ-
βολικά διεγερμένα ή καταβεβλημένα
• απογοήτευση – τα νήπια μπορεί να 
δαγκώνουν όταν έχουν εκρήξεις για να εκφρά-
σουν απογοήτευση ή όταν αισθάνονται αδύ-
ναμα
• άγχος — όταν ένα παιδί είναι υπό πίεση, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το δάγκωμα για να 
δείξει αγωνία ή άγχος.

Εάν ανακαλύψετε ότι το παιδί σας έχει 
δαγκώσει
Μπορεί να είναι ενοχλητικό όταν το παιδί σας 
σας δαγκώνει, αλλά ακόμα πιο ενοχλητικό 
όταν δαγκώνει κάποιον άλλο. Εάν δεν ήσα-
σταν εκεί εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μάθετε 
για το δάγκωμα μόνο από μια αναφορά, όπως 

από τον παιδικό σταθμό του παιδιού σας.
Μπορεί να αισθάνεστε θυμωμένοι, ενοχές 
και ανησυχίες για τις αντιδράσεις των άλλων 
ανθρώπων. Όπως είναι λογικό, οι εμπλεκόμε-
νοι (για παράδειγμα, οι γονείς του δαγκωμέ-
νου παιδιού) είναι πιθανό να αισθάνονται ανα-
στατωμένοι για το δάγκωμα, επομένως είναι 
καλή ιδέα να ζητήσετε συγγνώμη το συντομό-
τερο δυνατό μετά το συμβάν.
Εάν είστε εκεί όταν συμβεί, το πιο σημαντικό 
πράγμα είναι να παρηγορήσετε το παιδί που 
έχει δαγκωθεί και να αντιμετωπίσετε το παιδί 
σας κατάλληλα, χρησιμοποιώντας επιστημο-
νικά αποδεδειγμένες στρατηγικές.

Πώς θα σταματήσει το παιδί να δαγκώ-
νει
Η αντίδρασή σας στο δάγκωμα είναι σημα-
ντική, επειδή είναι πιθανό να επηρεάσει τη 
συμπεριφορά του παιδιού σας στο μέλλον.

Τι να κάνετε όταν το παιδί σας δαγκώ-
νει:
Μείνετε ήρεμοι – αυτό θα σας βοηθήσει να 
βρείτε τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της 
κατάστασης, ενώ παράλληλα θα διαμορφώ-

σετε τον αυτοέλεγχο στο παιδί σας
Απομακρύνετε το παιδί σας από την κατά-
σταση – για παράδειγμα, χωρίζοντας το από 
τα παιδιά με τα οποία έπαιζε
Πείτε στο παιδί σας ότι το δάγκωμα πονάει 
και δεν πρέπει να το κάνει (π.χ. «Το δάγκωμα 
πονάει. Δεν δαγκώνουμε.»)
Προσπαθήστε να αντιδράσετε ανάλογα με την 
κατάσταση – για παράδειγμα, εάν το παιδί σας 
σάς δαγκώσει για να απαιτήσει την προσοχή 
σας, θα μπορούσατε να απομακρυνθείτε
Για να αποφύγετε το δάγκωμα να γίνει συνή-
θεια, είναι σημαντικό να βοηθήσετε το παιδί 
σας να μάθει πώς να χρησιμοποιεί λέξεις για 
να εκφράσει τα συναισθήματά του και επίσης 
να ενθαρρύνετε την καλή συμπεριφορά όταν 
το βλέπετε.

Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε όταν το παιδί 
σας δαγκώνει:
• Ποτέ μην δαγκώνετε κι εσείς το παιδί
• Ποτέ μην κάνετε ένα παιδί να δαγκώσει 
τον εαυτό του, ώστε να «ξέρει πώς είναι αυτό»
• Μην φωνάζετε σε ένα παιδί που σας 
δάγκωσε – αυτό δεν θα το βοηθήσει να μάθει 
την κατάλληλη συμπεριφορά

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;

Μ
ια ανατριχιαστική και συγκλο-
νιστική ιστορία ζωής, έρχεται 
στο φως της επιφάνειας, με μια 
κοπέλα να εξομολογείται τον 

γολγοθά που πέρασε εξαιτίας του πατέρας 
της, αλλά και της φυλάκισης της μητέρας της.
Τη γνώρισα σε μια κοινή παρέα. Περίεργη 
κοπέλα, κλειστός χαρακτήρας. Η μία μπύρα 
έφερε την άλλη. Μου ανοίχτηκε. Με ρώτησε 
πώς με λένε και τί δουλειά κάνω. Όταν της 
είπα για το Singleparent έγινε κατακόκκινη. 
“Κι εγώ κατά μια έννοια, μόνη μεγάλωσα. 
Δεν ξέρεις πώς είναι να μεγαλώνεις με τους 
παππούδες και να σε φωνάζουν το παιδί της 
φόνισσας” μου είπε με παράπονο παρ’ όλο 
που γνωριζόμασταν μόλις μιάμιση ώρα. Της 
ζήτησα να μου μιλήσει και δέχτηκε. 
Η μάνα μου σκότωσε τον πατέρα μου γιατί 
κατάλαβε ότι με βίαζε από όταν ήμουν 6 
χρονών. Το κατάλαβε μετά από ένα χρόνο. 
Τον ξεμπροστιασε και μου φώναζε “Πες 
στον μπαμπά τί μου είπες ότι σου έκανε, 
πες του μιλα!”. Κατουρήθηκα από τον φόβο 
μου, ήθελα να τα βγάλω όλα σαν νερό, τον 
τρόμο που ζούσα αλλα φοβόμουν μη με 
σκοτώσει ή μη σκοτώσει τη μανα μου. 
-Αλλά τελικά τον σκότωσε η μάνα σου; 
-Έγινε μεγάλος καυγάς και πάνω στον καυγά, 
πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και τον 
έκανε κομμάτια. Δεν ξέρω πόση ώρα τον 
κάρφωνε, θυμάμαι αίματα στους τοίχους, 
εμένα να τσιρίζω, αίματα στα ρούχα της 
μάνας μου, τον πατέρα μου αναίσθητο με 
τα μάτια γουρλωμένα. Μετά εκείνη παρα-
δόθηκε μονη της. Πήρε το 100 κι ήρθε ένα 
περιπολικό. Εμένα με κράτησε μια αστυνο-
μικίνα έξω από το σπίτι. Φασαρία, κακό, 
μαζεύτηκε κόσμος πολύς. Με τράβηξε ένα 
χέρι, της γιαγιάς μου μες από τον κόσμο και 
με πήγε σπίτι της. Εκεί μεγάλωσα, με τον 
παππού και τη γιαγιά από εκείνη τη μέρα 
μέχρι τα 19. 
-Η μάνα σου;
-Η μάνα μου ξαφνικά έγινε πόρνη. Και τί 
δεν είπαν. Ότι είχε εραστή και σκότωσε τον 
πατέρα μου για να μείνει μαζί του, ότι ήταν 
τρελλή, ότι ο πατέρας μου υπέφερε μαζί της. 
Δεν ακούστηκε ούτε μισή αλήθεια τότε. Οι 
γονείς της, οι παππούδες μου, γνώριζαν 
αλλά δεν μιλούσαν για να μην ακούσω εγώ 
κάτι. Φύγαμε από το σπίτι τους και πήγαμε 
στο χωριό τους. 
-Η μαμά σου τί απέγινε; 
-Η μαμά μου δικάστηκε σε 12 χρόνια και 
μπήκε στις γυναικείες φυλακές. Την είδα 
πρώτη φορά ξανά στα 10 μου σε ένα επι-
σκεπτήριο. Έκλαιγε και μου φίλαγε τα χέρια, 
έκλαιγα και εγώ. “Σε παρακαλώ συγχώρεσέ 
με” μου έλεγε αλλά δεν ήξερε ότι εγώ την 
είχα ήδη συγχωρέσει από την ώρα που του 

κάρφωνε το μαχαίρι για να σώσει εμένα. Τη 
θεωρώ δυο φορές μάνα.
-Την έβλεπες συχνά τη μάνα σου; 
-Όχι, μια φορά τον χρόνο αλλά όταν έμαθα 
καλύτερα τα γράμματα, αλληλογραφούσαμε 
συνέχεια. 
-Τί σου έγραφε; Πέρναγε καλά εκεί; 
-Ούτε καν. Στα γράμματα δεν έγραφε κάτι. 
Όταν βγήκε όμως, και μεγάλωσα, μου τα 
είπε όλα. Ειδικά στην αρχή τη βίαζαν οι 
άλλες συγκρατούμενες, έτσι μου έλεγε. Τη 
χτυπούσαν, δεν την άφηναν να κοιμηθεί, 
έβαζαν φωτιά στο στρώμα της. Τον πρώτο 
χρόνο έκανε κάποιες απόπειρες αλλά 
δεν τα κατάφερε να αυτοκτονήσει. Μετά 
“πάλιωσε” και τα πράγματα ηρέμησαν. 
-Γιατί αυτό; Αφού η μαμά σου σκότωσε για 
να σε προστατέψει.
-Ναι αλλά παραέξω είχε ακουστεί μια άλλη 
ιστορία. Η οικογένεια του πατέρα μου είχε 
πολλά λεφτά και κατάφεραν να δημιουργή-
σουν ακόμα περισσότερο μια καλή εικόνα 
για το παιδί τους. Το….”θύμα” (ειρωνικό 
ύφος). 
-Πώς ήταν η ζωή με τους παππούδες; 
-Όχι καλή. Με αγαπούσαν, μου φέρονταν 
καλά αλλά δεν μπορουσαν να μου προσφέ-
ρουν κάποια πράγματα λόγω ηλικίας. Δεν 
μπορούσαν να με διαβάσουν, δεν ήξεραν 
γράμματα. Σε πάρτι δεν μπορούσα να πάω 
ήταν πολύ αυστηροί και φοβόντουσαν. Με 
αγόρι βγήκα πρώτη φορά στα 20 όταν είχαν 
πεθάνει και οι δύο. Τους αγαπώ όμως και 
τους ευχαριστώ. Ήταν μεγάλοι και ταλαι-
πωρημένοι άνθρωποι και όμως έκαναν τα 
πάντα για μένα για να μην μου λείψει τίποτα.
-Θείοι, ξαδέρφια, οι γονείς του πατέρα σου; 
Ήταν δίπλα σας; 
-Είσαι καλά; Ούτε να μας ξαναδουν. Όλη 
μέρα έβριζαν τη μάνα μου και τους γονείς 
της. Ποτέ δεν ρώτησαν τί έγινε, είχαν φτιά-
ξει μια δική τους βολική ιστορία για να μην 
βοηθήσουν και να μην έχουν επαφές μαζί 
μας. 
-Τελικά; Βγήκε η μάνα σου από τη φυλακή; 
-Ναι. Όταν έγινα 20. Έκανε όλη την ποινή 
της. Οι παππούδες μου πέθαναν όταν έγινα 
19 με διαφορά 3 μηνών ο ένας από τον 
άλλον. Έμεινα ένα χρόνο τελειως μόνη και 
μετά όταν αποφυλακίστηκε η μάνα μου, 
ήρθε και μείναμε μαζί. 
-Πώς ήταν η ζωή σας μετά; 
-Σαν να ήμουν πάλι 6 χρονών. Σπάνια 
έβγαινα με φίλους για να αναπληρώσω τον 
χρόνο που έχασα, να τη χορτάσω. Δεν τη 
χόρτασα μετά από 3 χρόνια έβγαλε καρ-
κίνο και πέθανε πολύ γρήγορα. Ήταν μονο 
49 χρονών. Την έκλαψα πολύ, την κλαίω 
ακόμα και σήμερα μετά από 10 χρόνια. 
Μου λείπει.

Η μητέρα μου σκότωσε τον 
πατέρα μου επειδή με βίαζε – Τη 

θεωρώ δύο φορές μάνα
ΤΗΣ ΤΌΝΙΑΣ ΤΖΑΦΈΡΗ
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Τ
ο στομάχι, το σώμα που θέ-
λει να βγει γραμμωμένο στην 
παραλία και ο εγκέφαλος 
που επιθυμεί να ξεκουρα-

στεί, μάλλον θα είχαν αντίθετη γνώ-
μη. Ειδικοί από την κορυφαία Κλινι-
κή Mayo, εξηγούν γιατί αυτά τα δια-
τροφικά ατοπήματα μπορεί να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στον ύπνο, τη 
διαδικασία της πέψης και το σωματι-
κό βάρος.

Διαταραχές στην πέψη
Το πρώτο πρόβλημα της νυχτερινής 
επιδρομής στο ψυγείο και οπουδή-
ποτε αλλού υπάρχουν τρόφιμα 
ξεκινά από την ανάγκη να ανα-
κουφιστούμε από τη βαρυστο-
μαχιά. Αν επιλέξουμε λοιπόν 
να ξαπλώσουμε ανάσκελα για 
να μη μας ενοχλεί το παρα-
φουσκωμένο στομάχι, δια-
ταράσσεται η διαδικασία της 
πέψης, το γαστρικό υγρό δεν 
κινείται πλέον κατά τη φυσιο-
λογική φορά που θα είχε στην 
όρθια στάση και το πιο πιθανό 
είναι να περάσει στον οισο-
φάγο. Η γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, όπως ονομάζε-
ται, θα εκδηλωθεί επί το πλείστον 
με καούρες, η δυσφορία από τις 
οποίες θα διαταράξει συνακόλουθα 
τον ύπνο.
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι διατροφι-
κές επιλογές καύσιμο για βραδινή 
δυσφορία. Αντί μιας πίτσας και ενός 
αναψυκτικού που σίγουρα θα επι-
βαρύνουν τη λειτουργία του γαστρε-
ντερικού, μπορείτε μια ώρα πριν την 
κατάκλιση να φάτε ένα ακτινίδιο, 
συστατικά του οποίου συμβάλλουν 
στην επίτευξη ενός καλού ύπνου.

Βαρύ στομάχι, δύσκολη νύχτα
Οι καούρες από την παλινδρόμηση 
δεν είναι το μόνο πιθανό εμπόδιο 
για έναν ξεκούραστο ύπνο το βράδυ. 
Προσοχή εφτιστούν οι ειδικοί και 
στο τι θα επιλέξουμε να καταναλώ-
σουμε στη διάρκεια της ημέρας, όχι 
μόνο για τους συνήθεις υπόπτους 
όπως ροφήματα με τη διεγερτική 
καφεΐνη, αλλά και ποτά και τροφές 
που πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν 
στην ταχύτερη έλευση του ύπνου. 
Επί παραδείγματι, θεωρούμε ότι το 
αλκοόλ θα μας οδηγήσει πιο γρή-

γορα στην αγκαλιά του Μορφέα, 
ξεχνάμε όμως ότι τελικά μπορεί να 
επιφέρει διαταραχές στο στομάχι και 
τον ύπνο. 
Έπειτα, όπως εξηγεί και η Εθνική 
Ένωση Ύπνου των ΗΠΑ, μια κραι-
πάλη το βράδυ ή ακόμα και ένα 
ανθυγιεινό σνακ θα ενεργοποιήσουν 
τον μεταβολισμό και μαζί την εντονό-
τερη λειτουργία του εγκεφάλου με 
αποτέλεσμα τα άσχημα όνειρα και 
εφιάλτες. Συνεπώς, προσπαθήστε να 
διατηρήσετε χρονική απόσταση μιας 
ώρας από το τελευταίο γεύμα και την 
κατάκλιση, Σε περίπτωση όμως τρο-

φίμων με υψηλή περιεκτικότητα 
σε λιπαρά όπως μία μπριζόλα 

ή ένα μπιφτέκι θα απαιτηθεί 
περισσότερος χρόνος.

Θα φανεί στη ζυγαριά
Η κόπωση της ημέρας και 
παράλληλα η βραδινή νύστα 

είναι κακοί διατροφικοί σύμ-
βουλοι. Είναι πιο εύκολο να ανοί-
ξεις ένα κουτί μπισκότα από το 
να ετοιμάσεις μία σαλάτα, σύμ-

φωνα με το παράδειγμα των ειδι-
κών. Θα μπορούσε το νυχτερινό 
τσιμπολόγημα να οδηγήσει στην 
παχυσαρκία; Σίγουρα όχι ως ανε-

ξάρτητος παράγοντας, διευκρινί-
ζουν, αφού η μεταβολική νόσος έχει 
συνήθως πολυπαραγοντικό υπόβα-
θρο που περιλαμβάνει τον τρόπο 
ζωής, τις σωματικές ικανότητες, τα 
γονίδια, τον μεταβολισμό ή και φάρ-
μακα. 
Ωστόσο, το σωματικό βάρος ενδε-
χομένως να αυξηθεί αν τα βραδινά 
σνακ και τρόφιμα με υψηλή περιε-
κτικότητα σε θερμίδες γίνουν συνή-
θεια. Αρκετές μελέτες καταλήγουν 
ότι ο χρόνος μέσα στη μέρα που θα 
επιλέξουμε να φάμε επηρεάζει το 
βάρος και τη μάζα σώματος, όπως 
έρευνα στο  Nutrition Research (2014) 
που διαπίστωσε ότι ενήλικες που 
έτρωγαν πιο αργά μέσα στη μέρα 
είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
αυξήσουν το βάρος λόγω περισσό-
τερων θερμίδων, ενώ πιο πρόσφατη 
στο Nutrients (2019) έδειξε ότι έφη-
βοι που έτρωγαν τα κυρίως γεύματα 
νωρίς και τσιμπολογούσαν το βράδυ 
είχαν μεγαλύτερο ΔΜΣ και περιφέ-
ρεια μέσης από όσους γευμάτιζαν 
πιο αργά και δεν κατανάλωναν σνακ.

Βραδινό τσιμπολόγημα: 
Πειράζει που πέφτουμε για 
ύπνο αμέσως μετά;Α

ν μας ρωτούσαν ποιο ρόφημα πρέπει να κατα-
ναλώνουμε για γερά οστά, το πρώτο που πι-
θανότατα θα σκεφτόμασταν θα ήταν το γάλα. 
Το γάλα μεγαλώνει γερά παιδιά με «γερά κόκ-

καλα», ακούγαμε συνήθως και μας εξηγούσαν πως είναι 
η δύναμή του κρύβεται στην υψηλή του περιεκτικότητα 
σε ασβέστιο.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί ένα τρόφιμο να είναι 
πλούσιο σε ασβέστιο αλλά να εξασφαλίζει και μεγάλη 
απορρόφηση του μεταλλικού στοιχείου από τον οργα-
νισμό (βιοδιαθεσιμότητα). Έτσι, μπορεί το γάλα και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα να έχουν την υψηλότερη περι-
εκτικότητα σε ασβέστιο, η βιοδιαθεσιμότητά τους όμως 
συγκριτικά με τα κραμβοειδή λαχανικά όπως μπρό-
κολο, κουνουπίδι, λάχανο κ.α. είναι σημαντικά μικρότερη. Έπειτα, πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έχουν 
συσχετίσει την υψηλή κατανάλωση γάλακτος από ενήλικες με καρκίνο του μαστού και του προστάτη.

Τσάι για γερά οστά
Σύμφωνα με την κλινική διατροφολόγο Δρ Sue Xiao Yu, όσοι επιθυμούν γερά οστά θα πρέπει να εντάξουν 
στην καθημερινότητά τους το τσάι. Τα αντιοδειξωτικά του στοιχεία όπως οι πολυφαινόλες, οι κατεχίνες και 
τα φλαβονοειδή, αποδεικνύονται ισχυροί σύμμαχοι της υγείας των οστών χάρη στις ξεχωριστές τους ιδι-
ότητες.
Οι πολυφαινόλες ενισχύουν την ασβεστοποίηση (ορυκτοποίηση) των οστών, καθυστερούν την ελάττωση 
της οστικής πυκνότητας και αυξάνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη απορ-
ρόφηση του ασβεστίου. Οι κατεχίνες λειτουργούν ως ασπίδες για τα οστικά κύτταρα και τα φλαβονοειδή 
έχουν ευεργετική δράση υπέρ των οιστρογόνων, των ορμονών που βοηθούν στην πρόληψη της οστικής 
απώλειας.

Ποικιλίες, θερμοκρασία, ποσότητα 
Πράσινο, μαύρο και τσάι oolong είναι οι τύποι που μέσα από σχετικές έρευνες έχουν αποδειχθεί ως οι 
πλέον αποτελεσματικοί στην προστασία των οστών, σύμφωνα με τη Δρ Yu. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, 
δεν υπάρχουν ευρήματα που να προκρίνουν το ζεστό κρύο τσάι παρά μία μόνο μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στο Journal of Clinical Nutrition και ανέφερε ότι 50°C-60°C είναι η ιδανική θερμοκρασία ώστε να συντη-
ρούνται καλύτερα οι κατεχίνες. Τέλος, ένα έως τέσσερα φλιτζάνια τσάι την ημέρα είναι μια ασφαλής και απο-
τελεσματική ποσότητα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αρκεί βέβαια να μην επαναπαύεται κανείς σε 
αυτά αλλά να τα εντάσσει σε ένα πλήρες και ισορροπημένο διατροφικό πλάνο που θα εξασφαλίζει στοιχεία 
όπως ασβέστιο, βιταμίνη D, μαγνήσιο και βιταμίνη Κ, επισημαίνει η ειδικός.

Επιπρόσθετα οφέλη
Τα οφέλη του τσαγιού επεκτείνονται και σε άλλα όργανα και λειτουργίες του οργανισμού όπως η καρδιά, ο 
εγκέφαλος, η ικανότητα συγκέντρωσης και η διάθεση. Όπως αναφέρει η εγκεκριμένη διατροφολόγος Neva 
Cochran, οι φλαβανόλες του τσαγιού, ένα αντιοδειδωτικό από την οικογένεια των φλαβονοειδών, μπορούν 
να μειώσουν τα επίπεδα της LDL («κακής») χοληστερόλης και κατ’ επέκταση τον κίνδυνο καρδιακής νόσου.
Αναφορικά με τις εγκεφαλικές λειτουργίες, πέραν της εξουδετερωτικής δράσης των κατεχινών έναντι των 
ελεύθερων ριζών, το πράσινο τσάι έχει συνδεθεί μέσα από 21 έρευνες με ισχυρότερη προσοχή και μνήμη, 
κάτι που οι ερευνητές απέδωσαν στην καφεΐνη και θειαμίνη που περιέχει. Η τελευταία αποτελεί ένα αμινοξύ 
που σχετίζεται με τη συγκέντρωση και την ηρεμία.

Το ρόφημα που χτίζει γερά οστά – Δεν είναι 
αυτό που φαντάζεστε!

