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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Η καλύτερη 

εκδίκηση 

είναι η μαζική 

επιτυχία” 

Frank Sinatra 

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Happy Canada day!  Και το λέω αυτό 

από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί 

φεύγοντας παιδί από την όμορφη πατρίδα μας 

ερχόμενος στον Καναδά χωρίς να ξέρω κανένα 

και μιλώντας πέντε «αγγλικούλια», όπως έλεγε 

η αείμνηστη μανούλα μου η Φωτεινή, βρήκα 

μια στέγη, ένα πιάτο φαΐ και δουλειά για την 

καθημερινότητα μου.

Τίποτα εύκολο. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, 

αλλά ο ελληνισμός τότε ήταν όλοι νεοφερμένοι 

και οι περισσότεροι (όχι όλοι προς Θεού) ήξεραν 

το καρδιοχτύπι και την ανασφάλεια του 

«νέου μετανάστη» κι όσοι ήθελαν έδιναν μια 

οποιαδήποτε βοήθεια στον καινούριο πατριώτη 

που ερχόταν από το νησί, το χωριό ή την 

μεγαλούπολη. Και ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ σε 

προστάτευε με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αν 

κάτι σοβαρό συνέβαινε.

Πως να μην αγαπήσεις και να μην σεβαστείς αυτήν 

την υπέροχη χώρα;

Οι περισσότεροι δημιούργησαν μεγάλες 

οικογένειες, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και βάλε. 

Πολλοί εργατικοί συμπατριώτες μας έκαναν 

τεράστιες περιουσίες χωρίς να μιλούν την γλώσσα 

παρά κοιτάζοντας το ρολόι για το πότε αρχίζει και 

τελειώνει το μεροκάματο.

Ευγενικοί μου Έλληνες συμπατριώτες κι όχι 

μόνο, θα μπορούσα να γράψω βιβλία και λόγω της 

δουλειάς μου από την παρουσία μας σε αυτήν την 

υπέροχη χώρα. Ας την τιμούμε, να την σεβόμαστε 

και δεν ανέχομαι μερικούς «αχάριστους» να την 

κατηγορούν.

Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έστειλες σε αυτήν 

την ευλογημένη χώρα.

Ωωωω, Καναδά!

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Σε ευχαριστούμε Καναδά, 
δεύτερη πατρίδα μας
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επικαιρότητα

Αμβλώσεις στις ΗΠΑ: «Βόμβα» με την απαγόρευση - «Γυρίσαμε 150 
χρόνια πίσω» δήλωσε ο Μπάιντεν 

Σ
ε βόμβα στα θεμέλια της φιλελεύθερης δημοκρατίας και 
των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ ε-
ξελίσσεται το ζήτημα των αμβλώσεων, μετά την αναχρο-
νιστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου (με πλει-

οψηφία 6-3) να αναιρέσει το σκεπτικό προηγούμενης απόφα-
σής του, της «Roe v. Wade» του 1973, με την οποία δινόταν στις 
γυναίκες το δικαίωμα να αποφασίζουν τη διακοπή της κύησης, 
μεταθέτοντας πλέον τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισί-
ου για τις αμβλώσεις σε πολιτειακό επίπεδο.
Η ολική, αυτή, ανατροπή -σχεδόν 50 χρόνια μετά τη δυνατό-
τητα πρόσβασης στις αμβλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο- 
συντάραξε την Αμερική, διαμορφώνοντας ένα νέο κοινωνικό, 
υγειονομικό και πρωτίστως πολιτικό τοπίο. Όχι μόνο, γιατί 
η ακύρωση της αρχικής απόφασης συμπαρασύρει και άλλα 
δικαιώματα, όπως αυτά της αντισύλληψης και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοι-
νότητας, αλλά και γιατί αναμένεται να αποτελέσει τον κατεξοχήν 
καμβά της προεκλογικής σύγκρουσης Δημοκρατικών -Ρεπου-
μπλικάνων, κρίνοντας εν πολλοίς το αποτέλεσμα, των ενδιάμε-
σων εκλογών του ερχόμενου Νοεμβρίου.
Το έντονο, πολιτικό χρώμα της χθεσινής απόφασης σήκωσε 
θύελλα αντιδράσεων από πλευράς ακτιβιστών και γυναικείων 
οργανώσεων, αναζωπυρώνοντας βαθιές διαιρετικές τομές 
στην αμερικανική πολιτική γεωγραφία, όπως αυτές μεταξύ 
Βορρά – Νότου και Ανατολής – Δύσης. Ωστόσο, κανένα από 
τα δύο κόμματα εξουσίας των ΗΠΑ δεν εξεπλάγη στην πραγ-
ματικότητα από την παραπάνω εξέλιξη, όπως αποτυπώνεται 
και στα άμεσα αντανακλαστικά τους, καθώς αυτή είχε σχεδόν 
προεξοφληθεί μετά τη διαρροή προσχεδίου της στον ιστότοπο 
Politico, τον περασμένο μήνα.

Το «βαθύ λαρύγγι»
Το γεγονός, μάλιστα, ότι για τη διαρροή του προσχεδίου της 
απόφασης (η οποία εικάζεται ότι έγινε από τον συντηρητικό 
δικαστή Σάμουελ Αλίτο) έγινε στον κατεξοχήν ευρωκεντρικό 
ειδησεογραφικά ιστότοπο, εντείνει τους φόβους στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού αφενός ως προς την έκταση της αμφι-
σβήτησης της Δημοκρατικής «ηγεμονίας» και αφετέρου ως 
προς το ενδεχόμενο ανάμειξης εξωτερικών παραγόντων στις 
ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2022.
Για το λόγο αυτό, η προετοιμασία των Δημοκρατικών για τη 
χθεσινή ήττα μετρά πολλές μέρες, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Τζο Μπάιντεν να προβαίνει χθες για το θέμα σε τηλεοπτικό του 
διάγγελμα. Μεγιστοποιώντας τα κανάλια εκπομπής του μηνύ-
ματός τους, την απόφαση από μέρους των Δημοκρατικών στη-
λίτευσαν επιπλέον χθες η «Πρώτη Κυρία», Τζίλ Μπάιντεν, η 
Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, η Πρόεδρος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ο Μπάρακ και η Μισέλ 
Ομπάμα, όπως και σειρά ευρωπαίων προοδευτικών ηγετών.
Σχολιάζοντας τις καταιγιστικές εξελίξεις, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, 

Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως «η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) κατάρ-
ριψη του Roe εναντίον Wade είναι το αποκορύφωμα μιας σκό-
πιμης προσπάθειας εδώ και δεκαετίες να διαταραχθεί η ισορ-
ροπία του νόμου μας», κάνοντας παράλληλα λόγο για «τραγικό 
λάθος» και αποτέλεσμα «εξτρεμιστικής ιδεολογίας». Περιμέ-
νοντας, την ίδια ώρα, τα… χειρότερα, οι Δημοκρατικοί είναι 
πεπεισμένοι ως προς την επιδείνωση της κατάστασης στο πεδίο 
των ατομικών δικαιωμάτων το επόμενο διάστημα, με την Πρό-
εδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι να δηλώνει προ μηνός ότι «το 
επόμενο πράγμα θα μπορούσε να είναι η ισότητα των γάμων 
των ομοφυλοφίλων», όταν δηλαδή το προσχέδιο είδε το φως 
της δημοσιότητας.

Εκλογές – «σταυροφορία»
Η «θέση μάχης» των Δημοκρατικών απέναντι στην επιχειρού-
μενη οπισθοδρόμηση αποτυπώθηκε στο ενδιάμεσο σε διαδο-
χικές παρεμβάσεις τους, όπως η ανάληψη νομοθετικής πρωτο-
βουλίας υπέρ της πρόσβασης στην άμβλωση σε πολιτείες που 
ελέγχονται αποκλειστικά από τους ίδιους, αλλά και η ταξιδιω-
τική διευκόλυνση για την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώ-
ματος, ώστε οι ενδιαφερόμενες να μπορούν να κατευθυνθούν 
σε όμορες, δημοκρατικές πολιτείες.
Δεδομένου του παραδοσιακού διπλού φεντεραλισμού, η 
κοσμογονική, αυτή, αλλαγή απέναντι στο ζήτημα των αμβλώ-

σεων κλονίζει συθέμελα το ομοσπονδιακό κεκτημένο των 
ΗΠΑ, ενισχύοντας παράλληλα επιμέρους συμπράξεις πολι-
τειών, όπως στην περίπτωση της κοινής συμφωνίας της Καλι-
φόρνια, του Όρεγκον και της Ουάσιγκτον, ώστε να αντιμετω-
πίσουν την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας στο εχθρικό για τις 
αμβλώσεις, Αϊντάχο.
«Η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις θα χρησιμοποιήσει όλες τις 
κατάλληλες, νόμιμες εξουσίες της για την προστασία των ανα-
παραγωγικών δικαιωμάτων» προανήγγειλε, άλλωστε, χθες ο κ. 
Μπάιντεν, την ώρα που η διοίκησή του προετοιμάζεται πυρε-
τωδώς για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με νέα πλέον 
προμετωπίδα. Αξιοποιώντας, στο προεκλογικό πλαίσιο, την 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως εφαλτήριο, η κυβερ-
νητική παράταξη καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να ενισχύ-
σουν τις γραμμές της στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, 
προκειμένου να διατηρήσουν την πλειοψηφία στα νομοθετικά 
σώματα των πολιτειών των ΗΠΑ και παρά την κατακόρυφη 
πτώση της δημοφιλίας του Αμερικανού Προέδρου.
Στον αντίποδα, η αναίρεση της απόφασης «Roe v. Wade» περι-
γράφεται ως «φιλί της ζωής» για τους Ρεπουμπλικάνους, οι 
οποίοι έχουν πληγεί βάναυσα από την ήττα του πρώην Προέ-
δρου, Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, τη 
στιγμή που η διερεύνηση της απόπειρας εισβολής στο Καπιτώ-
λιο φτάνει σε τελικό στάδιο, με αποτέλεσμα ακόμη και κορυ-
φαία στελέχη του κόμματος να κρατήσουν αποστάσεις από τα 
πεπραγμένα του πρώην Προέδρου, όπως ο επικεφαλής της μει-
οψηφίας στη Βουλή, Κέβιν Μακάρθι.
Σε κάθε περίπτωση, η βαθιά βουτιά σε ένα «γκρίζο» παρελ-
θόν για τις ΗΠΑ, όπως αυτό της αστυνόμευσης του γυναικείου 
σώματος ως προς την αναπαραγωγική διαδικασία, εικάζεται 
ότι θα αποδώσει πλούσιους καρπούς σε αμφότερα τα δύο 
κόμματα εξουσίας στην Αμερική, αφού θα συσπειρώσει σε 
υψηλά ποσοστά τις κομματικές και κοινωνικές τους δυνάμεις, 
με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα χρειαστούν 
5 έδρες στη Βουλή και μόλις μία στη Γερουσία, για να ανακτή-
σουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, μπλοκάροντας -σε μια τέτοια 
περίπτωση- κάθε νομοθετική πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου. 
Υπό αυτό το πρίσμα, το δικαίωμα στην άμβλωση αποκτά χαρα-
κτήρα σταυροφορίας όχι μόνο σε κομματικό, αλλά και σε προ-
σωπικό επίπεδο, όπως στην περίπτωση του Κυβερνήτη της 
Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος έσπευσε να ανακοινώσει 
την πρόθεσή του να «εναρμονιστεί» με τη χθεσινή απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τη στιγμή που φλερτάρει ανοι-
χτά με την υποψηφιότητά του για το προεδρικό «χρίσμα» των 
Ρεπουμπλικάνων έναντι του Ντόναλντ Τραμπ. Σημειωτέον ότι η 
Πενσυλβάνια, το Ουισκόνσιν, η Αριζόνα, η Τζόρτζια και η Φλό-
ριντα αποτελούν τις πολιτείες-βαρόμετρο για το εκλογικό απο-
τέλεσμα, ανεβάζοντας τα επίπεδα ανταγωνισμού μεταξύ των 
Αμερικανών πολιτικών, ακόμη και αν ανήκουν στο ίδιο κόμμα.

Η ολική αυτή ανατροπή, σχεδόν 
50 χρόνια μετά τη δυνατότητα 
πρόσβασης στις αμβλώσεις 
σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 
συνταράσσει την Αμερική
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Ο άγριος καβγάς ξεκίνησε, επειδή 
οι νεαροί δράστες ενόχλησαν την 
κοπέλα του 42χρονου σε μπαρ της 
περιοχής 

Ν
εκρός είναι ένας 42χρονος, ο ο-
ποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια από 
μια παρέα νεαρών έξω από μπαρ 
στη Ραφήνα.

Η άγρια συμπλοκή συνέβη τα ξημερώματα 
έξω από μπαρ της περιοχής, κοντά στην 
κεντρική πλατεία της Ραφήνας, όπου πέντε 
άτομα συνεπλάκησαν με τον 42χρονο, τον 
χτύπησαν με μπουνιές, κλωτσιές και σιδε-

ρογροθιές, εγκαταλείποντάς τον αιμόφυρτο.
Το θύμα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα 
στο κεφάλι στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυ-
ρός, όπου και κατέληξε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άγριος καβγάς 
ξεκίνησε επειδή οι νεαροί δράστες ενόχλη-
σαν την κοπέλα του 42χρονου.
Κατά πληροφορίες, ο 42χρονος ήταν 
σε μπαρ με την κοπέλα του. Όταν κάποια 
στιγμή σηκώθηκε για να πάει τουαλέτα, οι 
πέντε -Αλβανοί στην υπηκοότητα- πείρα-
ξαν την κοπέλα. Με την επιστροφή του, τους 
ζήτησε εξηγήσεις, εκείνοι όμως του επιτέ-
θηκαν άγρια, με αποτέλεσμα την τραγική 
κατάληξη.

Ραφήνα: Πείραξαν την κοπέλα του, 
τους ζήτησε τον λόγο και τον έδειραν 
μέχρι θανάτου! 

Στο 32,5% κατέγραψε η Marc 
την πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ, 
στο 22,5% για τον ΣΥΡΙΖΑ, σε 
δημοσκόπηση για τον ΑΝΤ1 - Το 
45% έχει θετική εικόνα για την 
κυβέρνηση, το 24,3% για την 
αξιωματική αντιπολίτευση - Για 
την ακρίβεια η μεγάλη ανησυχία 
των πολιτών - Αυξάνεται το 
ποσοστό εκείνων που δεν τα 
βγάζουν πέρα - Σημαντική αποδοχή 
της κυβερνητικής στάσης στα 
ελληνοτουρκικά

Σ
τις 10 μονάδες κατέγραψε την δι-
αφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ η 
δημοσκόπηση της Marc για τον 
ΑΝΤ1. Η ΝΔ κερδίζει μισή μονά-

δα και καταγράφει ποσοστό 32,5%, ο 
ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει 0,4 μονάδες και ποσο-
στό 22,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ εμφα-
νίζεται με πτώση 0,4 μο-
νάδων, στο 12,8%. Ορι-
ακή άνοδο καταγράφει 
το ΚΚΕ, ενώ τα υπόλοιπα 
κόμματα δεν έχουν σημα-
ντικές αυξομειώσεις.
Θετικά και μάλλον θετικά 
αξ ιολογε ί την κυβέρ-
νηση το 45,7% των πολι-
τών, ενώ οι αντίστοιχες 
θετικές αξιολογήσεις για 
την αξιοωματική αντιπολίτευση φτάνουν 
στο 24,3%, δηλαδή οριακά πάνω από το 
ποσοστό της πρόθεσης ψήφου.
Σημαντική αποδοχή που φτάνει το 56,5% 
καταγράφει η στάση της κυβέρνησης στα 
ελληνοτουρκικά- είναι μάλιστα χαρακτη-
ριστικό ότι πέρα από εκείνους που ψήφι-
σαν ΝΔ το 2019 και κρίνουν την πολι-
τική απέναντι στον Ερντογάν ως θετική 
σε ποσοστό 83%, το ίδιο δηλώνει ένας 
στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και 
το 75% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ., όπως και το 15 των ψηφοφόρων 
του ΚΚΕ. 
Σημειώνεται ότι την μεγαλύτερη ανησυ-
χία - και μάλιστα σε ποσοστά πρωτοφανή, 
που ξεπερνούν το 85% - οι πολίτες την 
εκφράζουν για την ακρίβεια, ενώ ένας 
στους δύο ανησυχεί πλέον για τα ελληνο-
τουρκικά. Παράλληλα, αυξάνεται και πάλι 
η ανησυχία για την πανδημία , τις φυσικές 
καταστροφές και το μεταναστευτικό, ενώ 
υποχωρεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία 

και την εγκληματικότητα.
«Αναγκαζόμαστε να περιορίσουμε βασι-
κές ανάγκες», απαντά για τις ανατιμή-
σεις το 44,8% των πολιτών, με το ποσο-
στό είναι αισθητά αυξημένο σε σχέση 
με τον Μάρτιο του 2022, ενώ μειώθηκε 
και το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν 
ότι «δυσκολεύονται αλλά θα αντεπεξέλ-
θουν», από το 37,9% στο 34,8%. Την ίδια 
στιγμή, αυξήθηκε στο 15,5% από 14,1% 
το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
αυξήσεις των τιμών.

Ποια κυβέρνηση προτιμούν οι 
πολίτες - Πότε θέλουν τι εκλογές
Μοιρασμένοι είναι οι ψηφοφόροι σχε-
τικά με τον χρόνο των εκλογών - με τους 
μισούς να προτιμούν το το φθινόπωρο και 
τους υπολοίπους το τέλος της τετραετίας. 
Ωστόσο, μετά από τις τελευταίες κινή-
σεις από την πλευρά της κυβέρνησης, δύο 

στους τρεις εκτιμούν ότι 
οι εκλογές θα γίνουν το 
φθινόπωρο.
Σχεδόν ένας στους τρεις 
επιθυμεί να προκύψει 
από τις κάλπες αυτο-
δύναμη κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας, 
αλλά ένας στους πέντε 
πιστεύει ότι κάτι τέτοιο 
θα προκύψει τελικά. 

Αντίθετα, ένας στους τρεις πιστεύει ότι 
θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας 
ΝΔ -ΠΑΣΟΚ, παρόλο που μόνον ένας 
στους δέκα θα επιθυμούσε να συμβεί κάτι 
τέτοιο.
Το ίδιο ποσοστό επιθυμεί μία κυβέρνηση 
συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, ενώ μόλις 
ένα 13% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ και μόνον το 7% πιστεύει ότι κάτι 
τέτοιο θα προκύψει τελικά από την κάλπη.
Μόνον ένας στους δύο ψηφοφόρους 
του κόμματός του συσπειρώνει ο Νίκος 
Ανδρουλάκης με τη δήλωσή του ότι δεν 
θα στηρίξει ούτε τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη , ούτε τον Αλέξη Τσίπρα για το αξί-
ωμα του πρωθυπουργού  σε περίπτωση 
σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, 
ενώ στο σύνολο των ερωτηθέντων , δύο 
στους τρεις δηλώνουν ότι είναι σε λάθος 
κατεύθυνση. Συνολικά, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 
συνεχίζει να έχει δημοσκοπικές απώλειες 
, πράγμα που σημαίνει ότι πιέζεται όσο η 
ατμόσφαιρα γίνεται προεκλογική. 