Τα ωμέγα-3 λιπαρά παίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της καρδιάς, αλλά και στη 
λειτουργία του εγκεφάλου σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που ενισχύει ήδη τα υπάρχοντα στοιχεία. Σύμφωνα με 
τη νεότερη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, τα άτομα με υψηλά επίπεδα ωμέγα-3 DHA στο αίμα τους 

διέτρεχαν έως και 49% μικρότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με εκείνους με χαμηλό-
τερα επίπεδα.Επιπλέον, η συμπληρωματική λήψη ωμέγα-3, ειδικότερα στα άτομα εκείνα με το γονίδιο ApoE4 
που συσχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη της νόσου. Όπως 
επισημαίνουν οι ερευνητές, πρόκειται για μια διατροφική παρέμβαση χαμηλού κινδύνου, χωρίς μεγάλο 
κόστος που μόνο θα μπορούσε να επωφελήσει τους ασθενείς και τη δημόσια υγεία.Στη μελέτη παρατήρη-
σης με επικεφαλής τον δρ. Aleix Sala-Vila από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιπαρών Οξέων (FARI), που διεξή-
χθη στο πλαίσιο του Framingham Offspring Cohort, η ερευνητική ομάδα εξέτασε 1490 άτομα κάτω των 65 

ετών, που δεν έπασχαν από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές διερεύνησαν τη συσχέτιση 
μεταξύ του δοκοσαεξαενοϊκού οξέος (DHA) με τα περιστατικά της νόσου Αλτσχάιμερ, 

αλλά και την αλληλεπίδραση με την APOE-ε4.Εκτός από τον χαμηλότερο κίνδυνο 
εκδήλωσης της νόσου Αλτσχάιμερ, κάθε αύξηση στην κατανάλωση οδήγησε 

σε περίπου 4,7 επιπλέον έτη ζωής χωρίς τη νόσο Αλτσχάιμερ. Τέλος, τα 
άτομα με γενετική προδιάθεση, όπως εκείνα με το γονίδιο ApoE4, θα 

μπορούσαν να έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη από αυτή την παρέμβαση. 
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι «Η καθυστέρηση της νόσου Αλτσχάιμερ 
κατά 5 χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε 2,7 επιπλέον χρόνια ζωής και 4,8 
επιπλέον χρόνια χωρίς τη νόσο Αλτσχάιμερ για τους ασθενείς».

Νόσος Αλτσχάιμερ: Ο παράγοντας που 
καθυστερεί τη νόσηση κατά 5 χρόνια
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ιστορίες

Καταστροφή της Σμύρνης
Το ημερολόγιο Καναδής νοσοκόμας που έσωσε 5.000 παιδιά από τα χέρια των Τούρκων
Η Σάρα Κόρνινγκ από τον Καναδά το 1922 βρέθηκε στο 
κέντρο της Μικρασιατικής Καταστροφής και φυγάδευσε 
εκατοντάδες ορφανά στις αποβάθρες και τα αμερικανικά 
πλοία που κατευθύνονταν στην Ελλάδα - «Η πόλη λεηλα-
τήθηκε, άρχισαν να την καίνε, κανένας σεβασμός για την 
ανθρώπινη ζωή, ούτε τα παιδιά αποτέλεσαν εξαίρεση» 
έγραψε χρόνια αργότερα στο βιβλίο της

Ε
νας περιπατητής στις προνομιούχες γειτονιές του κε-
ντρικού Τορόντο συνήθως κοντοστέκεται με απορία 
έξω από το Κοινοτικό Κέντρο, αφιερωμένο στη μνή-
μη της Γενοκτονίας των Ελλήνων και Αρμενίων της 

Σμύρνης πριν από έναν αιώνα. Και αυτό επειδή έχει πάρει το 
όνομά του από μία άγνωστη στο ευρύ κοινό γυναίκα: «Σάρα 
Κόρνινγκ». Τι σχέση έχει μία γυναίκα, γέννημα θρέμμα του 

Καναδά, με τις θηριωδίες που έλαβαν χώρα, έναν αιώνα νω-
ρίτερα, στα παράλια της Μικράς Ασίας; Γεννημένη το 1872 
στη Νέα Σκωτία του Καναδά, η Σάρα Κόρνινγκ έδωσε από 
νωρίς δείγματα γραφής.
Είχε συνειδητοποιήσει ότι θα αφιέρωνε τη ζωή της στους 
συνανθρώπους της που είχαν ανάγκη. Η μοίρα τα έφερε έτσι 
ώστε σε μία κομβική και συνάμα τραγική στιγμή της Ιστο-
ρίας βρέθηκε στη Σμύρνη, ως μάρτυρας μιας ανθρωπιστι-
κής καταστροφής που προσέλαβε διαστάσεις γενοκτονίας.
Αντί να κάτσει στην άκρη, όπως τόσοι και τόσοι Δυτικοί εκεί-
νες τις ημέρες, έθεσε σε κίνδυνο την ίδια της τη ζωή για να 
σώσει όσους Ελληνες και Αρμένιους μπορούσε. Και τα κατά-
φερε. Πολύ πριν από το ραντεβού της με την Ιστορία, όταν 
ήταν μόλις 20 ετών, είχε εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολι-
τείες για τις σπουδές της. Εργάστηκε στη Νέα Αγγλία για σχε-
δόν 20 χρόνια. Η μεγάλη δοκιμασία, όμως, ήρθε όταν επέ-
στρεψε στη Νέα Σκωτία του Καναδά για να βοηθήσει τα σχε-
δόν 10.000 θύματα της έκρηξης του Χάλιφαξ.
Η έκρηξη αυτή συνέβη όταν ένα βελγικό και ένα γαλλικό 
πλοίο φορτωμένο με πυρομαχικά συγκρούστηκαν στο 
λιμάνι του Χάλιφαξ, στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Η Σάρα είχε προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εκατοντά-
δες τραυματίες, κάνοντας πραγματικά τη διαφορά. Το 1918, 
σε ηλικία 46 ετών, η Σάρα Κόρνινγκ πιστοποιήθηκε από τον 
Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό και εντάχθηκε στη Near East 
Relief. Ηταν μια οργάνωση που δημιουργήθηκε με στόχο 
να βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν πληγεί από τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γηραιά Ηπειρο. Το πρώτο της πόστο 
ήταν στον Νότιο Καύκασο, στην Αρμενία. Εργάστηκε για την 
ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων λιμοκτονούντων προ-
σφύγων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν μολυνθεί 
από τύφο και χολέρα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η 
οργανωμένη από τους Νεότουρκους γενοκτονία των Αρμε-

νίων το 1915.

Στην Κωνσταντινούπολη
Η έλευσή της στην Κωνσταντινούπολη σηματοδότησε σχε-
δόν αμέσως την έναρξη της σχέσης αγάπης που καλλιέργησε 
με τους Ελληνες και τους Αρμένιους, δύο εθνότητες που 
είχαν υποστεί τη γενοκτονική πολιτική των Νεοτούρκων. 
Αυτό ήταν που την ώθησε να αφιερωθεί στη διάσωση και 
τη φροντίδα χιλιάδων εξ αυτών από την τουρκική βία -σύμ-
φωνα με μαρτυρίες- συχνά διακινδυνεύοντας την ίδια της τη 
ζωή. Επί μία δεκαετία, τίποτε άλλο δεν την ενδιέφερε πέρα 
από αυτό. Το δεύτερο πόστο της ήταν στη βορειοκεντρική 
Ανατολία.
Τα περισσότερα πρωινά, η Σάρα Κόρνινγκ και οι συνάδελ-
φοί της μάζευαν από τους δρόμους μωρά και μικρά παιδιά 

που είτε ήταν ορφανά από τις γενοκτονίες, είτε τα είχαν αφή-
σει στην είσοδο του ορφανοτροφείου απελπισμένοι γονείς, 
ή συγγενείς, ή απλώς γνωστοί, σε μια προσπάθεια να τα 
σώσουν από την πείνα και τις ασθένειες. Σχεδόν εν αγνοία 
της βρέθηκε στο κέντρο της Μικρασιατικής Καταστροφής. 
Αξίζει να θυμίσουμε ότι, συνολικά, η μικρασιατική εκστρα-
τεία είχε ως αποτέλεσμα 25.000 νεκρούς και τραυματίες από 
ελληνικής πλευράς. Πάνω από 1.500.000 Ελληνες αναγκά-
στηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους και 
να έρθουν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους 
πάνω από 600.000 νεκρούς. Η Σάρα Κόρνινγκ ίδρυσε μια 
πρόχειρη κλινική για να περιθάλψει τους αρρώστους και 
τους τραυματίες, την οποία έκλεισαν διά της βίας οι Τούρκοι, 
πετώντας στον δρόμο εκατοντάδες αρρώστους και τραυμα-
τισμένους. Τότε, η Σάρα δεν δίστασε να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες της στον δρόμο ή στο ταπεινό δωμάτιο που είχε νοι-
κιάσει, σώζωντας και έτσι ζωές.
Με κάθε προφύλαξη και τη βοήθεια εθελοντών άνοιξε δεύ-
τερη κλινική. Ούτε αυτή είχε καλύτερη τύχη. Καταστράφηκε 
από Τούρκους που πέταξαν στους δρόμους ασθενείς και 
κρεβάτια. «Μετά από αυτό, η πόλη λεηλατήθηκε. Αρχι-
σαν να την καίνε. Κανένας σεβασμός για την ανθρώπινη 
ζωή, ούτε τα παιδιά αποτέλεσαν εξαίρεση», έγραψε χρόνια 
αργότερα στο ημερολόγιό της η Σάρα Κόρνινγκ. Με χιλιά-
δες νεκρούς από τις πυρκαγιές, τους βιασμούς και την ωμή 
βία, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της Near East Relief, στην οποία εργαζόταν, μεθόδευσαν μια 
εκκένωση διά θαλάσσης.
Η Κόρνινγκ στράφηκε σε ένα ορφανοτροφείο που διοικείτο 
μέχρι τότε από μία Αμερικανίδα νοσοκόμα και άρχισε να 
οδηγεί τα παιδιά στις αποβάθρες. Είχε δώσει οδηγίες στα 
παιδιά να μη μιλάνε, καθώς μόνο Αμερικανοί και ξένοι πολί-
τες επιτρεπόταν να φύγουν. Εκμεταλλευόμενη το χάος, τις 

φλόγες, την καταγωγή της και τη γενικότερη σύγχυση, έσωσε 
πάνω από 5.000 παιδιά! Το επίτευγμά της είναι εντυπω-
σιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι εν μέσω της καταστροφής 
χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν το λιμάνι της Σμύρνης με 
την ελπίδα να σωθούν από τα συμμαχικά πολεμικά πλοία. 
Ωστόσο, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών 
επέλεξε να ακολουθήσει μια πολιτική «μη εμπλοκής» και 
ο Ερυθρός Σταυρός και η Αρωγή της Εγγύς Ανατολής έλα-
βαν εντολή να παραλάβουν μόνο όσους ήταν πολίτες των 
ΗΠΑ! Η Σάρα δεν δίστασε να επιστρέψει στην κατεστραμ-
μένη πόλη, τη στιγμή που ολόκληρες γειτονιές καίγονταν.
Εντόπισε εκατοντάδες παιδιά, τα οποία βρίσκονταν παγι-
δευμένα σε δύο ελληνικά σχολεία. Τα οδήγησε μέσα από τον 
καπνό και το αίμα, παραδίδοντάς τα τελικά σε αμερικανικά 
πλοία που κατευθύνονταν προς την Ελλάδα. Πηγαίνοντας κι 
αυτή εκεί, συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση νέων ορφα-
νοτροφείων και ανέλαβε τη θέση της επικεφαλής για τη δια-
χείριση ενός. Υιοθέτησε πέντε κορίτσια και χρηματοδότησε 
την εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, έστειλε δεκάδες ορφανά 
στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Για τη γενναιότητά της, ο βασιλιάς 
Γεώργιος Β’ της Ελλάδας τής απένειμε τον Αργυρό Σταυρό 
του Ιππότη του Τάγματος του Λυτρωτή, μία από τις υψηλότε-
ρες τιμές της χώρας. Διορίστηκε εκ νέου στο Κολλέγιο «Ανα-
τόλια» στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Το 1930, η Σάρα 
συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία 58 ετών. Πέρασε τα υπόλοιπα 
χρόνια της φροντίζοντας τα παιδιά των μελών της ευρύτερης 
οικογένειάς της και εκείνων της κοινότητας. Οι νέοι της περι-
οχής την αποκαλούσαν «θεία Σάρα».

«Ζούσε για να βοηθά τους άλλους»
Ηταν γνωστό ότι πρόσφερε καραμέλες από ένα ειδικό μπολ, 
επέτρεπε στα παιδιά να παίζουν στην αυλή της, και κατέ-
γραφε το ύψος των πιο συχνών νεαρών επισκεπτών της στην 
πόρτα της. Εζησε το υπόλοιπο της ζωής της στο οικογενειακό 
σπίτι της μέχρι τον θάνατό της το 1969, σε ηλικία 97 ετών. 
Στην ταφόπλακά της χαράχθηκαν οι λέξεις «Ζούσε για να 
βοηθά τους άλλους». Εναν αιώνα μετά την ηρωική απόφασή 
της Σάρα Κόρνινγκ να διακινδυνεύσει τη ζωή της για σώσει 
επιζώντες της γενοκτονίας, ο Καναδάς αποφάσισε να τιμή-
σει τη ζωή και το ανθρωπιστικό έργο τής μέχρι προσφάτως 
άγνωστης νοσοκόμας. Μια σειρά από δραστηριότητες προς 
τιμήν της Σάρα Κόρνινγκ, συμπεριλαμβανομένης της αποκά-
λυψης ενός αγάλματος αφιερωμένου σε αυτήν, συμπεριλή-
φθηκαν στις διάφορες εκδηλώσεις.
Ετσι, αναδείχθηκε η εθελοντική υπηρεσία του Ερυθρού 
Σταυρού της Σάρα Κόρνινγκ στην Αρμενία, στην Πόλη και 
στη Σμύρνη, αλλά και η ειδική σχέση της με την Ελλάδα. 
Εστω και αργά αποκαλύφθηκε η σπάνια υπηρεσία της. Από 
το 1919 έως το 1930, έσωσε και φρόντισε χιλιάδες ορφανά 
παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες από την Αρμενία και την 
Ελλάδα. Προς τιμήν της δημιουργήθηκε στο Τορόντο η Sara 
Corning Society. Η δραστήρια αυτή ομάδα απευθύνθηκε 
στον δήμαρχο του Τορόντο, προτείνοντάς του να ονομα-
στεί ένας δρόμος προς τιμήν της. Σε συνεργασία με πολλούς 
άλλους που έμαθαν την ιστορία της και συγκινήθηκαν από 
αυτήν, αποφάσισαν ότι στη Σάρα άξιζε ένα άγαλμα, όπως σε 
κάθε ήρωα πολέμου ή ανθρωπιστή. Ετσι κι αλλιώς, πρόκει-
ται για μια διαχρονική ιστορία κάποιας που βγαίνει από τη 
βόλεψή της για να βοηθήσει αγνώστους. Αποκαλύφθηκε, 
άλλωστε, μια σχετικά άγνωστη ιστορική σύνδεση Καναδά 
και Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι η Σάρα Κόρνινγκ ήταν ταπεινή. Τόσο πολύ 
που ακόμα και όσοι τη γνώρισαν στη μετέπειτα ζωή της δεν 
έμαθαν το ένδοξο παρελθόν της: το έργο και τις θυσίες της. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσοκόμες και γιατροί συχνά 
παραλείπονται. Τα ονόματά τους ξεχνιούνται γρήγορα. Μία 
αφανής ηρωίδα της Νοσηλευτικής του Καναδά, η Σάρα Κόρ-
νινγκ, επηρέασε χιλιάδες ζωές στο εσωτερικό και στο εξω-
τερικό. Ωστόσο, πολλοί Καναδοί δεν έχουν ακούσει ποτέ το 
όνομά της. Ηρθε όμως η ώρα να μάθουμε όλες και όλοι την 
ιστορία της.
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Έ
να σημαντικό πρόβλημα που α-

πασχολεί και ταλανίζει το Κεμπέκ 

εδώ και χρόνια, είναι η πιθανή 

απόσχισή του από τον υπόλοιπο 

Καναδά. 

Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι πρω-

τόγνωρο και το συναντάμε σε διάφορες 

άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως στην 

Καταλονία, Σκωτία, Κριμαία, Κόσοβο και 

στο ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου.

Αν και χιλιοειπωμένο το θέμα, γ ια την 

ιστορία απλά αναφέρουμε ότι μια σημα-

ντική μερίδα κατοίκων έφεραν στο προ-

σκήνιο τον περασμένο αιώνα ένα σχέδιο 

απόσχισης και ανεξαρτητοποίησης του 

Κεμπέκ. Σε μια χώρα όπου όλα της τα προ-

βλήματα είναι σχεδόν λυμένα, ήρθε η γαλ-

λόφωνη ανατολική της επαρχία να ταράξει 

τα νερά του εξαιρετικά οργανωμένου και 

δομημένου αυτού κράτους.

Η επαρχία του Κεμπέκ αρχίζει να αποκτά 

γαλλική χροιά πριν από πέντε σχεδόν αιώ-

νες όταν ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ 

μετά την άφιξη του στην Βόρεια Αμερική 

ξεκίνησε να δημιουργεί τις πρώτες γαλ-

λικές αποικίες. Το 1608 ο Γάλλος Σαμουέλ 

ντε Σαμπλαίν ιδρύει την Πόλη του Κεμπέκ. 

Γύρω στον 18ο αιώνα οι γαλλικές αποικίες 

πέφτουν στα χέρια των Βρετανών ιμπερια-

λιστών λίγο πριν ξεσπάσει η Αμερικανική 

Επανάσταση. Οι Βρετανοί  με τον φόβο 

μήπως οι Γάλλοι επαναστατήσουν με τους 

Αγγλοσάξονες αποίκους παραχώρησαν 

στους Κεμπεκουά μία σχετική αυτονομία. 

Τους επέτρεψαν να χρησιμοποιούν το 

φεουδαρχικό σύστημα ως σύστημα διορ-

γάνωσης και αυτοδιοίκησης, τον Γαλλικό 

Αστικό Κώδικα ως άσκηση του νόμου και 

του δικαίου, επίσημη γλώσσα την γαλλική 

και ως θρήσκευμα το Χριστιανικό Καθο-

λικό δόγμα.

Το 1841 μετά τις εξεγέρσεις των αγγλό-

φωνων και των γαλλόφωνων κοινοτήτων, 

οι Βρετανοί ένωσαν τις κτήσεις τους με 

τις γαλλικές αποικίες και δημιούργησαν 

το «Dominion of Canada». Οι γαλλόφω-

νες κοινότητες πίστευαν πως ήταν πάντοτε 

παραγκωνισμένες και περιθωριοποιημέ-

νες από τους αγγλόφωνους κατοίκους του 

Καναδά με αποτέλεσμα κατά την διάρκεια 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου να έρθουν 

σε ρήξη οι αγγλόφωνοι με τους γαλλόφω-

νους, λόγω της άρνησης των τελευταίων να 

πάρουν μέρος στον πόλεμο. 

Βέβαια, η Καναδική κυβέρνηση για να 

εξομαλύνει την κατάσταση στο εσωτε-

ρικό της ενδοχώρας καθιέρωσε την γαλ-

λική γλώσσα ισότιμη της αγγλικής σ τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, 

τις αυτοδιοικήσεις και τις πινακίδες, κάνο-

ντας έτσι ένα μεγάλο βήμα για την έννοια 

της κοινής Καναδικής συνείδησης. Επι-

πλέον, πριν από μισό αιώνα   ιδρύονται 

στο Κεμπέκ το εξτρεμιστικό αυτονομιστικό 

κίνημα «Front de Liberation du Quebec» 

και το εθνικιστικό κόμμα Parti Quebecois.  

Το Κεμπέκ έχε ι σήμερα  το δικό του 

σύνταγμα λόγω του ότι δεν έχει υπογρά-

ψει το Καναδικό και οι αποφάσεις για την 

εκπαίδευση, την ασφάλεια, την υγεία και 

την αυτοδιοίκηση παίρνονται από την 

Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ. Η παρούσα 

επαρχιακή κυβέρνηση CAQ, του Francois 

Legault, απαιτεί από την Οττάβα όλο και 

περισσότερες εξουσίες. 

Ας υπενθυμίσουμε ότι οι κάτοικοι του 

Κεμπέκ έχουν απορρίψει την απόσχιση 

στα δύο δημοψηφίσματα τα έτη 1980 και 

1995. 

To 1977 η 24η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, καθιερώθηκε επί-

σημα ως Εθνική γιορτή του Κεμπέκ…

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Άγιος Ιωάννης ο… 
αυτονομιστής 

ΤΌΥ ΣΥΝΑΔΈΛΦΌΥ ΔΗΜΌΣΙΌΓΡΑΦΌΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΌΠΑΡΑΓΩΓΌΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΈΛΛΙΔΗ
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«Ενεδυναμώθησαν από 
ασθεωίας»

ΟΙ ΑΓΙΟΙ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
γιὰ τοὺς ὁποίους κάνει λόγο ὁ 
ἀπ. Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραί-
ους ἐπιστολή του, ἦσαν μὲν 
πιστοὶ εἰς τὸν Θεόν, ἀλλὰ δὲν 

ἔπαυαν νὰ εἶναι καὶ «ὁμοιοπαθεῖς» μὲ ἡμᾶς 
τοὺς σημερινοὺς ἀνθρώπους. Ἡμεῖς βέβαια 
ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς χάριτος καὶ μποροῦμε 
νὰ ἔχουμε τὶς δωρεὲς τοῦ ̔ Αγίου Πνεύμα-
τος, τὴν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν, τὸν ἁγιασμὸ 
καὶ τὴν υἱοθεσία ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ. Στὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη δὲν ὑπῆρχαν οἱ δωρεὲς τοῦ 
῾Αγίου Πνεύματος καὶ ἑπομένως οἱ πιστοὶ 
στὸ Θεὸ ἄνθρωποι εἶχαν πολλὲς ἀδυναμίες 
σωματι κὲς καὶ μάλιστα ἠθικές. Αὐτὰ εἶχε ὑπ᾽ 
ὄψι του ὁ ἀπ. Παῦλος, καὶ ἔγραφε’ «ἐνεδυνα-
μώθησαν καὶ ἔγιναν καλὰ ἀπὸ ἀρρώστιες».
Πραγματικὰ βαρυνόνταν ἀπὸ τὸ ἠθικὸ καὶ 
φυσικὸ κακό. Εἶχαν μέσα τους ἰσχυρὴ τὴν 
κλίσι καὶ τὴν ροπὴ πρὸς τὸ κακό. Εἶχαν 
ἔμφυ τες τὶς ἠθικὲς ἀδυναμίες τοῦ προ-
πατορικοῦ ἁμαρτήματος. Πολλοὶ δὲ ἀπὸ 
αὐτοὺς εἶχαν ἐκθρέψει καὶ μεγαλώσει τὶς 
ἠθικὲς καὶ κληρονομι κὲς ἀδυγαμίες καὶ τὶς 
εἶχαν μεταβάλει σὲ πάθη. “Αν δὲ λάδωμε ὑπ᾽ 
ὄψι μας, ὅτι τὸ λεγόμενο φυσικὸ κακό, οἱ 
σωματικὲς ἀσθένειες καὶ οἱ ἄλλες ταλαι-
πωρίες τῆς ζωῆς εἶναι συνέπεια τοῦ ἠθικοῦ 
κακοῦ, πρέπει νὰ καταλήξουμε στὸ συμπέ-
ρασμα ὅτι αὐτοὶ ὑπέφεραν καὶ ἀπὸ πολλὲς 
ἄλλες ἀρρώστιες, ἀπὸ ἀσθένειες διαφόρων 
φύσεων, ὅπως εἶναι ἡ καχεξία τοῦ σώματος 
καὶ ἡ προδιάθεσίς του γιὰ νὰ εἶναι πρόχειρο 
διαφόρων ἀσθενειῶν.
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ τοὺς διέκρινε ἦταν ἡ 
ἀκλόνητη πίστις πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτὴ ἡ 
πίστις τοὺς ἔδωσε ἀντοχὴ στὶς ἀσθένειες, 
τοὺς ἀνέδειξε νικητὰς τῶν ἀδυναμιῶν 
καὶ παθῶν, ὥστε νὰ ἐπιτελέσουν μεγάλα 
θαύματα μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ. Φυσικὰ οἱ 
σωματικὲς ἀσθένειες δὲν ἔλειψαν καὶ ἀπὸ 
τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, οὔτε καὶ ἀπὸ 
αὐτοὺς τοὺς ̓ Αποστό λους. Γράφει ὁ ἴδιος 
ὁ ἀπ. Παῦλος· «ἕνεκα τοῦ· πολλοῦ πλή-
θους τῶν ἀποκαλύψεων, διὰ νὰ μὴ ὑπε-
ρηφανεύωμαι, ἐπέτρεψεν ὁ Θεὸς καὶ μοῦ 
ἐδόθη σκληρὸ ἀγκάθι εἰς τὸ σῶμα, ἄγγελος 
δηλαδὴ τοῦ σατανᾶ, διὰ νὰ μὲ γρονθοκοπῆ 
καὶ νὰ μὲ ταλαιπωρῆ, ἀνίατος ἀσθένεια διὰ 
νὰ μὴ τὸ πάρω ἐπάνω μου» (Β΄ Κορ.
Τί τάχα ἐγνοεῖ ὁ μεγάλος ̓Απόστολος μὲ τὶς 
λέξεις «σκόλωψ τῇ σαρκί»; Ἡ ἐπικρατέ-
στερη γνώμη εἶναι ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ σωμα-
τικὴ ἀ σθένεια, γιὰ πονοκεφάλους ἢ ἑλονο-
σία, ποὺ πολλὲς φορὲς σὰν μυτερὰ παλού-
κια ἔκαμαν τὸν Παῦλο νὰ ὑποφέρη δρυμεῖς 
πόνους. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸν ἠμπόδιζε ἀπὸ 

τὸ ἀποστολικό του ἔργο καίτοι καὶ αὐτὸ μὲ 
πολλὲς δυσκολίες τὸ ἔφερε εἰς πέρας. ̔́ Οπως 
μᾶς διηγεῖται ὁ ἴδιος, τρεῖς φορὲς παρε-
κάλεσε τὸν Κύριον νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ 
τὸν σκόλωπα αὐτόν. Ὁ δὲ Κύριος τοῦ ἀπή-
ντησε «σοῦ ἀρκεῖ ἡ χάρις μου· διότι ἡ δύνα-
μίς μου φαίνεται καὶ ἐκδηλώνεται ὁλο-
ένα καὶ τελειοτέρα μέσα εἰς τὴν ἀνθρωπί-
νην ἀδυναμίαν μὲτὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ 
ἔργα, ποὺ κατορθώνει» (Β΄ Κορ. ι6’ 9). Ὁ ἀπ. 
Παῦλος εἶχε πλήρη συναίσθησι καὶ κατα-
νόησι τῶν σωματικῶν του ἀσθενειῶν καὶ 
ἠθικῶν ἀδυναμιῶν του. ̓́ Εγραφε ὁ ἴδιος ὅτι 
«ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μου δὲν εἶμαι τίποτα» (Β΄ 
Κορ. ι6′ 11). Ἐν τούτοις διακηρύττει: «Τὰ 
πάντα ἠμπορῶ καὶ κατορθώνω μὲ τὴν δύνα-
μιν, ποὺ μοῦ δίνει ὁ Χριστός» (Φιλιπ. δ́  13).
Ποιὸς τάχα ἀπὸ μᾶς ἠμπορεῖ νὰ συγκριθῆ 
μὲ τὸν ἀπ. Παῦλον, τὸν κολοσσὸν αὐτὸν τῆς 
πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, ἀκόμη δὲ καὶ τοῦ 
ἀποστολικοῦ του ἔργου; Φυσικὰ ἐμεῖς εἴμα-
στε νάνοι ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν ἀπ. Παῦλον. 
Ἐν τούτοις ἔχουν ισχὺν καὶ γιὰ μᾶς τὰ θεό-
πνευστα λόγια τοῦ κορυφαίου αὐτοῦ ἀπο-
στό λου. Καὶ ἡμεῖς, τηρουμένων τῶν ἀνα-
λογιῶν, ἡμποροῦμε νὰ λέμε, ὅτι «τὰ πάντα 
ἰσχύομεν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι ἡμᾶς Χρι-
στῷ». Συναντᾶμε στὴ ζωή μας δοκιμασίες, 
πειρασμούς, φτώχειες, ἀνάγκες, ἀσθένειες, 
διωγμούς, παραγνωρίσεις, ἐξευτελισμοὺς 
γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καὶ πολλὲς 
ἄλλες ἠθικὲς ἀδυναμίες.
Ποτὲ ὅμως δὲν πρέπει νὰ λησμονᾶμε ὅτι 
συμπαραστάτης καὶ βοηθός μας στὶς περι-
πέτειες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, εἶναι αὐτὸς 
ὁ ἴδιος ὁ παντοδύναμος Χριστός, φίλος στα-
θερὸς καὶ ἀκλόνητος, προστάτης πανίσχυ-
ρος. ̓ Αρκεῖ νὰ ἔχωμε στραμμένα τὰ βλέμ-
ματά μας πρὸς Αὐτὸν καὶ μὲ πίστιν νὰ Τὸν 
ἐπικαλούμεθα πάντοτε. Καὶ ἔρχεται τὸ 
ἐρώτημα, ὅτι ἐφ᾿ ὅσον ἔχουμε πανίσχυρο 
συμπαραστάτη μας τὸ Χριστό, τί μπορεῖ 
νὰ μᾶς ἐμποδίση καὶ νὰ μᾶς καταβάλη στὸ 
δρόμο τῆς ζωῆς μας, στὸ δρόμο τῆς πίστεως 
καὶ τῆς ἀρετῆς; Τίποτε ἀπολύτως.
Μεγάλη εἶναι πράγματι ἡ δύναμις τῆς 
πίστεως. Ζοῦμε ἐμεῖς στὴν περίοδο τῆς 
Χάριτος ποὺ οἱ εὐλογίες καὶ οἱ δωρεὲς τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἀπροσμέτρητες καὶ πρόχειρες 
πάντοτε γιὰ μᾶς. Ἐὰν οἱ πρὸ Χριστοῦ πιστοὶ 
στὸ Θεὸ ἄνθρωποι «διὰ τῆς πίστεως ἐνεδυ-
ναμώθησαν ἀπὸ ασθενείας» καὶ ἐμεῖς πιὸ 
πολὺ ἠμποοοῦμε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε τὸ 
θεόπνευστο ἐκεῖνο λόγιο. Πρέπει νὰ ἔχουμε 
ὑπ’ ὄψι μας ὅτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας εἵμαστε 
ἕνα τίποτα ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ «τὰ πάντα ἰσχύομεν».



33ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 Ιουνίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com



35ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 Ιουνίου 2022

www.hellasnews-radio.com

Audi A5 Audi Q3 Audi Q5

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

 
 

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

Hurry, offers end June 30th

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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

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

Step Up with Audi Uptown

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 36 months with
$3,998 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$258† 4.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 55 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$8,998 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$928† 4.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 36 months with
$5,998 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$648† 4.98%†

all-wheel-drive

Drive with Distinction.
&

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

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

H. Ching-Kircher Inc.
DFC Auto Group
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 23ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο διεξήχθη 

στις 21 Ιουνίου, 2022 στο Richmond Hill Golf Club με μεγάλη επιτυχία. Η 

φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στην Ανεξάρτητη Ερανική Επιτροπή 

με πρόεδρο τον Δρ. Αναστάσιο Καραντώνη, σε όλους τους δωρητές και 

ένθερμους υποστηρικτές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, που κατάφεραν 

να συγκεντρώσουν το ποσό των $1,510,625 και συνέβαλαν στη διατηρήση της 

Κοινότητας μας ζωντανή. 

Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την 

εκτίμησή της σε όλους όσους στήριξαν το 23ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ με τις 

γενναιόδωρες χορηγίες τους. 

Οι συμμετέχοντες, ομολογουμένως, ευχαριστήθηκαν παιχνίδι γκολφ και 

διαφορετικά γευστικά εδέσματα! Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, 

χάρη στη συνεχιζόμενη υποστήριξη και γενναιοδωρία τόσο των παικτών, όσο 

και των χορηγών μας, αυτή η διοργάνωση συγκέντρωσε χιλιάδες δολαρίων για 

την κοινότητά μας. 

Φέτος, με την πολύτιμη συνεισφορά εξήντα και πλέον χορηγών, συγκεντρώσαμε 

$115,000 ποσό το οποίο καθιστά το Τουρνουά Γκολφ τη μεγαλύτερη ημερήσια 

ερανική εκδήλωση της κοινότητάς μας! 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κύριους χορηγούς της εκδήλωσης 

Durham Live, Οικογένεια Νικόλαου Καραμήτσου, Oasis Clothing Bank, 

Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά, Sketchley Cleaners, Spingos Law, 

Triple Properties, και Tribo Studios. 

Είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες στην επιτροπή Τουρνουά Γκολφ, η οποία 

αποτελείται από την κα Μπέτυ Σκουτάκη και τους κυρίους Νίκο Καραμήτσο, 

Γιώργο Μανίκη και Άγγελο Σπίγκο για την αφοσίωσή τους στο να διεξαχθεί αυτή 

η επιτυχής εκδήλωση. 

Ευχαριστούμε θερμά τις κυρίες της Πρόνοιας και την αφοσιωμένη ομάδα 

εθελοντών μας, οι οποίοι εργάσθηκαν ακούραστα, ώστε να διασφαλισθεί μια 

ασφαλής και καλώς οργανωμένη εκδήλωση. 

Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς!

Πολλά συγχαρητήρια στην Ελληνική Κοινότητα 
του Τορόντο για την μεγάλη επιτυχία 

του 23ου Golf Tournament που συγκέντρωσε 
πάνω από $115.000!!!



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ38 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com

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

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

Πωλείται Toyota Camry με
 καναδικές πινακίδες στην Ελλάδα

Σε άριστη κατάσταση με έναν ιδιοκτήτη μόνο. Χωρίς 
σκουριές και χειροκίνητο. Δεν έχει air-condition. Είναι 

πολύ καλά συντηρημένο. 700 χλμ το ντεπόζιτο. Ολική τιμή 
για ασφάλειες, παράβολα κλπ 300 Ευρώ κάθε τρεις μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τον 
κ. Ιγνάτιο 647-885-9348
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«
Ο πασατέμπος» είναι από τα πλέον  
αγαπημένα και χιλιο-τραγουδισμέ-
να του Μ. Χιώτη, σε στίχους Γ. Γιαν-
νακόπουλου και έχει γνωρίσει αρ-

κετές επανεκτελέσεις.  
Σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και στι-
χουργός ο Γιώργος Γιαννακόπουλος, όπως 
και ο αδερφός του Χρήστος , οι οποίοι 
έγραψαν πολλά θεατρικά έργα και επιθεω-
ρήσεις ενώ δεκάδες τραγούδια τους γνώρι-
σαν μεγάλη επιτυχία. 
Ο Γιώργος Γιαννακόπουλος συνήθως  
έγραφε στίχους για το «ελαφρό τραγούδι» 
και  εντελώς απροσδόκητα του προέκυψε  
ένα «ρεμπέτικο»  ο περίφημος  « πασατέ-
μπος». 
 Ας δούμε τι είχε δηλώσει ο ίδιος, μεταξύ 
άλλων,  την χρόνια του 1948 στο περιοδικό 
ποικίλης ύλης «Εδώ Αθήναι» . 
θα με ρωτήσετε από πού κι ως που έγραψα 
ρεμπέτικο τραγούδι… θα σας πω… 

..ένα βράδυ λοιπόν πλημμυρισμένος  από 
έρωτα , και παραπονεμένος για την συμπε-
ριφορά της,  απέναντι μου , φτιαγμένος από 
κρασί και επηρεασμένος από μια συντρο-
φιά που τραγουδούσε όλο ζειμπέκικα και 
χασάπικα . έγινα άλλος άνθρωπος 
κι αυτός ο άλλος άνθρωπος άρχισε να γρά-
φει:
αυτά που λες εγώ τα’ ακούω βερεσέ
 τα παραμύθια σου τ’ ανθίστηκα πια 
τώρα….. 
Την μούσα μου την λένε  Μαρίνα Σμυρνάκη 
…Από την μέρα όμως που κυκλοφόρησε 
ο δίσκος, όσοι φίλοι και γνωστοί ξέρανε 
την ιστορία μας, καταργήσανε τελείως τ’ 
όνομα της  και «πασατέμπο» την ανεβάζανε 
«πασατέμπο» την κατεβάζανε…  
 Έχω γράψει κι άλλα τραγούδια γι αυτήν 
όπως το «Σ’ αγαπώ παράξενα», «Γι’ αγάπη»  
και άλλα.

Αυτά που λες εγώ τ’ ακούω βερεσέ
Τα παραμύθια σου τ’ ανθίστηκα πια 
τώρα
και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε
ο πασατέμπος σου για να περνά η ώρα
 
Κάθε σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό
και τον καημό μου δεν μπορείς να τον 
γλυκάνεις

Μαζί μου έρχεσαι μπαμπέσικο μικρό          
γιατί γυρεύεις κόνξες σ’ άλλονε να 
κάνεις  
 
Φύγε λοιπόν αφού το θες αλλού να πας
κι άσ’ τις μουρμούρες και τις κλάψες και 
τις τρίχες
κι όταν θα σμίξεις με το μάγκα π’ αγαπάς   
να μην του πεις ότι για πασατέμπο μ’ 
είχες
 
*Τον πασατέμπο,  το πολύ γνωστό αυτό 
προϊόν,  πρώτοι οι Ιταλοί  τον έβγαλαν στην 
αγορά και αργότερα διαδόθηκε σχεδόν σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Ο πασατέμπος  παρά-
γεται κυρίως   από τους σπόρους της   κόκκι-
νης κολοκύθας.
Στο ξεκίνημα της παραγωγής του, οι Ιταλοί 
έψηναν τους κολοκυθόσπορους σε ειδικούς 
φούρνους, πασπαλίζοντας τους  με ζάχαρη . 
Αργότερα  δοκίμασαν και 
χρησιμοποίησαν  αλάτι,   που άρεσε περισ-
σότερο στον κόσμο  και  έτσι επικράτησε . 
Κάποια εποχή ο πασατέμπος είχε γίνει πολύ 
της μόδας και τον έτρωγαν άντρες και γυναί-
κες στους περιπάτους και στις βεγγέρες. Με 
το τραγάνισμα και την συζήτηση περνούσε  
ευχάριστα η ώρα  τους 
Έτσι πήρε και την ονομασία του πασατέμπος   
που στα ιταλικά σημαίνει «περνά η ώρα». 

«Ο πασατέμπος»
Μουσική: Μανώλης Χιώτης - Στίχοι: Γιώργος Γιαννακόπουλος

Α! Ερμηνεία: Ιωάννα Γεωργακοπούλου 1946

Η Μαρίνα Σμυρνάκη, δηλ ο «Πασατέμπος»
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Ο 
δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι λέ-
ει ότι είναι αισιόδοξος για το μέλ-
λον της οικονομίας της πόλης, αλλά 
αναγνωρίζει ότι η συνεχιζόμενη α-

νάκαμψη από την πανδημία του COVID-19 θα 
πραγματοποιηθεί σε μια «προκλητική» οικο-
νομική περίοδο.
Σε μια ομιλία στο Συμβούλιο Εμπορίου της 
Περιφέρειας του Τορόντο την Πέμπτη, ο Τόρι 
είπε ότι βλέπει την οικονομική ανάκαμψη και 
τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης να στηρίζε-
ται σε πέντε πυλώνες. την ανοικοδόμηση και 
την ενστάλαξη εμπιστοσύνης, την προσέλκυση 
νέων επιχειρήσεων και την επέκταση των υφι-
στάμενων, την υποστήριξη των επιχειρήσεων 
με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, την υπο-
στήριξη της ανάπτυξης και την ετοιμότητα για 
το μέλλον και την πιθανή «μετασχηματιστική 
αλλαγή».Ο Τόρι είπε ότι υπάρχει «πάντα ένα 
αύριο» μετά από μια κρίση, αλλά για να γίνει 

πιο φωτεινό απαιτεί σχεδιασμό. Ο Tory είπε 
ότι θα συγκεντρώσει μια ομάδα εθελοντών 
καταξιωμένων ηγετών για να βοηθήσει στην 
παροχή «συμβουλών σε πραγματικό χρόνο», 
καθώς η πόλη συνεχίζει να ανοίγει ξανά μετά 
από περισσότερα από δύο χρόνια περιορι-
σμών για τον COVID-19.
Ενώ ο δήμαρχος δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέ-
ρειες σχετικά με τις οικονομικές προκλήσεις 
της πόλης, το Τορόντο αντιμετωπίζει μια σειρά 
από εμπόδια. Η πόλη εξακολουθεί να αντιμε-
τωπίζει σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα 
ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των εσόδων. 
Ενώ το TTC ήταν γεμάτο σε καθημερινή βάση, ο 
αριθμός των επιβατών δεν έχει ακόμη επιστρέ-
ψει στο φυσιολογικό και τα μοτίβα επιβατών 
έχουν γίνει πιο απρόβλεπτα καθώς πολλές επι-
χειρήσεις επέτρεψαν στους υπαλλήλους τους 
να εργάζονται από το σπίτι για τουλάχιστον ένα 
μέρος της εβδομάδας.

Ο δήμαρχος του Τορόντο είναι αισιόδοξος 
για το μέλλον της οικονομίας της πόλης 
αλλά αναγνωρίζει τις «προκλήσεις»

Η 
πλειονότητα των κατοίκων του 
Οντάριο (64 τοις εκατό) που ε-
ρωτήθηκαν σε πρόσφατη δη-
μοσκόπηση της Canadian 

Automobile Association (CAA) λένε ότι η 
αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει επη-
ρεάσει τα σχέδια οδικών ταξιδιών αυτό το 
καλοκαίρι.
Η έρευνα της CAA South Central Ontario 
αποκάλυψε ότι οι τιμές της βενζίνης που 
ξεπερνούν τα 2 δολάρια ανά λίτρο δυσκο-
λεύουν τους ερωτηθέντες να εξορθολο-
γίσουν το να βγουν στο δρόμο, με το 
76 τοις εκατό των ερωτηθέντων να λένε 

ότι έχουν προγραμματίσει ένα οδικό 
ταξίδι εντός της επαρχίας φέτος. Το 26 
τοις εκατό σχεδιάζει ένα οδικό ταξίδι 
εκτός επαρχίας, ενώ το 23 τοις εκατό 
σχεδιάζει να ταξιδέψει σ τ ις Η.Π.Α. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 1.697 ερωτη-
θέντες μέσω μιας επιτροπής για θέματα 
μελών της CAA στο Νότιο Κεντρικό Οντά-
ριο από τον Μάιο Η CAA λέει ότι ενώ ορι-
σμένοι περιορίζουν τον αριθμό των ταξι-
διών που πραγματοποιούν ή οδηγούν σε 
μικρότερες αποστάσεις, ορισμένοι ταξι-
διώτες κάνουν ενεργά σχέδια έχοντας κατά 
νου τις τιμές της βενζίνης

Η πλειονότητα των κατοίκων του 
Οντάριο λέει ότι η αύξηση των τιμών 
της βενζίνης έχει επηρεάσει τη χρήση 
αυτοκινήτου: δημοσκόπηση της CAA

Ο
ι διοργανωτές του ετήσιου 
Taste of the Danforth, ενός α-
πό τα πιο αναγνωρισμένα φε-
στιβάλ φαγητού του Τορόντο, 

ανακοίνωσαν ότι η φετινή διοργάνωση α-
κυρώθηκε, επικαλούμενοι προκλήσεις για 
το κλείσιμο του δρόμου και προσαρμογή 
στις εγκαταστάσεις λόγω τωβ patios και 
των ποδηλατοδρόμων.
«Το σύντομο χρονοδιάγραμμα που ήταν 
διαθέσιμο για την προσαρμογή της εκδή-
λωσης στις αλλαγές του δρόμου σήμαινε 
ότι το Taste of the Danforth το 2022 διέ-
τρεχε πολύ μεγάλο κίνδυνο να μην είναι 
τόσο επιτυχημένο όσο στο παρελθόν», 
ανέφερε μια δήλωση που εκδόθηκε 
την Τετάρτη από το GreekTown on the 
Danforth BIA.
«Λοιπόν τώρα θα αφιερώσουμε χρόνο, 
δουλεύοντας χέρι-χέρι με την πόλη 
και όλους τους συνεργάτες μας γ ια 
να κάνουμε το καλύτερο Taste of the 
Danforth που έγινε ποτέ το 2023».
Το διοικητικό συμβούλιο της BIA συνέχισε 
λέγοντας ότι η απόφαση λήφθηκε επίσης 
μετά από αβεβαιότητα τον χειμώνα σχε-
τικά με πιθανά μέτρα που σχετίζονται με 
τη δημόσια υγεία για τον COVID-19 που 
θα επέτρεπαν να συνεχιστεί το φεστιβάλ.
Η δήλωση ανέφερε ότι φέτος θα υπάρ-
ξουν τοπικές εκδηλώσεις στο BIA που θα 
περιέχουν φαγητό και μου-
σική.
Η οργάνωση ανέφερε ότι 
τα προηγούμενα φεστιβάλ 
έχουν προσελκύσει έως και 
1,6 εκατομμύρια ανθρώ-
πους καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου 
που διεξάγεται.
Η Δημοτική Σύμβουλος Paula Fletcher, η 
οποία εκπροσωπεί την περιοχή όπου διε-
ξάγεται το Taste of the Danforth, εξέδωσε 
μια σύντομη δήλωση ως απάντηση στην 
ανακοίνωση της Τετάρτης.