Δημοσκόπηση Marc: Στις 10 
μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ 
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Σχεδόν έναν στους δύο να δηλώνει ότι θα κάνει μειωμένες διακοπές φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών 
δυσκολιών

Κ
αταναλωτικά αγαθά και διακοπές 
είναι τα πρώτα έξοδα που έχουν 
περιορίσει τα νοικοκυριά λόγω 
των αυξήσεων, με έναν στους πέ-

ντε να εμφανίζεται ότι έχει περιορίσει την 
αγορά καταναλωτικών αγαθών και σχε-
δόν έναν στους δύο να δηλώνει ότι θα κά-
νει μειωμένες διακοπές φέτος, κυρίως λό-
γω οικονομικών δυσκολιών.
Αυτά προκύπτουν από τη νέα έρευνα της 
Pulse RC για λογαριασμό του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), που 
διεξήχθη στην Αττική από τις 22 έως τις 24 
Ιουνίου και αναδεικνύει τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις εξαιτίας του κύματος ακρίβειας.
Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεο-
δοσίου, με αφορμή τα αποτελέσματα της 
έρευνας δήλωσε:
«Για να μπορούμε να προτείνουμε 
συγκεκριμένες λύσεις ως απάντηση στα 
δύσκολα προβλήματα της εποχής, είναι 
αναγκαίο να έχουμε ως Επιμελητήριο 
πλήρη γνώση της κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται η αγορά και η πραγματική 
οικονομία.
Και η νέα, μεγάλη εξαμηνιαία διερεύνηση 
του γενικού πληθυσμού της Περιφέρειας 
Αττικής, από την Pulse RC σε συνεργασία 
και για λογαριασμό του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, αποκαλύπτει 
σημαντικά στοιχεία.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι συνεχίζεται η ανη-
συχία του ιδιωτικού τομέα για το μέλ-
λον, περίπου έξι στους δέκα ερωτηθέντες 
παρατηρούν πως το μεγαλύτερο ποσο-
στό της αύξησης τιμών το συναντούν στην 
ενέργεια, καταγράφεται ο περιορισμός 
στην κατανάλωση, ακόμα και σε βασικά 
αγαθά για έναν στους πέντε, ενώ πάνω 
από τους μισούς δηλώνουν ότι θα κάνουν 
μειωμένες διακοπές φέτος, κυρίως λόγω 
οικονομικών δυσκολιών. Αξιοσημείωτο 
είναι, επίσης, ότι το 42% των ερωτηθέ-
ντων κρίνουν πως τα μέτρα που έλαβε η 
κυβέρνηση κινούνται προς λανθασμένη 
κατεύθυνση.
Όλα τα παραπάνω σημαίνουν για εμάς στο 
ΕΕΑ ότι πρέπει να δούμε εφαρμογή άλλων 
πολιτικών και από τα επιδόματα να περά-
σουμε σε μειώσεις φόρων, όπως στον 
ΕΦΚ για τα καύσιμα και στον ΦΠΑ για 
συγκράτηση των τιμών σε βασικά αγαθά.
Η κατάσταση σε οικονομία και επιχειρη-

ματικότητα είναι σε οριακό σημείο, και αν 
θέλουμε να στηριχθούν αποφασιστικά τα 
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στη μάχη 
που δίνουν, τότε πρέπει να αλλάξουμε 
το μίγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται 
μέχρι σήμερα».
Συγκεκριμένα, από την εξαμηνιαία διερεύ-
νηση του γενικού πληθυσμού της Περιφέ-
ρειας Αττικής, από την Pulse RC σε συνερ-
γασία και για λογαριασμό του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αναδει-
κνύονται τα εξής παρακάτω ευρήματα και 
συμπεράσματα:
- Περίπου αντίστοιχη εικόνα με την προ-
ηγούμενη έρευνα του Οκτωβρίου εμφα-
νίζει ο ιδιωτικός τομέας (υπάλληλοι και 
αυτοαπασχολούμενοι) στον δείκτη ανη-
συχίας για το μέλλον και τη βιωσιμότητα 

της εργασίας τους, τους επόμενους έξι 
μήνες: 48% ανησυχούν (από 51%), 42% 
δεν ανησυχούν (από 43%). Στον χώρο 
των επαγγελματιών και των επιχειρή-
σεων, όμως, η ανησυχία έχει μεγαλώ-
σει αισθητά: 60% ανησυχούν (από 53%), 
29% δεν ανησυχούν (από 32%).
- Αντίστοιχη εικόνα αποτυπώνεται και 
στον δείκτη αισιοδοξίας/απαισιοδοξίας 
για την ελληνική οικονομία, στο σύνολο 
των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής. 
Στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζουν την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας τους 
επόμενους μήνες, απαντούν: 31% αισιό-
δοξα (από 40%), 68% απαισιόδοξα (από 
58%)!
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτε-
λέσματα στα ερωτήματα επικαιρότητας:
- Ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, 
θέρμανση) με σχεδόν έξι στους δέκα συμ-
μετέχοντες και με τρεις στους δέκα, για 
βασικά αγαθά (φαγητό, τρόφιμα, ποτά, 
super market) να είναι οι δύο κατηγορίες 
εξόδων που προβληματίζουν σήμερα 
περισσότερο (έως «σχεδόν αποκλει-

στικά», αφού οι υπόλοιπες κατηγορίες 
καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά) τα 
ελληνικά νοικοκυριά. Σημειώνεται ότι 
ποσοστό ανησυχίας για την ενέργεια είναι 
σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο των 
βασικών αγαθών.
- Στην ενέργεια, έχουν παρατηρήσει οι 
περισσότεροι (έξι στους δέκα) το μεγα-
λύτερο ποσοστό αύξησης των τιμών και 
ακολουθούν και εδώ τα βασικά αγαθά.
- Τα καταναλωτικά αγαθά (ρούχα, παπού-
τσια, ηλεκτρικές συσκευές) και -σχεδόν 
ισόποσα- η ενέργεια είναι οι δύο κατηγο-
ρίες εξόδων που έχουν κυρίως περιορίσει 
τους τελευταίους μήνες οι καταναλωτές. 
Κοντά στα παραπάνω είναι και το ποσο-
στό όσων (ένας στους πέντε) έχουν περι-
ορίσει τα βασικά αγαθά. Λίγο χαμηλότερα 
καταγράφονται όσοι έχουν κάνει περικο-
πές σε διασκέδαση, ψυχαγωγία, ταξίδια.
- Περίπου αντίστοιχα ποσοστά συναντάμε 
και στις απαντήσεις των επαγγελματιών / 
επιχειρηματιών.
- Αν και η διάθεση για διακοπές, μετά από 
σχεδόν δύο χρόνια πανδημίας και υγει-
ονομικών περιορισμών, είναι σίγουρα 
αυξημένη σε όλους μας, μόνο το 36% 
των συμμετεχόντων απαντούν ότι θα 
διαθέσουν τις ίδιες (πάνω- κάτω και σε 
σύγκριση με πέρυσι) ημέρες για τις φετι-
νές τους καλοκαιρινές διακοπές - μόλις 4% 
απαντά: «περισσότερες». Πάνω από τους 
μισούς θα διαθέσουν μειωμένες ημέρες 
για τις φετινές τους διακοπές: τρεις στους 
δέκα (29%) θα ξεκουραστούν λιγότερες 
ημέρες και ένας στους τέσσερις (25%) 
καθόλου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για 
τους αυτοαπασχολούμενους.
- Ως ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ημέ-
ρες των φετινών καλοκαιρινών διακο-
πών θα είναι μειωμένες αναδεικνύονται 
οι οικονομικές δυσκολίες (για τους τρεις 
στους τέσσερις). Παραπλήσια ποσοστά, 
με αυτά του γενικού πληθυσμού, αποτυ-
πώνονται και στους επιχειρηματίες / επαγ-
γελματίες.
- Ωστόσο, είναι θετική η εικόνα αξιολόγη-
σης των μέτρων και των εξαγγελιών της 
κυβέρνησης για τη στήριξη των κατανα-
λωτών από τις ανατιμήσεις: Το 50% των 
συμμετεχόντων τα βρίσκουν προς τη 
σωστή κατεύθυνση (οι περισσότεροι από 
αυτούς, πάντως, κρίνουν ότι χρειάζονται 
κι άλλα).

Οι Έλληνες δεν πάνε φέτος διακοπές Ελληνοαμερικανοί 
ρεπουμπλικάνοι 
βουλευτές κατά Μπάιντεν: 
«Σοκαριστικό» ότι είπε «ναι» 
στην Τουρκία για τα F-16 

Έντονη ανακοίνωση από τους 
ρεπουμπλικανούς βουλευτές Γκας 
Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλιωτάκης - Καλούν 
το Κογκρέσο να στηρίξει την Ελλάδα - 
Θυμίζουν ότι ο Μητσοτάκης στην επίσκεψή 
του στις ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ότι 
οποιαδήποτε πώληση όπλων στην Τουρκία 
θα είχε ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω 
εκφοβισμό των χωρών της ανατολικής 
Μεσογείου

Τ
ην πλήρη  αντίθεσή τους με το «ναι» του Τζο 
Μπάιντεν στο αίτημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν για την αγορά των εκσυγχρονισμένων F-
16 από την Τουρκία, εξέφρασαν Ελληνοαμε-

ρικανοί ρεπουμπλικανοί βουλευτές, μετά τις δηλώ-
σεις του Αμερικανού προέδρου στο περιθώριο της 
Συνόδου του ΝΑΤΟ.
Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε μετά τη σύνοδο κορυφής 
του ΝΑΤΟ, ότι είναι θετικός στην πώληση των F-16 
στην Τουρκία, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι θέμα 
που πρέπει να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο. Στη 
συνομιλία του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μάλι-
στα, όπως ο ίδιος δήλωσε, τόνισε την αισιοδοξία του 
ότι το Κογκρέσο θα λάβει θετική απόφαση.
Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουά-
σινγκτον, Λένα Αργύρη, οι ρεπουμπλικανοί βουλευ-
τές Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλιωτάκης, εξέδω-
σαν σκληρή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν:
«Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος Μπάι-
ντεν υποστήριξε την πώληση των αμερικανικών 
μαχητικών αεροσκαφών F-16 και των κιτ εκσυγχρο-
νισμού στην Τουρκία, ενώ είχε ακούσει πρόσφατα 
από πρώτο χέρι τις ανησυχίες για την τουρκική επι-
θετικότητα από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον.
Ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το θέμα της συνεχιζόμε-
νης επιθετικότητας και των υπερπτήσεων πάνω από 
ελληνικά νησιά και είχε προειδοποιήσει ότι οποια-
δήποτε πώληση στην Τουρκία θα είχε ως αποτέλε-
σμα τον περαιτέρω εκφοβισμό χωρών στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.
Παραμένουμε σταθερά αντίθετοι σε οποιαδήποτε 
πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ στην 
Τουρκία και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις ανη-
συχίες μας στους συναδέλφους μας στην Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.
Ο δεσμός μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολι-
τειών είναι στενότερος από ποτέ και εναπόκειται στο 
Κογκρέσο να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδος ενάντια 
σε κάθε είδους επιθετικότητα, είτε αυτή προέρχεται 
από έναν αντίπαλο όπως η Ρωσία είτε από έναν σύμ-
μαχο του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία που συνεχίζει να 
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».
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Η  22χρονη έζησε τον εφιάλτη από 
τον ίδιο της τον πατέρα και τον 
αδελφό της γιατί δεν ενέκριναν 
την σχέση της - Η απαγωγή έγινε 
την ώρα που είχε βγει βόλτα - Πώς 
κατάφερε να ξεφύγει

Έ
να αδιανόητο περιστατικό έλα-
βε χώρα στην Κυψέλη με πατέρα 
να κλειδώνει την κόρη στο υπό-
γειο ενός διαμερίσματος για να 

την πείσει να τερματίσει τη σχέση της με 
έναν μεγαλύτερο από εκείνη άνδρα.
Συγκεκριμένα, ένας 50χρονος αλβανικής 
καταγωγής μαζί με τον γιο του άρπαξε 
την 22χρονη κόρη του από τη μέση 
του δρόμου και ουσιαστικά την απή-
γαγε πιστεύοντας ότι αυτό είναι για το... 
καλό της. Η νεαρή κοπέλα 
διατηρούσε σχέση με 
37χρονο άνδρα,  τον 
οποίο δεν ενέκρινε η 
οικογένειά της για αυτό 
και ο 50χρονος αποφά-
σισε να την απαγάγει.
Ο  50χ ρονος  με  τον 
21χρονο γ ιο του και 
έναν φίλο τους, το μεση-
μέρι της Κυριακής, βγήκαν με αυτοκί-
νητο στους δρόμους της Κυψέλης και 
ξεκίνησαν να αναζητούν την 22χρονη. 
Την εντόπισαν ενώ έκανε βόλτα με τον 
37χρονη φίλο της. Κατέβηκαν από το 
όχημά τους και με χρήση λεκτικής και 
σωματικής βίας την άρπαξαν και την 
έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο.
Εκτονώνοντας τα βίαια συναισθήματά 
τους πάνω της, πατέρας και γιος κατευ-
θύνθηκαν προς υπόγειο διαμέρισμα 
στην Καισαριανή. Είχαν φροντίσει να 
πάρουν το κινητό της, για να μην μπορεί 
να ζητήσει βοήθεια ενώ την κλείδωσαν 
στον συγκεκριμένο χώρο. Στη συνέχεια 
επιχείρησαν για ώρες να την πείσουν ότι 
είναι για το καλό της να διαλύσει αυτή τη 
σχέση, ενώ προσπάθησαν να διασφαλί-
σουν ότι δεν θα ενημερώσει την Αστυ-
νομία για όσα έγιναν.
Το συγκεκριμένο σκηνικό διήρκεσε 
ώρες, μέχρι που το πρωί της Δευτέρας η 
22χρονη τους έπεισε ότι πρέπει να πάει 
τουαλέτα. Επειδή στο συγκεκριμένο 
χώρο δεν υπήρχε, χτύπησαν το κου-
δούνι μίας γνωστής τους που διαμένει 
σε πολύ κοντινή απόσταση για να τους 

εξυπηρετήσει και κάπως έτσι η νεαρή 
κοπέλα βρήκε την ευκαιρία να ενημερώ-
σει την Αστυνομία.
Σε ελάχιστα λεπτά έφτασαν στο σημείο 
μηχανές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπο-
λικό της Άμεσης Δράσης, χτύπησαν την 
πόρτα του υπόγειου διαμερίσματος και 
όταν τους άνοιξαν την πόρτα αποκαλύ-
φθηκε τι συμβαίνει.
Όλοι τους οδηγήθηκαν στο τοπικό Αστυ-
νομικό Τμήμα, με την 22χρονη να προ-
βαίνει σε καταγγελία κατά του πατέρα 
και του αδερφού της, καθώς επίσης και 
του τρίτου ατόμου. Οι δύο πρώτοι συνε-
λήφθησαν και σε βάρος τους σχηματί-
στηκε δικογραφία για το αδίκημα της 
αρπαγής κατά συναυτουργία, ενώ τον 
λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη.

Άνδρας προσπά-
θησε να πνίξει το 
μωρό του στο κέ-
ντρο της Αθήνας!
Σοκάρει το βίντεο με 
έναν άνδρα που προ-
σπαθεί να πν ίξει το 
παιδί του σε δρόμο του 
κέντρου της Αθήνας!
Διερχόμενοι πολίτες 

όμως πρόλαβαν να σώσουν την τελευ-
ταία στιγμή το αγοράκι από τα χέρια του.
Όπως φαίνε ται σ το αποκλε ισ τ ικό 
βίντεο που προέβαλλε το κεντρικό δελ-
τίο ειδήσεων του Star, ένας γυμνόστη-
θος άνδρας κρατά στην αγκαλιά του ένα 
μικρό παιδί. Με μια αστραπιαία κίνηση 
«κλείδωσε» το σωματάκι του με το ένα 
του χέρι, ενώ με το άλλο προσπάθησε 
να το πνίξει, φράζοντας το στόμα του με 
το χέρι.
Μια γυναίκα που αντιλήφθηκε τι πάει να 
κάνει, προσπάθησε να τραβήξει το παιδί, 
ενώ η μητέρα του έτρεξε σε κατάσταση 
αλλοφροσύνης να το σώσει. Ο πατέρας 
του, όμως, την έσπρωξε με δύναμη.
Ακολούθησε μάχη, με τη μητέρα του 
αγοριού να προσπαθεί να του αποσπά-
σει το παιδί. Ένας ακόμη άνδρας έτρεξε 
να βοηθήσει και τελικά κατάφεραν να 
σώσουν το παιδί.
Οι περαστικοί κατάφεραν να ακινητο-
ποιιήσουν τον πατέρα και λίγα λεπτά 
αργότερα στο σημείο έφτασε και η αστυ-
νομία η οποία συνέλαβε τον δράστη και 
τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα 
Ομονοίας.

επικαιρότητα

Μεσαίωνας και βαρβαρότητα στην 
ΚυψέληΦονικό στη Μακρινίτσα: Δις 

ισόβια και 6,5 χρόνια φυλάκισης 
στον δολοφόνο των δύο 
αδελφών 

Ο 34χρονος κρίθηκε ομόφωνα 
ένοχος για τη δολοφονία της 
28χρονης εν διαστάσει συζύγου 
του και του 30χρονου αδερφού 
της - Δεν του αναγνωρίστηκαν 
ελαφρυντικά, απορρίφθηκαν 
οι ισχυρισμοί περί ψυχικής 
διαταραχής - Ποια ήταν η 
αντίδραση του πατέρα στο 
άκουσμα της απόφασης

Σ
ε δις ισόβια και 6,5 χρόνια φυ-
λάκιση καταδίκασε το Μικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο Καρδίτσας τον 
34χρονο Βολιώτη, δράστη του 

διπλού φονικού της Μακρινίτσας στις 
5 Απριλίου 2021 στο πατρικό σπίτι της 
28χρονης εν διαστάσει συζύγου του 
δολοφόνου Κωνσταντίνα Τσάπα, μητέ-
ρα ενός παιδιού 4 ετών σήμερα και του 
30χρονου αδερφού της, Γιώργου Τσά-
πα.
Η απόφαση ανακοινώθηκε λίγο μετά 
τις 7 το απόγευμα, ήταν ομόφωνη και 
ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για 
τις δύο ανθρωποκτονίες, οι οποίες έγι-
ναν με πλήρη καταλογισμό, όπως απο-
φάνθηκε το Δικαστήριο, απορρίπτοντας 

τους ισχυρισμούς του περί ακαταλόγι-
στου λόγω ψυχικής διαταραχής.
Στο άκουσμα της απαγγελίας της ποινής 
αργά το απόγευμα της Τρίτης, ο πατέρας 
των δύο αδερφών ξέσπασε σε λυγμούς 
νιώθοντας δικαιωμένος.
Η συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε να 
αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του 
πρότερου σύννομου βίου και του ότι 
τον ώθησε στις πράξεις του η συμπερι-
φορά των θυμάτων, ωστόσο το αίτημα 
απορρίφθηκε.
Η δίκη συνεχίστηκε με την κατάθεση ως 
μάρτυρα υπεράσπισης της γιαγιάς του 
δράστη, ενώ ο κατηγορούμενος στην 
απολογία του κατέθεσε ότι δεν θυμόταν 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μαχαί-
ρωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και 
τον αδελφό της.
Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των συνη-
γόρων, ενώ ο εισαγγελέας έδρας πρό-
τεινε την ενοχή του κατηγορούμενου 
σύμφωνα με το κατηγορητήριο - για 
ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο 
και κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση, τετελεσμένη και σε από-
πειρα, παράνομη οπλοφορία και οπλο-
χρησία, καθώς και για ενδοοικογενει-
ακή βία-σωματική βλάβη κατά συρροή.
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επικαιρότητα

Ν
έες απειλές εξαπέλυσε εναντίον 
της Ελλάδας ο Τούρκος πρόεδρος 
Ταγίπ Ερντογάν στην συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε για τα αποτελέ-

σματα της Συνόδου Κορυφής στη Μαδρίτη.
O Ταγίπ Ερντογάν επιμένει στην αποστρα-
τικοποίηση των νησιών και κατηγόρησε για 
άλλη μια φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι 
αθέτησε όλα όσα είχαν συμφωνήσει στην 
Κωνσταντινούπολη.
«Η πρόσφατη στάση της Ελλάδας δεν ται-
ριάζει με την δική μας αντίληψη περί πολι-
τικής. Πρόσφατα έκανα μια προσφορά στον 
Μητσοτάκη στο γεύμα που του παρέθεσα 
στην Κωνσταντινούπολη. Του είπα ότι δεν 
πρέπει να φέρνουμε τρίτα πρόσωπα στα 
δικά μας θέματα. Φυσικά έσπασε αυτή 
την συμφωνία με την εμφάνισή του στο 
Κογκρέσο δυο με τρεις εβδομάδες αργό-
τερα. Σε αυτές τις επισκέψεις ο Μητσοτά-
κης έκανε μια προσπάθεια για εξοπλισμούς. 
Υπάρχει επίσης ένα θέμα με 
την ίδρυση αμερικανικών 
βάσεων στην Ελλάδα. Όταν 
ρωτάμε γι’ αυτό μας απα-
ντούν ότι είναι εναντίον της 
Ρωσίας. Αλλά οι δικοί μου 
δεν το «καταπίνουν». Δεν 
το βλέπουμε αυτό θετικά 
και το είπαμε στους ηγέτες 
στις διμερείς μας συναντήσεις», δήλωσε ο 
Ερντογάν.

«Η Ελλάδα πρέπει να λογοδοτή-
σει για τις παραβιάσεις του τουρ-
κικού εναερίου χώρου»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα 
ότι η Ελλάδα παραβίασε τον τουρκικό εναέ-
ριο χώρο 147 φορές, και πρέπει να λογοδο-
τήσει γι αυτό.
Τη δήλωση αυτή έκανε κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη, στο τέλος 
της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν κατέ-
στη αμέσως σαφές σε ποια χρονική περί-
οδο σημειώθηκαν οι εικαζόμενες παραβιά-
σεις, μεταδίδει το Reuters.
Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν συζήτησε 
για τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλή-
θηκαν στην Τουρκία κατά την συνάντησή 
του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 
αυτή την εβδομάδα, αλλά υπήρξαν θετικές 
εξελίξεις στο θέμα αυτό κατά τις συνομιλίες 
μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο 
χωρών.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στη Μαδρίτη, στο τέλος της συνό-

δου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν είπε ότι 
ο Μπάιντεν του είπε στη συνάντησή τους 
ότι θα κάνει ό,τι μπορεί στο αμερικανικό 
Κογκρέσο σε σχέση με το αίτημα της Τουρ-
κίας να αγοράσει αμερικανικά αεροσκάφη 
F-16.
Δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία προσφέρ-
θηκε να λειτουργήσει το αεροδρόμιο της 
Καμπούλ στο Αφγανιστάν μαζί με το Κατάρ 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι 
περιμένει την απάντηση των Ταλιμπάν στην 
πρόταση αυτή.

Μπάιντεν: Είπα στον Ερντογάν ότι 
πρέπει να πουλήσουμε F-16 στην 
Τουρκία, αλλά χρειάζεται έγκριση 
από το Κογκρέσο
Στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος 
του ΝΑΤΟ, έπειτα από τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Τζο Μπάι-
ντεν στις δηλώσεις που έκανε, μετά την ολο-

κλήρωση των εργασιών της 
συνόδου, στη Μαδρίτη, ενώ 
αναφέρθηκε και στο θέμα 
πώλησης F-16 στην Τουρκία. 
«Είπα στον Ερντογάν αυτό 
που του είχε πει και τον 
Δεκέμβριο. Δεν είναι προς 
το συμφέρον μας να μην το 
κάνουμε αυτό. Του εξήγησα 

ότι η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Τα F-16 πρέ-
πει να πωληθούν, αλλά και να αναβαθμι-
στούν τα υπάρχοντα... όμως το Κογκρέσο 
πρέπει να αποφασίσει... Νομίζω μπορούμε 
να το πετύχουμε» σημείωσε ο Μπάιντεν, 
απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε για 
την πώληση F-16 στην Τουρκία.
«Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είπα στον Πού-
τιν ότι αν εισβάλει στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ 
θα γίνει ισχυρότερο... και αυτό ακριβώς 
είδαμε, η σύνοδος κορυφής αφορούσε την 
ενίσχυση της συμμαχίας μας» είπε αρχικά ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Το ΝΑΤΟ πρότεινε για τελευταία φορά ένα 
νέο δόγμα πριν από 20 χρόνια. Η Ρωσία 
ήταν τότε εταίρος. Η Κίνα δεν είχε αναφερ-
θεί καν, αλλά τώρα ο κόσμος έχει αλλάξει. 
Το ΝΑΤΟ αλλάζει με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτή 
τη σύνοδο κορυφής, συγκεντρώσαμε ξανά 
τους συμμάχους μας και εκφράσαμε την 
απειλή της Ρωσίας για την Ευρώπη. Οι σύμ-
μαχοι αυξάνουν τους αμυντικούς τους προ-
ϋπολογισμούς. Η Γερμανία είναι ένα παρά-
δειγμα, καθώς ανακοίνωσε προϋπολογισμό 
100 δισ. δολάρια για την άμυνά της» συνέ-
χισε ο Μπάιντεν.