«Όπως πολλοί κάτοικοι στο Τορόντο-Ντά-
νφορθ, θα γιορτάσω τη ζωντανή επιχειρη-
ματική κοινότητα και την ατμόσφαιρα του 
δρόμου στο GreekTown αυτό το καλοκαίρι 
με τα 32 patios του CaféTO και τη ζωντανή 
μουσική στο δρόμο και θα καλωσορίσω 
τους κατοίκους από όλη την πόλη να ενω-
θούν μαζί μας και να συνεχίσουν υποστη-
ρίζοντας σθεναρά τις τοπικές μας επιχει-
ρήσεις», ανέφερε.
«Είμαι βέβαιη ότι όταν το Taste επιστρέψει 
στη Danforth θα αξίζει την αναμονή».
Η δήλωση της Fletcher την Τετάρτη δεν 
ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες που προ-

έκυψαν για τις αλλαγές στο δρόμο, αλλά 
στις αρχές Ιουνίου είπε ότι ανυπομο-
νούσε να πραγματοποιηθεί η εκδή-
λωση τον Αύγουστο.
«Η δημιουργικότητα και η εξυπνάδα 
για τις οποίες είναι τόσο γνωστό το 
Τορόντο μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπο-
ρούν να απολαύσουν μια υπέροχη 
εμπειρία στη Danforth αυτό το καλο-
καίρι. Χαίρομαι που η πόλη προ-

σφέρθηκε να παράσχει έναν οργα-
νωτή εκδηλώσεων και είμαι βέβαιη 
ότι συνεργαζόμενοι μπορούμε να 
κάνουμε αυτή τη μεγάλη παράδοση 
του Τορόντο να συμβεί ξανά», είχε πει 
την 1η Ιουνίου.
Η Μαίρη Φραγκεδάκη, εκτελεστική 
διευθύντρια της BIA και πρώην δημο-

τική σύμβουλος, είχε δηλώ-
σει προηγουμένως ότι το πρό-
γραμμα του City’s CaféTO και 
οι πολλοί ποδηλατόδρομοί του 
δημιουργούν προβλήματα για 
το φεστιβάλ.

Ένας εκπρόσωπος του 
GreekTown στο Danforth 

BIA είπε προηγουμένως ότι τα μέλη της 
οργάνωσης επικοινωνούσαν με την πόλη 
εδώ και πέντε μήνες σχετικά με «υλικοτε-
χνικά ζητήματα» γύρω από το φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ Taste of the Danforth 
ακυρώθηκε
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Εκατερίνα Ζινγκάρεβιτς:
Μαγνητίζει τα βλέμματα η σύζυγος του 
προέδρου!

Το διάσημο μοντέλο από το 
Μινσκ της Λευκορωσίας, 
Εκατερίνα Ζινγκάρεβιτς, με 
το προσωνύμιο «Κάτσια», 
αποτελεί από το 2009 
αναπόσπαστο κομμάτι της 
ζωής του Ρώσου ιδιοκτήτη 
της Μπότεβ Πλόβντιβ 
(αντιπάλου του ΑΠΟΕΛ), 
Άντον Ζινγκάρεβιτς.
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Ε
ίναι η αγαπημένη 
σειρά του MEGA, 
η οποία από την 
πρώτη στιγμή της 

προβολής της, έχει κερδί-
σει πολλούς τηλεθεατές, 
οι οποίοι την παρακολου-
θούν καθημερινά και α-
νυπομονούν για τις επό-
μενες εξελίξεις, οι οποίες 
κάθε εβδομάδα «κόβουν 
την ανάσα». Ο Ραφαήλ 
Καρυωτάκης υποδύε-
ται τον ρόλο του Λεωνί-
δα στη δραματική σειρά 
«Η γη της Ελιάς», ένας ρό-
λος με τον οποίο έχει και 
πολλά κοινά. Ο ηθοποι-
ός έχει εισβάλλει ως ερ-
γάτης στους ελαιώνες των 
Βρεττάκων και θα είναι 
και το πρόσωπο, όπου θα 
φλερτάρει την Άννα και 
θα την βοηθήσει να μπει 
σε κάτι καινούργιο. Πολ-
λοί είναι εκείνοι που γνω-
ρίζουν τον ηθοποιό μέσα 
από το Tik Tok, όπου είναι 
και πολύ αναγνωρίσιμος 
και έχει συγκεντρώσει 
περισσότερους από ένα 
εκατομμύριο followers.

Η Αναστασία 
Γιουσέφ ανεβάζει τη 
θερμοκρασία 

Πολ λά ε γκεφαλικά  μοιρά -
ζει η Αναστασία Γιουσέφ στο 
videoclip στο οποίο συμμετέ-
χει.
Η πληθωρική χορεύτρια πρω-
ταγωνιστεί σ το videoclip του 
τραγουδιού «Brazileira» (Το 
Κουνάω σαν Βραζιλιάνα) με τον 
C-Jay και μας αποδεικνύει… ότι 
όντως το κουνά σαν Βραζιλιάνα.
Η Γιουσέφ δημοσίευσε σε social 
media σχετικό βίντεο.

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

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει ήδη 
ξεκινήσει τις διακοπές της για το καλο-
καίρι, ενόσω διεξάγονται οι συζη-
τήσεις ανάμεσα στην Έλενα Χριστο-
πούλου και τον ΣΚΑΪ για το πλαίσιο 
της συνεργασίας τους στην επόμενη 
τηλεοπτική σεζόν γύρω από το «My 
Style Rocks», το οποίο θα παρουσιά-
ζει η Ηλιάνα.Τις προηγούμενες ημέρες 
η Ηλιάνα βρέθηκε στα Κουφονήσια 
και δεν παρέλειψε να κάνει τις σχετι-
κές αναρτήσεις με μπικίνι. Σε μια σειρά 
από φωτογραφίες που ανέβασε στο 
Instagram, η 34χρονη φοράει ένα 
λιλά μπικίνι και παίζει με το καπέλο και 
το τζιν σορτσάκι της.

Ραφαήλ Καρυωτάκης: Ο 
κούκλος από τη Γη της Ελιάς 
και το Τικ Τοκ

Η καυτή εμφάνιση της Ιωάννας 
Μπέλλα χωρίς εσώρουχο που 
προκάλεσε εμφράγματα

Η φώτο της Ηλιάνας 
Παπαγεωργίου με 
μπικίνι

Μ
ας έδειξε το σ τήθος της - Η 
καυτή φωτογραφία που έρι-
ξε το Instagram!
Βρισηίδα Ανδριώτου, καυτό 

κορίτσ ι, καυτό ε ιδύλλιο κάτω από τον 
καυτό ήλιο…
Από όπου και να το πιάσεις…καίγεσαι…
Η Βρισηίδα αποχώρησε από το survivor 
βυθίζοντας πολλούς στη θλίψη… καθώς η 

καλλίγραμμη καλλονή έχει χαρίσει μαγι-
κές στιγμές …αξεπέραστες…
Οι καυτές φωτογραφίες της ξεπηδούν με 
καταιγ ισ τ ικούς ρυθμούς, προκαλώντας 
εξάψεις και αναστατώσεις με ένα εντυπω-
σιακό κορμί σε αποκαλυπτικές πόζες και 
τα φυσικά προσόντα σε πρώτο πλάνο…

Η Βρισηίδα έβαλε φωτιά με το 
ακάλυπτο στήθος της

Ι
ω ά ν ν α  Μ π έ λ λ α , 
μελαχρινός πειρα-
σμός… Η Ιωάν να 
με ένα μαύρο και ά-

κρως αποκαλυπτικό φό-
ρεμα που απλά συγκρα-
τείται με κορδονάκια… 
ίσα ίσα δηλαδή γ ια να 
καλύπτουν τα κομμάτια 
υφάσματος κάποια από 
τα επίμαχα σημεία του 
καλλίγραμμου κορμιού 
της.
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Α
ποτελεί μία από 
τις πιο εντυπω-
σιακές παρουσί-
ες του YouTube 

και σίγουρα του χώρου του 
γκολφ. Για την Paige Spiranac 
ο λόγος, που έγινε εξώφυλ-
λο στο περιοδικό Maxim και 
ανακηρύχθηκε ως η πιο σέ-
ξι γυναίκα στον κόσμο για το 
2022. Η 29χρονη Αμερικανί-
δα έγραψε στα social media: 
«Το Maxim με ανακήρυξε πιο 
σέξι γυναίκα το 2022 και δυ-
σκολεύομαι να το πιστέψω». 
Αν και πιθανότατα είναι η μό-
νη που δεν το περίμενε…

Η 
Ελλάδα και συγκε-
κριμένα η Πάρος 
είναι ο αγαπημέ-
νος προορισμός 

της Γερμανίδας καλλονής 
(πρώην του Λεονάρντο Ντι 
Κάπριο). Με τα δεσμά του 
γάμου ενώθηκαν για δεύ-
τερη φορά ο Βρετανός ηθο-
ποιός Άλεξ Πέτιφερ και το 
τοπ μόντελ από την Γερμα-
νία, Τόνι Γκαρν, σε μία ρομα-
ντική τελετή στο πανέμορφο 
νησί της Πάρου. Είκοσι μή-
νες μετά τον γάμο τους στο 
Αμβούργο, ένιωσαν την α-
νάγκη να ανανεώσουν τους 
όρκους τους στον αγαπημέ-
νο προορισμό της 29χρο-
νης καλλονής. Όπως αναφέ-
ρει η γερμανική εφημερίδα 
«Bild», το ερωτευμένο ζευ-
γάρι κάνει διακοπές στο κυ-
κλαδίτικο νησί μαζί με την 
μόλις 11 μηνών κορούλα 
τους, Λούκα Μαλάικα.

Στην Πάρο παντρεύτηκε  ο ηθοποιός 
Αλεξ Πέτιφερ

Σ
ύμφωνα με τους 
επιστήμονες, ό-
σο πιο κοντά 
είναι ένα πρό-

σωπο στη «χρυσή το-
μή», τόσο πιο όμορφο 
θεωρείται. Επιστήμονες 
που μελέτησαν τα πρό-
σωπα επώνυμων γυναι-
κών, βασισμένοι στην τε-
χνική της χαρτογράφησης 
(facial mapping), αναφέ-
ρουν ότι το πρόσωπο που 
θεωρείται το πιο όμορφο 
στον κόσμο είναι αυτό της 
Άμπερ Χερντ. Σύμφωνα με 
την έρευνα των ειδικών, η 
ηθοποιός του Aquaman α-
νταποκρίνεται στη «χρυσή 
τομή» σε ποσοστό 91,85%, 
αφήνοντας δεύτερη την Κιμ 
Καρντάσιαν που αγγίζει το 
91,39%. Οι αποστάσεις α-
νάμεσα στα μάτια, τα φρύ-
δια, τη μύτη, τα χείλη, το πη-
γούνι, το σαγόνι και το σχή-
μα του προσώπου της ανα-
λύθηκαν λεπτομερώς και οι 
δείκτες έδειξαν πως έχει το 
«τέλειο» σχεδόν πρόσωπο.

Η γυναίκα που ανακηρύχθηκε ως η 
πιο σέξι γυναίκα για το 2022

Η Άννα Μαρία είναι η πιο Η Άννα Μαρία είναι η πιο 
«καυτή» ποδοσφαιρίστρια «καυτή» ποδοσφαιρίστρια 

στον κόσμοστον κόσμο

Ε
ίναι 22 ετών, κατάγεται από την 
Κροατία και παίζει ποδόσφαιρο 
στην Γκρασχόπερς.
Ο λόγος για την Άννα Μαρία 

Μάρκοβιτς, που βάζει γκολ στα αντί-
παλα δίχτυα αλλά και στις καρδιές των 
φιλάθλων.
Η επιθετικός της ελβετικής ομάδας έχει 
χαρακτηριστεί ως η «πιο σέξι ποδοσφαι-
ρίστρια του κόσμου».
Αν και η ίδια αρνείται τον συγκεκριμένο 
τίτλο, οι φίλαθλοι έχουν διαφορετική 

γνώμη και στο Instagram της επικρατεί 
πανικός.
Σε κάθε της ανάρτηση τα like πέφτουν 
«βροχή» ενώ τα σχόλια από τους περισ-
σότερους από 620.000 ακολούθους της 
παίρνουν «φωτιά».
Η Άννα Μαρία Μάρκοβις έπαιξε για 
πρώτη φορά ποδόσφαιρο όταν ήταν 14 
ετών. Το λάτρεψε αμέσως κι αποφάσισε 
να του αφιερωθεί.
Πρότυπό της είναι οι Κριστιάνο Ρονάλντο 
και Λούκα Μόντριτς.

Άμπερ Χερντ: Μελέτες υποστηρίζουν 
ότι έχει το «πιο όμορφο πρόσωπο»
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Τρ ία  π α ι δ ι ά  α π ό  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς 
χώρες, ένα από Γερμαν ία, ένα από 
Ρωσία κι ένα από Ελλάδα συναντιού-
ν ται σε ένα ξενοδοχείο κι αρχίζουν 
να γνωρίζονται και να κάνουν παρέα. 
Λέει λοιπόν το Γερμανάκι:«Ο πατέ-
ρας μου, έ χε ι πάρει ένα πολύ γρή-
γορο αμάξ ι! Δουλεύε ι σε μια τρά-
πεζα 80 χ ιλιόμε τρα μακριά από το 
σπίτ ι,  και ενώ σχολάε ι 15:30, σ τ ις 
15:40 φτάνει στο σπίτι και αρχίζουμε 
να τρώμε.» 
Έρχεται η σειρά του μικρού Ρώσου 
και λέει: «Ο δικός μου πατέρας είναι 
π ιλότος  κα ι  έ χε ι  δ ικό του αερο -
πλάνο. Σχολάει σ τις 14:30 και 14:35 
τρώμε!» 
Και σ το τέλος λέει το Ελληνόπουλο: 
«Σιγά το πράγμα! Ο δικός μου πατέ-
ρα ς  ε ί να ι  δημό σ ιο ς  υπά λ λ η λο ς . 
Σ χολάε ι σ τ ις 14:00 και σ τ ις 13:30 
έχουμε ήδη φάει!»

Στ ι ς  τ έσσ ε ρις  τα  ξημε ρώμα τα,  ο 
σύζυγος σηκώνε ται σ ιγά σ ιγά γ ια 
να μην τον πάρει χαμπάρι η γυναίκα 
του. Φορτώνει σ το αμάξι τα πράγ-
ματά του, τα μποτάκια του, την καρα-
μπίνα και τον σκύλο του για να πάει 
να κυνηγήσει.
Με το που έφτασε στο δάσος άρχισε 

να βρέ χε ι  καταρρακ τωδώς, οπότε 
ξαναμπήκε στο αμάξι κι έφυγε απο-
γοητευμένος. Φτάνον τας σ το σπίτ ι, 
έβγαλε τα βρεγμένα ρούχα του και 
ξ ά π λ ω σ ε  π ρ ο σ ε κ τ ι κά  σ τ ο  κ ρ ε -
βάτι. Πήρε μια τρυφερή αγκαλιά τη 
γυναίκα του από πίσω και της έδωσε 
ένα φιλί σ το λαιμό ψιθυρίζοντάς της: 
«Χαμός γίνεται έξω. Βρέχει ασταμά-
τητα.» 
Κι εκε ίνη του απάν τησε μέσα σ τον 
ύπνο της: «Άσε ρε μωρό μου, απορώ 
π ω ς  σ ηκώ θ ηκε  π ά λ ι  ο  ά λ λο ς  ο 
μ@λ@κ@ς με τέ τοια βροχή να πάει 
γ ια κυνήγι!!!»

Στο δικαστήριο εκδικαζόταν μια υπό-
θεση κλοπής και ρωτάει ο εισαγγε-
λέας τον κατηγορούμενο: 
«Για πες μας κατηγορούμενε γιατί σε 
έφεραν εδώ;»
«Απλά επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα 
δώρα του Πάσχα…» απαντάει εκεί-
νος. 
«Μα αυ τ ό  δ ε ν  ε ί να ι  πα ρά νομο, 
τ ι  ε ν νοε ί τ ε ,  ψων ίσα τ ε  π ιο  νωρίς 
κύριε;» 
«Εννοώ λίγο πριν ανοίξε ι το κατά-
στημα κύριε εισαγγελέα!!!»

ΚΡΙΌΣ
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.

ΤΑΥΡΌΣ
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.

ΔΙΔΥΜΌΙ
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.

ΚΑΡΚΙΝΌΣ
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.

ΛΈΩΝ
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.

ΠΑΡΘΈΝΌΣ
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.

ΖΥΓΌΣ
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. 

ΣΚΌΡΠΙΌΣ
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.

ΤΌΞΌΤΗΣ
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. 

ΑΙΓΌΚΈΡΩΣ
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.

ΥΔΡΌΧΌΌΣ
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. 

ΙΧΘΈΙΣ
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

Μετά την μεγάλη φωτιά 
της Θεσσαλονίκης το 
1917 . Μαγαζί που 

γλύτωσε από τις φλόγες 
εμπορεύεται και 

καρπούζια 

Αργοστόλι 1920

Σαντορίνη 1930

Ξάνθη , οδός 
Λοχαγού Βόγδου 

Μιχαήλ

Μυκονόόόόόός!!!!

Στοά Φέξη, Πατησίων
Πανεπιστημίου ,
Οκτώβριος 1941

Πρέβεζα

Ελευθεραί Καβάλας - 
Απρίλιος 1923
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Τα Κουφονήσια είναι ένας 
πανέμορφος καλοκαιρινός 
προορισμός για ξέγνοιαστες 
διακοπές. Πρόκειται για ένα 
σύμπλεγμα 2 νησιών, του «Πάνω» 
(ή «Άνω») και του «Κάτω» 
Κουφονησίου. Το Κάτω Κουφονήσι 
είναι αρκετά απομονωμένο, χωρίς 
πολλές παροχές για τους ταξιδιώτες, 
ενώ το Πάνω Κουφονήσι είναι πιο 
δημοφιλής προορισμός. Αν και μικρό, 
έχει όλες τις ανέσεις που χρειάζεσαι 
για τις διακοπές σου δίπλα στη 
θάλασσα!

Σ
ε μια ελληνική επαρχία που ρημάζει, 
σε χωριά που παίρνουν ζωή μόνο 
τους καλοκαιρινούς μήνες, σε νησιά 
που για να επιβιώσουν έχουν «ξε-

πουληθεί» στον τουρισμό, αποτελεί φωτει-
νή εξαίρεση το Κουφονήσι. Όχι μόνο σφύζει 
από ζωή και ενέργεια, αλλά «κρατάει» τους 
νέους ανθρώπους κι έχει καταφέρει (με πολ-
λή προσπάθεια) να πετύχει την αλματώδη 
τουριστική ανάπτυξη χωρίς να προσβάλει 
την αισθητική, ούτε να καταστρέψει την το-
πική πολιτιστική κληρονομιά.
Το Κουφονήσι είναι αυτή τη στιγμή το μέρος 
της Ελλάδας με το μεγαλύτερο ποσοστό 
νέων ανθρώπων!
Από τους 366 μόνιμους κατοίκους του 
νησιού οι 110 (σχεδόν ο ένας στους τρεις) 
είναι νέοι κάτω των 28 ετών! Αριθμός απί-
στευτος για ένα σχετικά απομονωμένο 
μικρό νησί των Ανατολικών Κυκλάδων, 
όμως έχει την εξήγησή του. Οι νέοι μένουν 
στο Κουφονήσι γιατί έχουν δουλειά. Κι 
έχουν καταφέρει να είναι ο μοναδικός ελλη-
νικός οικισμός με τόσο μικρό πληθυσμό που 
δεν έχουν μόνο γυμνάσιο και λύκειο, αλλά 
και ΤΕΕ με ειδικότητα στους υπολογιστές!
Το Κουφονήσι (για την ακρίβεια το Πάνω 
Κουφονήσι, διότι υπάρχει και το σχεδόν 
ακατοίκητο Κάτω Κουφονήσι, στα νότια) 
κατοικείται αδιάλειπτα από τα προϊστο-
ρικά χρόνια. Για το όνομά του υπάρχουν 
δύο εκδοχές: Η πρώτη υποστηρίζει πως 
το όνομα προέρχεται από την αρχαιότητα 
και το πήρε από τον κόλπο που βρίσκεται 
μεταξύ των δύο νησιών και του Γλαρονη-
σίου και λεγόταν «Κουφός Λιμήν», δηλαδή 
απάνεμο λιμάνι, όπου μπορούσε να ελλιμε-
νιστεί πλοίο.
Η δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει ότι η ονομα-
σία Κουφονήσια οφείλεται στις πολλές σπη-
λιές και τα ιζήματα γύρω-γύρω στο νησί, 
χωρίς συμπαγή βράχο, δηλαδή «κουφό» 
χώμα.
Επί αιώνες το Κουφονήσι ήταν ένα ψαρο-
χώρι. Ακόμα και σήμερα στο νησί λειτουρ-
γούν περισσότερες από 20 τράτες, όπου 
εφοδιάζουν καθημερινά τα εστιατόρια και 
τις ψαροταβέρνες με φρέσκα ψάρια. Αν εξαι-
ρέσεις του κατοίκους του νησιού, οι μαγευ-
τικές του παραλίες ήταν άγνωστες για όλους. 
Η τουριστική ανάπτυξη ξεκίνησε πριν από 
περίπου 15 χρόνια με τη λειτουργία των 
πρώτων ενοικιαζόμενων δωματίων. Σήμερα 
στο νησί υπάρχουν περισσότερα από 50 
καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 

δωμάτια) και ανάλογη είναι και η ανάπτυξη 
σε εστιατόρια και μέρη όπου μπορείς να 
απολαύσεις τον καφέ και το ποτό σου.

Παραλίες στα Κουφονήσια
Το Πάνω Κουφονήσι φημίζεται για τις μονα-
δικές παραλίες του με την εξωτική ομορφιά. 
Όλες βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του 
νησιού και οι περισσότερες δεν είναι οργα-
νωμένες και δεν έχουν φυσική σκιά. Προτεί-
νουμε, λοιπόν, να έχεις μαζί σου τα απαραί-
τητα. Στις παραλίες φτάνεις είτε με τα πόδια 
είτε με τη λάντζα, η οποία αναχωρεί καθη-
μερινά από το λιμάνι από τις 10 το πρωί και 
ανά 1 ώρα. Ξεκινώντας από το λιμάνι και 
περπατώντας κατά μήκος της ακτής θα βρεις 
ονειρεμένες παραλίες και μοναδικά σημεία 
για βουτιές, όπως:
    Άμμος: Μέχρι και η παραλία του λιμανιού 
είναι πανέμορφη στο Πάνω Κουφονήσι. 
Έχει πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά και 
είναι προστατευμένη από τους βόρειους 
ανέμους.

 ª     Παραλία Χαροκόπου ή Φοίνικας: 
Υπέροχη αμμώδης παραλία με γαλαζοπρά-
σινα νερά. Μετά το μπάνιο μπορείς να απο-
λαύσεις το φαγητό σου στην ταβέρνα «Φοί-
νικας», από την οποία πήρε το όνομά της η 
παραλία.

 ª     Φανός: Αμμουδερή παραλία με 
κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά. Το ομώνυμο 
καφέ-εστιατόριο προσφέρει ποτό και 
φαγητό.

 ª     Ιταλίδα: Η παραλία έχει διάφανα τιρ-
κουάζ νερά και χρυσή άμμο που θυμίζουν 
τροπικές ακτές. Μπορεί να συναντήσεις και 
γυμνιστές.

 ª     Πισίνα: Πρόκειται για ένα άνοιγμα 
στους βράχους, μία πανέμορφη φυσική 
«πισίνα» με τιρκουάζ νερά!

 ª     Πορί: Θεωρείται η ομορφότερη 
παραλία του νησιού. Χρυσή αμμουδιά και 
μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά συνθέτουν 
το εξωτικό σκηνικό. Διαθέτει λίγη φυσική 
σκιά και μία ταβέρνα.

 ª     Γάλα: Πολύ μικρή, αλλά εντυπωσιακή 
παραλία με βότσαλα, που πήρε το όνομά της 

από το μοναδικό «γαλακτερό» χρώμα των 
νερών της. Έχει σχηματιστεί από ένα περά-
σμα στους βράχους, από το οποίο εισέρχε-
ται η θάλασσα. Ένα μικρό θαύμα της φύσης!
Το Κάτω Κουφονήσι είναι ιδανικό για ημε-
ρήσια εκδρομή από το Πάνω Κουφονήσι, 
καθώς δεν διαθέτει υποδομές για διαμονή. 
Μπορείς, βέβαια, να κοιμηθείς κάτω από 
τα αστέρια. Το καΐκι για το Κάτω Κουφο-
νήσι εκτελεί τουλάχιστον 4 δρομολόγια την 
ημέρα. Οι παραλίες εδώ είναι πιο ήσυχες, 
αλλά εξίσου όμορφες με του Πάνω Κουφο-
νησίου. Δεν είναι οργανωμένες, γι’ αυτό 
φρόντισε να έχεις μαζί σου τα απαραίτητα. 
Οι παραλίες στο Κάτω Κουφονήσι είναι οι 
εξής:

 ª     Λάκοι: Απάνεμη παραλία με βότσαλα 
και γαλαζοπράσινα νερά.

 ª     Δέτης: Μικρή παραλία με άμμο και 
γαλαζοπράσινα νερά.

 ª     Νερό: Πανέμορφη παραλία με άμμο, 
ψιλό βότσαλο, μαγευτικά νερά και αρμυρί-
κια. Μπορεί να συναντήσεις κατασκηνωτές 
και γυμνιστές.

 ª     Πεζούλια: Όμορφη παραλία με 
βότσαλα και κρυστάλλινα νερά.

Ημερήσιες εκδρομές
Αν θέλεις να κάνεις ένα διάλειμμα από τις 
βουτιές στα ονειρεμένα νερά του Πάνω 
Κουφονησίου, μπορείς να πας ημερήσια 
εκδρομή στα γύρω νησιά. Προτείνουμε να 
επισκεφτείς: 

 ª     Κάτω Κουφονήσι: Εξερεύνησε κρυμ-
μένες παραλίες, κάνε πεζοπορία σε όμορφα 
μονοπάτια και δοκίμασε παραδοσιακό 
φαγητό στη μοναδική ταβέρνα του νησιού, 
τον «Βενετσάνο». Η απόσταση είναι περίπου 
10 λεπτά με το καΐκι και το εισιτήριο είναι 
πολύ οικονομικό. 

 ª     Κέρος: Πολύ κοντά στα Κουφονήσια 
βρίσκεται το ακατοίκητο νησί της Κέρου, 
ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολο-
γικούς χώρους της Πρωτοκυκλαδικής περι-
όδου. Στην Κέρο μπορείς να πας με βάρκα 
από το Πάνω Κουφονήσι. Να έχεις υπόψη 
σου ότι στο νησί δεν υπάρχει πόσιμο νερό 

και απαγορεύεται η διανυκτέρευση. 
 ª     Μικρές Κυκλάδες: Τα Κουφονήσια 

συνδέονται με συχνά δρομολόγια πλοίων 
με τα άλλα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. 
Μέσα σε 30 λεπτά μπορείς να βρεθείς στην 
Αμοργό ή τη Σχοινούσα, ενώ το ταξίδι για 
Δονούσα και Ηρακλειά είναι περίπου 1 
ώρα.
Tip: Αν έχεις όρεξη για πεζοπορία, προτεί-
νουμε το μονοπάτι για το εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία (γύρω στα 25 λεπτά από τη 
Χώρα). Η θέα και το μαγευτικό ηλιοβασί-
λεμα κόβουν την ανάσα!

Φαγητό
Το Πάνω Κουφονήσι έχει γνωρίσει μεγάλη 
τουριστική άνθηση τα τελευταία χρόνια. 
Προσφέρει, λοιπόν, αρκετές επιλογές για 
φαγητό και διασκέδαση, χωρίς όμως να 
χάνει την απλότητα και τον αυθεντικό χαρα-
κτήρα του. Στα Κουφονήσια θα απολαύσεις 
νόστιμους μεζέδες θαλασσινών, φρέσκο 
ψάρι και αστακομακαρονάδα.
Προτείνουμε να δοκιμάσεις τα πιάτα και τα 
γλυκά στο «Καλόφεγγο» στο Πορί με θέα 
το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Επίσης, μην 
παραλείψεις να φας θαλασσινά στο «Ανέ-
πλωρα» και στον «Καπετάν-Νικόλα», αλλά 
και να πιείς κρύα μπύρα και να δοκιμάσεις 
τα μαγειρευτά στον «Φοίνικα». Για κάτι πιο 
γρήγορο, το σουβλάκι στη «Στροφή» φημί-
ζεται για τη γεύση και την ποιότητά του. Για 
καφέ, πρωινό και γλυκό προτείνουμε να πας 
στα «Καλάμια» και στη «Χελώνα» (Νικήτας), 
ενώ πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις την 
τυρόπιτα από τον «φούρνο της Γιωργούλας» 
και το παγωτό στο «Φυστίκι».
Τα καλοκαιρινά βράδια η καρδιά του Πάνω 
Κουφονησίου χτυπάει στη Χώρα, όπου θα 
βρεις μπαρ, ρακάδικα και κοκτέιλ μπαρ για 
όλα τα γούστα. Προτείνουμε να πιεις ένα 
ποτό πάνω στο κύμα στο ιστορικό καφέ-
μπαρ «Σορόκος» και να δοκιμάσεις ψημένη 
ρακή στα ρακάδικα χαζεύοντας την περα-
τζάδα. Για το κλείσιμο της βραδιάς υπάρχει 
το after «Μύλος», όπου μπορεί να καταλή-
ξεις να χορεύεις ως το πρωί! 

Κουφονήσια: η εξαίρεση στη μιζέρια!
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Παρέμενε κλειστό 
προκειμένου να γίνουν 
οι απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης και 
αποκατάστασης

Μ
ετά από δύο και πλέον 
δεκαετίες το Αρχαίο 
Θέατρο της Δωδώ-
νης άνοιξε και πάλι τις 

πύλες του στο κοινό μετά την ολο-
κλήρωση των απαραίτητων έργων 
συντήρησης και αποκατάστασης. 
Το νέο άνοιγμά του έγινε το συμβο-
λικά το βράδυ της Τρίτης, ανήμερα 
της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, 
με μία μεγάλη συναυλία της Φιλαρ-
μονικής Ορχήστρας Νέων της Βο-
στώνης.
Στο αρχαίο θέατρο της Δωδώ-
νης γίνονταν παραστάσεις από τον 
Αύγουστο του 1960 έως το καλο-
καίρι του 1998. Τότε το Υπουργείο 
Πολιτισμού αποφάσισε ότι το θέα-
τρο πρέπει να σταματήσει να παρα-
χωρείται για τα Δωδωναία στην 
Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 
καθώς λόγω της ευαισθησίας του 
υλικού από το οποίο έχει κατασκευ-
αστεί το θέατρο, έπρεπε να προχω-
ρήσουν οι εργασίες συντήρησης 
και αποκατάστασης.
«Σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού παραδίδει στους 
Ηπειρώτες και σε όλους τους επι-
σκέπτες της Ηπείρου, Έλληνες και 

ξένους, αυτό το μοναδικό μνημείο, 
το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, 
το κάτω τμήμα του κοίλου, ενώ οι 
αναστηλωτικές εργασίες συνεχί-
ζονται» δήλωσε η Υπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη  στην εκδήλωση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε παρουσία του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλή-
νων Κώστα Τασούλα, και πρόσθεσε 
με νόημα: «Τα μνημεία χρειάζονται 
φροντίδα. Κάποια στιγμή μπαίνουν 
στην εντατική και εκεί δεν τα προ-
σεγγίζει κανείς όπως δεν προσεγ-
γίζει ούτε τους ανθρώπους που 
είναι στην εντατική. Μετά όμως, 

κατά 99,9% βγαίνουν αναστημένα. 
Το μνημείο είναι αυτό το οποίο λέει 
η λέξη του, εκπέμπει μνήμη και η 
μνήμη είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
το παρελθόν αλλά και με το παρόν 
και με το μέλλον. Γιατί χωρίς μνήμη 
και χωρίς μνημεία, το μέλλον είναι 
αβέβαιο και δυσοίωνο. Μετά από 
πάρα πολλή δουλειά των στελεχών 
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, εξωτερικών συνερ-
γατών, ακαδημαϊκών δασκάλων, 
οι οποίοι συνεργάστηκαν εντατικά 
και για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
φτάσαμε στο αποτέλεσμα, το οποίο 
όλοι χαιρόμαστε σήμερα. Εάν δεν 

είχε μεσολαβήσει αυτός ο χρόνος, 
ο μακρύς χρόνος των 22 ετών σιω-
πής, αλλά δημιουργικής αρχαιο-
λογικής εργασίας, απλώς δεν θα 
υπήρχε το μνημείο. Θα είχαμε χάσει 
τη μνήμη μας, θα είχαμε χάσει ένα 
κομμάτι από το DNA και την ταυ-
τότητά μας. Σήμερα είμαστε πραγ-
ματικά πάρα πολύ χαρούμενοι. 
Ολοι θέλουμε τα μνημεία να είναι 
ζωντανά, κοινωνικοποιημένα, 
ενταγμένα στην καθημερινότητά 
μας. Γιατί τα μνημεία ζουν, όχι όταν 
τα φροντίζουν οι ειδικοί, αλλά όταν 
τα αγαπάει ο κόσμος. Αυτή είναι η 
πραγματική προστασία».

Μ
πορεί ο Ιάκωβος Καμπανέλλης να 
υπήρξε κατά κύριο λόγο σπουδαί-
ος θεατρικός συγγραφέας επέδει-
ξε, ωστόσο, σημαντικά δείγματα 

γραφής και στο σινεμά και μάλιστα με διαφορε-
τικούς τρόπους. Αυτή την κινηματογραφική, πι-
θανόν άγνωστη σε πολλούς, πλευρά του «φωτί-
ζουν» η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα από μια 
σειρά προβολών που θα φιλοξενηθούν, από τις 
23 έως τις 28 Ιουνίου, στον θερινό κινηματο-
γράφο «Λαΐς», στο πλαίσιο του Λογοτεχνικού 
Έτους 2022 Ιάκωβος Καμπανέλλης, με αφορμή 
τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή του.
Πόσοι θυμούνται άραγε πως η θρυλική 
«Στέλλα» του Κακογιάννη βασίζεται στο θεα-
τρικό έργο του Καμπανέλλη, πως ο ίδιος υπο-
γράφει το σενάριο του «Δράκου» του Κούν-
δουρου ενώ σκηνοθέτησε και δύο ταινίες;
Στην ταράτσα της Ταινιοθήκης, θα προβλη-
θεί η ταινία «Το κανόνι και τ΄ αηδόνι» (1968) 
που σκηνοθέτησε ο Ιάκωβος Καμπανέλλης σε 
συνεργασία με τον αδερφό του Γιώργο Καμπα-
νέλλη, καθώς και ταινίες στις οποίες είτε υπο-
γράφει το σενάριο, είτε την επιμέλεια σεναρίου, 
είτε βασίστηκαν σε δικό του θεατρικό έργο.

Όπως σημειώνει στον κατάλογο του αφιερώ-
ματος η πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος 
Μαρία Κομνηνού, «ο Καμπανέλλης συνεργά-
στηκε με τους σημαντικότερους έλληνες σκηνο-
θέτες στη διάρκεια των ετών 1950-1967, αφή-
νοντας το αποτύπωμά του σε αυτό που ονο-
μάζουμε «κινηματογράφο του δημιουργού», 
με κορυφαίους εκπροσώπους τον Νίκο Κούν-
δουρο και τον Μιχάλη Κακογιάννη. Από τη 
σεναριακή του ενασχόληση ξεχωρίζει η συνερ-

γασία του με καλούς εμπορικούς σκηνοθέτες, 
όπως ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ο Ντίνος Δημό-
πουλος, ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Ζερ-
βός και ο ΠάνοςΓλυκοφρύδης. Ο Καμπανέλλης 
ανήκε σε μια γενιά ανήσυχων διανοούμενων, η 
οποία οραματιζόταν την αναγέννηση του θεά-
τρου και του κινηματογράφου μέσα από και-
νοτόμες επιλογές που θα εξασφάλιζαν στους 
Έλληνες δημιουργούς μια θέση στο διεθνές 
στερέωμα.

Ναυάγιο των 
Αντικυθήρων: 
Βρέθηκε το 
μαρμάρινο κεφάλι 
του αγάλματος του 
Ηρακλή 

Έ
να τεράστιο μαρμάρινο 
κεφάλι ανδρικής γενειο-
φόρου μορφής το οποίο 
ανήκει στο άγαλμα του 

Ηρακλή των Αντικυθήρων, που 
φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαι-
ολογικό Μουσείο, είναι ανά-
μεσα στα εντυπωσιακά νέα 
ευρήματα που ήρθαν στο φως 
κατά υποβρύχια αρχαιολο-
γική έρευνα στο Ναυάγιο των 
Αντικυθήρων. Πρόκειται για τη 
δεύτερη περίοδο της έρευνας 
που πραγματοποίησε η Ελβε-
τική Αρχαιολογική Σχολή στην 
Ελλάδα στο εντυπωσιακό ναυ-
άγιο που χρονολογείται από 
το 2ο τέταρτο του 1ου αιώνα 
και στο οποίο ανακαλύφθηκε, 
κατά το παρελθόν, ο περίφημος 
Μηχανισμός των Αντικυθήρων, 
το αρχαίο τέχνεργο, το οποίο 
λειτουργούσε ως αναλογικός, 
μηχανικός υπολογιστής και 
όργανο αστρονομικών παρα-
τηρήσεων.
Παράλληλα, εξαιρετικό ενδια-
φέρον παρουσιάζουν τα δύο 
ανθρώπινα δόντια που βρέ-
θηκαν προσκολλημένα πάνω 
σε συμπαγές συσσωμάτωμα 
με ίχνη χαλκού. Αναλύοντας το 
γενετικό υλικό οι ειδικοί θα θα 
εξάγουν συγκεκριμένα συμπε-
ράσματα σχετικά με το φύλο και 
την ηλικία του ανθρώπου στον 
οποίον ανήκαν.
Επιπλέον, βρέθηκε μια μαρμά-
ρινη βάση με ένα άγαλμα από 
το οποίο σώζονται μόνο τα δύο 
γυμνά κάτω άκρα ανδρικής 
μορφής. Το συγκεκριμένο έργο 
ωστόσο είναι καλυμμένο με ένα 
παχύ στρώμα θαλάσσιου επί-
παγου (κρούστας) οπότε δεν 
είναι εμφανή τα χαρακτηρι-
στικά του.
Η υποβρύχια αρχαιολογικό 
έρευνα έφερε επίσης στο φως 
πολλά αντικείμενα από την 
εξάρτηση του πλοίου μεταξύ 
των οποίων ο μολύβδινος στύ-
πος ξύλινης άγκυρας, καρ-
φιά από σίδερο και χαλκό, και 
πολλά ακόμη η ακριβής ταυτό-
τητα των οποίων θα προκύψει 
μετά ειδική ακτινογραφία στην 
οποία θα υποβληθούν.

Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης: Άνοιξε ξανά τις πύλες του 
στο κοινό μετά από 22 χρόνια 

Ιάκωβος Καμπανέλλης: Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
παρουσιάζει την κινηματογραφική πλευρά του

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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αθλητικά

SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται να μπουν 
στις ευρωπαϊκές μάχες για τη σεζόν 2022-2023, 
οι οποίες θα παίξουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο 
από αυτόν που οι περισσότεροι μπορούν να 
αντιληφθούν αυτήν τη στιγμή.

Η 
συγκομιδή της τρέχουσας σεζόν επηρεάζει 
το τι συμβαίνει δύο χρόνια μετά και στην 
προκειμένη περίπτωση, η διετία συμπίπτει 
με την εφαρμογή του νέου φορμάτ των ευ-

ρωπαϊκών διοργανώσεων.
Champions League, Europa League και Europa 
Conferernce League θα διεξάγονται με περισσότερες 
ομάδες από τη σεζόν 2024-2025, με την UEFA να έχει 
εξηγήσει τι θα συμβεί στη φάση των ομίλων, αλλά να 
αφήνει θολή την εικόνα στα προκριματικά.
Το SPORT24 επιχειρεί να κάνει μία πρώτη αποτύπωση 
της κατάστασης που θα υφίσταται από το καλοκαίρι 
του 2024 στα προκριματικά και κυρίως να ξεκαθαρί-
σει τι θέλει η Ελλάδα από τους συλλόγους της αυτό το 
καλοκαίρι (αλλά φυσικά και στη συνέχεια της σεζόν), 
ώστε να στρωθεί κόκκινο χαλί για το μέλλον.

Η θέση της Ελλάδας στο UEFA ranking
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη σεζόν 2021-2022 στη 15η 
θέση της UEFA, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο 
από την καταστροφική 20ή της προηγούμενης χρο-
νιάς. Οι 8.000 βαθμοί που προσέφεραν στη χώρα μας 
οι ελληνικοί σύλλογοι συνιστούν την καλύτερη συγκο-
μιδή από τους 11.250 του 2001-2002, αν και η προ-
σθήκη τρίτης διοργάνωσης νοθεύει κάπως την ελλη-
νική επιτυχία.
Τα οφέλη αυτής της ανόδου πέντε θέσεων θα φανούν 
τη σεζόν 2023-2024, την τελευταία του κύκλου 2021-
2024 και του τρέχοντος φορμάτ των διοργανώσεων 
της UEFA. Σε εκείνη τη σεζόν, η Ελλάδα θα έχει τον 
πρωταθλητή της σ το 2ο προκριματικό γύρο του 
Champions League (αντί του 1ου), θα έχει και δεύτερη 
ομάδα στη διοργάνωση (στο μονοπάτι των μη πρω-
ταθλητών), ενώ ο κυπελλούχος της θα αγωνίζεται στο 
Europa League αντί για το Europa Conference League. 
Στην τελευταία διοργάνωση θα διατηρήσει δύο θέσεις 
στον 2ο προκριματικό γύρο, όπως και τώρα. Μάλιστα, 
όλα αυτά ενδέχεται να αλλάξουν προς το καλύτερο, αν 

προκύψουν τα συνήθη ντόμινο, που σχετίζονται με το 
ποιος θα κατακτήσει τις φετινές διοργανώσεις.