Απασφάλισε ξανά ο 
Ερντογάν: Επιμένει στην 
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Παραλήρημα Κιλιτσντάρογλου: 
«Ο Ερντογάν δεν έβγαλε κιχ για τα 
ελληνικά νησιά, κάνει μόνο τον νταή» 

Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική 
του ομάδα, ο Κιλιτσντάρογλου 
κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι «κάνει 
νταϊλίκια στην Ελλάδα», αλλά για 
τα νησιά «υπό κατοχή» δεν κάνει 
τίποτα

Σ
ε παραληρηματική ρητορική για 
την Ελλάδα επιδίδεται ο αντίπαλος 
του Ταγίπ Ερντογάν, Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου, ο οποίος κατηγορεί 

τον Τούρκο πρόεδρο για... υποχωρητική 
συμπεριφορά.  «Είπαν φέρνουν όπλα στα 
νησιά. Αυτό είναι ενάντια στη Συνθήκη της 
Λωζάνης. Δεν έκανε ούτε ένα κιχ. Τώρα 
κάνει τον νταή» υποστηρίζει ειδικότερα ο 
πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού 
Κόμματος. 
Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική του 
ομάδα, ο Κιλιτσντάρογλου  κατηγόρησε 
τον Ερντογάν ότι «κάνει νταϊλίκια στην 
Ελλάδα», αλλά για τα νησιά «υπό κατοχή» 
δεν κάνει τίποτα.
«Έκανα μια ομιλία εδώ το 2017. Είπα ότι 
η Ελλάδα έχει καταλάβει 18 από τα νησιά 
του Αιγαίου. Του λέω ‘έχεις πάντα κάτι 
να πεις για ό,τι λέω. Λοιπόν, πες κάτι για 
αυτά τα νησιά’. Σου λέω ‘κάνε μια καθαρή 
πρόταση για τα νησιά υπό κατοχή’. Δεν 
μπόρεσε καν να αρθρώσει προτάσεις. 
Τώρα φέρεται διαφορετικά. Λέει πράγ-
ματα όπως ‘μην με εκνευρίζετε’, όχι ‘θα 
έρθω’ ή ‘θα φύγω’, ‘θα κάνω επιχείρηση 
στη Συρία’, κτλ. Αν είναι να κάνεις κάτι, 
κάνε το αδερφέ. Τι φωνάζεις; Ξέρω ότι δεν 

μπορείς, και το ξέρεις και εσύ» είπε ειδι-
κότερα.
Συνεχίζοντας ο Κιλιτσντάρογλου είπε: 
«Όταν στρατιωτικοποιούνταν τα νησιά, 
σου είπαν οι καθηγητές, σου είπαν οι 
στρατιώτες, σου είπαν οι απόστρατοι αξι-
ωματικοί, πολιτικοί. Είπαν ‘φέρνουν όπλα 
στα νησιά. Αυτό είναι ενάντια στη Συν-
θήκη της Λωζάνης’. Δεν έκανε ούτε ένα 
κιχ. Τώρα κάνει τον νταή».
Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας: 
«Ξέρεις τι είναι πιο οδυνηρό; Δεν αναγνω-
ρίζουμε την ‘ελληνοκυπριακή διοίκηση’. 
(σ.σ Κυπριακή Δημοκρατία). Υπάρχει 
μια συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Ισπανία. 
Ο κύριος δεν έφερε αντίρρηση, θα φάει 
τώρα στο ίδιο τραπέζι μαζί τους. Θα φάει 
στην ίδια αίθουσα. Δεν λέει καν ‘δεν τους 
αναγνωρίζουμε, αλλά αν έρθουν, η ‘ΤΔΒΚ’ 
θα πρέπει να είναι εδώ’. Δεν μπορεί καν να 
το πει. Είναι αυτός άνθρωπος να κυβερνά 
το κράτος; Για όνομα του Θεού, αυτός ο 
άνθρωπος προστατεύει τα συμφέροντα 
του έθνους;».
Κορυφώνοντας την ακραία ρητορική του, 
ο Κιλιτσντάρογλου είπε: «Φοβούνται 
ότι θα θυμώσει κάποιος με εμάς. Δεν θα 
φοβηθούμε. Μας είπαν για κάποιο διά-
στημα ‘έλα, έλα, έλα’. Λόγω Κύπρου. Ο 
Eτζεβίρ είπε ‘έρχομαι’. Ο Eτζεβίρ και ο 
Eρμπακάν πήγαν και πήραν το ‘τουρκικό 
τμήμα’ της Κύπρου. Τελείωσε. Φώναξαν; 
Είπαν ότι ερχόμαστε; Όχι. Έκαναν ό,τι ήταν 
απαραίτητο. Στην παράδοσή μας είναι να 
κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Αν φωνά-
ζεις και ουρλιάζεις, δεν γίνεται τίποτα».
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καναδάς

Μείωση της βενζίνης κατά 11 σεντς 
την Ημέρα του Καναδά καθώς 
τίθεται σε ισχύ η μείωση του 
φόρου βενζίνης στο GTA

Ο 
πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ 
επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η 
κυβέρνησή του θα μειώσει τον 
φόρο βενζίνης κατά 5,7 σεντς 

ανά λίτρο και τον φόρο καυσίμων, ο οποίος 
καλύπτει το ντίζελ, κατά 5,3 σεντς μέχρι τα 
τέλη Δεκεμβρίου.
«Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι 
απλά δεν μπορούν να αντέξουν οικονο-
μικά την τιμή του φυσικού αερίου αυτή τη 
στιγμή», δήλωσε ο Ford, ο οποίος ισχυρί-
στηκε ότι η μείωση - μαζί με την κατάργηση 
των τελών ανανέωσης πινακίδων κυκλοφο-
ρίας - θα προσθέσει έως και 465 $ σε εξοι-
κονόμηση φέτος για ένα νοικοκυριό που 
κατέχει ένα όχημα.
Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2022, ο φορολογικός συντελεστής του βεν-
ζίνης θα μειωθεί από 14,7 σεντ ανά λίτρο 
σε 9 σεντ ανά λίτρο, που αντιπροσωπεύει 
μείωση 5,7 σεντ ανά λίτρο. Ο φορολογι-
κός συντελεστής για τα καύσιμα, που ισχύει 
για το ντίζελ, θα μειωθεί από 14,3 λεπτά το 
λίτρο σε 9 λεπτά το λίτρο, που αντιπροσω-
πεύει μείωση 5,3 λεπτών ανά λίτρο. 
Σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση 4,3 
σεντ ανά λίτρο από την κατάργηση του 
ανώτατου ορίου της προηγούμενης κυβέρ-
νησης και του εμπορικού φόρου άνθρακα, 
η μείωση των επαρχιακών φόρων και 
τελών για το φυσικό αέριο ανέρχεται συνο-
λικά σε 10 σεντς ανά λίτρο.
Η μείωση των φόρων για το φυσικό 

αέριο και τα καύσιμα είναι μέρος του 
ευρύτερου σχεδίου της κυβέρνησης 
για την παροχή άμεσης ελάφρυνσης του 
κόστους ζωής, συμπεριλαμβανομένων: 
Μείωση του κόστους για εκατομμύρια ιδι-
οκτήτες οχημάτων του Οντάριο επιστρέ-
φοντας τα τέλη ανανέωσης αυτοκόλλη-
των πινακίδων κυκλοφορίας που κατα-
βάλλονται από τον Μάρτιο του 2020 και 
εξαλείφοντας τα τέλη ανανέωσης πινακί-
δων κυκλοφορίας και τα αυτοκόλλητα 
πινακίδων σε μελλοντική βάση, εξοικο-
νομώντας στους ιδιοκτήτες οχημάτων 
120 $ ετησίως στο νότιο Οντάριο και 60 
$ το χρόνο στο Βόρειο Οντάριο για επιβα-
τικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. 
Ορισ τ ική κατάργηση των διοδίων 
στους Αυτοκινητόδρομους 412 και 418. 
Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων σε 
εργαζομένους, οικογένειες και ηλικιω-
μένους μέσω της φορολογικής πίστωσης 
εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος, της 
φορολογικής πίστωσης για την ασφάλεια 
στο σπίτι για ηλικιωμένους, της φορο-
λογικής πίστωσης για εκπαίδευση στο 
Ontario Jobs και της φορολογικής πίστω-
σης Παιδικής Φροντίδας του Οντάριο. 
Εφαρμογή του νέου συστήματος Early 
Learning and Child Care σε όλο τον 
Καναδά, το οποίο θα επιτρέψει στο Οντά-
ριο να επιτύχει κατά μέσο όρο 10 $ την 
ημέρα παιδική φροντίδα έως τον Σεπτέμ-
βριο του 2025.

Το ΑΕΠ του Καναδά αυξήθηκε κατά 
0,3% τον Απρίλιο, παρά την αύξηση 
των επιτοκίων

Η 
οικονομία του Καναδά συνεχίζει 
να αναπτύσσεται, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, 
η οποία αποκάλυψε ότι το Ακαθά-

ριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 0,3% 
τον Απρίλιο.
Η αύξηση οφείλεται στον τομέα εξόρυ-
ξης και πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο 
οποίος έχει σημειώσει τον μεγαλύτερο μηνι-
αίο ρυθμό ανάπτυξης από τον Δεκέμβριο του 
2020.

Ο τομέας των υπηρεσιών διαμονής και τρο-
φίμων επεκτάθηκε επίσης για τρίτο συνεχό-
μενο μήνα, ξεπερνώντας τα προ-COVID-19 
επίπεδα που συνήθως παρατηρήθηκαν τον 
Απρίλιο. Ο οργανισμός λέει ότι αυτό οφείλε-
ται στην αύξηση των ταξιδιών καθώς μειώθη-
καν οι περιορισμοί της πανδημίας.
Ο τομέας των υπηρεσιών διαμονής και εστί-
ασης σημείωσε άνοδο 4,6%, ενώ ο τομέας 
των τεχνών, της ψυχαγωγίας και της αναψυχής 
αυξήθηκε κατά 7,0%.

`
Ο Νταγκ Φορντ ανακοινώσε τους νέους 
υπουργούς στο Οντάριο

Ο 
πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ 
αποκάλυψε το νέο του υπουρ-
γικό συμβούλιο με μια έμπει-
ρη ομάδα που θα υλοποιήσει 

τη φιλόδοξη ατζέντα της κυβέρνησης για 
την κατασκευή της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για να ξεκλειδώσει το πλή-
ρες δυναμικό της οικονομίας της επαρ-
χίας. Ο Πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ α-
ναμένεται να επιστρέψει στα έδρανα 
με το νέο του υπουργικό συμβούλιο και 
τους MPP, ανακαλώντας το νομοθετι-
κό σώμα του Οντάριο στις 8 Αυγούστου. 
Η Ford επιβεβαίωσε την είδηση σε 
συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέ-
μπτης σχετικά με τη μείωση του φό-
ρου φυσικού αερίου σ το Οντάριο. 
Το νομοθετικό σώμα αναμένεται να συνε-
δριάσει για πέντε εβδομάδες και η Ford 
λέει ότι θα προχωρήσουν τα 
πράγματα.
Το νέο Υπουργικό Συμβού-
λιο:
-  Doug Ford,  πρωθυ-
πουργός του Ον τάριο 
κα ι  Υπουργός  Διακυ -
βερνητ ικών Υποθέσεων 
- Sylvia Jones, Αναπληρώ-
τρια Πρωθυπουργός και Υπουργός Υγείας 
Peter Bethlenfalvy, Υπουργός Οικονομικών
- Paul Calandra, Υπουργός Μακρο-
χρόνιας Φροντίδας, Υπουργός Νομο-
θ ε τ ικών  Υπ ο θέσ εων  κα ι  Α ρχ η -
γ ό ς  τ η ς  Κυ β ε ρ ν η τ ι κ ή ς  Β ο υ λ ή ς 
-  Raymond Cho,  Υπουργός Ηλι -
κ ιωμέ νων κα ι  Προσ βασ ιμότ ητας 
Steve Clark, Υπουργός Δημοτικών Υποθέ-
σεων και Στέγασης
- Doug Downey, Γενικός Εισαγγελέας
- Jill Dunlop, Υπουργός Κολλεγίων και 
Πανεπιστημίων
- Vic Fedeli, Υπουργός Οικονομικής Ανά-
πτυξης, Δημιουργίας Θέσεων Εργασίας 
και Εμπορίου, με πρόσθετη εντολή για τις 
μικρές επιχειρήσεις
- Michael Ford, Υπουργός Ιθαγένειας και 
Πολυπολιτισμικότητας
- Merrilee Fullerton, Υπουργός Παιδιών, 
Κοινοτικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Parm Gill, Υπουργός Μείωσης της γρα-
φειοκρατίας
- Michael Kerzner, Γενικός Δικηγόρος
- Stephen Lecce, Υπουργός Παιδείας
- Neil Lumsden, Υπουργός Τουρισμού, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Monte McNaughton, Υπουργός Εργα-
σίας, Μετανάστευσης, Κατάρτισης και 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
- Caroline Mulroney, Υπουργός Μεταφο-
ρών και Υπουργός Γαλλοφωνικών Υποθέ-
σεων
- David Piccini, Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Διατήρησης και Πάρκων
- Graydon Smith, Υπουργός Φυσικών 
Πόρων και Δασών
- George Pirie, Υπουργός Ορυχείων, με 
εντολή να αναπτύξει το Δαχτυλίδι της 
Φωτιάς
-  K a l e e d  R a s h e e d ,  Υ π ο υ ρ -
γός Παροχής Δημόσ ιων και Επι-
χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν 
-  G r e g  R i c k f o r d ,  Υ π ο υ ρ γ ό ς 
Βόρε ια ς  Ανάπ τυξης  κα ι  Υπουρ -
γ ό ς  Ι θ α γ ε ν ώ ν  Υ π ο θ έ σ ε ω ν 
- Prabmeet Sarkaria, Πρόεδρος του 
Υπουργείου Οικονομικών, με διευρυ-

μένη εντολή για τη διαχεί-
ριση έκτακτης ανάγκης και τις 
προμήθειες, συμπεριλαμβα-
νομένου του Supply Ontario 
- Todd Smith, Υπουργός Ενέρ-
γειας
- Κίνγκα Σούρμα, Υπουργός Υπο-
δομών, με πρόσθετη εντολή για 
τα κρατικά ακίνητα

- Lisa Thompson, Υπουργός Γεωργίας, 
Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων 
- Stan Cho, Αναπληρωτής Υπουργός Μετα-
φορών
- Michael Parsa, Αναπληρωτής Υπουργός 
Στέγασης
- Michael Tibollo, Αναπληρωτής Υπουργός 
Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων
- Charmaine Williams, Αναπληρώτρια 
Υπουργός Κοινωνικών και Οικονομικών 
Ευκαιριών Γυναικών
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ 
Φορντ υπερασπίστηκε την απόφασή 
του τη Δευτέρα να ορίσει τον ανιψιό του 
υπουργό ιθαγένειας και πολυπολιτισμι-
κότητας, λέγοντας ότι ο νεοεκλεγείς νομο-
θέτης έχει περάσει χρόνια εκπροσωπώ-
ντας μια από τις πιο διαφορετικές κοινό-
τητες στην επαρχία.  Ο πρωθυπουργός 
είπε ότι ο ανιψιός του Μάικλ Φορντ έχει 
«εκτενή εμπειρία», έχοντας προηγουμέ-
νως υπηρετήσει στο δημοτικό συμβούλιο 
του Τορόντο και ως σχολικός διαχειριστής. 
«Πιστεύω ότι θα κάνει εξαιρετικά καλή 
δουλειά», είπε ο Νταγκ Φορντ τη Δευτέρα.  
«Έχει πολλές γνώσεις και είναι εκλεγμένος 
αξιωματούχος πιθανώς περισσότερο από 
περισσότερο από το 60 τοις εκατό της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας μας».
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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM

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

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

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

hyundaicanada.com

on select 2022 models

Finance† from

1.99 %

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

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

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

2022 TUCSON
Finance† from: 

2.99%

2022 KONA

2022 ELANTRA

2022 Canadian Utility 
Vehicle of the Year≠

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

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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καναδάς

Σ
χεδόν τέσσερις εβδομάδες αφότου η Andrea Horwath είπε ότι θα παραιτηθεί 
από την ηγεσία του NDP του Οντάριο, ο βετεράνος βουλευτής της περιοχής της 
Ντάνφορθ, Peter Tabuns, ορίστηκε επίσημα ως προσωρινός επικεφαλής του 
κόμματος.

«Ευχαριστώ τα μέλη του #ONDP που με διόρισαν προσωρινό αρχηγό τους», είπε ο 
Ταμπούνς σε tweet που αναρτήθηκε την Τρίτη το βράδυ.
«Εκτιμώ την εμπιστοσύνησας. Ξέρετε ότι θα πολεμήσω για τους ανθρώπους αυτής της 
επαρχίας, ξέρω ότι θα πολεμήσεις και εσύ». Σε μεταγενέστερη δήλωση, ο Tabuns τόνισε 
τους μισθούς των εργαζομένων, τους χρόνους αναμονής της υγειονομικής περίθαλψης, 
τη μακροχρόνια περίθαλψη, την κλιματική αλλαγή και την εκπαίδευση ως ζητήματα στα 
οποία θα επικεντρωθεί το κόμμα.
Ο Tabuns εξελέγη για πρώτη φορά στο νομοθετικό σώμα του Οντάριο ως MPP για το 
Τορόντο-Ντάνφορθ σε επαναληπτικές εκλογές το 2006 και έχει υπηρετήσει σε διά-
φορους κριτικούς ρόλους, εστιάζοντας στην ενέργεια και το περιβάλλον τα τελευταία 
χρόνια. Υπήρξαν αναφορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο Ταμπούνς θα διοριζόταν από το 
επαρχιακό συμβούλιο του κόμματος στην προσωρινή ηγετική θέση κατά τη διάρκεια 
συνεδρίασης την Τρίτη. Σε δήλωση που εξέδωσε το κόμμα ανέφερε ότι το επαρχιακό 
συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιλογή του προσωρινού αρχηγού, ενώ «λαμβά-
νει υπόψη μια σύσταση από την εκτελεστική εξουσία της επαρχίας».

Ο Πίτερ Ταμπούνς διορίστηκε 
προσωρινός αρχηγός του NDP 
του Οντάριο

$12,3εκ. σε οργανώσεις του 
Τορόντο από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση των όπλων

Η ομοσ πονδιακή κυβέρνησ η 
επενδύει πάνω από 12 εκατομμύρια 
δ ο λ ά ρ ι α  σ ε  κ ο ι ν ο τ ι κ ο ύ ς 
οργανισμούς του Τορόντο που 
στοχεύουν να τερματίσουν τα 
όπλα και τη βία των συμμοριών, 
αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες 
αιτίες του εγκλήματος.

Ο 
υπουργός Δημόσιας Ασφά-
λειας Marco 
M e n d o c i n o 
έκανε την α-

νακοίνωση μαζί με τον 
δήμαρχο John Tory λέ-
γοντας ότι αυτή η χρη-
ματοδότηση θα προέλ-
θει από το Building Safer 
Communities Fund και 
θα στοχεύσει πρωτοβου-
λίες που καταπολεμούν τη βία μεταξύ των 
νέων που εμπλέκονται ή κινδυνεύουν να 
ενταχθούν σε συμμορίες.
Έρχεται καθώς η πόλη έχει δει μια αύξηση 
της βίας με όπλα. Το 2022, έχουν ήδη 
σημειωθεί πάνω από 200 περιστατικά με 
όπλα που έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει 
95 άτομα.
Έχουν ήδη σημε ιωθε ί  24 θάνα -
τ ο ι  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  ό π λ α , 
αύξηση 41,2% σε σ χέση με την 
ίδ ια  χ ρ ο ν ικ ή  π ε ρ ίο δ ο  π έ ρυ σ ι. 
Μόλις πριν από μια εβδομάδα, το Σαββα-

τοκύριακο της Ημέρας του Πατέρα, δύο 
άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα 
τραυματίστηκαν σε έξι διαφορετικά περι-
στατικά με πυροβολισμούς.
Ο Mendocino είπε ότι υπάρχουν και 
άλλα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία σε 
άνοδο, συμπεριλαμβανομένης της ανησυ-
χητικής τάσης μεταξύ της βίας από οικείο 
σύντροφο και της βίας με όπλα.
Το ταμείο των 12,3 εκατομμυρίων δολα-

ρίων θα είναι το κλειδί 
για την αντιμετώπιση των 
κενών γνώσης σχετικά με 
τις επιπτώσεις της παρέμ-
βασης, είπε ο Mendocino.
Ο δήμαρχος του Τορόντο 
Τζον Τόρι, ο οποίος ήταν 
παρών στην ανακοίνωση, 
είπε ότι δεν χρειάζεται 
μόνο η κυβέρνηση και η 

αστυνομία να σταματήσουν την ένοπλη 
βία, αλλά και οι κοινοτικές οργανώσεις 
και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι η πόλη έχει 
διαθέσει 15 εκατομμύρια δολάρια για 
προγράμματα κοινοτικής ασφάλειας.
Ο Mendocino είπε ότι αυτό είναι μόνο ένα 
μέρος του τρόπου με τον οποίο σχεδιά-
ζουν να αντιμετωπίσουν την ένοπλη βία. 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει κατα-
θέσει νομοσχέδιο που θα εισάγει εθνική 
απαγόρευση εισαγωγής, αγοράς ή πώλη-
σης όπλων.

Ο 
Καναδάς θα απαιτήσει από τις εταιρείες να προσθέτουν διατροφικές προειδοποιήσεις 
στο μπροστινό μέρος των προσυσκευασμένων τροφίμων με υψηλά επίπεδα κορεσμέ-
νων λιπαρών, ζάχαρης ή νατρίου, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους αγοραστές 
τροφίμων να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές με μια ματιά. Ωστόσο, ο κιμάς θα εξαιρεθεί 

από τις ετικέτες, αφού ομάδες κτηνοτρόφων αντιτάχθηκαν στην πρόταση του Health Canada νω-
ρίτερα αυτό το μήνα. Η κυβέρνηση είπε ότι οι ετικέτες προορίζονται να βοηθήσουν τους Καναδούς 
να τρώνε πιο υγιεινά, καθώς τα λεγόμενα «θρεπτικά συστατικά ανησυχίας για τη δημόσια υγεία» 
έχουν συνδεθεί με καταστάσεις όπως καρδιαγγειακές παθήσεις και διαβήτης τύπου 2.