Το μυστήριο με τη 12η θέση και ο στόχος 
της 15ης
Ο τρόπος με τον οποίο θα συνδεθεί το UEFA ranking 
με το νέο φορμάτ των διεθνών διοργανώσεων είναι 
άγνωστος προς το παρόν. Η ευρωπαϊκή συνομοσπον-
δία έχει προετοιμάσει μία access list, η οποία δεν έχει 
δημοσιοποιηθεί, πιθανόν επειδή δεν είναι ακόμα η 
οριστική.
Με βάση δεδομένα που έχουν διαρρεύσει, η πιο 
σημαντική μεταβολή θα αφορά τη 12η θέση του UEFA 
ranking, σε σχέση με το τι ισχύει τώρα. Αυτό μπορεί 
να σημαίνει ότι ο πρωταθλητής της 12ης χώρας θα 
προκρίνεται απευθείας στη φάση των ομίλων, μπο-
ρεί να σημαίνει ότι από τη 13η θέση και κάτω οι χώρες 
θα έχουν λιγότερους εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις, μπορεί να υπάρχει και κάτι τελείως 
διαφορετικό.Αυτό που δεν πρόκειται να αλλάξει, 
αντιθέτως θα παγιωθεί, είναι τα προνόμια της 15ης 
θέσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα υπάρξει 

αλλαγή προς το καλύτερο και η 15η θέση δεν θα έχει 
διαφοροποιήσεις στο τι προσφέρει σε σχέση με τη 
13η και τη 14η, κάτι που δεν ισχύει τώρα.
Τη σεζόν 2024-2025 λοιπόν, η 15η θέση θα προσφέ-
ρει σίγουρα δύο «εισιτήρια» για τα προκριματικά 
του Champions League και αυτή θα πρέπει να είναι 
ο βασικός στόχος της Ελλάδας και κατ’ επέκταση των 
εκπροσώπων της.
Chart
# Χώρα Αρχική συγκομιδή Σύλλογοι
11 Σερβία 27,000                                   4
12 Ρωσία 26,215                                     0
13 Ουκρανία 24,600                                   5
14 Νορβηγία 23,250                                   4
15 Ελβετία 23,175                                   4
16 Ελλάδα 23,100                                   4
17 Τσεχία 22,300                                   4
18 Κροατία 22,025                                   4
19 Δανία 21,925                                   5
20 Τουρκία 20,300                                   5
21 Κύπρος 19,375                                   5

Πού στοχεύουν οι εκπρόσωποί μας για να 
βοηθήσουν την Ελλάδα
Ουκρανία και Δανία έχουν ένα σημαν τ ικό μειο-
νέκτημα με τ ις πέν τε ομάδες, όμως γ ια να έχουν 
φτάσει σε σημείο να έχουν τόσους εκπροσώπους, 
σημαίνει ότι παλαιότερα ήταν ψηλά στην κατάταξη 
και κατά συνέπεια οι ομάδες τους αρχίζουν από πιο 
προχωρημένους γύρους. 
Συγκεκριμένα, ε ίναι οι μοναδικές χώρες από τ ις 
επίμαχες που έχουν εξασφαλισμένη φάση ομίλων 
σε κάποια διοργάνωση: η Ουκρανία με τη Σαχτάρ 
στους ομίλους του Champions League, η Δανία με 
την Κοπεγχάγη στο Europa League (αν αποκλειστεί 
στα playoffs του Champions League). 
Οι δε κάτοχοι του εισιτηρίου του κυπελλούχου των 
δύο χωρών, η Ντν ίπρο και η Σίλκεμποργκ αν τ ί-
στοιχα, αν αποκλειστούν στα playoffs του Europa 
League από όπου αρχίζουν την ευρωπαϊκή πορεία 
τους, θα συνεχίσουν σ τους ομίλους του Europa 
Conference League.
Αυτό είναι το κλειδί για την Ελλάδα. 
Η παρουσία σε φάση ομίλων και δη της πιο αδύ-
ναμης από τ ις τρε ις διοργανώσεις, του Europa 
Conference League, θα είναι πολύ σημαντική στη 
συγκομιδή της χώρας μας στην κατάταξη της UEFA. 
Η Ελλάδα θα βρει βαθμούς που έχει ανάγκη, αφού 
οι σύλλογοί μας θα έχουν -θεωρητικά- πιο αδύνα-
μους αντιπάλους στον όμιλο. 
Μπορεί να μην πάρουν τα μπόνους που δίνουν οι 
άλλες δύο διοργανώσεις (4 βαθμοί μόνο γ ια την 
παρουσία στους ομίλους στο Champions League, 
μεγάλα μπόνους πρόκρισης στις νοκ άουτ φάσεις 
και στο Europa League), όμως έχουν τη δυνατότητα 
να φτάσουν σε πολύ υψηλή συγκομιδή με απλές 
νίκες όπως αυτές του ΠΑΟΚ πέρυσι κόντρα στη Λίν-
κολν Ρεντ Ιμπς.

Πώς παίρνουν βαθμούς οι ομάδες στις 
διοργανώσεις
Η UEFA μοιράζει δύο βαθμούς γ ια κάθε ν ίκη και 
έναν για κάθε ισοπαλία από τη φάση των ομίλων κι 
έπειτα στις τρεις διοργανώσεις της. 
Ταυτόχρονα, ανάλογα τη φάση όπου βρίσκεται κάθε 
σύλλογος, μπορεί να πάρει και μπόνους βαθμούς, 
με εξαίρεση τη φάση των 16 και τα προημιτελικά 
του Europa Conference League. 
Επιπλέον, τα μπαράζ για τη φάση των 16 σε Europa 
League και Europa Conference League δεν δίνουν 
βαθμούς στους συλλόγους, αλλά προσμετρώνται 
στον υπολογισμό της κατάταξης των χωρών.
Στα προκριματικά, οι βαθμοί σε νίκη και ισοπαλία 
μειώνονται σ το μισό (1 και 0,5), αλλά ξανά αφο-
ρούν μόνο την κατάταξη της χώρας και όχι εκείνη 
των συλλόγων.
Υπενθυμίζεται ότι οι βαθμοί που προσφέρουν οι 
σύλλογοι σε μία χώρα διαιρούνται δια τον αριθμό 
των εκπροσώπων που είχε σ την αρχή της σεζόν 
αυτή η χώρα. Κατά συνέπεια, η νίκη στους ομίλους 
αποφέρει 2 βαθμούς σε μία ελληνική ομάδα, αλλά 
0,5 στην Ελλάδα, η οποία έχει τέσσερις εκπροσώ-
πους.
 Γι’ αυτό και χρειάζεται τη στήριξη όλων, για όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στη 
σεζόν.

Champions League
Τι ισχύει με τα ελληνικά εισιτήρια στο νέο φορμάτ και το μυστήριο με τη 

12η θέση του UEFA ranking
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Μ
ετά από τον Ίλια Ιβάσκα, την 
Πέμπτη (23/6) ήταν η σειρά 
του Μάρκος Γκιρόν να υπο-
κλιθεί στην κλάση και στη δυ-

ναμική του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο Έλληνας 
πρωταθλητής βρήκε απέναντί του έναν πο-
λύ σκληρό αντίπαλο, με τον Αμερικανό (Νο 
67 στο ράνκινγκ) να τον φέρνει αρκετές φο-
ρές στα όριά του, όμως διατήρησε την ψυ-
χραιμία του και το φινάλε τον βρήκε να πα-
νηγυρίζει τη νίκη με 7-6, 4-6, 6-3 που τον έ-
στειλε στα ημιτελικά του τουρνουά της Μα-
γιόρκα.
Το ματς ήταν συναρπα-
στικό και εξελίχτηκε 
σε θρίλερ που κρά-
τησε πάνω από 
2,5 ώρες, με τον 
Νο 5 της παγκό-
σμιας κατάτα-
ξης να αποκλείει 
τον Νο 67 στο 
ράνκινγκ και να 
κλείνει ραντεβού 
στους «4» του 
τουρνουά με τον 
Μπενζαμέν Μπονζί, 
με το στόχο του φυσικά 
να είναι να φτάσει στον 
τελικό και να κατακτήσει τον 
πρώτο τίτλο της καριέρας του σε χορτάρινη 
επιφάνεια.
Σημειώνεται πως ο Τσιτσιπάς κατέκτησε την 
4η νίκη του στη φετινή grass court season 
ενώ ο ATP ημιτελικός στον οποίο θα πάρει 
μέρος είναι ο 7ος για εκείνον μέσα στο 
2022. Στα ημιτελικά, ο Στέφανος θα αντι-
μετωπίσει τον Γάλλο και Νο56 του κόσμου, 
Μπενζαμέν Μπονζί, ο οποίος με τη σειρά 
του κέρδισε τον Ντάνιελ Αλτμάιερ με 6-3, 
6-4 μέσα σε 76 λεπτά. Ο Τσιτσιπάς και ο 
Μπονζί τέθηκαν αντιμέτωποι την προηγού-
μενη εβδομάδα στο Χάλε, με τον Έλληνα 
τενίστα να επικρατεί στα τρία sets. Το ματς 
κόντρα στον Γάλλο, θα είναι το 3ο διαδο-
χικό για τον Τσιτσιπά σε κάποιο τουρνουά 
της grass court season, για 1η φορά μετά τον 

Ιούλιο του 2019.

Το ματς
Ο Γκιρόν, που διένυσε καταπληκτική εβδο-
μάδα στο 250άρι της Ισπανίας, έφτασε 
κοντά στην 3η διαδοχική νίκη του με ανα-
τροπή, όμως ο Τσιτσιπάς βγήκε από τη 
δύσκολη θέση στο 1o game του 3ου set, 
όταν και πιέστηκε με break points από τον 
Αμερικανό (έσωσε 2/2), για να βάλει τέλος 
στα όνειρα του 28χρονου, λίγα λεπτά αργό-

τερα.
Στο 8ο game (5-3), έπαιξε ένα 

εξαιρετικό receiving game, 
εκμεταλλεύτηκε 1/2 

break points του και 
πέτυχε το μοναδικό 

break του καθο-
ριστικού set, για 
να σερβίρει επι-
τυχημένα γ ια 
τη νίκη, γυρ-
νώντας από το 
0-30. Αυτήν ήταν 

η 38η νίκη του 
Τσιτσιπά μέσα στη 

σεζόν. Φυσικά, βρί-
σκεται στην κορυφή 

της λίστας με τους τενίστες 
που έχουν κατακτήσει τις περισ-

σότερες νίκες φέτος, έχοντας αφήσει έξι 
πίσω του τον Κάρλος Αλκαράθ (32).
Ο Έλληνας πρωταθλητής στις δηλώσεις του 
στο court αμέσως μετά το ματς δήλωσε ότι 
χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και πολλή 
ενέργεια για να καταφέρει να πετύχει αυτή 
τη νίκη, καθώς ο Αμερικανός τενίστας 
έπαιξε εξαιρετικά. Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς στο court αμέσως μετά 
το ματς: «Πολλή δουλειά σήμερα, έπρεπε 
να παλέψω με τη ζέστη. Ο αντίπαλος έπαιξε 
εξαιρετικά. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια 
για να τα καταφέρω».
Για το τι χρειάζεται και τι περιμένει για τον 
ημιτελικό: «Να μάθω πώς να παλεύω, αυτό 
χρειάζεται για να είμαι έτοιμος. Περιμένω 
διαφορετικό παιχνίδι».

Η 
Εθνική μας ομάδα σημείωσε την 
πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα υγρού στίβου της 
Βουδαπέστης, επικρατώντας της 

Ιαπωνίας με 18-7, παίζοντας εξαιρετικά 
κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλος 
πρωταγωνιστής για την Εθνική μας ο Αρ-
γυρόπουλος, ο οποίος σημείωσε έξι γκολ.
Νωρίτερα, η Κροατία νίκησε τη Γερμανία 
με 13-9 και έχει όσους βαθμούς έχει και 
η Εθνική μας. Το πιθανότερο είναι ότι η 
πρωτιά ανάμεσα σε Ελλάδα και Κροατία 
θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων που θα 
έχουν οι δύο ομάδες στη συνολική τους 
«διαδρομή» στον όμιλο. Για την ώρα η 
Εθνική μας έχει τη διαφορά υπέρ της (+11 
έναντι +4 της Κροατίας) και είναι πρώτη, 
έχοντας το προβάδισμα.

Το ματς
Η Ιαπωνία έκανε την «έκπληξη» και σκό-
ραρε στην πρώτη της τελική προσπάθεια 
στο πρώτο οκτάλεπτο, όμως ο Βλαχόπου-
λος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφά-
ρισε άμεσα σε 1-1. Η πιεστική άμυνα των 
«σαμουράι» δεν άφηνε πολλά περιθώρια 
για την ελληνική επίθεση, η οποία έφερε 
τούμπα το παιχνίδι με δεύτερο πέναλτι, 
αυτή τη φορά του Φουντούλη.
Οι Ιάπωνες προσπαθούσαν να απειλή-
σουν κυρίως με μακρινά σουτ, όμως ο 
Ζερδεβάς ήταν εκεί όταν χρειάστηκε, 
πραγματοποιώντας κάποιες καλές επεμ-
βάσεις. Πέντε δευτερόλεπτα πριν από την 
ολοκλήρωση του οκταλέπτου, ο Γεννη-
δουνιάς με ωραία κίνηση έκανε το 3-1.
Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Εθνική μας 
έκανε το 4-1 με πέναλτι του Αργυρόπου-
λου. Στην επόμενη επίθεση ο Οκάουα μεί-
ωσε σε 4-2. Οι δύο ομάδες συνέχισαν 
στο ίδιο μοτίβο, με τους Ιάπωνες να πιέ-
ζουν ακόμα και στη μεσαία γραμμή. Οι 
παίκτες του Θοδωρή Βλάχου συνέχισαν 
στο ίδιο μοτίβο και πέτυχαν τρία γκολ με 
τους Νικολαΐδη, Βλαχόπουλο και Αργυρό-
πουλο. Στο τέλος η Ιαπωνία κέρδισε δύο 
αποβολές, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε με 
τον Ινάμα, μειώνοντας σε 7-3, το οποίο 
ήταν και το σκόρερ του ημιχρόνου.
Στο τρίτο οκτάλεπτο οι Ιάπωνες μπήκαν 

πιο δυνατά και σκόραραν πριν από την 
ολοκλήρωση του πρώτου λεπτού. Μάλι-
στα έφτασαν κοντά στο να μειώσουν σε 
7-5, όμως ο Ζερδεβάς και η αντίπαλη 
άμυνα το απέτρεψαν. Η Εθνική μας κέρ-
δισε ένα ακόμα πέναλτι, στο οποίο ευστό-
χησε ο Παπαναστασίου.
Στο τελευταίο κομμάτι του οκταλέπτου οι 
διεθνείς μας ήταν καταιγιστικοί, καθώς 
έκαναν ότι ήθελαν στην άμυνα των Ιαπώ-
νων, σημειώνοντας άλλα τέσσερα τέρ-
ματα, ενώ στη μια φορά που αδράνη-
σαν στην άμυνα, δέχθηκαν τέρμα από τον 
έμπειρο Ινάμπα.
Οι δύο ομάδες μπήκαν φουριόζες και 
στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρη-
σης. Φουντούλης και Κάκκαρης πέτυχαν 
δύο όμορφα γκολ στις πρώτες επιθέσεις 
της Εθνικής, ενώ αρχικά οι Ιάπωνες είχαν 
μειώσει σε 13-6. Το τέταρτο οκτάλεπτο 
κύλησε για την Εθνική μας όπως και στο 
τρίτο, με τον Αργυρόπουλο να πυροβολεί 
«κατά ριπάς».
Η Εθνική μας εύκολα έφτασε το προβάδι-
σμα δέκα τερμάτων (16-6, 17-7). Η Εθνική 
μας πέτυχε το τελευταίο γκολ με ένα πανέ-
μορφο γκολ του Κάκαρη με τον Ζερδεβά 
να αποκρούει ένα πέναλτι στο φινάλε και 
το 18-7 να παραμένει μέχρι το τέλος.
Οκτάλεπτα: 1-3, 2-4, 2-5, 2-6
Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γεννηδουνιάς 1, Σκου-
μπάκης, Καλογερόπουλος, Φουντούλης 
3, Παπαναστασίου 2, Δερβίσης, Αργυρό-
πουλος 6, Γούβης, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 
1, Βλαχόπουλος 3, Τζωρτζάτος.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ε-
θνικής
Ελλάδα 3 (26-15)
Κροατία 3 (21-17)
Ιαπωνία 2 (19-29)
Γερμανία 0 (20-25)
*Το κριτήριο ισοβαθμίας ανάμεσα σε 
Ελλάδα και Κροατία είναι η διαφορά τερ-
μάτων λόγω της μεταξύ τους ισοπαλίας.
Τελευταία αγωνιστική (25/06)
Ελλάδα - Γερμανία
Ιαπωνία - Κροατία
TAGS
ΠΑΓ

Tennis

Γκιρόν - Τσιτσιπάς 1-2: Άντεξε 
και προκρίθηκε στα ημιτελικά 
της Μαγιόρκα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Ιαπωνία - Ελλάδα 7-18: Άνετη 
επικράτηση και προβάδισμα 
πρωτιάς για τη φουριόζα 
Εθνική
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Ολυμπιακοί Αγώνες: Δεν αλλάζει η 
τελετή έναρξης παρά το φιάσκο στο 
«Σταντ ντε Φρανς»

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών 
Αγώνων του Παρισιού θα διεξαχθεί 
όπως είχε προγραμματιστεί στον 
Σηκουάνα, παρά το φιάσκο του 
τελικού του Champions League στο 
Stade de France.

Μ
ια πιθανή μετακίνηση της τελε-
τής έναρξης των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2024 στο Παρίσι 
δεν αποτελεί θέμα για την Ορ-

γανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Παρά τα σοβαρά επεισόδια στο Stade 
de France στο περιθώριο του τελικού του 
Champions League πριν από μόλις ένα μήνα, 
το σχέδιο των αποστολών να κατέβουν στον 
Σηκουάνα δεν τίθεται προς αμφισβήτηση.
Οι αθλητές πρέπει πραγματικά να δια-
νύσουν έξι χιλιόμετρα με σκάφη για την 
έναρξη των Αγώνων. Αναμένονται ακόμη 
600.000 θεατές για την τελετή έναρξης. Ένα 

φιλόδοξο και άνευ προηγουμένου έργο, 
που επικρίθηκε από ορισμένους παρατη-
ρητές και μέλη της αστυνομίας μετά το χάος 
στον τελικό του Champions League..
Οι τελευταίοι ανησυχούν ιδιαίτερα για 
την έλλειψη πόρων, ιδίως τεχνικών, αλλά 
οι διοργανωτές εργάζονται σε αυτήν την 
τελετή για περισσότερα από τρία χρόνια και 
η πτυχή της «ασφάλειας» έχει προφανώς 
μελετηθεί διεξοδικά από την αρμόδια αρχή. 
Έχει μάλιστα ήδη υπογραφεί πρωτόκολλο. 
Πάντα αναφέρεται ο αριθμός των 600.000 
θεατών. Από την πλευρά του, το Παρίσι 
2024» παρέχει περισσότερους από 20.000 
αξιωματικούς ασφαλείας κατά τη διάρκεια 
των Αγώνων.
Θυμίζουμε ότι ήταν 13 Δεκεμβρίου, όταν το 
διοικητικό συμβούλιο της Οργανωτικής Επι-
τροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρι-
σιού 2024 (OCOG) επικύρωσε τη διοργά-
νωση της τελετής έναρξης στον Σηκουάνα, 
για πρώτη φορά έξω από ένα στάδιο.

Η 
Ευαγγελία Πλατανιώτη συνεχίζει 
τις παραστάσεις της στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Με 
τον Φρέντι Μέρκιουρι να τραγουδά 

«Τhe show must go on» η Ευαγγελία Πλατα-
νιώτη παρουσίασε ένα υπέροχο πρόγραμμα 
στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, βαθμο-
λογήθηκε με 91,7667, κατακτώντας το χάλκι-
νο μετάλλιο.
Είναι το δεύτερο μετάλλιο για την πρωταθλή-
τρια του Νηρέα Χαλανδρίου στη διοργάνωση, 
μετά και το χάλκινο στο τεχνικό πρόγραμμα 
του σόλο, καθώς και το δεύτερο συνολικά για 
την καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία της 
διοργάνωσης.
Όπως και στον τελικό στο τεχνικό πρό-
γραμμα, έτσι και τώρα στο ελεύθερο, η κατά-
ταξη ήταν η ίδια. Η Γιουκίνο Ινούι κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο, η Μάρτα Φιέντινα το αση-
μένιο και πίσω από την Πλατανιώτη ακολού-
θησαν η Λίντα Τσερούτι και η Βασιλική Αλε-
ξανδρή, για την Αυστρία.
Η κατάταξη του τελικού
1.Γιουκίκο Ινούι (Ιαπωνία) 95,3667
2.Μάρτα Φιέντινα (Ουκρανία) 93,8000
3.Ευαγγελία Πλατανιώτη (Ελλάδα) 91,7667
4.Λίντα Τσερούτι (Ιταλία) 90,9667
5.Βασιλική Αλεξανδρή (Αυστρία) 90.1333
6.Ίρις Τίο Κάσας (Ισπανία) 89.700
7.Ανίτα Αλβάρεζ (ΗΠΑ) 87,633
8.Εβέ Πλανέ (Γαλλία) 87,4667
9.Άντρεϊ Λαμότε (Καναδάς) 85,4000
10.Μαρλέν Μπόγιερ (Γερμανία) 84.200
11.Ιλόνα Φάχρνι (Ελβετία) 83,1000
12.Καρίνα Μαγκρούποβα (Καζακστάν) 
82,667

Εξαιρετική Δράκου και 12η θέση 
στα 50μ. ύπτιο
Η Νόρα Δράκου μετέχει για 6η φορά σε 
παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου, με 
την 30χρονη να κάνει εξαιρετική εμφάνιση 
στα 50μ. ύπτιο και να κατακτά τη 12η θέση.
Η πρόκριση για τη Νόρα Δράκου σε τελικό 
των 50μ. ύπτιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα 
για δεύτερη φορά στην καριέρα της και μετά 
το Καζάν το 2015, μπορεί να μην ήρθε στη 
Βουδαπέστη, όμως η 39χρονη κολυμβήτρια 
του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετική στα ημι-
τελικά.
Κολύμπησε σε 27.99, για δεύτερη φορά στην 
καριέρα της κατέβηκε τα 28 δευτερόλεπτα και 
κατετάγη στη 12η θέση του αγωνίσματος.
Η οκτάδα έκλεισε απόν την Ιταλίδα, Σίλβια 

Σκάλια στα 27.77, που σημαίνει για τη Νόρα 
Δράκου πως θα έπρεπε να βελτιώσει κατά 
24 εκατοστά του δευτερολέπτου το δικό της 
πανελλήνιο ρεκόρ των 27.96, που πέτυχε 
φέτος (4/3) στην Αλεξανδρούπολη.

Ισπανία - Ελλάδα 10-10: Ισόπαλο 
το ντέρμπι, ανοιχτή η πρωτιά στον 
όμιλο
Σούπερ ντέρμπι στο Ζέγκεντ, με την εθνική 
ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών να αναδει-
κνύεται ισόπαλη με την Ισπανία 10-10 στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Όπως η εθνική ομάδα ανδρών, έτσι και η 
εθνική γυναικών αναδείχθηκε ισόπαλη 10-10 
με την Ισπανία, στο δικό της ντέρμπι για τον 
όμιλο του Ζέγκεντ στο παγκόσμιο πρωτά-
θλημα.
Σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, με ανατροπές στο 
σκορ και τα δύο εθνικά συγκροτήματα είχαν 
τις ευκαιρίες τους να πάρουν τη νίκη, την 1η 
θέση στον Δ’ Όμιλο και την απευθείας πρό-
κριση στα προημιτελικά. Όμως η ισοπαλία 
αφήνει ανοικτή την πρώτη θέση μέχρι και την 
Παρασκευή, οπότε με τα παιχνίδια της 3ης 
αγωνιστικής θα βγει και η τελική κατάταξη.