Περισσότεροι οδηγοί αισθάνονται 
ανασφαλείς όταν οδηγούν στο νότιο 
Οντάριο σε σύγκριση με το 2021

Φ
αίνεται ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός οδηγών που αισθάνονται ανασφαλείς 
στους δρόμους φέτος. 
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη από την DIG Insights, για λογαριασμό της CAA 
South Central Ontario, περίπου το 28 τοις εκατό των οδηγών αισθάνονται 

πλέον ανασφαλείς σε αυτοκινητόδρομους της σειράς 400, ποσοστό που είναι αυξημένο 
κατά έξι τοις εκατό σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, και το 98 τοις εκατό είπε ότι έχουν δει 
επικίνδυνη οδήγηση.
Ο εκπρόσωπος της CAA, Michael Stewart, είπε ότι αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει 
να υπενθυμίζουν στους οδηγούς να είναι λίγο πιο προσεκτικοί το σαββατοκύριακο. 
«Μας ανησυχούσε λίγο ότι είχαμε όντως το 58 τοις εκατό των οδηγών του Οντάριο που 
παραδέχτηκαν ότι εμπλέκονται σε μη ασφαλείς συμπεριφορές οδήγησης», είπε ο Stewart.
Είπε ότι ο σχετικός αυτοστοχασμός επεκτείνεται και στο ραντάρ φωτογραφιών, «Έχουμε 
έναν στους τρεις οδηγούς του Οντάριο που λέει ότι προσπαθούν να αποφύγουν δρόμους 
που έχουν ραντάρ φωτογραφιών και έχουμε επίσης το 43 τοις εκατό που λένε ότι μόλις 
περάσουν αυτήν την κάμερα ραντάρ φωτογραφιών, επιταχύνουν ξανά».

Ο Καναδάς θα βάλει διατροφικές 
προειδοποιήσεις μπροστά στα 
συσκευασμένα τρόφιμα
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εδώ Κύπρος

Σ
τοιχεία, τα οποία κατέθεσε την Τετάρτη στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), 
καταδεικνύουν εκ νέου το σοβαρό πρόβλη-

μα διακίνησης ναρκωτικών από νεαρούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που ακούστηκαν κατά τη 
συνεδρία της Επιτροπής Νομικών, καταγράφεται 
μικροδιακίνηση ναρκωτικών στις ηλικίες 14 με 24 
ετών, ενώ τον τελευταίο χρόνο καταγράφηκαν 60 
περιπτώσεις προσώπων ηλικίας 14 με 18 ετών, που 
έπεσαν θύματα εμπόρων που ήταν μικροδιακινητές.
Η Επιτροπή Νομικών εξέτασε, έπειτα από εισή-
γηση της Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, 
το θέμα της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών από άτομα νεαρής ηλικίας ή/και ανηλίκους, 
καθώς και τον χειρισμό και τα μέτρα πρόληψης και 
καταστολής του φαινομένου.
Όπως αναφέρθηκε ενώπιον των μελών της Επιτρο-
πής η πρώτη ουσία σε χρήση, όπως καταγράφεται 
μέσα από τις κατασχέσεις της Υπηρεσία Καταπολέ-
μησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), είναι η κάνναβη.
Τα  στοιχεία καταδεικνύουν πως το 9% των παιδιών 
ηλικίας 14 με 18 ετών κάνει χρήση κάνναβης, ενώ 
ένας στους πέντε εξ αυτών κάνει καθημερινή χρήση.
Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η κ. Τσιρίδου επι-

καλούμενη στοιχεία της ΥΚΑΝ ανέφερε πως «η κάν-
ναβη μέσα σε ένα χρόνο κατέγραψε αύξηση 84%, 
σύμφωνα με τις κατασχέσεις, ενώ η ίδια εικόνα 
καταγράφεται και σε σχέση με τη χρήση κοκαΐνης».
Όπως είπε επειδή το θέμα των ναρκωτικών είναι 
πολυσύνθετο και πολύπαραγοντικό είχε πάρει την 
πρωτοβουλία και εκ μέρους του ΔΗΣΥ να εξεταστεί 
το θέμα στην Επιτροπή Νομικών, ώστε να εντοπι-
στούν τα κενά και να μπορέσουν και οι ίδιοι οι Βου-
λευτές, πέραν από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που 
ασκούν, πως μπορούν να καλύψουν νομοθετικά τα 
κενά και ποιο νομοθετικό πλαίσιο θα μπορέσουν να 
παραδώσουν στην κοινωνία, στην πολιτεία, στην 
αστυνομία και στους αρμόδιους φορείς, για να μπο-
ρέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
«Θα πρέπει να εξετάσουμε μια σφαιρική λύση και 
θα μελετήσουμε σε επόμενες συνεδρίες στοιχεία 
που αφορούν στην καταστολή και στην τιμωρία, 
αλλά και στο ζήτημα της πρόληψης», είπε η κ. Τσι-
ρίδου. 
Σύμφωνα με την ίδια το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου 
στην Επιτροπή Νομικών, αφού μελετήσουν τα στοι-
χεία που έχουν ενώπιον τους, ενώ θα δουν με ποιες 
προτάσεις θα έρθει το νομοθετικό σώμα, ώστε να 
συμβάλει καλύτερα στο πρόβλημα.

Επ. Νομικών: Σοβαρό πρόβλημα διακίνησης 
ναρκωτικών στις ηλικίες 14 με 24 ετών

Λοττίδου: Δεν τεκμηριώνονται οι καταγγελίες 
του Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής

Κ
αταγγελίες από την Οργάνωση του 
Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής δέ-
χθηκε η Επίτροπος Διοικήσεως, Μα-
ρία Στυλιανού-Λοττίδη, οι οποίες μετά 

από σχετική έρευνα, φαίνεται να μην τεκμηρι-
ώνονται.
Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς την 
εκπρόσωπο της Οργάνωσης Προσωπικού της 
Αγγλικής Σχολής, η Επίτροπος διευκρίνισε πως 
η καταγγελλόμενη παρενόχληση λόγω φύλου, 
η οποία τέθηκε ενώπιον της, δεν τεκμηριώ-
θηκε, με αποτέλεσμα να μη δικαιολογείται 
οποιαδήποτε παρέμβασή της στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών.
Η Επίτροπος σημείωσε επίσης πως οι καταγ-
γελίες από πλευράς ESSA δεν φαίνεται να τεκ-
μηριώνονται ούτε με τα νεότερα στοιχεία που 
τέθηκαν ενώπιον της, ώστε να ανατρέψουν την 
παραπάνω απόφασή της.

Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας
Επισ τολή σ τον Πρόεδρο της Δημοκρατ ίας 
παρέδωσε την Πέμπτη η Οργάνωση Προσω-
πικού της Αγγλικής Σχολής (ESSA), ενημερώ-
νοντάς τον για τ ις πρόσφατες εξελίξεις σ την 
Αγγλική Σχολή και την πρόθεση της Διοίκησης 
του σχολείου να απολύσει τρεις εκλελεγμένες 
συνδικαλίστριες.
«Με την επιστολή ζητούμε επείγουσα συνά-
ντηση μαζί του και την άμεση παρέμβασή του 
για επίλυση του προβλήματος αυτού», σημει-
ώνουν, προσθέτοντας ότι την επιστολή συνυ-
πογράφουν οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, 
ΠΟΕΔ, ΔΕΟΚ, ΠΕΟ, ΔΕΔΕ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΠΟΑΣΟ, 
KTÖS και DEV-IS, αναφέρεται σε ανακοίνωσή 
της Οργάνωσης.
Σημειώνεται τέλος ότι το πρωί της Παρασκευής 
μέλη της Οργάνωσης θα συγκεντρωθούν σε 
εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, επιδιώκοντας συνάντηση με τον 
Υπουργό Εργασίας, Κυριάκο Κούσιο, με σκοπό 
να του διαβιβάσει τα αιτήματά της

Η 
Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τους κανονισμούς για την πρό-
σληψη των 300 ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών για α-
ντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, μετά και 
την έγκριση του σχετικού νόμου στην προηγούμενη συνεδρία 

της Ολομέλειας.
Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί 
θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Αστυνομίας Κύπρου.
Ο αριθμός συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών που θα προσληφθούν 
ανέρχεται στους τριακόσιους και η εποπτεία τους θα ανατεθεί σε αστυ-
νομικούς που κατέχουν τον βαθμό του λοχία.
Οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα προσλαμβάνονται για αρχική 
περίοδο υπηρεσίας διάρκειας δεκαοκτώ μηνών η οποία θα δύναται να 
ανανεωθεί μια φορά για περαιτέρω χρονική περίοδο δέκα μηνών.
Τα καθήκοντά τους θα περιορίζονται σε θέματα μετανάστευσης, δηλαδή 
στην επιτήρηση σημείων διέλευσης παράτυπων μεταναστών κατά μήκος 
της Πράσινης Γραμμής, στον έλεγχο παράτυπων μεταναστών και παρά-
νομης εργοδότησης τους, στη μεταφορά και συνοδεία παράτυπων μετα-
ναστών, στην περιφρούρηση και φύλαξη κέντρων υποδοχής ή φιλοξε-
νίας αιτητών ασύλου ή χώρων κράτησης παράτυπων μεταναστών και 
στις διαδικασίες απέλασης παράτυπων μεταναστών.
Τα προσόντα πρόσληψης καθορίστηκαν κατ’ αναλογία των όσων ισχύ-
ουν και εφαρμόζονται στην Εθνική Φρουρά για την πρόσληψη των Συμ-
βασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ).
Η Βουλή απέρριψε με 12 ψήφους υπέρ και 22 εναντίον τροπολογία του 
Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, 
που είχε ως σκοπό τη διεύρυνση των προσόντων που πρέπει να κατέ-
χουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη ως ειδικοί συμβασιούχοι αστυνομι-
κοί με την προσθήκη της προϋπόθεσης της προηγούμενης επιτυχίας σε 
ψυχομετρική εξέταση, η οποία θα διεξάγεται στα πρότυπα που διεξάγο-
νται οι ψυχομετρικές εξετάσεις για την πρόσληψη αστυνομικών και ειδι-
κών αστυνομικών.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης τάχθηκε εναντίον της τροπολο-
γίας αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση ζητά να προσλάβει επειγόντως τους 
ειδικούς αστυνομικούς αφού αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο θέμα η 
Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα είπε ότι ζητούν επιτακτικά την αλλη-
λεγγύη της ΕΕ στο πρόβλημα.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι επί της ουσία μπορεί 
να έχει βάση η τροπολογία, ωστόσο στην παρούσα φάση αντιμετωπίζε-
ται ένα επείγον εθνικό πρόβλημα.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι όσοι δεν θέλουν να 
γίνονται τα ψυχομετρικά τεστ θα πρέπει να παρακαλούν και να προσεύ-
χονται να μην υπάρξει έστω και ένα ατυχές συμβάν γιατί θα πρέπει να 
λογοδοτήσουν.
Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου είπε ότι συμφωνεί ότι οι 
κανονισμοί είναι γραμμένοι εκβιαστικά, πρόχειροι και αφήνουν κενά, 
ωστόσο ανέφερε ότι δεν μας παίρνει ο χρόνος, η όλη ιστορία πρέπει να 
τελειώσει, αφού η Κύπρος έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι.
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ - Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι οι 
ειδικοί αστυνομικοί προσλαμβάνονται με τον τρόπο που προσλήφθηκαν 
οι 3000 ΣΥΟΠ χωρίς ψυχομετρικά τεστ. Ζήτησε γενικά να αφαιρεθούν 
τα ψυχομετρικά τεστ, αφού όπως είπε αφαιρούμε εργαλεία που δίνουμε 
στην Αστυνομία και στο τέλος δεν βρίσκουμε άκρη.
Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι τάσσε-
ται εναντίον της τροπολογίας του ΑΚΕΛ αφού θα επιμηκύνει τη διαδικα-
σία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μεταναστευτικό: Εγκρίθηκαν οι 
κανονισμοί για πρόσληψη 300 
ειδικών Αστυνομικών
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εδώ Κύπρος

 Απαξιωτικούς 
χαρακτηρισμούς περιέχει 
το περιεχόμενο της 
επιστολής που έλαβε στις 
27 Ιουνίου του 2022 από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται 
στην ΑΗΚ, αναφέρει η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Κύπρου (ΡΑΕΚ), προσθέτοντας 
ότι η σχετική επιστολή των 
Συντεχνιών «στηρίχθηκε 
σε ελλιπή και εσφαλμένη 
ενημέρωση».

Σ
υγκεκριμένα, σε ανακοίνω-
ση η ΡΑΕΚ αναφέρει ότι οι 
απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί 
αφορούν «για συντεταγμέ-

νες διαδικασίες που εφαρμόζει (ό-
πως η δημόσια διαβούλευση) κα-
θώς και για την ποιότητα του σκεπτι-
κού με το οποίο επιδιώκει τη βέλτι-
στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρι-
σμού στη βάση των υποχρεώσεων 
της Κύπρου για την εφαρμογή του 
΄Μοντέλου Στόχος΄ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».
«Το ύφος της επιστολής και η 
άρνηση των Συντεχνιών να συμμε-
τάσχουν στη διαδικασία της δημό-
σιας διαβούλευσης δημιουργεί 
προβληματισμό για το χρόνο που 
επέλεξαν να τη δημοσιοποιήσουν 
και το κίνητρο της ενέργειας αυτής», 
προσθέτει.
Αναφέρει επίσης ότι η δημόσια δια-
βούλευση αναφορικά με το Προσχέ-
διο Ρυθμιστικής Απόφασης με τίτλο 
«Ρύθμιση Ανάπτυξης Έργων Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας για Ηλε-
κτροπαραγωγή από την Αρχή Ηλε-
κτρισμού Κύπρου» δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, στις 27 Μαΐου 
2022 για υποβολή σχολίων, ενστά-
σεων ή/και παραστάσεων έως και τις 
24 Ιουνίου 2022.
Σύμφωνα με την ΡΑΕΚ, το περιβάλ-
λον στο οποίο δραστηριοποιείται 
και καλείται να λαμβάνει αποφά-
σεις είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, 

τα θέματα εκ τις φύσεως τους πολύ-
πλοκα και μεταξύ τους αλληλένδετα 
για τα οποία απαιτείται σφαιρική 
γνώση και συνολική αντιμετώπιση.
«Αποσπασματική γνώση ή/και 
ερμηνεία γεγονότων ή/και ενερ-
γειών δύναται να οδηγήσει σε λαν-
θασμένα συμπεράσματα», προσθέ-
τει.
Επίσης, η ΡΑΕΚ αναφέρει ότι προχώ-
ρησε ήδη σε απαντητική επιστολή 
προς τις Συντεχνίες στην οποία, 
μεταξύ άλλων, «επισημαίνονται 
και στηλιτεύονται τα σημεία που 
είναι αντίθετα σε μια 
παραγωγική διαδι-
κασία συνεργασίας 
και έχουν ως μονα-
δικό σκοπό τη δημι-
ουργία εσφαλμένων 
εντυπώσεων».
Επιπρόσθετα η ΡΑΕΚ 
αναφέρει πως θα 
προχωρήσει σε επιστολή προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στην 
οποία θα απαντά αναλυτικά στις 
απορίες των Συντεχνιών και «έτσι 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ 
θα έχει το ολοκληρωμένο υλικό που 
χρειάζεται για να τις ενημερώσει».
Επιπλέον, η ΡΑΕΚ καλεί τις  Συνδι-
καλιστικές Οργανώσεις, να καταθέ-
σουν άμεσα στα αρμόδια όργανα 
του Κράτους ή/και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής όλα τα στοιχεία που δια-
θέτουν σε σχέση «με τους υπαινιγ-
μούς που αφήνονται στην επιστολή 
και αφορούν ́μη ηθικές ,́  παράτυπες 
ή παράνομες δραστηριότητες».
Τέλος, η ΡΑΕΚ αναφέρει πως θα 
συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα 
το συμφέρον του τελικού κατα-
ναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, να 
υλοποιεί τις αρχές και στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στηρί-
ζει την πολιτική του Κράτους όσον 
αφορά τη λειτουργία της ανταγωνι-
στικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Το αποκορύφωμα ενεργει-
ών της ΡΑΕΚ εις βάρος της 
ΑΗΚ ο αποκλεισμός της από 

έργα ΑΠΕ
Η τελευταία απαράδεκτη ενέργεια 
της ΡΑΕΚ, για αποκλεισμό της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) από την 
πρόσθετη δραστηριοποίηση της σε 
έργα ΑΠΕ, αποτελεί το αποκορύ-
φωμα σειράς ενεργειών εις βάρος 
της ΑΗΚ, όπως αυτές περιγράφο-
νται στο κείμενο της Απόφασης της, 
αναφέρουν σε κοινή επιστολή τους 
προς το ΔΣ της ΑΗΚ οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις της Αρχής, ΕΠΟ-
ΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και 
ΣΥΒΑΗΚ.

«Τέτοιες ενέργειες, 
τόσο από την ΡΑΕΚ 
όσο και από αρμό-
διους φορείς, έχουν 
καθηλώ σ ε ι  τ ον 
Οργανισμό τα τελευ-
ταία χρόνια και τον 
οδηγούν σε επικίν-
δυνα μονοπάτια, με 

κίνδυνο να μην μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στο ρόλο και στην απο-
στολή του, με καταστροφικές συνέ-
πειες στους καταναλωτές και στην 
οικονομία του τόπου», αναφέρουν 
οι τέσσερις συντεχνίες της ΑΗΚ στην 
επιστολή τους την οποία έδωσαν 
στην δημοσιότητα.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της 
ΑΗΚ ζητούν από την ΑΗΚ, ως Οργα-
νισμός Δημοσίου Δικαίου, που έχει 
την υποχρέωση του ύστατου Προ-
μηθευτή, καθώς και την ευθύνη 
του ηγέτη κόστους (cost leader), να 
προχωρήσει τάχιστα σε αποφάσεις 
και «με συνοπτικές διαδικασίες και 
ζητώντας τη συνδρομή του Γενικού 
Ελεγκτή να προβεί σε έργα για αντι-
κατάσταση Μονάδων της Δεκέλειας 
με  ευέλικτες, πιο αποδοτικές και 
οικονομικότερες».
Επίσης, ζητούν από την ΑΗΚ να προ-
χωρήσει στη δημιουργία και κατα-
σκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, που 
θα τα εντάξει στην παραγωγή, να 
διασφαλίσει το δικαίωμα της ΑΗΚ 
να αγοράζει φθηνή ηλεκτρική ενέρ-
γεια από ανεξάρτητους παραγωγούς 
ΑΠΕ και να απαιτήσει με αποφασι-

στικότητα τη δημιουργία αγωγού 
Φυσικού Αερίου προς την Δεκέλεια.
Σύμφωνα με τις ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗ-
ΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, τα 
πιο πάνω «θα συμβάλουν σε φθη-
νότερο ηλεκτρικό ρεύμα, προς όφε-
λος των καταναλωτών και θα προά-
γουν την ασφάλεια εφοδιασμού και 
θα έχουν το εχέγγυο της διασποράς 
της παραγωγής».
Επιπλέον, ζητούν από το ΔΣ της ΑΗΚ 
να φροντίσει να δοθεί τέρμα στις 
όποιες ενέργειες, για αποξένωση 
του ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων από την ΑΗΚ.
«Μια από τις σημαντικότερες υπη-
ρεσίες του Οργανισμού, που εγγυ-
άται και είναι ζωτικής σημασίας 
για την ασφάλεια του προσωπικού 
και των εγκαταστάσεων, τόσο της 
Αρχής, όσο και των καταναλωτών», 
προσθέτουν.      
Επίσης, στην επιστολή τους προς 
το ΔΣ της ΑΗΚ, οι τέσσερις συντε-
χνίες ζητούν την άμεση στελέχωση 
του Οργανισμού με το αναγκαίο 
ανθρώπινο δυναμικό και εισηγού-
νται όπως δημοσιευθούν οι θέσεις 
του Συμπληρωματικού Προϋπολο-
γισμού για αποφυγή άλλων καθυ-
στερήσεων, λόγω χρονοβόρων δια-
δικασιών και να απαιτηθεί η άμεση 
κατάθεση του στην Βουλή των Αντι-
προσώπων για έγκριση, προ των 
θερινών διακοπών.
Επιπρόσθετα, οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ζητούν να δοθούν οι 
πρέπουσες λύσεις σε όλα τα εργα-
σιακά θέματα, που είναι ενώπιον 
της ΔΑΔ και να διορθωθούν προ-
βλήματα, όπως αναφέρουν, «που 
προέκυψαν με την εφαρμογή οριζό-
ντιων νομοθεσιών που ψηφίστηκαν 
το 2012 (λόγω της οικονομικής κρί-
σης) και στρεβλώσεις που επέφεραν 
οι προσωρινές εσωτερικές μετακι-
νήσεις προσωπικού, για να καλυ-
φθούν τα κενά που παρουσιάστη-
καν, λόγω των πιο πάνω, έτσι που 
να συμπληρωθεί σωστά η Δομή του 
Οργανισμού και να αποκατασταθεί 
η εύρυθμη λειτουργία του».  

 Ενώπιον του Μόνιμου Κακουρ-
γιοδικείου Λάρνακας – Αμμοχώ-
στου που θα συνεδριάσει στις 
21 Ιουλίου, αναμένεται να απα-
ντήσει στις κατηγορίες που αντι-
μετωπίζει ο πατέρας ηλικίας 69 
ετών, ο οποίος φέρεται να πυρο-
βόλησε τον Μάιο τον γιο του, ενώ 
βρίσκονταν στην οικία τους στα 
Πυργά της επαρχίας Λάρνακας.
Σήμερα ο 69χρονος οδηγήθηκε 
ενώπιον του Κακουργιοδικείου 
όπου ο εκπρόσωπος της Κατηγο-
ρούσας Αρχής, του απήγγειλε τις 
κατηγορίες της απόπειρας φόνου 
εκ προμελέτης και πρόκλησης 
βαριάς σωματικής βλάβης.
Το Κακουργιοδικείο όρισε την 
Πέμπτη 21 Ιουλίου προκειμέ-
νου ο 69χρονος να απαντήσει 
στις κατηγορίες που αντιμετωπί-
ζει, ενώ μέχρι τότε διέταξε όπως 
παραμείνει υπό κράτηση.
Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα 
φόνου διαπράχθηκε την Πέμπτη 
26 Μαΐου στο χωριό Πυργά της 
επαρχίας Λάρνακας, μετά από 
οικογενειακή αντιπαράθεση που 
φέρεται να είχε ο 69χρονος με τον 
45χρονο γιο του, με αποτέλεσμα 
ο δεύτερος να τραυματιστεί στον 
ώμο.
Ο 45χρονος διακομίσθηκε με 
ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Λευκωσίας όπου υποβλή-
θηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνα-
κας μετά από τραυματισμό στο 
κεφάλι στην προσπάθεια του 
δεύτερου γιου του να τον αφο-
πλίσει.
Ο 69χρονος εγκατέλειψε τη 
σκηνή και μετέβη στον Αστυνο-
μικό Σταθμό Κοφίνου όπου και 
παραδόθηκε αφού πρώτα ανέ-
φερε τα γεγονότα όπως αυτά 
εκτυλίχθηκαν.
Ο ύποπτος συνελήφθη και 
τέθηκε υπό κράτηση ενώ η Αστυ-
νομία προχώρησε στις 3 Ιουνίου, 
σε καταχώρηση της υπόθεσης 
στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρ-
νακας το οποίο τον παρέπεμψε 
σε απ’ ευθείας δίκη ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λάρνακας – Αμμοχώστου.