Πέμπτος στον κόσμο ο Χρήστου 
στα 100μ. ύπτιο
Ο Απόστολος Χρήστου πήρε μέρος στην 
κούρσα του αιώνα στα 100μ ύπτιο ανδρών 
και κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Βουδαπέστης
Tρεις κολυμβητές κατέβηκαν τα 52 δευτερό-
λεπτα και αυτό από μόνο του μαρτυρά τη νέα 
υπέρβαση που θα θα έπρεπε να κάνει ο Έλλη-
νας κολυμβητής μέσα σε 24 ώρες προκειμέ-
νου να ανέβει στο βάθρο του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος.
Την Κυριακή (19/6) ο Χρήστου είχε σημειώσει 
το μαγικό 52.09, κάνοντας ρεκόρ αγώνων και 
να θέτει υποψηφιότητα για ένα μετάλλιο.
Ο τελικός επεφύλασσε ακόμα μεγαλύτερες 
συγκινήσεις. Ο Ιταλός, Τόμας Τσεκόν, που 
στον ημιτελικό είχε κολυμπήσει σε 52.12, 
κατέβηκε στο απίθανο 51.60, πετυχαίνοντας 
παγκόσμιο ρεκόρ, το πρώτο του πρωταθλή-
ματος.
Ο 21χρονος Τσεκόν όχι μόνο «έσβησε» το 
παγκόσμιο ρεκόρ των 51.85, που είχε πετύχει 
ο Ράιν Μέρφι στις 13 Αυγούστου 2016 στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 
αλλά άφησε τον 26χρονο Αμερικανό στη 2η 
θέση (51.97).

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

Δεύτερο χάλκινο για την 
Πλατανιώτη
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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! 

H 
Bέροια προηγήθηκε, έβαλε δύσκο-
λα στη Λαμία, αλλά πάλι το γκολ του 
Ντάνι Μπεχαράνο (είχε σκοράρει και 
στο πρώτο παιχνίδι) ήταν από... χρυ-

σάφι και το 1-1 του «Αθανάσιος Διάκος» κρά-
τησε τους Φθιωτούς στην Superleague.
Την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία ανα-
νέωσε απόψε (18/6) η Λαμία, αφού το 1-1 που 
παραχώρησε στη Βέροια ήταν αρκετό ώστε να 
τη «σώσει» σε συνάρτηση το 2-1 που είχε κερ-
δίσει στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τον Σαράνοφ στο 
τέρμα, τους Αντέτζο, Τζανετόπουλο. Σιμόν στα 
στόπερ, τον Προβυδάκη δεξιό μπακ-χαφ, τον 
Μαρτίνεθ αριστερό, τους Μπεχαράνο, Τζαν-
δάρη, Νούνιες στον άξονα και τους Καραμάνο, 
Μανούσο στα φορ.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον Παπαδόπουλο 
στο τέρμα, τους, Μπουκουβάλα, Μαραγκό, 
Δημόπουλο, Πεταυράκη στην άμυνα από δεξιά 
προς τα αριστερά, τους Κάτσε, Γαβριηλίδη στον 
άξονα, τους Μούργο, Φοφανά στα άκρα και 
τους Γιακουμάκη, Πασά επιθετικούς.
Σέντρα στο ματς με το διακύβευμα να είναι μία 
κατηγορία και οι κόποι όλης της χρονιάς και 
για τις δύο ομάδες. Στα πρώτα λεπτά η Λαμία 
έβγαζε περισσότερη «ενέργεια» στο παιχνίδι 
της, οι παίκτες της πήγαιναν πρώτοι στις «μονο-
μαχίες» αλλά μετά το πεντάλεπτο οι της «βασί-
λισσας» αρχικά ισορρόπησαν και ύστερα 
πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Παράλληλα λειτουργούσαν σωστά ανασταλ-
τικά στις στημένες φάσεις που κέρδιζαν οι αντί-
παλοί τους και οι οποίες τους «στοίχησαν» στο 
πρώτο παιχνίδι, ενώ αναπτύσσονταν κυρίως 
από τα δεξιά με τους Μπουκουβάλα, Μούργο. 
Στο 25’ η κατοχή ήταν 58% υπέρ τους και στο 
27’ ήταν εκείνοι που «πλήγωσαν» από στη-
μένη μπάλα τους γηπεδούχους, όταν ο Κάτσε 
εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γιακουμάκης βρήκε 
δίχτυα με κεφαλιά. Το 1-0 δεν τους έδινε μεν 
σκορ ανόδου αλλά έβαλε «φωτιά» στην ανα-
μέτρηση.
Το πρώτο ημίωρο «ανήκε» στη Βέροια, η 
Λαμία δεν είχε ακόμη τελική στο παιχνίδι αλλά 

κάπου εκεί και οι γηπεδούχοι έδειξαν να αντι-
δρούν. Κυρίως μετά το 35’ όταν και πήραν τον 
έλεγχο και στο 43’ απώλεσαν μεγάλη ευκαι-
ρία να ισοφαρίσουν όταν ο Τζανδάρης σού-
ταρε μέσα από τα αντίπαλα καρέ, αλλά ο Παπα-
δόπουλος έπεσε στην κλειστή του γωνία και 
έδιωξε σε κόρνερ.
Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι την ανάπαυλα 
οι γηπεδούχοι έβγαλαν τρεις τελικές αν και στο 
35’ δεν είχαν κάποια και έτσι φτάσαμε στα μισά 
του «τελικού».
Λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου 
η Βέροια άλλαξε λόγω τραυματισμού τον έναν 
της κεντρικό αμυντικό (Σκόνδρας αντί Μαρα-
γκού), ενώ για τη Λαμία ο Σαραμαντάς πέρασε 
αντί του Προβυδάκη, κάτι που οδήγησε σε ντό-
μινο «μετατοπίσεων» (Σιμόν και εκείνος στα 
μπακ, ο Μαρτίνεθ πέρασε στόπερ).
Με το «καλημέρα» σε αυτό το χρονικό διά-
στημα και μόλις 25 δευτερόλεπτα μετά την 
έναρξή του η «βασίλισσα» βρέθηκε φάτσα με 
το 2-0 αλλά ο Φοφανά πλάσαρε άουτ αν και 
βρέθηκε σε εξαιρετική θέση μετά από ατομική 
ενέργεια του Γαβρηιλίδη, σε μία φάση που εκ 
των υστέρων αποδείχθηκε πως έκρινε πολλά.
Από εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι 
πήραν τα «ηνία», αφού η εικόνα 
τους βελτιώθηκε άρδην. Το 
παιχνίδι παίζονταν πλέον 
στο μισό της Βέροιας και με 
σερί στατικές φάσεις μετέ-
φεραν συνεχώς τη δράση 
στα καρέ του Παπαδό-
πουλου. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως στο 13’ του 
δεύτερου μισού η Λαμία 
είχε «κερδίσει» πέντε κόρ-
νερ ξέχωρα από φάουλ, 
χωρίς όμως να βγάλουν κάποια 
φάση.
Επειδή όμως πίεζαν ψηλά δεν επέτρεπαν 
στη «βασίλισσα» να αναπτυχθεί, κρατούσαν 
μπάλα και μετά από πρέσινγκ τους που οδή-
γησε σε λάθος του αντίπαλου πορτιέρε έφτα-
σαν με τον Μανούσο κοντά στο 1-1.
Στο 77’ οι φιλοξενούμενοι θέλησαν να παίξουν 
φουλ επίθεση με την είσοδο και του Καπνίδη 
αφού το 0-1 δεν τους προσέφερε κάτι, αλλά 
αμέσως μετά (78’) ο Μπεχαράνο με ένα φαντα-
στικό σουτ/βολέ/πλασέ στην κίνηση ισοφά-
ρισε για τη Λαμία και αυτό σήμαινε πως ακόμη 
και αν η Βέροια έβρισκε δεύτερο γκολ η ομάδα 
του δεν θα έπεφτε αλλά το ζευγάρι θα πήγαινε 

στην παράταση. Υπό αυτές τις συνθήκες μπή-
καμε στο τελευταίο 10λεπτο, οι φιλοξενούμε-
νοι βγήκαν μπροστά, αλλά τα σερί γεμίσματά 
τους ήταν εύκολη «λεία» για τους Αντέτζο, Τζα-
νετόπουλο. Ετσι το 1-1 δεν άλλαξε μέχρι το 
φινάλε.

Λεουτσάκος: «Άδικο για τη Βέροια 
να μην ανεβαίνει»
Ο πρόεδρος της Super League 2 τόνισε ότι είναι 
άδικο για τη Βέροια να αναγκάζεται να παίξει 
και του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία από τη 
στιγμή που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στον 
όμιλό της.
Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος μετά το μπαράζ της 
Λαμίας με τη Βέροια που σήμανε την παρα-
μονή της ομάδας της Φθιώτιδας στη Super 
League Interwetten τόνισε πως το σύστημα 
ανόδου στην πρώτη κατηγορία ήταν άδικο για 
τη Βέροια.
«Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν μέχρι και το 
τελευταίο λεπτό της χρονιάς στη Λαμία, η Super 
League 2 προσπάθησε με κάθε τρόπο να ανα-
δείξει την κατάφορη αδικία του συστήματος 
ανόδου των ομάδων μας στην Super League 1.
Μια αδικία που αναγκάζει έναν πρωταθλητή 
ομίλου να δίνει δυο διπλούς αγώνες μπα-
ράζ και να μην κερδίζει απευθείας την θέση 
του στην ανώτερη κατηγορία. Μια ομάδα, σε 
ένα πρωτάθλημα 34 ομάδων, να κατακτά το 
πρωτάθλημα στον όμιλό της και να πρέπει να 
αγωνιστεί και πάλι στην ίδια κατηγορία με την 
περυσινή», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας:
«Τα δυο παιχνίδια μπαράζ ανάμεσα στη Βέροια 
και τη Λαμία, έκαναν ακόμη πιο υπαρκτό το 
πρόβλημα. Αρκετοί από τους προέδρους της 
SL1 στηλιτεύουν πλέον το γεγονός. Ελπίζουμε 
του χρόνου να ψηφίσουν υπέρ μας και να ζητή-
σουν τον απευθείας προβιβασμό δυο ομάδων 
μας.
Οφείλουμε να δώσουμε τα πιο θερμά μας συγ-
χαρητήρια στην ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια που στους 
δυο αγώνες με τη Λαμία απέδειξε ότι μπορεί 
να σταθεί επάξια στο πρωτάθλημα της Super 
League 1. Υπερείχε και άξιζε την άνοδο. Ας 
είναι η τελευταία ομάδα που βιώνει αυτόν τον 

Γολγοθά».

Δεν πήραν αδειοδότη-
ση σε πρώτη φάση οι 
ΑΕΛ, Ξάνθη και Ηρα-
κλής
Το Πρωτοβάθμιο Όργανο 
Αδειοδότησης της ΕΠΟ 
εξέτασε τους φακέλους 
28 ΠΑΕ της Super League 

2 και... έκοψε αρκετές ομά-
δες.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ επί των 
αποφάσεων που δεν δίνει αδειο-

δότηση σε ομάδες όπως οι ΑΕΛ, 
Ξάνθη και Ηρακλής:

Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της 
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
κατά τη διήμερη συνεδρίασή του εξέτασε τους 
φακέλους 28 ΠΑΕ της Super League 2 και έλαβε 
τις ακόλουθες αποφάσεις:
Χορηγεί άδεια Super League 1 για την περί-
οδο 2022-23 στις ακόλουθες ΠΑΕ: ΑΙΓΑΛΕΩ, 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ και 
ΒΕΡΟΙΑ.
Χορηγεί άδεια Super League 2 για την περί-
οδο 2022-23 στις ακόλουθες ΠΑΕ: ΠΑΝΣΕΡ-

ΡΑΪΚΟΣ, ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑ και ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΒΛΑΧΙΩΤΗ.
Δεν χορηγεί άδεια Super League 2 για την περί-
οδο 2022-23 στις ακόλουθες ΠΑΕ: ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑ-
ΚΗΣ ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ, ΠΙΕΡΙΚΟΣ, ΕΡΓΟΤΕ-
ΛΗΣ, ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΚΑΒΑΛΑ, 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΕΛ, ΞΑΝΘΗ, ΑΛΜΩ-
ΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Κατά των ανω-
τέρω απορριπτικών αποφάσεων μπορεί να 
ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών εργα-
σίμων ημερών από την κοινοποίησή τους.

Απόλλων Σμύρνης: Παρελθόν ο Τεν-
νές
Ο 69χρονος τεχνικός δεν θα συνεχίσει στον 
πάγκο της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» καθώς 
παραιτήθηκε.
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Απόλ-
λωνα Σμύρνης αποτελεί ο Μπάμπης Τεννές. Ο 
69χρονος τεχνικός παρότι όταν ανέλαβε πέρσι 
είχε συμφωνήσει να μείνει και τη νέα σεζόν 
στην ομάδα ανεξαρτήτως της κατηγορίας που 
θα αγωνίζεται, έθεσε την παραίτησή του στη 
διοίκηση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».
Ετσι στη Ριζούπολη βρίσκονται σε αναζήτηση 
του διαδόχου του.
Η ανακοίνωση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»:
«Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει ότι το 
ΔΣ έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε 
ο προπονητής Μπάμπης Τεννές. Τον ευχαρι-
στούμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία και του 
ευχόμαστε καλή τύχη στη συνέχεια της καριέ-
ρας του».

Διέψευσε κάθε ενδιαφέρον για την 
ΠΑΕ ο Κούγιας – «Καμία πρόταση 
δεκτή μετά την 28η Ιουνίου!»
Τις τελευταίες ημέρες, το «γνωστό άρρωστο» 
περιβάλλον της ΑΕΛ που χωρίς να έχει δώσει 
ούτε μία δραχμή για να αγοράσει ένα εισιτή-
ριο αγώνα και που τα τελευταία 7 χρόνια είναι 
ζήτημα εάν έχει παρακολουθήσει έστω και ένα 
αγώνα της ΑΕΛ, διακινεί διάφορα σενάρια περί 
είτε συμφωνίας, είτε ενδιαφέροντος διαφόρων 
προσώπων για την αγορά του πλειοψηφικού 
πακέτου της ΑΕΛ από εμένα.
Έχω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι μέχρι 
σήμερα δεν μου έχει ζητήσει κανείς να αγορά-
σει τις μετοχές μου είτε άμεσα, είτε μέσω τρί-
του προσώπου, παρά το ότι όπως έχει δημο-
σιοποιηθεί και στην εφημερίδα Ελευθερία έχω 
δηλώσει ότι παρέχω τεράστιο χρόνο εξοφλή-
σεως του τμήματος της αγοράς, τόσο για τις 
μετοχές μου, όσο και για τα ακίνητα που ανή-
κουν στην ΑΕΛ, για τα λεωφορεία και τα μηχα-
νήματα που ανήκουν στην ΑΕΛ, για το ποσο-
στό μου στο ραδιόφωνο της ΑΕΛ, αλλά κυρίως 
για την αξία των 36 ποδοσφαιριστών μας που 
πέρυσι για τους γνωστούς λόγους δεν κατέκτη-
σαν την πρώτη θέση του πρωταθλήματος και 
που παραμένουν κατά 99% οι ίδιοι και για τα 
επόμενα χρόνια
Δυστυχώς πλησιάζει 28η Ιουνίου 2022 που 
εκπνέει η προθεσμία και εκείνη την ημέρα θα 
ανακοινώσω σε συνέντευξη τύπου τις αποφά-
σεις μου.
Μετά από αυτή την ημερομηνία και εφόσον 
δεν αποφασίσω να οδηγηθεί η ΑΕΛ σε εκκα-
θάριση κάθε πρόταση αγοράς δεν πρόκειται 
καν να συζητηθεί.
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Η 
Γερμανική Ποδοσφαιρική Ο-
μοσπονδία εισήγαγε έναν νέο 
κανονισμό για τους τρανς ε-
ρασιτέχνες ποδοσφαιριστές, 

σύμφωνα με τον οποίο θα έ-
χουν τη δυνατότητα να ε-
πιλέξουν αν θα αγωνί-
ζονται σε πρωτάθλημα 
ανδρών ή γυναικών. Κι 
ενώ ο αθλητικός κό-
σμος εκφράζει με κά-
θε δυνατό τρόπο τη 
στήριξή του στη κοινό-
τητα ΛΟΑΤΚΙ+ και στέλ-
νει μηνύματα πλήρους ε-
ξάλειψης των κοινωνικών 
διακρίσεων, η Γερμανική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε στην 
ψήφιση ενός καινοτόμου κανονισμού.
Συγκεκριμένα, ενέκρινε έναν κανονισμό 

για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 
που είναι τρανς. Σύμφωνα με αυτόν, τα 
τρανς άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποφασίσουν οι ίδιοι σε ποια κατηγο-

ρία θα αγωνιστούν, αν δηλαδή 
επιλέξουν να ενταχθούν σε 

πρωτάθλημα ανδρών ή 
γυναικών.
Μάλισ τα, όπως έκανε 
γ νωσ τό σ την ανακοί-
νωσή της, η DFB θα επι-
τρέψει σε όποιον τρανς 
ποδοσφαιριστή το επι-

θυμεί να αλλάξει ομάδα 
με βάση το φύλο: «Ισχύει 

επίσης για τρανς παίκτες που 
μπορούν πλέον να αλλάξουν σε 

μια συγκεκριμένη στιγμή ή να παρα-
μείνουν αρχικά στην ομάδα στην οποία 
έπαιζαν στο παρελθόν».

Γερμανία: Οι τρανς ποδοσφαιριστές 
θα μπορούν να επιλέξουν με ποιο 
φύλο θα αγωνίζονται

Μπάγερν: Ο Μανέ έγινε Βαυαρός και 
με τη βούλα

Η 
μεγάλη μεταγραφή της Μπά-
γερν έγινε πλέον και επίση-
μη. Οι Βαυαροί ανακοίνω-
σαν την απόκτηση του Σαντιό 

Μανέ από τη Λίβερπουλ, με τον Σενε-
γαλέζο επιθετικό να υπογράφει έως το 
2025.
Η Μπάγερν ολοκλήρωσε και επίσημα 
μία μεγάλη μεταγραφή. Ο Σαντιό Μανέ 
έβαλε την υπογραφή του σε συμβό-
λαιο με τους Βαυαρούς έως το καλο-
καίρι του 2025, οι οποίοι και τον ανα-
κοίνωσαν.

Από το πρωί της Τρίτης (21/6) το 
Μόναχο κινείται σε ρυθμούς Μανέ, 
ο οποίος εμφανίστηκε στο Σάμπενερ 
Στράσε, ενώ πέρασε και από τα απα-
ραίτητα ιατρικά.
Η Μπάγερν τα είχε βρει εδώ και λίγες 
μέρες με τη Λίβερπουλ σε ένα ποσό 
κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί 
με τα μπόνους. Οι Βαυαροί κατέθεσαν 
άμεσα 32 εκατομμύρια.
Ο Μανέ αγωνιζόταν σ τη Λίβερπουλ 
από το καλοκαίρι του 2016. Φέτος έχει 
51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώ-

Σ
υνεχίζεται η κόντρα ανά-
μεσα στους Χαβιέρ Τέμπας 
και Νασέρ Αλ Κελαϊφί, με τον 
πρόεδρος της La Liga να απα-

ντά στον ισχυρό άντρα της Παρί Σεν 
Ζερμέν, τονίζοντας ότι «κάνει μαθή-
ματα με την αλαζονεία ενός νεόπλου-
του». Tο «debate» ανάμεσα στον 
πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, 
και τον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, 
Νασέρ Αλ Κελαϊφί καλά κρατεί.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ 
ανανέωσε το συμβόλαιό με την Παρί, 
γεγονός που έφερε θυελλώδες αντι-
δράσεις σ την Ισπανία. Η La Liga το 
θεώρησε σκάνδαλο και να απε ιλε ί 
πως θα καταγγείλει τους Παριζιάνους 
σ την UEFA, σ τα γαλλικά δικαστήρια 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από τη μεριά του ο Κελαϊφί μίλησε 
στη MARCA για την κόντρα της Παρί 
με τον Τέμπας, αναφέρον τας: «Ό,τ ι 

κάνουμε, το κάνουμε διότ ι γ νωρί-
ζουμε πως μπορούμε να το κάνουμε. 
Δεν είναι το σ τ ιλ μας να μιλάμε γ ια 
άλ λα πρωταθλήματα, συλλόγους ή 
ομοσπονδίες. Δεν δίνουμε μαθήματα 
και δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιον 
να μας δώσει. Κάθε χρόνο τα ίδια. 
Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το πρό-
τζεκτ».
Σε αυτές τις δηλώσεις θέλησε να απα-
ν τήσε ι ο πρόεδρος του ισπαν ικού 
πρωταθλήματος,  ο οποίος έ γραψε 
χαρακτηριστικά στο tweet του:
«Ο Αλ Κελαϊφί ε ίναι άλλο επίπεδο. 
Μας περνάει όλους για χαζούς (ούτε 
που πισ τ εύε ι  τα ψέματά του)  κα ι 
εμφανίζεται στη MARCA για να δώσει 
μαθήματα με την αλαζονεία ενός νεό-
πλουτου. Δεν υπάρχουν κανονισμοί 
γ ια την Παρί.  Θα συνε χ ίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο ποδό-
σφαιρο χωρίς απάτες».

Επίθεση Τέμπας σε Κελαϊφί: «Μας 
περνά για χαζούς, έχει την αλαζονεία 
ενός νεόπλουτου»

Ο Νεϊμάρ προσφέρθηκε στην 
Μπαρτσελόνα για 50 εκατ. ευρώ

Τ
ην περασμένη σεζόν ο Νεϊμάρ υπέ-
γραψε με την Παρί Σεν Ζερμέν επέ-
κταση συμβολαίου για τα τρία επό-
μενα χρόνια, δηλαδή έως το καλο-

καίρι του 2025.
Μάλιστα, δημοσίευμα της Equipe, απο-
κάλυψε πως το συμβόλαιό του Βραζι-
λιάνου θα επεκταθεί αυτόματα έως το 
2027 από την 1η Ιουλίου, καθώς υπάρχει 
οψιόν για αυτόματη επέκταση για άλλα 

δύο χρόνια.
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της ισπανικής 
εκπομπής Chiringuito, Χοσέ Άλβαρες, ο 
Νεϊμάρ προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα 
για 50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η περίπτωσή 
του δεν εξετάστηκε από τη διοίκηση των 
Καταλανών, καθώς προτεραιότητα του 
συλλόγου παραμένει ο Ρόμπερτ Λεβα-
ντόβσκι.