Στο Δικαστήριο 
στις 21 Ιουλίου ο 
πατέρας που φέρεται 
να πυροβόλησε τον 
γιο του

ΡΑΕΚ: Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί στην επιστολή 
συντεχνιών ΑΗΚ
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διεθνή νέα

Η κατάθεση συνεργάτιδας του 
προσωπάρχη του Λευκού Οίκου 
περιγράφει έναν πρόεδρο που 
ετοιμαζόταν να ενωθεί με τους 
οπαδούς του που ήθελαν να 
εισβάλουν στο Καπιτώλιο - Ο 
Τραμπ πήγε να τα βάλει ακόμη και 
με τη φρουρά του, η οποία τον 
εμπόδιζε

Μ
ια σειρά απίστευτα περι-
στατικά με πρωταγωνιστή 
τον Ντόναλντ Τραμπ την 6η 
Ιανουαρίου 2021, την ημέ-

ρα της εισβολής των οπαδών του στο 
Καπιτώλιο, περιέγραψε στην κατάθεσή 
της συνεργάτιδα του τότε προσωπάρ-
χη του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μίντοους.
Ο Τραμπ, στις τελευταίες και πιο ταρα-
χώδεις ημέρες της θητείας του, εμφανί-
ζεται να αμφιβάλλει σοβαρά αν οι οπα-
δοί του, στους οποίους μίλησε νωρί-
τερα, ήταν οπλισμένοι. Αλλά ακόμη 
περισσότερο έφτασε στο σημείο να επι-
χειρήσει να αρπάξει το τιμόνι της λιμου-
ζίνας του για να πάει στο Καπιτώλιο.
Η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων ερευνά τα τραγικά 
γεγονότα της 6ης Ιανου-
αρίου 2021 και από τις 
συνεδριάσεις προκύπτει 
μια σειρά εξοργιστικών 
λεπτομερειών.
Η Κάσ ιν τ ι  Χάτσ ινσον 
ε ίπε  ότ ι  οπαδοί  του 
Τραμπ ήταν οπλισμένοι 
ακόμη και με AR-15, τα 
στρατιωτικού τύπου τυφέκια που είναι 
δημοφιλή στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος εξέ-
φρασε μάλιστα την ενόχλησή του που η 
Μυστική Υπηρεσία, η οποία τον φρου-
ρεί, χρησιμοποιούσε ανιχνευτές μετάλ-
λου για να εντοπίσει και να απομακρύ-
νει τους ενόπλους από το σημείο όπου 
θα μιλούσε.
Είναι η ομιλία που έριξε λάδι στη φωτιά 
για το πλήθος που τον άκουγε. Ο Τραμπ 
αμφισβήτησε ευθέως το αποτέλεσμα 
των εκλογών του Νοεμβρίου και το πλή-
θος έσπευσε να το κάνει εμπράκτως, 
εισβάλλοντας στο Καπιτώλιο όπου το 
Κογκρέσο επικύρωνε και τυπικά την 
νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Αργότερα, η μάρτυρας περιέγραψε τον 
τσακωμό του Τραμπ με τη φρουρά του. 
«Είμαι ο γαμ… πρόεδρος, να με πάτε 
τώρα στο Καπιτώλιο», είπε στους πρά-
κτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που 
αρνούνταν να τον πάνε στο κτίριο, την 
ώρα της εισβολής. Πρόσθεσε δε ότι από 
το πίσω κάθισμα προσπάθησε να αρπά-
ξει το τιμόνι από τον οδηγό της προε-
δρικής λιμουζίνας.
Την ίδια ώρα πανικόβλητοι αξιωματού-
χοι στον Λευκό Οίκο έτρεμαν στην ιδέα 
ο Τραμπ να γίνει ένα με το πλήθος των 
οπαδών του. Ανησυχούσαν και για τις 
βαριές νομικές επιπτώσεις στους ίδιους.
Η μάρτυρας έδωσε μια εικόνα προσχε-
διασμένης επίθεσης στο Καπιτώλιο. Ο 
Μίντοους έλεγε από τις 2 Ιανουαρίου 
ότι «στις 6 [Ιανουαρίου] τα πράγματα 
θα γίνουν πολύ πολύ άσχημα». Αλλά 
και ο δικηγόρος και στενός φίλος του 
Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, έλεγε ότι «θα 
πάμε στο Καπιτώλιο, θα είναι και ο πρό-
εδρος μαζί».
Η μάρτυρας έδωσε μια εικόνα προσχε-
διασμένης επίθεσης στο Καπιτώλιο. Ο 
Μίντοους έλεγε από τις 2 Ιανουαρίου 

ότι «στις 6 [Ιανουαρίου] 
τα πράγματα θα γίνουν 
πολύ πολύ άσ χημα». 
Αλλά και ο δικηγόρος και 
στενός φίλος του Τραμπ, 
Ρούντι Τζουλιάνι, έλεγε 
ότι «θα πάμε στο Καπι-
τώλιο, θα ε ίναι και ο 
πρόεδρος μαζί».
Η μάρτυρας περιέγραψε, 
τέλος, τις εκρήξεις οργής 

του Τραμπ, που μάλιστα ήταν συχνές. 
«Γνωρίζω ότι αρκετές φορές πετούσε 
πιάτα ή τραβούσε το τραπεζομάντιλο 
ρίχνοντας όλα όσα ήταν στο τραπέζι», 
είπε.
Ως προς το τελευταίο συνηγορεί και 
η μαρτυρία της Κέϊλι ΜακΕνάνι, τότε 
εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, 
η οποία είπε ότι ο Τραμπ εξεμάνη με 
συνέντευξη του τότε υπουργού Δικαι-
οσύνης Γουίλιαμ Μπαρ, που είπε ότι 
δεν υπήρξε νοθεία στις εκλογές. Ηταν 
τόση οργή του που πέταξε στον τοίχο 
ένα πορσελάνινο πιάτο. Αυτό έσπασε 
και η κέτσαπ από το φαγητό κυλούσε 
στον τοίχο.

Η Μάξγουελ κατηγορείται πως 
«τροφοδοτούσε» τον Έπσταϊν, 
επί δέκα χρόνια, με ανήλικα 
θύματα - Στην καταδικαστική 
τους απόφαση, οι εισαγγελείς 
έγραψαν για τη συνεργό του 
Αμερικανού παιδεραστή 
πως άφηνε τα θύματά της 
με συναισθηματικά και 
ψυχολογικά τραύματα

Σ
ε κάθειρξη 20 ετών καταδικά-
στηκε από δικαστήριο της Νέ-
ας Υόρκης η Βρετανίδα πρώ-
ην κοσμική Γκισλέιν Μάξγου-

ελ, που κρίθηκε ένοχη στα τέλη του 
2021, για εμπορία ανηλίκων με σκο-
πό τη σεξουαλική εκμετάλλευση για 
λογαριασμό του Αμερικανού χρημα-
τιστή Τζέφρι Έπσταϊν.
Η Μάξγουελ ειδικότερα, κατηγο-
ρείται πως «τροφοδοτούσε» τον 
Έπσταϊν επί δέκα συναπτά έτη και 
κατά την διάρκεια της σχέσης τους, 
με ανήλικα θύματα, με την καταδίκη 
της να δίνει το έναυσμα σε πολλές 
γυναίκες να μιλούν ανοικτά για το 
μαρτύριο τους.
Σύμφωνα με την Washigton Post, 
πλήθος νεαρών κοριτσιών κακοποίη-
θηκαν στο αρχοντικό του Μανχάταν, 
το ράντσο του στο Νέο Μεξικό και 
το ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική 
από το 1994 έως το 2004.
«Στο πέρασμά της, η Μάξγουελ 
άφησε τα θύματά της μόνιμα λαβω-
μένα με συναισθηματικά και ψυχολο-

γικά τραύματα», έγραψαν οι εισαγγε-
λείς στην καταδίκη τους στις 22 Ιου-
νίου. «Αυτή η ζημιά δεν μπορεί ποτέ 
να διορθωθεί, αλλά μπορεί να γίνει η 
αφορμή να αποδοθεί δικαιοσύνης με 
την επιβολή μιας δίκαιης ποινής για 
τα εγκλήματα της».
Είναι συγκλονιστικό ότι σε νέες κατα-
θέσεις που έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας, η Μάξγουελ περιγρά-
φεται ως «αρπακτικό», με τα εγκλή-
ματά της να χαρακτηρίζονται «τερα-
τώδη».
Επικαλούμενοι μια «δύσκολη, τραυ-
ματ ική παιδική ηλικ ία» με έναν 
αυταρχικό πατέρα, οι δικηγόροι της 
Μάξγουελ λένε ότι ήταν «ευάλωτη» 
στον Έπσταϊν και ότι η συνάντησή της 
μαζί του ήταν το «μεγαλύτερο λάθος 
που έκανε στη ζωή της». Οι δικηγό-
ροι της ισχυρίζονται ότι δεν θα πρέ-
πει να εκτίσει περισσότερα από τέσ-
σερα ή πέντε χρόνια στη φυλακή, 
ενώ κάνουν λόγο γ ια «απρεπείς» 
συμπεριφορές και κακές συνθήκες 
κράτησης.
Ωστόσο, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι 
οι καταγγελίες για κακές συνθήκες 
κράτησης δεν αποτελούν λόγο μεί-
ωσης της ποινής της, προσθέτοντας 
ότ ι, «απολάμβανε αξ ιοσημείωτα 
προνόμια ως κρατούμενη έως τώρα». 
Έτσι, λοιπόν, από τη χλιδάτη ζωή στο 
Λονδίνο και τα ταξίδια με ιδιωτικά 
τζετ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, η Γκισλέιν 
Μάξγουελ, όπως φαίνεται, θα εκτί-
σει, τουλάχιστον, 30 χρόνια φυλάκι-
σης για τα «φρικτά» εγκλήματά της.

Γκισλέιν Μάξγουελ: Η μαστροπός 
του Επστάιν καταδικάστηκε σε 
20ετή κάθειρξη για σεξουαλικά 
εγκλήματα 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Τραμπ: Την ημέρα της εισβολής 
στο Καπιτώλιο, πήγε ν’ αρπάξει το 
τιμόνι της προεδρικής λιμουζίνας 
και να ενωθεί με τους οπαδούς του!
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Κάποιοι από τους επτά ηγέτες 
ακούστηκαν να αστειεύονται 
μπροστά στις κάμερες την Κυριακή 
για την... τάση του κ. Πούτιν να 
φωτογραφίζεται γυμνόστηθος

Ο 
ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πού-
τιν είπε σαρκαστικά χθες Τετάρ-
τη ότι θα ήταν «αηδιαστικό» το 
θέαμα αν οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων των κρατών της Ομάδας των 
Επτά (G7) πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων 
χωρών του κόσμου γδύνονταν στην πρό-
σφατη σύνοδό τους.
Κάποιοι από τους επτά ηγέτες ακούστη-
καν να αστειεύονται μπροστά στις κάμερες 
την Κυριακή για την... τάση του κ. Πούτιν 
να φωτογραφίζεται γυμνόστηθος, καθώς 
πόζαραν για να απαθανατιστούν στο Σλος 
Έλμαου.
Καθισμένος μαζί με τους άλλους ηγέτες σε 
στρογγυλό τραπέζι, ο βρετανός πρωθυ-
πουργός διερωτήθηκε αν έπρεπε να συνε-

χίσουν να φοράνε τα σακάκια τους ή μήπως 
θα όφειλαν να επιδείξουν «τους θώρακές 
τους», προτού προσθέσει «πρέπει να δεί-
ξουμε πως είμαστε σκληρότεροι από τον 
Πούτιν».
Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
υπερθεμάτισε, λέγοντας πως θα έπρεπε 
να καβαλήσουν «άλογα γυμνόστηθοι» γι’ 
αυτό, παραπέμποντας στις εξεζητημένες, 
προσεκτικά σκηνοθετημένες φωτογραφί-
σεις του ρώσου αρχηγού του κράτους: σε 
μια από αυτές, το 2009, εικονιζόταν ακρι-
βώς να ιππεύει γυμνόστηθος.
«Δεν ξέρω πώς ήθελαν να γδυθούν, πάνω 
ή κάτω από τη μέση, πάντως θα ήταν αηδι-
αστικό το θέαμα ούτως ή άλλως, κατά τη 
γνώμη μου», ανταπάντησε ο κ. Πούτιν 
μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψής του στο Τουρκμενιστάν. Δεν 
δίστασε να προσθέσει πως θα συμβούλευε 
τους ηγέτες της G7 να πίνουν λιγότερο και 
να αθλούνται περισσότερο για να επιτύχουν 
αρμονία νου και σώματος, κατά το ρωσικό 
κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο 
Σόνι Μπάρτζερ, ο άνθρωπος που 
ίδρυσε το κλαμπ των μοτοσικλε-
τιστών Hells Angels, των Αγγέλων 
της Κόλασης, έφυγε από τη ζωή σε 

ηλικία 83 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρ-
κίνο.
Είχε γράψει ο ίδιος το σημείωμα με την αναγ-
γελία του θανάτου του στο Facebook και είχε 
ζητήσει να δημοσιευτεί μόλις θα έφευγε από 
τη ζωή: «Αν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, θα 
γνωρίζετε ότι έχω φύγει», γράφει.
Με δυο λόγια συνόψιζε τον βίο του: «Έζησα 
μακρά και καλή ζωή, γεμάτη περιπέτεια και 
είχα το προνόμιο να είμαι μέλος ενός εκπλη-
κτικού κλαμπ». Και σε τελευταία προτροπή 
για τους οπαδούς έγραφε ότι πρέπει «να είναι 
πιστοί, να είναι ελεύθεροι και πάντα να δίνουν 
αξία στην τιμή».
Ο Μπάρτζερ είχε δημιουργήσει την ομάδα 

των Hells Angels στο Οκλαντ της Καλιφόρνιας 
και, όπως σημειώνει η New York Post, έκανε 
τον ομάδα (που φέτος συμπλήρωσε 65 χρό-
νια ζωής) οργανισμό με παγκόσμια διάδοση. 
Η έμπνευσή του ήταν μια ταινία με τον Μάρ-
λον Μπράντο.
Στο σχολείο είχε χαστουκίσει δάσκαλό του 
και αποβλήθηκε. Αργότερα κατατάχθηκε στον 
στρατό στα 16 του χρόνια, αφού πλαστογρά-
φησε το πιστοποιητικό γέννησης, αλλά απο-
βλήθηκε και από εκεί όταν τον ανακάλυψαν.
Μετά τον τράβηξε ο κόσμος των μοτοσικλε-
τιστών και οι ιδιότυποι κώδικες τιμής τους. 
Αγόρασε μια Harley Davidson και ως αρχηγός 
των Hells Angels από το Οκλαντ βοήθησε στη 
δημιουργία παραρτημάτων στις ΗΠΑ και έξω 
από τη χώρα, αφού είχε γίνει πρόεδρος της 
οργάνωσης στις ΗΠΑ (ο προηγούμενος είχε 
πάει στη φυλακή).

διεθνή νέα

Πούτιν: Θα ήταν «αηδιαστικό» 
θέαμα αν φωτογραφίζονταν 
γυμνόστηθοι οι ηγέτες της G7 

Σόνι Μπάρτζερ: Ο πολυτάραχος βίος του 
ιδρυτή των Hells Angels, που έφυγε από 
τη ζωή 

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε 
τον Μπάιντεν για την ακύρωση της 
μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ

Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο των 
ΗΠΑ δικαίωσε σήμερα τον 
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο ο-
ποίος είχε ακυρώσει το αμφι-

λεγόμενο μεταναστευτικό διάταγμα 
του προκατόχου του, του Ντόναλντ 
Τραμπ, με βάση το οποίο οι αιτού-
ντες άσυλο που θα συλλαμβάνονταν 
στα νότια σύνορα θα στέλνονταν πί-
σω στο Μεξικό και θα έπρεπε να πε-
ριμένουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί 
η εξέταση της υπόθεσής τους.
Με οριακή πλειοψηφία (5 έναντι 4) 
οι δικαστές έκριναν ότι δεν παρα-
βιάστηκε η μεταναστευτική νομο-
θεσία όταν σταμάτησε η αυτόματη 
απέλαση των μεταναστών πίσω στο 
Μεξικό. Δύο Πολιτείες, το Τέξας και 
το Μιζούρι, που ελέγχονται από 
τους Ρεπουμπλικάνους, είχαν ζητή-
σει να παραμείνει σε ισχύ το πρό-
γραμμα. Η απόφαση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου θεωρείται νίκη για τον 
Μπάιντεν.
Το πρόγραμμα «Παραμείνετε στο 
Μεξικό» (Remain in Mexico) τέθηκε 
σε εφαρμογή το 2019, όταν οι ΗΠΑ 
βρίσκονταν αντιμέτωπες με αυξη-
μένη ροή προσφύγων στα νότια 
σύνορά τους. Η διακοπή του ανακοι-
νώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, 
λίγες εβδομάδες αφότου ανέλαβε τα 
καθήκοντά του ο Τζο Μπάιντεν.
Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες μετα-
νάστες από την Κεντρική και τη 
Νότια Αμερική προσπαθούν να φτά-
σουν στις ΗΠΑ για να ξεφύγουν από 
τη βία και τη φτώχεια στις χώρες 
τους. Πολλοί χάνουν τη ζωή τους στη 
διαδρομή. Την Δευτέρα, σε μια ντα-
λίκα στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, βρέ-
θηκαν νεκροί 53 επίδοξοι μετανά-
στες που έχασαν τη ζωή τους από τη 
ζέστη.
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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

Πώς θα μάθετε στο παιδί να 
διαβάζει την ώρα

Π
ριν μάθουν πώς να λένε τον χρό-
νο, τα παιδιά πρέπει να έχουν μια 
βασική κατανόηση της ιδέας του 
χρόνου. Πρέπει να γνωρίζουν ότι 

ο χρόνος χωρίζεται σε μονάδες όπως ημέρες, 
ώρες και λεπτά. Για να βοηθήσετε τα παιδιά να 
κατανοήσουν αυτή την έννοια, μπορείτε να 
μιλήσετε μαζί τους για την καθημερινή τους 
ρουτίνα. Πριν μάθουν πώς να λένε την ώρα 
σε ένα αναλογικό ρολόι, τα παιδιά πρέπει να 
έχουν κάποιες βασικές μαθηματικές δεξιότη-
τες. Πρέπει να είναι σε θέση να μετρούν μέχρι 
το 60, καθώς και να αναγνωρίζουν και να δια-
βάζουν αριθμούς από το 1 έως το 60.
Αν και η χρονολόγηση θα απαιτήσει τελικά τα 
παιδιά να είναι σε θέση να μετρούν κατά πέντε 
και να προσθέτουν ένα στο σύνολο, αυτές οι 
δεξιότητες δεν είναι απαραίτητες πριν ξεκινή-
σουν αρχικά.

Βήμα 1: Προσδιορίστε τα μέρη του 
ρολογιού
Το πρώτο βήμα για να μάθει ένα παιδί να λέει 
την ώρα είναι να βρίσκεται σε θέση να ανα-
γνωρίσει τα μέρη ενός ρολογιού. Αυτό περι-
λαμβάνει τους αριθμούς, τον ωροδείκτη και 

τον λεπτοδείκτη. Εάν είναι δυνατόν, αποφύ-
γετε να χρησιμοποιείτε ρολόι με δεύτερο δεί-
κτη κατά τη διδασκαλία της χρονομέτρησης. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να 
αποσπά την προσοχή στα παιδιά μέχρι να 
καταλάβουν τα πράγματα. Εξηγήστε τα μέρη 
στο παιδί σας και αφήστε το να εξασκηθεί, 
επισημαίνοντας ποιο μέρος είναι ποιο.

Βήμα 2: Διδάξτε του το «ακριβώς»
Αφού το παιδί σας εξοικειωθεί με τα μέρη 
ενός ρολογιού, μπορείτε να αρχίσετε να του 
δείχνετε πώς είναι η ώρα όταν είναι ακριβώς. 
Μάθετέ του να προσδιορίζει πρώτα την ώρα 
χρησιμοποιώντας τον ωροδείκτη και μετά να 
κοιτάζει να δει αν ο λεπτοδείκτης είναι επάνω 
στο 12. Αν ναι, είναι ακριβώς. Εξασκηθείτε με 
ένα συνδυασμό να ρωτάτε τι ώρα είναι στο 
ρολόι και να βάλετε το παιδί σας να ρυθμίσει 
το ρολόι σε μια ώρα που του δίνετε εσείς. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να πείτε, «Μπορείς να 
μου δείξεις τι πρέπει να δείχνει το ρολόι όταν 
είναι 5 ακριβώς;

Βήμα 3: Διδάξτε του το «και μισή»
Αφού το παιδί σας κατανοήσει πώς φαίνε-

ται η ώρα όταν είναι «ακριβώς», εισάγετε την 
έννοια «και μισή». Θα πρέπει να μάθει να ανα-
γνωρίζει ώρες όπως 3:30, 6:30 ή 11:30 όταν 
τις βλέπει. Όταν ξεκινάτε αυτό το βήμα, είναι 
πολύ σημαντικό να επισημάνετε ότι ο ωρο-
δείκτης δεν δείχνει πάντα απευθείας στον 
μεγάλο αριθμό. Πείτε στο παιδί σας ότι κοι-
τάμε πάντα τον μεγάλο αριθμό που ακολου-
θεί ο ωροδείκτης. Ένας τρόπος για να βοη-
θήσετε τα παιδιά να κατανοήσουν την ιδέα 
ότι ο ωροδείκτης δεν δείχνει πάντα ευθεία 
τον αριθμό του είναι να σχεδιάσετε ευθείες 
γραμμές στα ρολόγια σας, χωρίζοντάς τον σε 
κομμάτια που μοιάζουν με πίτσα. Σημειώστε 
αυτές τις «φέτες πίτσας» με την ώρα που αντι-
προσωπεύουν. Για παράδειγμα, η φέτα πίτσας 
για τις δύο η ώρα θα κυμαινόταν από τις δύο 
έως τις τρεις του ρολογιού. Κάθε φορά που ο 
ωροδείκτης βρίσκεται σε αυτή το «φέτα», η 
ώρα είναι δύο.
Βήμα 4: Διδάξτε του τα πεντάλεπτα
Μόλις τα παιδιά μάθουν να λένε την ώρα 
«ακριβώς» και στο μισάωρο, μπορούν να 
αρχίσουν να μαθαίνουν και τα πεντάλεπτα. Σε 
αυτό το βήμα, θα χρειαστεί να εξηγήσετε ότι η 
μισή ώρα έχει 6 πεντάλεπτα. Σε αυτή τη φάση 

μαθαίνετε το παιδί το «και πέντε», «και δέκα», 
έως και το «και εικοσιπέντε».

Βήμα 5: Διδάξτε του να λέει την ώρα 
μετά το «και μισή»
Η ανάγνωση ωρών όπως το 3:45 ή το 6:55 
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο παιδί, 
επειδή αυτές τις ώρες ο ωροδείκτης πλησι-
άζει την επόμενη ώρα. Για παράδειγμα, όταν 
ένα ρολόι δείχνει 3:50, τα μικρά παιδιά συχνά 
το διαβάζουν ως 4:50, επειδή ο ωροδείκτης 
φαίνεται να δείχνει το 4. Όταν είστε παιδί φαί-
νεται έτοιμο, βγάλτε το ρολόι σας και αφήστε 
το να παρατηρήσει πώς ο ωροδείκτης μετα-
κινείται αργά από τον έναν αριθμό στον άλλο, 
καθώς ο λεπτοδείκτης κάνει τους κύκλους 
του. Τώρα πια μπορείτε να του μάθετε το 
«παρά εικοσιπέντε», «παρά τέταρτο», κ.ο.κ.
Τέλος, προχωρήστε σε ώρες όπως «και σαρά-
ντα», «και πενήντα», «και πενηνταπέντε». 
Μιλήστε για το γιατί ο ωροδείκτης μπορεί να 
μοιάζει σαν να δείχνει το 3 όταν η ώρα είναι 
2:55. Εάν χωρίσετε το ρολόι σας σε φέτες 
πίτσας για να αντιπροσωπεύσετε τις ώρες, 
είναι εύκολο να εξηγήσετε ότι ο ωροδείκτης 
δεν βρίσκεται ακόμα στην επόμενη «φέτα».

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;«Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν 

Ἰθάκη,
νὰ εὔχεσαι νἆναι μακρὺς ὁ δρό-
μος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος 

γνώσεις».
Ερχόμαστε στη ζωή και αρχίζει το ταξίδι 
μας!
Συνταξιδιώτες που αποκαλούνται φίλοι, 
γνωστοί, συμμαθητές, γείτονες, κολλητοί.
Και πέφτεις στην παγίδα να νομίζεις ότι 
η ζωή σου είναι πολύ γεμάτη με τόσους 
ανθρώπους να σε πλαισιώνουν.

Συνεχίζεται η ζωή σου, αρχίζεις να μεγα-
λώνεις και αλλάζουν οι προτεραιότητές 
σου.
Βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει 
το βαγόνι με τους συνοδοιπόρους σου.
Κάποιους τους έδιωξες και κάποιοι απο-
χώρησαν οικειοθελώς.
Μην στεναχωριέσαι.
Δεν θα σε λογοκρίνουν όλοι αυτοί, πιθα-
νότατα ούτε και εσύ.
Απλά έτσι είναι τα πράγματα στην ζωή.
Δεν ταιριάζουμε με όλους, αποδέξου το.
Έχουμε άλλους ηθικούς κανόνες, πρέπει 
και θέλω.
Συνεχίζεις λοιπόν το ταξίδι σου χωρίς να 
ξέρεις ότι στο βαγόνι σου προμηνύονται 
εκπλήξεις.
Αποφασίζεις λίγο να σταματήσεις τις αφί-
ξεις και τις αναχωρήσεις των δικών σου 
ανθρώπων.
Επιλέγεις να σταματήσεις να κάνεις έναν 
μικρό απολογισμό και ανεφοδιασμό των 
καυσίμων σου.
Σταματάς για λίγο την αμαξοστοιχία της 
ζωής σου.
Θεωρείς πως ακόμα έχουν μείνει αρκε-
τοί και δεν σε επηρεάζουν οι αποχωρήσεις 
τους.
Ξαναξεκινάς και  αντιλαμβάνεσαι ότι οι 
θέσεις δίπλα σου ολοένα και αδειάζουν.
Μα στην συνέχεια της διαδρομής προστί-
θενται μερικοί.

Όχι πολλοί.
Ελάχιστοι.
Μόλις κατάλαβες ότι κατέβηκαν από το 
βαγόνι όλοι αυτοί που πίστευες  ότι δεν θα 
φύγουν ποτέ και έδωσαν την θέση τους σε 
όλους αυτούς που δεν πίστευες ποτέ ότι θα 
σε ακολουθήσουν.
Κοιτάζεις τους συνταξιδιώτες σου και 
σκέφτεσαι πόσοι λίγοι μείνατε και πόσοι 
από αυτούς είναι υποψήφιοι προς αποχώ-
ρηση.
Νιώθεις αρχικά πανικό.
Νομίζεις ότι τους έδιωξε η δική σου 

συμπεριφορά.
Θεωρείς πως έκανες λάθος.
Μα που πήγαν όλοι αυτοί, αναρωτιέσαι.
Ρίχνεις κλεφτές και γρήγορες ματιές 
γύρω σου.
Λίγοι έμειναν, το ξέρω.
Ησύχασε όμως.
Δεν φταις εσύ.
Κανένας δεν φταίει.
Διαφορετικές προσωπικότητες, χαρακτή-
ρες και αντιλήψεις.
Διαφορετική ματιά στην ζωή.
Άλλες οπτικές γωνίες.
Συνεχίζεις με αυτούς τους λίγους που 
απέμειναν.
Αυτοί που δεν παραιτούνται από τους 
αγώνες που δώσατε ή που θα δώσετε 
παρέα στο μέλλον.
Μετρημένοι στα δάχτυλα οι δικοί σου 
άνθρωποι.
Αφουγκράζεσαι την αύρα τους.
Αισθητή και η παρουσία τους και η απου-
σία τους.
Χαμογελάς πλέον αφού έχεις αντιλη-
φθεί ποιοι από όλους αυτούς κατέληξαν 
να είναι η «οικογένειά» σου.
Σταμάτησες να φοβάσαι αν αδειάσει κι 
άλλο το βαγόνι σου.
Και αν ξεκίνησες με πολλούς και κατέλη-
ξες με ελάχιστους να είσαι ευτυχής.
Λίγοι και καλοί.
Οι πολλοί κάνουν θόρυβο, μάτια μου.

Αντί καληνύχτας.....
ΤΗΣ ΓΩΓΩ ΝΕΦΕΛΗ
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Α
πό την οικογένεια έως 
τις ερωτικές σχέσεις και 
την εργασία, σε όλη τη 
σφαίρα της ανθρώπι-

νης αλληλεπίδρασης ενδεχομέ-
νως, θα μπορούσαμε να εντοπί-
σουμε χειριστικές συμπεριφο-
ρές από διάφορα άτομα, ακόμα 
και τα υπεράνω πάσης υποψίας. 
Ή μήπως όχι; Όπως εξηγεί σε άρ-
θρο της η επαγγελματίας ψυχικής 
υγείας Jamie Cannon, MS, LPC, η 
ψυχολογική χειραγώγηση, βασι-
κό όπλο στη φαρέτρα κάθε ναρ-
κισσιστή, σπάνια θα γίνει αντι-
ληπτή από τον αποδέκτη που θα 
συνεχίσει να την υφίσταται αδι-
αμαρτύρητα.
«Η ψυχολογική χειραγώγηση 
βλάπτει πολλαπλά, καλλιεργώ-
ντας κυρίως την αμφιβολία 
και εξάρτηση στα θύματα. Οι 
επιπτώσεις μπορεί να διαρ-
κέσουν χρόνια μετά το τέλος 
της σχέσης και τέτοιες εμπει-
ρίες κρίνονται από πολλούς 
ειδικούς ως μια μορφή χρό-
νιου τραύματος», αναφέρει η 
Δρ Cannon και προσθέτει πως, 
ακόμη και όταν ο αποκλεισμός 
κάθε χειριστικού ατόμου -ορι-
στική λύση του προβλήματος- 
δεν εφικτός, μπορεί να υψωθεί 
ένα τείχος προστασίας μέσα από 
την κατανόηση και αναγνώριση 
όλων των συμπεριφορών που μαρ-
τυρούν τις τακτικές χειραγώγησης. 

1. Εκμετάλλευση των στε-
νών σχέσεων
Η οικειότητα αποτελεί πρόσφορο 
έδαφος για την άσκηση χειριστι-
κών συμπεριφορών. Εξού και θα 
την εκμεταλλευτούν μέλη της οικο-
γένειας, στενοί φίλοι ή ερωτικοί 
σύντροφοι, άνθρωποι δηλαδή που 
γνωρίζουν καλά το θύμα ή θα προ-
σπαθήσουν να το μελετήσουν ακόμα 
περισσότερο παίρνοντας τον χρόνο 
τους για να παρατηρήσουν, να κρα-
τήσουν σημειώσεις και να ανακα-
λύψουν κάθε τρωτό σημείο, ανησυ-
χία ή γεγονός της ζωής του που θα 
το καταστήσει ευάλωτο στη χειρα-
γώγηση.

2. Προβολή της ευθύνης
«Ευθύνη», «λάθος» και «συγ-
γνώμη» αποτελούν άγνωστα λέξεις 
για κάθε ναρκισσιστή που απλώς 

πιστεύει ότι δεν τον αφορούν ή, για 
την ακρίβεια, τις αναγνωρίζει μόνο 
όταν τις συσχετίζει με το θύμα του. 
Στο θύμα μάλιστα θα αποδώσει και 
την κακοποιητική συμπεριφορά του, 
πείθοντάς το πολλές φορές πως πρό-
κειται για αντίδραση στις δικές του 
άδικες ή κακές πράξεις. Όχι σπάνια, 
το ψέμα του θα βρει ευήκοα ώτα και 
στον κοινωνικό περίγυρο που θα 
σταθεί πρόθυμος να στηρίξει τον χει-
ραγωγό έναντι του θύματος.

3. Παραβίαση των ορίων
Με απώτερο σκοπό την εξουσία και 
τον έλεγχο, το τελευταίο πράγμα που 
θα πρέπει να αναμένει κανείς από 

χειριστικά άτομα είναι ο σεβα-
σμός των ορίων. Η παραβίαση θα 

είναι ανεπαίσθητη αρχικά και 
θα γίνεται εντονότερη ενώ όταν 
το θύμα επιχειρήσει να θέσει εκ 
νέου τα όριά του, θα κατηγορη-
θεί για έλλειψη αφοσίωσης και 
ασέβεια. Η απουσία του αλλη-

λοσεβασμού στη σχέση θα μπο-
ρούσε να αποτελεί το σημάδι 
κινδύνου, καθώς όμως πρό-
κειται για μια διαδικασία που 

συντελείται αργά και αθόρυβα, 
πολλά θύματα θα ξαφνιαστούν 
όταν ο χειραγωγός αρχίσει να 
παραβιάζει ανοιχτά και απροκά-

λυπτα οποιοδήποτε όριο, έχοντας 
εξελίξει την τεχνική του.

4. Gaslighting
«“Gaslighting” είναι η απόπειρα χει-
ραγώγησης κάποιας/-ου με στόχο να 
αμφισβητηθεί η ορθότητα της σκέ-
ψης της/του. […] Πρόκειται για μια 
ύπουλη μορφή ψυχολογικής κακο-
ποίησης, η οποία κάνει το θύμα να 
αμφιβάλλει για τα συναισθήματα 
και τη λογική του», αναφέρει το 
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότη-
τας (ΚΕΘΙ).
Σύμφωνα με τη Δρ Cannon, για να 
πετύχει τα παραπάνω ο κακοποιη-
τής θα χρησιμοποιήσει κραυγαλέα 
ψεύδη που αντίκεινται στα γεγονότα 
και τις μνήμες του θύματος, θα αντι-
στρέψει, αλλοιώσει ή υποβαθμίσει 
κάτι που συνέβη, με απώτερο σκοπό 
το θύμα να ευθυγραμμιστεί με όσα 
ισχυρίζεται ώστε να αποφύγει τη 
σύγκρουση ή τη διάλυση της σχέσης. 
Είναι μια διεργασία αργή που προ-
σβλέπει στη δύναμη και τον έλεγχο 
και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο 

Τέσσερα σημάδια ότι έχετε 
πέσει θύμα χειραγώγησης

Η 
καθιστική ζωή είναι εχθρός της υγείας όσο και το να τρώμε ενώ είμαστε ξαπλωμένοι. Γνωρίζουμε 
ότι ο περιορισμός της πρώτης με παράλληλη αύξηση της σωματικής άσκησης μειώνει τον κίνδυνο 
διαβήτη και παχυσαρκίας. Στη δεύτερη περίπτωση ωστόσο, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το τρα-
πέζι και να απολαύσουμε το γεύμα μας όρθιοι;

Σύμφωνα με τον διακεκριμένο γαστρεντερολόγο από το Γανστρεντερολογικό Ινστιτούτο της Νότιας Καλιφόρ-
νιας, Δρ Peyton Berookim, η επιλογή είναι στο χέρι μας. Αρκεί πάντα να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά κάθε 
περίπτωσης. Τι πρέπει επομένως να λάβετε υπ’ όψιν;
Τρώγοντας όρθιοι, άνθρωποι με πρόβλημα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης ενδεχομένως να νιώσουν 
ανακούφιση από τα συμπτώματα. Όπως εξηγεί ο ειδικός, σε αυτή τη στάση η βαρύτητα βοηθά το περιεχόμενο 
του στομάχου (τροφή, γαστρικά υγρά) να παραμείνει εκεί και να μην προωθηθεί στον οισοφάγο, κάτι που 
συμβαίνει σε άτομα με την παραπάνω διαταραχή με συνέπεια τις καούρες, την ερυγή (ρέψιμο) και αίσθηση 
μουδιάσματος στο στόμα. Για το λόγο αυτό πρέπει και να αποφεύγεται η κατάκλιση αμέσως μετά το φαγητό, 
ώστε να μην δέχεται το στομάχι μεγαλύτερη πίεση.
Περνώντας στην αρνητική πλευρά της κατανάλωσης φαγητού σε όρθια στάση, ο Δρ Berookim ανέφερε δύο 
βασικά προβλήματα της κατανάλωσης φαγητού σε όρθια θέση.
Κατ’ αρχάς, μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και αέρια. Όπως εξηγεί ο ειδικός όταν στεκόμαστε όρθιοι το 
αίμα ρέει προς τα πόδια και ενώ το έντερο δεν αιματώνεται όσο χρειάζεται για την πέψη των υδατανθράκων 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία αερίων.
Παράλληλα, όταν καταναλώνουμε το γεύμα μας όρθιοι τρώμε με γρηγορότερους ρυθμούς, κάτι που αυξάνει 
την πιθανότητα ταυτόχρονης κατάποσης αέρα με συνέπεια το φούσκωμα.
Δεύτερον, όταν τρώμε όρθιοι τρώμε και περισσότερο. Η ταχύτερη κατανάλωση της τροφής δημιουργεί την 
ανάγκη για περισσότερα γεύματα μέσα στη μέρα. «Η όρθια στάση κατά το γευματισμό συνήθως περιλαμβά-
νει και κάποια κίνηση όπως περπάτημα. Η κινητικότητα θα επιταχύνει την πέψη και το αίσθημα πείνας θα επα-
νέλθει συντομότερα» εξηγεί ο Δρ Berookim.
Έπειτα, όταν κινούμαστε ενώ τρώμε είναι πιθανότερο να αποσπαστεί η προσοχή μας από το φαγητό και η δια-
δικασία κατανάλωσής του να στερηθεί όλες τις αναγκαίες αισθήσεις που βοηθούν να βιώσουμε τον κορεσμό. 
Αρκεί να σκεφτούμε ότι όσο περισσότερο χρόνο μασά κανείς τις μπουκιές του, τόσο λιγότερο ενδέχεται να 
οδηγηθεί στην υπερβολή. Αυτό το τελευταίο αποτελεί μάλλον και την απάντηση στο αν τελικά είναι προτιμό-
τερο να τρώμε όρθιοι ή καθιστοί: η ενσυνειδητότητα. Οποιαδήποτε επιλογή κι αν κάνουμε, είναι σημαντικό 
να τρώμε ενσυνείδητα ώστε να κατανοούμε τα σημάδια κορεσμού και πείνας που αποστέλλει το σώμα μας, να 
αντιλαμβανόμαστε τι και γιατί τρώμε και έτσι να αποφεύγουμε την υπερακατανάλωση τροφής. 

Τρώτε όρθιοι; Πόσο βλάπτει το φαγητό στο 
πόδι

Τα επίμονα συμπτώματα της λεγόμενης μακράς Covid-19, τα οποία διαρκούν για μήνες, είναι 
συχνότερα στις γυναίκες, στους ανθρώπους ηλικίας 50 έως 60 ετών και σε όσους είχαν γενικό-
τερα κακή υγεία πριν την πανδημία, δείχνει μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.

Μακρά Covid-19, γνωστή επίσης ως σύνδρομο μετα-Covid, θεωρείται ότι υπάρχει όταν σε έναν 
άνθρωπο που αρρώστησε από κορωνοϊό, ένα τουλάχιστον σύμπτωμα επιμένει για πάνω από ένα 
μήνα μετά την αρχική οξεία λοίμωξη.
Οι ερευνητές του Βασιλικού Κολλεγίου (King’s) και του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου 
(UCL), με επικεφαλής τους δρες Έλαν Τόμσον και Ντίλαν Ουίλιαμς, που έκαναν τη σχετική δημοσί-

ευση στο περιοδικό “Nature Communications”, ανέλυσαν στοιχεία για 6.907 ανθρώ-
πους με Covid-19 (με βάση δέκα ξεχωριστές δειγματοληπτικές έρευνες), καθώς 

και ηλεκτρονικά αρχεία υγείας για 1,1 εκατομμύρια άτομα που είχαν δια-
γνωστεί με την ίδια νόσο.

Διαπιστώθηκε ότι συμπτώματα για περισσότερο χρόνο από 12 εβδο-
μάδες ανέφεραν – ανάλογα με τη δειγματοληψία – το 8% έως 17% 

των ανθρώπων, με το 1,2% έως 4,8% από αυτούς να νιώθουν 
σοβαρά συμπτώματα.
Η πιθανότητα μακράς Covid-19 αυξανόταν έως την ηλικία των 
70 ετών. Το γυναικείο φύλο, η προπανδημική κακή κατά-
σταση της σωματικής ή ψυχικής υγείας, η παχυσαρκία και το 
άσθμα βρέθηκαν να είναι παράγοντες αυξημένου κινδύνου 
για μακρόχρονη Covid-19.

Κορωνοϊός: Οι ασθενείς ηλικίας 50-60 ετών 
κινδυνεύουν περισσότερο από τη long Covid
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ιστορίες

Πόσοι είναι οι απόδημοι Έλληνες σήμερα διασκορπισμένοι σε όλες τις 
γωνιές του πλανήτη;

Αναλυτικά στοιχεία από το 1990-1992 και οι μεταβολές μέχρι 
σήμερα στις χώρες όπου ζουν οι περισσότεροι Έλληνες από-
δημοι

Μ
ε τους Έλληνες της διασποράς, ιδιαίτερα με εκεί-
νους που μετανάστευσαν στις Η.Π.Α. και την Αυ-
στραλία, έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Στα 
σχετικά άρθρα, είχαμε αναφερθεί κυρίως στο χρο-

νικό της μετανάστευσης των Ελλήνων και δεν είχαμε ασχοληθεί 
ιδιαίτερα με το πόσοι είναι οι απόδημοι συμπατριώτες μας στις 
μέρες μας.
Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα, αν και δεν είναι 
καθόλου εύκολη η καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού του 
απόδημου Ελληνισμού. Οι περισσότερες χώρες «υποδοχής» 
καταγράφουν την εθνική προέλευση των μεταναστών των δύο 
πρώτων γενιών ή μόνο της πρώτης.

Άλλες χώρες συνδυάζουν την εθνικότητα με την αναγνωρισμένη 
ιθαγένεια, κάτι που προκαλεί περισσότερη σύγχυση, αφού σε 
ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο άτομο έχει διπλή πολιτογρά-
φηση (της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και της χώρας «υπο-
δοχής»). Τέλος υπάρχουν και όσοι/όσες έχουν κάνει μεικτούς 
γάμους, αγνοούν την ελληνική γλώσσα, δεν συμμετέχουν στις 
παροικιακές δραστηριότητες κλπ.