La Liga: Οι ημερομηνίες των «clasico» 
της σεζόν 2022/23

Η 
La Liga ανακοίνωσε το καλε-
ντάρι για τη σεζόν 2022/23. 
Το νέο πρωτάθλημα θα ξεκι-
νήσει στις 14 Αυγούστου και 

θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου.
Τα Clasico της νέας σεζόν θα διεξα-
χθούν στις 16 Οκτωβρίου και 19 Μαρ-
τ ίου αν τ ίσ τοιχα. Στον πρώτο γύρο 
η «μάχη» της Ρεάλ Μαδρίτης με την 
Μπαρτσελόνα θα γίνει στο Σαντιάγκο 
Μπερναμπέου (ένατη αγωνιστική) και 
φυσικά η αναμέτρηση του δεύτερου 
γύρου στο Καμπ Νου, για την 26η αγω-
νιστική.
Η πρώτη αγωνιστική της La Liga:
Αθλέτικ - Μαγιόρκα
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο
Μπέτις - Έλτσε
Θέλτα - Εσπανιόλ
Καντίθ - Ρεάλ Σοσιεδάδ
Οσασούνα - Σεβίλλη

Αλμερία - Ρεάλ
Χετάφε - Ατλέτικο
Βαγιαδολίδ - Βιγιαρεάλ
Βαλένθια - Ζιρόνα
α ντέρμπι της La Liga
Ντέρμπι της Ανδαλουσίας:
Μπέτις - Σεβίλλη 6 Νοεμβρίου
Σεβίλλη - Μπέτις 21 Μαΐου
Ντέρμπι της Μαδρίτης:
Ατλέτικο - Ρεάλ 18 Σεπτεμβρίου
Ρεάλ - Ατλέτικο 26 Φεβρουαρίου
Ντέρμπι της Καταλονίας:
Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ 31 Δεκεμ-
βρίου
Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα 14 Μαΐου
Ντέρμπι της Βασκονίας:
Σοσιεδάδ - Αθλέτικ 14 Ιανουαρίου
Αθλέτικ - Σοσιεδάδ 16 Απριλίου
Ντέρμπι Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο:
Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα 8 Ιανουαρίου
Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο 23 Απριλίου



6324 Ιουνίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η κλήρωση του Πρωταθλήματος Cyta για την ποδοσφαιρική 
περίοδο 2022 -2023, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιου-
λίου 2022 με τη συμμετοχή 14 ομάδων.
Η κλήρωση θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι στο Αμφιθέα-
τρο της Cyta, στα κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία και θα 
μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της ΚΟΠ στο youtube.

Η έναρξη του νέου Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 
27 Αυγούστου 2022 και για κάθε αγωνιστική θα χρειάζονται τέσσε-
ρις διαφορετικές ημέρες για ολοκλήρωση της. Όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας, θα θεωρούνται ως αγωνιστικές ημέρες.
Σημειώνεται ότι τo Πρωτάθλημα μας θα διεξάγεται κανονικά κατά 
τη διάρκεια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 
Κατάρ (21/11/2022 – 18/12/2022), αφού δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
οδηγία από τη FIFA για διακοπή των εγχώριων διοργανώσεων.
Τρόπος διεξαγωγής
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Cyta 
2022 – 2023, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6 θα 
αποτελούν τον πρώτο όμιλο της β’ φάσης και οι ομάδες που θα τερ-
ματίσουν στις θέσεις 7-14, θα αποτελούν το δεύτερο όμιλο της β’ 
φάσης. Οι τελευταίες τρεις ομάδες του β’ ομίλου θα διαβαθμίζο-
νται.

Καθοριστική ημερομηνία για το νέο πρωτάθλημα η 
4η Ιουλίου
Στις 4 Ιουλίου θα παρθεί η απόφαση για το νέο πρωτάθλημα σε 
συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπης της ΚΟΠ όπως ανέφερε σε 
ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο ο βοηθός γενικός γραμματέας της 
ΚΟΠ, Γιώργος Φαντάρος, στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0.
Οι δηλώσεις του:
Για τη νέα δομή του πρωταθλήματος: «Δεν έχει συνέλθει ακόμη η 
εκτελεστική επιτροπή. Η συνεδρία έχει οριστεί γα την επόμενη βδο-
μάδα. Το θέμα του σχεδιασμού του πρωταθλήματος θα συζητηθεί. 
Υπήρξαν κι άλλες προτάσεις στη συνάντηση με τους προέδρους των 
σωματείου. Και 7-7 ακούστηκε και 8-6 και 6-8. Υπήρχαν και φωνές 
για πρωτάθλημα με δυο γύρους χωρίς πλέι οφ. Θα συζητηθούν 
όλες οι προτάσεις για να καταλήξουμε στον καλύτερο τρόπο διεξα-
γωγής του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να ακουστούν και οι απόψεις 
των τεχνοκρατών. Πρέπει να καταλήξουμε. Πρέπει να περιμένουμε 
την απόφαση της εκτελεστικής να δούμε πως θα γίνει το νέο πρω-
τάθλημα».
Για την κάθοδο ξένων διαιτητών: «Είναι μια θέση του προέδρου της 
ΚΟΠ. Η πρόταση είναι πολύ πιθανόν να υλοποιηθεί».
Για τον Κωστένογλου: «Το συμβόλαιο του κ. Κωστένογλου είναι 
ακόμα σε ισχύ, υπάρχουν ακόμη δυο αγώνες. Αυτή τη στιγμή είναι 
προπονητής της Εθνικής μας, τώρα αν προκύψει οτιδήποτε άλλο».

Τα «κλειδιά» στον Ντάρκο Μίλανιτς μέχρι το 
2024 έδωσε και επίσημα η Ανόρθωση

Ο 
Σλοβένος τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Νε-
όφυτου Λάρκου και του Σάββα Δαμιανού 
για να αντικαταστήσει τον Τιμούρ Κετσπάγια 
στον πάγκο της «Κυρίας».

Ο Μίλανιτς κουβαλά αρκετά χρόνια θητείας στη Σλοβε-
νία (Γκόριτσα, Μάριμπορ), αλλά και στη Σλοβακία (Σλό-
βαν Μπρατισλάβας). Δούλεψε επίσης στην Αυστρία 
(Στουρμ Γκρατς), ενώ για ένα μήνα το 2014 διετέλεσε 
προπονητής της Λιντς. Στο παλμαρές του έχει έξι πρω-
ταθλήματα με τη Μάριμπορ, ένα με τη Σλόβαν Μπρατι-
σλάβας και ευρωπαϊκές διακρίσεις.
Η παρουσίαση του νέου προπονητή θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο (25/6), μαζί με τους Νεόφυτο Λάρκου 
και το προπονητικό επιτελείο.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης:
Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει 
την έναρξη συνεργασίας με τον προ-
πονητή Ντάρκο Μίλανιτς. Η συνερ-
γασία θα έχει διάρκεια μέχρι το 
Καλοκαίρι του 2024.
Ο νέος μας προπονητής, 
μαζί με τον Αθλητικό Διευ-
θυντή και το προπονη-
τικό επιτελείο θα παρου-
σιαστούν σε συνέντευξη 
τύπου που θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 25/6 
στις 10:00 στο ξενοδοχείο 
Radisson Blu στη Λάρνακα.
Καλωσορίζουμε τον κ. Μίλα-
νιτς στη μεγάλη οικογένεια της 
Ανόρθωσης και του ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία στο έργο του.

Βιογραφικό
Ο Ντάρκο Μίλανιτς γεννήθηκε στις 18/12/1967 στην 
Ιζόλα της Σλοβενίας και ως ποδοσφαιριστής αγωνί-
στηκε κυρίως σε Παρτίζαν και Στουρμ Γκρατς με ένα 
πρωτάθλημα και δυο κύπελλα Γιουγκοσλαβίας και δυο 
πρωταθλήματα και τρία κύπελλα Αυστρίας.
Ως προπονητής δούλεψε με μεγάλη επιτυχία στην 
πατρίδα του με τη Μάριμπορ σε δυο περιόδους (2008-
2013, 2016-2020) και κατέκτησε έξι πρωταθλήματα 
και τρία κύπελλα ενώ την οδήγησε στους ομίλους του 
Champions και του Europa League. Εργάστηκε επίσης 
στην Γκόριτσα Σλοβενίας (2007-08), Στουρμ Γκρατς 
Αυστρίας (2013-14) Λιντς Αγγλίας (2014-15) και Σλόβαν 
Μπρατισλάβας (2020-21). Στην περσινή περίοδο ήταν 
στην Κύπρο και την Πάφος FC την οποία οδήγησε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της στο Α’ γκρουπ

Πάντσεον με τον φοίνικα στο στήθος, με 
€250.000 ετησίως!
Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της απόκτησης 
του Τζέισον Πάντσεον είναι η Ανόρθωση και με την 
σύμφωνο γνώμη του Ντάρκο Μίλανιτς, ο οποίος πιθα-
νότατα αύριο να ανακοινωθεί στη θέση του προπο-
νητή.
Ο Άγγλος κεντρικός μέσος, όπως η ιστοσελίδα μας 
Goal.com.cy σας έχει ενημερώσει από το πρωί, είναι 
στην λίστα του αθλητικού διευθυντή Νεόφυτου Λάρ-
κου. Αρχικά οι οικονομικές του απολαβές αποτελού-
σαν σκόπελο για την ολοκλήρωση της συνεργασίας 
ανάμεσα στις δυο πλευρές. Αξίζει να σημειωθεί πως 
ο Μίλανιτς όταν του τέθηκε το όνομα του Άγγλου στο 
τραπέζι ήταν κάτι παραπάνω από θετικός σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο. Τονίζοντας πως αν η Ανόρθωση θα μπο-
ρούσε να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή θα ήθελε και 
πάλι να συνεργαστεί μαζί του αφού είχε πολύ καλή 
άποψη από την κοινή τους παρουσία στο «Στέλιος 

Κυριακίδης». Ο Νεόφυτος Λάρκου εξήγησε 
στον Πάντσεον στην τελευταία τους 

κατ’ ιδίαν επαφή πως τα λεφτά που 
έπαιρνε στην Πάφο (350 χιλιάδες 

τον χρόνο) δεν μπορούσε να τα 
δώσει η Ανόρθωση. Ο Άγγλος 
μέσος που ήθελε να μείνει 
στην Κύπρο δέχθηκε την πρό-
ταση της «Κυρίας» για μονο-
ετές συμβόλαιο με απολαβές 
250 χιλιάδων ευρώ περίπου. 
Όλα δείχνουν πως η ανακοί-

νωση της ολοκλήρωσης της 
συνεργασίας τους είναι θέμα 

χρόνου.

Στην Κύπρο για την Ανόρθω-
ση ο Τσιγκρίνσκι!

Στην Κύπρο για λογαριασμό της Ανόρθωσης βρέ-
θηκε ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι. Ο Ουκρανός θεάθηκε 
σήμερα στη Λάρνακα, σε συνάντηση που είχε με παρά-
γοντες της «Κυρίας». Η προσφυγική ομάδα είναι σε 
αναζήτηση κεντρικού αμυντικού και όπως φαίνεται ο 
35χρονος όχι μόνο απασχολεί, αλλά έχουν γίνει ήδη οι 
πρώτες διαπραγματεύσεις, από τη στιγμή που βρέθηκε 
στη χώρα μας.
Πρόκειται για κεντρικό αμυντικό που κατά τη λήξασα 
αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στον Ιωνικό (27 συμ-
μετοχές), ενώ κατά την πενταετία 2016-2021 έπαιζε 
στην ΑΕΚ Αθηνών (124 συμμετοχές). Το 2009 η Μπαρ-
τσελόνα δαπάνησε €25.000.000 για να τον κάνει δικό 
της, από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μέτρησε μόλις 14 συμμε-
τοχές, και ένα χρόνο αργότερα (2010) επέστρεψε στην 
ουκρανική ομάδα έναντι €15.000.000. Είναι επίσης, 
29 φορές διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας.

Ανόρθωση/Επίσημο: Τα «κλειδιά» στον 
Μίλανιτς μέχρι το 2024!

Έτσι θα διεξαχθεί το νέο 
πρωτάθλημα – ξεκαθάρισε την 
κατάσταση η ΚΟΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Προπονητής του Ολυμπιακού έως το 2025 θα είναι ο 
Γιώργος Μπαρτζώκας, καθώς οι Πειραιώτες ανακοί-
νωσαν τη συμφωνία τους μαζί του το βράδυ της Τρί-
της (21/6).
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της 
συνεργασίας της με τον προπονητή, Γιώργο Μπαρ-
τζώκα, ως το 2025. Ο Έλληνας τεχνικός συναντήθηκε 
το απόγευμα της Τρίτης (21/06) με τους Προέδρους, 
Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και συμφώνησαν 
να συνεχίσουν την κοινή επιτυχημένη πορεία τους για 
ακόμη τρία χρόνια» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση 
της ΚΑΕ.
«Δεν ξέρω αν θα μείνω. Αν με θέλουν, εννοείται πως 
θέλω να μείνω. 100%. Εδώ μιλάμε για συναισθημα-
τικό, μιλάμε ενώ είμαστε χαρούμενοι. Δεν υπάρχει 
καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη για μένα από 
τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα μείνω, 
αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ολυ-
μπιακός έχει με συμβόλαιο 
πάρα πολλούς παίκτες, πρέ-
πει να εξετάσει κάποιες 
λίγες περιπτώσεις. Η 
ομάδα θα ξεκινήσει από 
μια διαφορετική αφε-
τηρία τώρα» είχε πει ο 
Μπαρτζώκας στη Game 
Night, αμέσως μετά από 
την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος.
Ο Έλληνας προπονητής είχε 
αναλάβει τον Ολυμπιακό στις 
12 Ιανουαρίου του 2020, για την 
δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Μια 
θητεία που, βάσει συμβολαίου, θα διαρκέσει 
τουλάχιστον πεντέμισι χρόνια, όταν θα ολοκληρώνεται 
το νέο του συμβόλαιο.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ανανέωση της συνερ-
γασίας του με τον Ολυμπιακό τόνισε την κοινή επιθυ-
μία του ίδιου και της διοίκησης της ομάδας για να φτά-
σει ο Ολυμπιακός εκεί που του αξίζει.
Λίγες ώρες αφότου «έριξε» άγκυρα στο λιμάνι για 
ακόμη τρία χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε 
στην επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο κόουτς των ερυθρόλευ-
κων τόνισε την κοινή επιθυμία του ίδιου και της διοίκη-
σης της ομάδας για να φτάσει ο Ολυμπιακός εκεί που 
του αξίζει.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι για ακόμη 
τρεις σεζόν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εύχομαι και 
ελπίζω να ζήσουμε μεγάλες στιγμές και στα χρόνια 
που θα ακολουθήσουν, μα πάνω από όλα εύχομαι να 

συνεχίσει η ομάδα να ‘βγάζει’ υγεία και να είναι περή-
φανος ο κόσμος της για αυτήν.
Με τους Προέδρους, ουσιαστικά δεν συμφωνήσαμε 
για ένα νέο συμβόλαιο. Συμφωνήσαμε στην επιθυμία 
μας να βαδίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και να 
δουλέψουμε ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ώστε 
ο Ολυμπιακός να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να 
βρίσκεται εκεί που του αξίζει.
Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη 
που μου έχουν δείξει ως τώρα και συνεχίζουν να μου 
δείχνουν και θα κάνω ότι περνά από το χέρι μου για 
να συνεχίσω να τους δικαιώνω» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.
Κώστας Παπανικολάου: Ο επόμενος αρχηγός 
παραμένει ένας από τους καλύτερους 

«3-and-D» παίκτες στην Ευρώπη και η 
ψυχή της ομάδας

Ο Γιώργος Πρίντεζης έριξε τίτ-
λους τέλους σε μία σπουδαία 

καριέρα, πανηγυρίζοντας 
το double με τον Ολυμπι-
ακό. Στην επόμενη μέρα 
των “ερυθρόλευκων” 
υπάρχουν εκκρεμό-
τητες στο χτίσιμο της 
ομάδας. Αν υπάρχει 
ένα κομμάτι ωστόσο 

στο οποίο δεν υπάρ-
χει εκκρεμότητα είναι 

αυτό του επόμενου αρχη-
γού, αφού αυτός θα είναι ο 

Κώστας Παπανικολάου.
Στα 32 του χρόνια πλέον - για την ακρί-

βεια θα τα κλείσει στις 31 Ιουλίου - ο Παπανι-
κολάου μοιάζει πιο έτοιμος και πιο ώριμος από ποτέ. 
Έχει μία πορεία 14 χρόνων πίσω του σε επαγγελματικό 
επίπεδο, έχει κατακτήσει τίτλους, έχει βγει μπροστά σε 
μεγάλα παιχνίδια όταν τον χρειάστηκε ο Ολυμπιακός. 
Κυρίως όμως, γνωρίζει - μαζί με τον Κώστα Σλούκα - 
καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει για κάποιον παί-
κτη να φοράει την φανέλα της ομάδας και τους στό-
χους της.
Ο Παπανικολάου βέβαια δεν αναμένεται να γίνει αρχη-
γός επειδή έχει τα περισσότερα χρόνια παρουσίας 
στην ομάδα, αλλά και επειδή εξακολουθεί να είναι 
πολύτιμος εντός και εκτός παρκέ. Είναι ένας παίκτης 
που εξακολουθεί να μπορεί να επηρεάσει έναν αγώνα 
με τις ενέργειές του. Παραμένει ένας από τους κορυ-
φαίους “3-and-D” (καλός σουτέρ και αμυντικός) στην 
Ευρώπη. Και με την βοήθεια του InStat Scout αυτό 
γίνεται ακόμα πιο σαφές.

Στον Ολυμπιακό ο Μπαρτζώκας έως το 
2025

Στη θέση του για ακόμα τρία χρόνια μένει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την 
επέκταση της συνεργασίας του με τον Έλληνα προπονητή.

Ο Λιόλιος κατέθεσε 
μήνυση εναντίον του 
Γιαννακόπουλου

Για την σχέση του με τον Δημή-
τρη Γιαννακόπουλο, για τις 
βαριές καταγγελίες της ΚΑΕ ΑΕΚ 
περί «εγκληματικής οργάνω-
σης», για το ζήτημα της αδειο-
δότησης για το επόμενο πρωτά-
θλημα και για το μπάσκετ που 
εκείνος οραματίζεται μίλησε ο 
πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης 
Λιόλιος, σε έκτακτη συνέντευξη 
Τύπου.
Χείμαρρος ήταν ο Βαγγέλης Λιό-
λιος στην έκτακτη συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε το μεσημέρι 
της Τρίτης (21/6) στα γραφεία της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλα-
θοσφαίρισης. Μίλησε για την 
σχέση του με τον Δημήτρη Γιαν-
νακόπουλο, σε βάρος του οποίου 
κατέθεσε μήνυση, για τις βαριές 
καταγγελίες της ΚΑΕ ΑΕΚ, έθεσε 
τις ομάδες προ των ευθυνών τους, 
έδωσε στοιχεία για το ζήτημα της 
αδειοδότησης των ομάδων της 
Stoiximan Basket League και για 
το μπάσκετ που εκείνος οραμα-
τίζεται.
Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης 
Λιόλιος:
Για την σχέση του με τον Δημή-
τρη Γιαννακόπουλο: «Πρέπει να 
αναφερθώ και σε δύο θέματα 
που συνέβησαν. Δεν θα μιλήσω 
ξανά γι’ αυτά. Ενώ βρισκόμουν 
την Παρασκευή το πρωί στη FIBA, 
υπήρξε μια απίστευτη κατ’ εμέ 
ανακοίνωση από τον κ. Γιαννακό-
πουλο εναντίον μου. Με καταγγε-
λίες απίστευτες. Συκοφαντικές.
Ξέρετε πολύ καλά ότι και προε-
κλογικά είχα δεχθεί από το ίδιο 
πρόσωπο αρκετές καταγγελίες. 
Δεν με ενδιέφερε τι θα πει για 
εμένα. Ήξερα πάρα πολύ καλά ότι 
ερχόμενος θα υπάρξουν αντιδρά-
σεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν απά-
ντησα ποτέ, σε τίποτα.
Ο κ. Γιαννακόπουλος ήταν ενα-
ντίον μου προεκλογικά, ήταν 
ξεκάθαρο ότι δεν με ήθελε. Γρά-
φουν διάφορα, λάσπη, αλλά 
δεν απαντώ γιατί δεν αξίζει ένας 
τέτοιος διάλογος. Δεν θα αντι-

δράσω, ό,τι κι αν λένε για εμένα.
Ξέρω πολύ καλά τι θα ειπωθεί. 
Ήξερα πολύ καλά ότι ερχόμενος 
σε αυτή τη θέση, για να αλλάξει το 
ελληνικό μπάσκετ, πρέπει να σπά-
σεις το τραπέζι και να το ξανατο-
ποθετήσεις. Βάσει αρχών, αξιών 
και νόμων.
Δεν αντιδρώ, γράφονται διά-
φορα, δεν με πειράζουν, ας γρά-
ψουν ό,τι θέλουν, το έχουν πάρει 
απόφαση. Όμως είναι διαφορε-
τικό να καταφέρεται ο κ. Γιαννα-
κόπουλος κατά του προέδρου του 
ελληνικού μπάσκετ.
Ο θεσμός δεν αγγίζεται. Κατέθεσα 
μήνυση κατά του κ. Γιαννακόπου-
λου. Για εμένα, ας πει ό,τι θέλει. 
Οποιοσδήποτε Τον πρόεδρο της 
ΕΟΚ θα τον έχουμε ψηλά, γιατί 
είναι θεσμός.
Κατέθεσα μήνυση, θα καταθέσω 
και αγωγή για ένα πολύ μεγάλο 
ποσό και δεσμεύομαι ότι αυτό το 
ποσό θα πάει σε όλα τα ερασιτε-
χνικά σωματεία.
Ο οργανισμός του Παναθηναϊ-
κού είναι ένας τεράστιος οργανι-
σμός, τον έχω πάρα πολύ ψηλά. 
Έχει φέρει έξι ευρωπαϊκά, είχε 
ανθρώπους που τίμησαν την 
Ελλάδα όπως ο Αλβέρτης, ο Δια-
μαντίδης, ο Τσαρτσαρής, ο Παπα-
πέτρου, είμαι κατά του φυσικού 
προσώπου, καταδικάζω τη συγκε-
κριμένη συμπεριφορά ως συκο-
φαντική δυσφήμηση.
Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ».
Για τις βαριές κατηγορίες της ΚΑΕ 
ΑΕΚ: «Η ΚΑΕ ΑΕΚ μίλησε για 
εγκληματική οργάνωση. Είναι 
θέση αυτή. Εννοείται ότι πήγαμε 
τις καταγγελίες της ΚΑΕ ΑΕΚ, όπως 
και κάποιων δημοσιογράφων που 
υποστηρίζουν αυτή τη θέση, για 
άμεση, επείγουσα διερεύνηση.
Εγώ περιμένω τους ισχυρισμούς 
για εγκληματική οργάνωση. Εννο-
είται πως έχουμε ζητήσει όλα τα 
στοιχεία για να τα καταθέσουμε 
στη ΓΓΑ, είναι υποχρεωμένη να 
μας τα δώσει, διαφορετικά μιλάμε 
για ποινικό αδίκημα.»
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