Οι απόδημοι Έλληνες το 1990-1992
Δυστυχώς και το ελληνικό κράτος τα τελευταία τριάντα χρό-
νια δεν έχει κάνει κάποια, συνολική προσπάθεια καταγραφής 
του αριθμού των Ελλήνων αποδήμων. Η τελευταία φορά που 
έγινε κάτι τέτοιο ήταν το 1990-1992. Το 1990 η Γενική Γραμμα-
τεία Απόδημου Ελληνισμού με την «Απογραφή ομογενειακού 
πληθυσμού» και το 1992 η Διεύθυνση Αποδήμων Ελλήνων 
του Υπουργείου Εξωτερικών με την έκδοση «Ο Ελληνισμός του 
Εξωτερικού» παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα, επίσημα συγκε-
ντρωτικά στοιχεία. Από τότε βέβαια μέχρι σήμερα έχουν γίνει 
κοσμογονικές αλλαγές στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. Η οικονομική κρίση υποχρέωσε τουλάχιστον 500.000 
Ελληνίδες και Έλληνες, κυρίως νέους, να  εγκαταλείψουν τη χώρα 
μας και να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Το brain 
drain έχει στερήσει από την Ελλάδα χιλιάδες νέα και μορφω-
μένα παιδιά που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στον 
τόπο μας. Και δυστυχώς το δημογραφικό, το νούμερο ένα πρό-
βλημα για την Ελλάδα γιγαντώνεται, με το μέλλον να διαγράφε-
ται αβέβαιο.
Ας επανέλθουμε όμως στα επίσημα στοιχεία του 1990-1992 
για τους απόδημους Έλληνες. Παράθεση των στοιχείων αυτών 
γίνεται από τον Ι.Κ. Χασιώτη στο βιβλίο του «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ», εκδόσεις 
ΒΑΝΙΑΣ, 1993. Όπως γράφει ο Ι.Κ. Χασιώτης με βάση τα δεδο-
μένα των απογραφών στις διάφορες χώρες, τις γενικές εκτιμή-
σεις των ελληνικών προξενικών αρχών και τους υπολογισμούς 
των ομογενειακών φορέων, οι απόδημοι Έλληνες (το 1992), ήταν 
μεταξύ 2.700.000 και 4.500.000 ατόμων.
Ο Π. Τερλεξής στο βιβλίο του «Μετανάστευση και Επαναπατρι-
σμός: Η πρόκληση του ’80» (έκδ. 1979), υπολογίζει το σύνολο 

των αποδήμων μεταξύ 4.017.650 και 4.767.650 ατόμων, ενώ 
ο Λ. Μπόμπας στην «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτε-
ρικό», καταλήγει σε μετριοπαθέστερους υπολογισμούς (2,5-3 
εκατομμύρια).
Το σίγουρο είναι πάντως ότι πρώτος εμφανίζεται ο Ελληνισμός 
των Η.Π.Α. Στην επίσημη αμερικανική απογραφή του 1970 
καταγράφηκαν ως Αμερικανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής 
434.000 άτομα (177.275 της πρώτης και 257.296 της δεύτερης 
γενιάς). Στην απογραφή του 1980, ο αριθμός υπερδιπλασιά-
στηκε (980.000). Ανεπίσημα στοιχεία για το 1990 ανέβασαν το 
σύνολο του ελληνοαμερικανικού πληθυσμού στα 1.000.000 – 
1.250.000 άτομα. Από αυτούς σχεδόν το 1/3 ανήκει στην τρίτη 
και τέταρτη γενιά. Ωστόσο η Αρχιεπισκοπή Αμερικής αλλά και 
ομογενειακές οργανώσεις θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός 
των Ελληνοαμερικανών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος και φτάνει 

(το 1990), τα 2.600.000.
Δεύτερη χώρα «υποδοχής» Ελλήνων μεταναστών από πληθυ-
σμιακή άποψη, είναι η Αυστραλία, με 421.280 Ελληνοαυστρα-
λούς (επίσημα στοιχεία), τους οποίους οι ομογενειακοί υπολογι-
σμοί ανεβάζουν σε 600.000-700.000.
Η τελευταία απογραφή στην τέως ΕΣΣΔ που έγινε το 1989, κατέ-
γραψε 358.068 άτομα που δήλωσαν ως εθνότητά τους την ελλη-
νική. Στην Ουκρανία ζούσαν 104.091, στη Γεωργία 100.052, 
στη Ρωσία 80.541, στο Καζακστάν 49.930, στο Ουζμπεκιστάν 
7.500 και στην Αρμενία 7.400. Η ηγεσία των ελληνικών κοινο-
τήτων που αναδιοργανώθηκε μετά την περεστρόικα υπολόγιζε 
ότι στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών που διαδέχθηκε 
την ΕΣΣΔ ζούσαν περισσότεροι από 500.000 Έλληνες, ενώ αν 
υπολογιστούν και οι μεικτοί γάμοι ο αριθμός αυτός διπλασιά-
ζεται. Βέβαια μετά από 30 χρόνια είναι αδύνατο να υπολογιστεί 
με ακρίβεια ο αριθμός των Ελλήνων στις χώρες της τέως ΕΣΣΔ. 
Πολλοί, ιδιαίτερα από τη Γεωργία και τις κεντροασιατικές χώρες 
εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα. Σύμφωνα πάντως με την 
απογραφή του 2002 στη Ρωσία ζούσαν 97.827 Έλληνες. Στην 
Ουκρανία 91.500 (απογραφή 2001), στη Γεωργία 15.106 (απο-
γραφή 2002) και στο Καζακστάν 12.703 (απογραφή 1999). Στο 
Ουζμπεκιστάν οι Έλληνες υπολογίζονταν σε 9.500, στην Αρμε-
νία σε 1.176 και στη Μολδαβία στους 3.000.
Σημαντική είναι και η παρουσία των Ελλήνων στον Καναδά. Η 
απογραφή του 1986 κατέγραψε 177.310 άτομα που δήλωσαν 
την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα. Και εδώ όμως, οι ελληνι-
κές ομογενειακές οργανώσεις του Καναδά ανέβαζαν τον αριθμό 
των Ελλήνων που ζουν στη χώρα στους 300.000-350.000
Στις ευρωπαϊκές χώρες το 1990-1992, περισσότεροι Έλληνες 
ζούσαν στη Γερμανία (287.000-300.000), στη Μεγάλη Βρετανία 
6.500 και 5.500 σπουδαστές (συν 200.000 Κύπριοι), στη Γαλλία 
35.000, στο Βέλγιο 25.000, στη Σουηδία 20.000, στη Βουλγαρία 
17.300-25.000, στην Ιταλία 21.000 (14.000 φοιτητές), στην Ελβε-
τία 8.340, στη Ρουμανία 7.000-14.000, στην Αυστρία 4.800 και 
στην Ολλανδία 4.000.
Στην Αφρική τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα, κυρίως λόγω 
της ρευστότητας που επικρατεί συχνά σε διάφορες χώρες της 
ηπείρου. Πάντως το 1990-1992, περισσότεροι Έλληνες ζού-

σαν στη Νότια Αφρική (80.000), στην Αίγυπτο (5.000), στο Ζαΐρ, 
νυν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (5.000) και στη Ζιμπάμπουε 
(4.000).
Σημαντική ήταν η ελληνική παρουσία σε χώρες της Κεντρικής 
και Νότιας Αμερικής. Ο Ι.Κ. Χασιώτης υπολογίζει τους Έλληνες 
εκεί σε 50.000, από τους οποίους 25.000 ζούσαν στη Βραζιλία 
και 20.000 στην Αργεντινή.
Ο ίδιος, αναφερόμενος στον αριθμό των Ελλήνων που ζούσαν 
σε χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής σε 5.000-6.000.
Ωστόσο κάνει αναφορά σε περίπου 30.000 αραβόφωνους 
Έλληνες Ορθοδόξους του Ισραήλ, της Συρίας, του Λιβάνου και 
της Ιορδανίας, οι περισσότεροι από τους οποίους όμως δεν 
είχαν πια ελληνική υπηκοότητα.

Οι απόδημοι Έλληνες σήμερα
Πόσοι είναι όμως οι απόδημοι Έλληνες σήμερα; Όπως αναφέ-
ραμε, δεν υπάρχουν συνολικά επίσημα στοιχεία για τους συμπα-
τριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό στις μέρες μας, παρά μόνο 
κάποιες αναφορές για ορισμένες χώρες.
Εξαίρεση αποτελούν μερικά πολύ ενδιαφέροντα άρθρα του 
Γιώργου Βαϊλάκη στο περιοδικό «Οικονομική Επιθεώρηση» 
από τις αρχές του 2022. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Βαϊλάκη, 
ο οποίος ευγενέστατα και πρόθυμα μας έδωσε την άδεια να 
αντλήσουμε στοιχεία από αυτά. Τον ευχαριστούμε θερμά και 
από εδώ! Σύμφωνα με το άρθρο του Γ. Βαϊλάκη «Αμερικανοί 
από ελληνική γενιά» (Οικονομική Επιθεώρηση», Ιανουάριος 
2022, τ. 1014), στις Η.Π.Α. ζουν περίπου 3.000.000 πολίτες ελλη-
νικής καταγωγής. Πάντως μόνο 312.000 (ποσοστό 27% από 
αυτούς), μιλάνε την ελληνική γλώσσα, κάτι που οφείλεται στην 
αφομοίωση των νεότερων γενεών.
Στην Αυστραλία, η απογραφή του 2016 κατέγραψε 397.431 
άτομα ελληνικής καταγωγής. Από τις πολιτείες της χώρας, οι 
περισσότεροι ομογενείς ζουν στη Βικτόρια (110.707), ενώ στη 
Μελβούρνη ζουν 173.598 απόδημοι Έλληνες (Γιώργος Βαϊλά-
κης, «Ομογένεια στην Αυστραλία», «Οικονομική Επιθεώρηση» 
Φεβρουάριος 2022 ,τ. 1015).  Στην «Οικονομική Επιθεώρηση» 
του Μαρτίου 2022, ο Γιώργος Βαϊλάκης ασχολείται με την «Ελλη-
νική Ομογένεια σε Ρουμανία Αυστρία». Όπως διαβάζουμε στο 
άρθρο, στη Ρουμανία ζουν σήμερα περίπου 15.000 Έλληνες και 
στην Αυστρία 7.824 (αύξηση 374% από το 2001!).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη Γερμα-
νία. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία υπολο-
γίζει για το έτος 2019 τον αριθμό πολιτών ελληνικής καταγωγής, 
ανεξαρτήτως υπηκοότητας, στα 453.000 άτομα (Γ. Βαϊλάκης, 
«Οικονομική Επιθεώρηση», Απρίλιος 2022, τ. 1017).
Στην Αίγυπτο, σύμφωνα με εκτίμηση του αντιπροέδρου της 
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας Ανδρέα Βαφειάδη, ζουν 
μόλις 9.000 άτομα με ελληνική υπηκοότητα, από τα οποία το 
πολύ 300, ζουν στην Αλεξάνδρεια. Το 1940, στο πικ της, η ελλη-
νική κοινότητα στην Αίγυπτο αριθμούσε 240.000 άτομα (Γ. Βαϊ-
λάκης, «Το Ελληνικό Τετράγωνο Παραμένει Ζωντανό», «Οικονο-
μική Επιθεώρηση Μάιος 2022, τ.1018).
Τέλος στο mfa.gr/uk, σε άρθρο με τίτλο «Η ελληνική ομογένεια 
στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρεται ότι οι Έλληνες πολίτες στη 
Μεγάλη Βρετανία ξεπερνούν τους 170.000. Στην αλλαγή του 
αιώνα, πριν 22 χρόνια δηλαδή, ο ελληνικός πληθυσμός στη Βρε-
τανία αριθμούσε μόλις 35.000. Αλλά η οικονομική κρίση πεντα-
πλασίασε σχεδόν τους Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρά το Brexit, η κατάσταση 
αυτή δεν φαίνεται αλλάζει ιδιαίτερα,  καθώς ως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2021, 135.820 Έλληνες έκαναν αίτηση για να διατηρήσουν 
το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στη χώρα.
Ας δούμε όμως και τους Έλληνες απόδημους σε διάφορους 
άλλες χώρες με βάση απογραφές ή εκτιμήσεις: Καναδάς 
252.960 (απογραφή 2011), Νότια Αφρική 120.000, Βέλγιο 
35.000, Γαλλία 35.000, Ελβετία 11.000, Ιταλία 30.000, Ολλανδία 
12.5000, Σουηδία 12.000-15.000, Σερβία 15.000 και Λουξεμ-
βούργο 2.000. Αναφέρουμε επίσης μία ξεχωριστή περίπτωση. 
Στο Μεξικό ζουν περίπου 4.000 Έλληνες σήμερα, αν και ποτέ δεν 
υπήρξε οργανωμένη μεταναστευτική κίνηση προς τη χώρα αυτή 
(Πηγή: WIKIPEDIA)
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Γ
ιορτάζουμε σήμερα την Εθνική Ημέ-
ρα του Καναδά, την δημιουργία δη-
λαδή της Καναδικής Συνομοσπονδί-
ας που τέθηκε σε ισχύ την1η Ιουλί-

ου 1867. 
Η ιστορία του Καναδά ουσιαστικά ξεκινά 
τον17ο αιώνα. Κατά μία εκδοχή ο γάλλος 
εξερευνητής Ζακ Καρτιέ εξέλαβε λανθα-
σμένα την λέξη «kanata» ως τοπωνύμιο της 
περιοχής γύρω από την σημερινή Πόλη του 
Κεμπέκ. Πριν από την έλευση των ευρω-
παίων αποίκων, ο σημερινός Καναδάς 
κατοικούνταν αποκλειστικά από αυτόχθο-
νες φυλές. 
Οι πρώτοι ευρωπαίοι που πάτησαν το πόδι 
τους σε καναδικό έδαφος ήταν θαλασσοπό-
ροι Βίκινγκ ενώ οι πρώτες βρετανικές αξι-
ώσεις σε καναδικά εδάφη χρονολογούνται 
από το 1497. Το 1534, ο γάλλος εξερευνη-
τής Ζακ Καρτιέ πραγματοποίησε τρεις απο-
στολές για να εξερευνήσει τις εκβολές του 
Αγίου Λαυρεντίου  και το 1583, ο Χάμφρεϋ 
Γκίλμπερτ κήρυξε την Νέα Γη «υπερπόντια 
αποικία» του βρετανικού στέμματος. 
Η πρώτη απόπειρα εποικισμού του Καναδά 
έγινε το 1604 με πρωτοβουλία του γάλλου 
θαλασσοπόρου Σαμουέλ ντε Σαμπλαίν στην 
σημερινή Νήσο Dochet Island. Το 1608 οι 
Γάλλοι ίδρυσαν την Πόλη του Κεμπέκ και 
έτσι άρχισε να σχηματίζεται η αποικία της 
Νέας Γαλλίας, που αποτελούνταν από τις 
παρόχθιες περιοχές του ποταμού Αγίου 
Λαυρεντίου και την Ακαδία. Τον ίδιο καιρό 
που οι γάλλοι άρχιζαν την εποίκιση στην 
Νέα Γαλλία, οι Βρετανοί άρχισαν να ιδρύ-
ουν αποικίες στα παράλια του Ατλαντι-
κού νοτίως της Νέας Σκωτίας και τριγύρω 

από τον κόλπο του Χάντσον. Η επέκταση 
των εποικισμών, αλλά και ο ανταγωνισμός 
των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών κρατών, 
οδήγησε τελικά σε συγκρούσεις μεταξύ των 
βρετανών και των γάλλων εποίκων. 
Το 1713, με την συνθήκη της Ουτρέχτης, 
η Γαλλία παραχώρησε την Νέα Γη, τον 
Κόλπο του Χάντσον και την μισή Ακαδία. 
Λίγα χρόνια αργότερα οι βρετανοί εκδίω-
ξαν διά της βίας τους γαλλόφωνους εποί-
κους, επειδή οι τελευταίοι αρνήθηκαν να 
ορκιστούν υποταγή στο βρετανικό στέμμα. 
Το 1759, οι βρετανοί άρχισαν την πολιορ-
κία της Πόλης του Κεμπέκ, ενώ η μητρο-
πολιτική Γαλλία παρακολουθούσε μάλλον 
αδιάφορα τις εξελίξεις. Τελικά ο γαλλικός 
στρατός ηττήθηκε και έτσι όλος ο γαλλικός 
Καναδάς έπεσε στα χέρια των βρετανών. 
Η υποταγή της Νέας Γαλλίας στην Βρετα-
νία επισημοποιήθηκε το1763 με την συν-
θήκη των Παρισίων. Εντούτοις, το 1774 το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο, με ειδική νομο-
θετική πράξη (The Quebec Act), αναγνώ-
ρισε ορισμένα θρησκευτικά, γλωσσικά και 
άλλα δικαιώματα στους καθολικούς γάλ-
λους εποίκους. Το 1784 η Βρετανία ίδρυσε 
την αποικία του Νιου Μπράνσγουικ ενώ 
το 1791 διαίρεσε το Κεμπέκ σε Ανώτερο 
(σημερινό Οντάριο) και Κατώτερο Καναδά 
(σημερινό Κεμπέκ). Το 1812, οι ΗΠΑ προ-
σπάθησαν με πόλεμο να προσαρτήσουν 
στα εδάφη τους τις βρετανικές αποικίες του 
Καναδά. Ο πόλεμος έληξε χωρίς νικητές 
και ηττημένους με την Συνθήκη της Γάνδης. 
Στα μέσα του 19ου αιώνα η Βρετανία δημι-
ούργησε μία αυτόνομη συνομοσπονδία 
των βρετανικών αποικιών υπό την κηδε-
μονία του βρετανικού στέμματος. Έτσι, την 
1η Ιουλίου του 1867, οι αποικίες Οντά-
ριο, Κεμπέκ, Νέα Σκωτία και Νιου Μπράν-
σγουικ συνενώθηκαν σε μία συνομοσπον-
δία υπό την ονομασία «Κτήση του Καναδά» 
(Dominion of Canada) και πρώτο πρωθυ-
πουργό τον Τζων Μακντόναλντ. 
Στην συνομοσπονδία προστέθηκαν αργό-
τερα οι υπόλοιπες επαρχίες και ομοσπον-
διακά εδάφη που συνθέτουν τον σημερινό 
Καναδά. Η τελευταία επαρχία που προσαρ-
τήθηκε στον Καναδά ήταν η Νέα Γη, η οποία 
παρέμεινε βρετανική αποικία έως το 1949. 
Ο Καναδάς γιορτάζει σήμερα τα 155 χρόνια 
της Καναδικής Συνομοσπονδίας...

OMOΓΕΝΕΙΑ
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Ο Καναδάς στο πέρασμα 
των αιώνων...

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Η 
26η  Ιουνίου καθιερώθηκε ως η Πα-
γκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτι-
κών. Βρε μία κουβέντα δεν άκουσα 
από την Πολιτεία, 30 δευτερόλεπτα 

δεν αφιέρωσαν τα κανάλια, ένα μονόστηλο 
δεν διέθεσαν οι εφημερίδες για τον θανάσι-
μο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν, κυρίως οι 
νέοι στην Πατρίδα μας. Όμως για άλλα πολύ 
«σημαντικά» και «ζέοντα» θέματα που απα-
σχολούν τους Έλληνες, όπως για παράδειγμα 
τι δήλωσαν η αδελφή και ο περιπτεράς της Πι-
σπιρίγκου, γιατί κάποιοι τράπερ και οι σωμα-
τοφύλακές (!!!!!) τους πλακώθηκαν στο ξύλο, 
τα κανάλια αφιέρωσαν και αφιερώνουν ώρες 
ατελείωτες για να μας «ενημερώσουν».
Θυμάμαι, πρίν μερικά χρόνια, ότι τα ναρκω-
τικά γίνονταν σημαία σε προεκλογικούς αγώ-
νες και διάφοροι πολιτικοί έχτιζαν καριέρες, 
εξαγγέλλοντας μέτρα και υποσχέσεις για την 
αντιμετώπισή τους. 
Όμως, πέρασαν τα χρόνια, παγκοσμιοποιηθή-
καμε κι’ έτσι τα ναρκωτικά και η εξάρτηση εκα-
τομμυρίων χρηστών σε όλο τον κόσμο, όπως 
και στην Ελλάδα, δεν ενδιαφέρουν παρά μόνο 
εκείνους που αντιμετωπίζουν έμμεσα ή άμεσα 
το πρόβλημα. 
Θυμάμαι ακόμη ότι η Αμερικανική υπηρε-
σία διώξεως των ναρκωτικών αλλά και το FBI, 
όργωναν κυριολεκτικά τις Πολιτείες των ΗΠΑ, 
για να ενημερώνουν τους πολίτες και ότι στην 
ιστοσελίδα του DEA, υπήρχαν αναρτήσεις 
που κατονόμαζαν τον περίφημο κ. Σόρος, ως 
χρηματοδότη οργανώσεων που επεδίωκαν 
την φιλελευθεροποίηση-νομιμοποίηση της 
χρήσης των ναρκωτικών. Σήμερα, για κάποιο 
λόγο που εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας, 
οι αναρτήσεις εξαφανίστηκαν, τα ναρκωτικά 

κυκλοφορούν «ελεύθερα» και πήραν μάλι-
στα την θέση τους ανάμεσα στα καταναλωτικά 
προϊόντα, ακόμη και στα ράφια των πολυκα-
ταστημάτων όπου μπορείς να βρεί ο πελάτης, 
κρασιά, γλυκίσματα και τρόφιμα που έχουν 
ως βάση της παρασκευής τους, την κάνναβη. 
Σήμερα λειτουργούν επίσης, σε διάφορα μέρη 
του κόσμου, «χώροι ελεγχόμενης χρήσης ναρ-
κωτικών» όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμε-
νος να κάνει χρήση του ναρκωτικού της αρε-
σκείας του. Αν και τα αποτελέσματα είναι κατα-
φανώς αρνητικά, αφού ο αριθμός των χρη-
στών σε παγκόσμια κλίμακα διαρκώς αυξάνε-
ται, το πιλοτικό πρόγραμμα των χώρων ελεγ-
χόμενης χρήσης ναρκωτικών εφαρμόζεται 
και στην Ελλάδα. Αν και το κατ’ επίφαση ενδι-
αφέρον της Πολιτείας βρίσκεται στην απλο-
ϊκή δικαιολογία: «τι να κάνουμε, καλύτερα να 
κάνουν χρήση με ιατρική επίβλεψη παρά να 
πεθαίνουν στους δρόμους», όμως στην πραγ-
ματικότητα αυτή η μέθοδος για την αντιμετώ-
πιση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, θυμίζει 
το γνωστό : «Αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, 
απόλαυσέ το!» 
Δυστυχώς όμως τα ναρκωτικά ήταν, είναι και 
θα εξακολουθούν να είναι πηγή προβλημά-
των που πλήττουν την Υγεία  αλλά και την κοι-
νωνία. 
Δεν είμαι βεβαίως ούτε ρομαντικός, ούτε αφε-
λής να πιστεύω ότι η αναφορά στην αρρώστια  
των συγχρόνων κοινωνιών, στα ναρκωτικά, 
μια φορά το χρόνο επ΄ ευκαιρία της παγκό-
σμιας ημέρας, έχει να προσφέρει κάτι ουσια-
στικό. Η μάχη κατά των ναρκωτικών από τους 
γονείς, τους συγγενείς τους φίλους, αλλά και 
από τους ίδιους τους χρήστες είναι καθημε-
ρινή. 
Όμως η αδιαφορία του κράτους, αλλά και 
της κακώς λεγόμενης  τέταρτης εξουσίας, των 
ΜΜΕ, είναι ενδεικτική του έργου αλλά και των 
προθέσεών τους για την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
έτσι ώστε τα παιδιά μας, όταν θα στρέφουν το 
βλέμμα τους στο παρελθόν να μην μας κατηγο-
ρούν και μας απεχθάνονται για τις υποθήκες 
που βάλαμε πάνω στο οικοδόμημα της δικής 
τους ζωής και να ατενίζουν με αισιοδοξία το 
μέλλον.   
                                                            26 Ιουνίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ

 Ο Πρόεδρος 
 Γιάννης Δαραβίγκας

Ναρκωτικά: γιατί τέτοια 
αδιαφορία;;

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ο θάνατος δὲν εἶναι θάνατος

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ θάνατος εἶναι ἕνα γεγο-
νὸς ἀναμ φισβήτῃτο. Αλλὰ οὐσι-
αστικὰ ὁ θάνατος αὐτὸς δὲν εἶναι 
θάνατος. Θὰ ἦταν πράγματι δ᾽ 

θάνατος θάνατος, ἂν ὁ ἄνθρωπος ἐξαφανι-
ζόταν ὕστερα ἀπὸ αὐτόν.
Ισχύει ὅμως κάτι τέτοιο; Ἐξαφανίζεται ὁ 
ἄνθρωπος μετὰ τὸ θάνατο; Περνάει στὴν 
ἀνυπαρξία; Πάνω στὸ βράχο τοῦ μνήματος 
συντρίβεται τὸ σκαρὶ τῆς ζωῆς μας· καὶ βυθί-
ζεται γιὰ πάντα στὰ σκοτεινὰ νερὰ τοῦ ἅδη;
῞Οσοι πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ̓ Ανά-
στασί του γνωρίζουν, ὅτι ὁ θάνατος εἶναι 
κοίμησις, ὕπνος προσωρινὸς τοῦ ματος, 
ἀλλαγὴ σὲ καλύτερη ζωή. Ο Χριστὸς 
πέθανε, γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς αἰώνια. Ἀνα-
στήθηκε, γιὰ νὰ μᾶς χαρίση τὴν οὐράνια 
βασιλεία.
Πόσο παραστατικὰ μᾶς παρουσιάζει τὴν 
ἀλήθεια αὐτὴ ‘δ’ Χρυσόστομος ! «θανάτου 
τυραννὶς καὶ θάνατος ὄντως ἐκεῖνός ἐστιν, 
ὅταν μηκέτι συγχωρηθῆ ὁ ἀποθανὼν εἰς 
ζωἦν ἐπανελθεῖν ὅταν δὲμετὰ τὸ ἀποθανεῖν 
ζήση καὶ ζωὴν βελτίονα, οὐ θάνατος τοῦτό 
ἐστιν, ἀλλὰ κοίμησις. Ἐπεὶ οὖν ἔμελλε 
πάντας κατέχειν ὁ θάνατος, διὰ τοῦτο (δ 
Χριστὸς) ἀπέθανεν, ἵνα ἡμᾶς ἀπαλλάξῃ». 
῾Ο Χρυσόστομος, λοιπόν, δὲν βλέπει τὸ 
θάνατο σὰ θάνατο. Τὸν παρατηρεῖ μέσα ἀπὸ 
τὸ πρῖσμα - τῆς αἰωνιότητος καὶ τὸν μετα-
μορφώνει. Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν τὸν φοβᾶται. 
Πῶς ὕστερα νὰ μὴν ποθῆ τὴ μέλλουσα ζωή; 
Συγκρίνει τὴ μιὰ ζωὴ μὲ τὴν ἄλλη καὶ βλέ-
πει τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἄλλης.
«Τί ἔχει δεινὸν δ θάνατος, εἰπέ μοι; Ὅτι σε 
τα χύτερον ἐπὶ τὸν εὔδιον λιμένα παραπέ-
μπει καὶ τὴν ἀτάραχον ἐκείνην ζωήν;»
Καὶ ἐνῶ περιμένεις νὰ ἀπολαύσης τόσα 
ἀγαθά, ποὺ ποτὲ μάτι δὲν εἶδε καὶ αὐτὶ δὲν 
ἄκουσε καὶ ἀνθρώπινη σκέψι δὲ φαντά-
σθηκε, ἐσὺ ἀμελεῖς καὶ ἀδιάφορεῖς; Καὶ ὄχι 
μόνο ἀμελεῖς, ἀλλὰ καὶ φοβᾶσαι καὶ τρέ-
μεις;»
῎Εχει κανένα ἔρεισμα καὶ καμμιὰ δικαιο-
λογία αὐτὸς δ φόβος τοῦ θανάτου γιὰ τὸν 
πιστό; Τί είναι ἡ τωρινὴ σὲ σύγκρισι μὲ τὴν 
ἄλλη ζωή; “Yπάρχει καμμιὰ σύγκρισις ἀνά-
μεσα στὰ ἀσύγκρι τα:
«Πές μου σὲ παρακαλῶ τὸ ἑξῆς: *Αν κάποιος 
σὲ ἔβαζε σὲ βασιλικὰ ἀνάκτορα καὶ σοῦ ἔδει-
χνε ἐκεῖ μέσα τοὺς ἐπιχρυσωμένους τοίχους 
καὶ ὅλη τὴν ἀστραφτερὴ λαμπρότητα καὶ 
ἔπειτα σὲ πήγαινε νὰ μείνης σὲ μιὰ φτωχο-
καλύβα καὶ σοῦ ὑποσχόταν, ὅτι σὲ λίγο πάλι 
θὰ σὲ ξαναφέρη στὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα καὶ 
θὰ σὲ ἀφήση νὰ μένης ἐκεῖ γιὰ πάντα, δὲ θὰ 
δυσφοροῦσες καὶ θὰ δυσανασχε τοῦσες, ἔστω 
καὶ γι᾽ αὐτὲς τὶς λίγες ἡμέρες; Αὐτά, λοιπόν, 
νὰ σκέπτεσαι καὶ γιὰ τὸν οὐρανὸ καὶ γιὰ τὴ 

γῆ καὶ μαζὶ μὲ τὸν Παῦλο νὰ μὴν ἀναστε 
νάζης γιὰ τὸ θάνατο, ἀλλὰ γιὰ αὐτὴ ἐδῶ τὴ 
ζωή».
Νὰ γιατὶ ὑπάρχει ἀστρονομικὴ διαφορὰ 
ἀνάμε σα στὸν ἄπιστο καὶ τὸν πιστὸ στὴ 
θεώρησι τοῦ θανάτου. «Ὁρᾷ νεκρὸν ἐκεῖνος 
καὶ νομίζει νεκρὸν εἶναι· ὁρῶ νεκρὸν ἐγὼ 
καὶ ὕπνον ἀντὶ θανάτου βλέπω.
Ὁ πιστὸς μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ὅρασι προχωρεῖ 
ἀπὸ τὰ βλεπόμενα στὰ μὴ βλεπόμενα. Βλέ-
πει τὸ νεκρό, ἀλλὰ βλέπει καὶ τὴν ἀφθαρσία 
καὶ τὴν ἀθανασία, ποὺ θὰ ντυθῆ τοῦτο τὸ 
φθαρτό. Τὸ ἄφωνο αὐτὸ πτῶμα δὲν εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος. Πίσω ἀπὸ τὸ θάνατο ὁραματίζε-
ται τὴν ἀνάστασι, ποὺ ροδοχαράζει.
Γιὰ τὸν ἄπιστο ὅμως, μὲ τὴ μυωπικὴ ὅρασι, 
ὑ πάρχει μονάχα «ὅ,τι βλέπει». Τίποτε ἄλλο. 
Ἡ ἀπιστία του δὲν τὸν ἀφήνει νὰ εἰσχω-
ρήση καὶ νὰ ἐξερευνήση τὰ ἀποκαλυμμένα 
μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐνῶ νομίζει ὅτι βλέ-
πει, στὴν πραγματικότητα δὲν βλέπει. Γιατὶ 
αὐτά, ποὺ βλέπει δὲ μπορεῖ κἂν νὰ τὰ δια-
βάση.
Κάτι ἀνάλογο, ποὺ συμβαίνει μὲ ἕνα 
ἀγράμμα το καὶ ἕνα σοφό. Αὐτὴ εἶναι ἡ δια-
φορὰ ἀνάμεσα στὸν ἄπιστο καὶ τὸν πιστό. 
Μπροστὰ σ̓  ἕνα κεί μενο δ’ ἀμαθὴς βλέπει 
ἁπλῶς γραφικοὺς χαρακτῆρες. Ο σοφὸς 
προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τοὺς χαρακτῆρες καὶ τὰ 
σύμβολα στὸ βαθύτερο νόημα, ποὺ κρύβει 
τὸ κείμενο.
Ἡ τοποθέτησις αὐτὴ τοῦ πιστοῦ στηρίζεται 
στὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ̓ Ανάστασις 
ἄλλαξε ριζικὰ ὄχι μόνο τὴ θεώρησι, ἀλλὰ 
καὶ αὐτὴ τὴ φύσι τοῦ θανάτου.
«Σήμερα, τὴν ἡμέρα τῆς ᾿ Αναστάσεως 
καταργήθηκε ἡ τυραννία τοῦ διαβόλου. 
Σήμερα λύθηκαν τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου 
καὶ ἀφανίσθηκε ἡ ἐξουσία τοῦ ἅδη. Σήμερα 
πάλι εἶναι εὐκαιρία νὰ ἐπανα λάβουμε τὴν 
προφητικὴ φωνή: «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ 
κέντρον; Ποῦ σου, ἅδη, τὸ νῖκος;» Σήμερα 
ὁ Χριστὸς σύντριψε τὶς χάλκινες πόρτες καὶ 
ἐξαφάνισε τὸ πρόσωπο τοῦ θανάτου».
»Καὶ μόνο τὸ πρόσωπο; Τοῦ ἄλλαξε ἀκόμα 
καὶ τὴν ὀνομασία. Γιατὶ στὸ ἑξῆς δὲν θὰ 
λέγεται θάνατος, ἀλλὰ κοίμησις καὶ ὕπνος. 
Προτοῦ νὰ ἔλθη δ᾽ Χριστὸς καὶ νὰ προσφέρη 
τὴ σταυρικὴ θυσία καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ 
θανάτου ἦταν φοβερό… Καὶ ὄχι μονάχα 
θάνατος λεγόταν ἡ διάλυσις τῆς ψυχῆς ἀπὸ 
τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ ἅδης... Ἐπειδὴ ὅμως ὁ 
Χριστὸς καὶ Θεός μας προσφέρθηκε θυσία 
καὶ ἀναστήθηκε, ἀπὸ τότε κοίμησις καὶ 
ὕπνος ὀνομάζεται ὁ θάνατος».
Τὸ θάρρος, λοιπόν, τοῦ Χριστιανοῦ δὲν αἰω-
ρεῖ ται στὸ κενό. Είναι θεμελιωμένο στὸν 
ἀσάλευτο βράχο τῆς πίστεως στὴν ἀνάστασι 
τοῦ Χριστοῦ.
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουνίου με τεράστια επιτυχία η επιστροφή του Toronto Kids Fashion Week στην 
αίθουσα του Daniels Spectrum. Το επιτυχημένο σόου επέστρεψε για 8η χρονιά και πρώτη φορά μετά την πανδημία. 

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την κάμερα της Hellas News.
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If you could have any electric car.

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

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

 
 

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

Division of DFC Auto Group

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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

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

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

The truth is you can have any electric car, and we’d like to 
think you’ll choose an Audi.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Φέτα Ελληνική 
Μοναδική!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Έκτακτο συνέδριο 
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
Παμμακεδονικών Ενώσεων

Τ
ο Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, στις 6μμ, 
σε αίθουσα του Grand Hotel Palace 
Θεσσαλονίκης η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟ-
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ οργανώνει ένα έκτακτο Παγκόσμιο 
Συνέδριο των Παμμακεδονικών Ενώσεων με 
την ευκαιρία συμπλήρωσης τεσσάρων χρό-
νων από την υπογραφή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τόσο με 
φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως, 
μέσω zoom, για να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ομογενών από ολόκληρο τον κόσμο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όσοι θα συμμετέ-
χουν εξ αποστάσεως (μέσω ΖΟΟΜ) απαιτείται 
η αποστολή σχετικού e-mail στην οργανω-
τική επιτροπή (macedon.dg@gmail.com) για 
να τους αποσταλεί η διασύνδεση. Για όσους 
προσέλθουν προσωπικά στο έκτακτο  συνέ-
δριο, θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας 
από τον κωρονοϊό. Στο έκτακτο συνέδριο της 
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονι-
κών Ενώσεων συμμετέχουν:
1) Η Ομοσπονδία Παμμακεδονικών Ενώ-
σεων Αυστραλίας (Μελβούρνη – Κοσμί-
δης Γεώργιος Πρόεδρος – Συντονιστής 
0061414999286 gkosmidis@pan-macedonia.
com.au)
2) Η Παμμακεδονική Ένωση Βικτώριας (Μελ-
βούρνη) Μπαϊραμίδου Γιαννούλα
3) Η Παμμακεδονική Ένωση Νέας Νότιας Ουα-
λίας (Σίδνευ) Φασούλας Νικόλαος
4) Η Παμμακεδονική Ένωση Νότιας Αυστρα-
λίας (Αδελαϊδα) Τσιαπάρης Ευάγγελος
5) Η Παμμακεδονική Ένωση Κουίνσλαντ 
(Μπρισμπέιν) Παπαγιάννης Δημήτριος
6) Η Παμμακεδονική Ένωση Βόρειας Αυστρα-
λίας (Ντάργουιν) Κοσμίδης Θεόδωρος
7) Η Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής (Γιοχάνε-
σπουργκ), Παπαθανασίου Αμύντας
8) Η Παμμακεδονική Ένωση Καναδά 
(Μόντρεαλ) Καράτζιος Χρήστος
9) Η Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο (Τορό-
ντο) Δημητρακόπουλος Γεώργιος
10) Η Παμμακεδονική Ένωση Γερμανίας 
(Βερολίνο) Γκέγκας Ιωάννης
11) Ο Σύλλογος Μακεδόνων Ηνωμένου Βασι-
λείου (Λονδίνο) Δάφας Παναγιώτης
12) Ο Σύλλογος Μακεδόνων Ιρλανδίας (Δου-
βλίνο) Κακούλη Θωμαΐς
13) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολ. Συλ. 
Μακεδόνων «Παμμακεδονική Ένωση Ελλά-
δος», (Γιουματζίδης Δημήτριος, Οργανωτικός 
Γραμματέας, Κιν. 6977254045 macedon.dg@
gmail.com).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του έκτακτου συνε-
δρίου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμ-
μακεδονικών Ενώσεων (έδρα: Δημάρχου 
Κ.Στάμκου 1, Γιαννιτσά 58100, Δήμος Πέλ-
λας, Π.Ε.Πέλλας, Π.Κεντρικής Μακεδονίας), το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιου-
λίου 2022, στο Grand Hotel Palace Θεσσαλο-
νίκης, έχει ως εξής:
(6.00-7.15) 1ο ΜΕΡΟΣ:    Οι πρόεδροι των 
Παμμακεδονικών Ενώσεων, από όλον τον 
κόσμο, θα παρουσιάσουν τις δράσεις των 
Ενώσεών τους για την διατήρηση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς των Μακεδόνων Ελλή-
νων, την υπεράσπιση των δικαίων του Μακε-
δονικού Ελληνισμού, την αντιμετώπιση της 
Σκοπιανής προπαγάνδας στην περιοχή τους 
και τις προτάσεις τους για κοινές δράσεις.
(7.15-7.30) ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ:    Κεράσματα από 
μπουφέ ο οποίος θα λειτουργεί καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκδήλωσης.
(7.30-8.00) 2ο ΜΕΡΟΣ:    Ο κύριος ομιλητής 
της εκδήλωσης, Δρ. Βενιαμίν Καρακωστάνο-
γλου, Διεθνολόγος Μόνιμος Λέκτορας Δημο-
σίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και Τομεάρχης Διαπεριφερεια-
κών Συνεργασιών  της Περιφέρειας  Κεντρι-
κής Μακεδονίας, θα αναφερθεί στις νομικές 
δυνατότητες καταγγελίας της «Συμφωνίας των 
Πρεσπών».
(8.00-8.30) 3ο ΜΕΡΟΣ:    Θα παρουσιαστεί, 
πρόσφατο  φωτογραφικό υλικό από αγάλ-
ματα, μνημεία, μουσεία κλπ, που συνέλεξε 
αντιπροσωπία της συνομοσπονδίας, σε δύο 
ταξίδια, σε  διάφορες πόλεις στο εσωτερικό 
του γειτονικού κράτους το τελευταίο δίμηνο, 
όπου φαίνεται  καθαρά η επιφανειακή συμ-
μόρφωσή του  στην επιζήμια για εμάς και 
κραυγαλέα ευνοϊκή για αυτούς «Συμφωνία 
των Πρεσπών» και κυρίως η συνέχιση της  
«Μακεδονοποίησης» και του αλυτρωτισμού 
των σλάβων κατοίκων του γειτονικού κρά-
τους, τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή της.
(8.30-9.00) 4ο ΜΕΡΟΣ: Σύντομες ερωτή-
σεις-τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες.
Επειδή είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι τόσο 
η αλυτρωτική προπαγάνδα των Σκοπιανών, 
όσο και η εμμονή στην δήθεν γενοκτονία που 
υπέστησαν με κραυγαλέες πλαστογραφήσεις 
«ντοκουμέντων» διαφορετικών γεγονότων 
και διαφορετικών εποχών συνεχίζονται μεθο-
δικά και χωρίς καμιά διακοπή, η συμμετοχή 
στις εργασίες του έκτακτου συνεδρίου της 
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονι-
κών Ενώσεων αποτελεί εθνική υποχρέωση!
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Ζητείται 
πωλήτρια ή πωλητής

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

μεσοβδόμαδα

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

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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«Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» 
Αθηναϊκή καντάδα – ποίηση Γεωργίου Δροσίνη 

Α εκτέλεση:Μεγάλη χορωδία-συνοδεία μαντολινάτας-1923

Η 
ανθισμένη αμυγδαλιά» είναι μια 
από τις έξοχες αθηναϊκές καντάδες 
σε ποίηση Γεωργίου Δροσίνη, ενώ 
η μουσική του τραγουδιού είναι 

αγνώστου συνθέτη.
Το ποίημα του, ο Δροσίνης το έγραψε, με 
αφορμή την εξαδέλφη του και  ένα πολύ 
όμορφο περιστατικό που συνέβη στον κήπο 
του σπιτιού του!
Η ιστορία διαδραματίζεται περίπου το 
1880-1881.
Το σπίτι του Γεωργίου Δροσίνη ήταν κοντά 
στην πλάκα. Όπως έλεγε  ο ίδιος ..γεννήθηκα 
κάτω από την ακρόπολη…. Το σπίτι  βρισκό-
ταν στην γωνία Πανεπιστημίου και Πεσμα-
τζόγλου. 
Η εξαδέλφη του, ήταν η Δροσίνα Δροσίνη, 
που αργότερα έγινε σύζυγος  του παλαιού 
προέδρου του Αρείου Πάγου Μελέτη Μελε-
τόπουλου.
Η Δροσίνα συνήθιζε να περνάει τις γιορτές 

του Πάσχα και των Χριστουγέννων στο σπίτι 
του θείου της Χρηστάκη Δροσίνη,  παρέα 
με τα ξαδέρφια της Κάκια και Γεώργιο. Το 
σπίτι των Δροσίνηδων είχε έναν μεγάλο κι 
όμορφο κήπο. Όταν η Δροσίνα κόντευε να 
κλείσει τα 17 της χρόνια,  ένα γλυκός χει-
μώνας είχε κάνει τις αμυγδαλιές να ανθί-
σουν νωρίτερα. Ήταν η δεύτερη μέρα των 
Χριστουγέννων όταν η οικογένεια μόλις 
είχε τελειώσει το γεύμα της και   ο Γεώργιος  
Δροσίνης προσφέρθηκε να συνοδέψει τις 
κοπέλες σε κάποιον περίπατο στην πόλη. 
Ωστόσο Θα έπρεπε  να τον περιμένουν για 
λίγο, μέχρι να τελειώσει μια εργασία  που 
είχε στο γραφείο του δωματίου του.
Οι δυο εξαδέλφες Κάκια και Δροσίνα περι-
μένοντας τον  να τελειώσει κατεβήκανε 
στον κήπο. Κάτι θα είπε η μία, κάτι θα της 
απήντησε η άλλη και αρχίσανε με γέλια και 
χαρές να κυνηγιούνται κάτω από τις πρό-
ωρα ανθισμένες αμυγδαλιές. 
 Η Δροσίνα κάποια στιγμή ξεμάκρυνε από 

την ξαδέρφη της  και  βρέθηκε ανάμεσα σε 
δυο από αυτές, τόσο κοντά φυτεμένες η μια 
με την άλλη,  που καθώς άπλωσε τα χέρια 
της αγκάλιασε και τους δυο κορμούς τους.  
Και τότε μια περίεργη επιθυμία την έκανε να  
τινάξει τα δυο δεντράκια με δύναμη. Τότε 
και  μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκε  
κάτω από μια καταρρακτώδη ανθορροή 
που την έκανε να μοιάζει και η ίδια με «ανθι-
σμένη αμυγδαλιά». Η ξαδέρφη της Κάκια 
έτρεξε κοντά της  την είδε στολισμένη με τα 
ολόλευκα φύλλα και την βοήθησε να τα τινά-
ξει από πάνω της.  Ο Γεώργιος Δροσίνης εν 
τω μεταξύ παρακολουθούσε  όλη αυτή την 
εικόνα από το παράθυρο του δωματίου του 
και εκείνη τη στιγμή έγραψε το ποίημα του 
ξεκινώντας με το « Ετίναξε την ανθισμένη 
αμυγδαλιά…»
Όταν μετά από λίγο τα κορίτσια γυρίσανε 
στο σαλόνι να ετοιμαστούν για τον περί-
πατο τους, ο Δροσίνης της πλησίασε κρα-
τώντας ένα φύλλο χαρτί και   απευθυνόμε-

νος στην ξαδέρφη του  είπε  … Ξέρεις Δρο-
σίνα μου ,,  παρακολούθησα από το παρά-
θυρο της κάμαρας μου το ανθοστολισμά 
σου από το τίναγμα των αμυγδαλιών.. . Ήταν 
τόσο ωραίο το θέαμα που ενεπνεύσθην και 
το μετέβαλα σε ποίημα, που στο αφιερώνω.. 
Θέλεις να στο διαβάσω;
Η ίδια η Δροσίνα, όταν διηγούταν έπειτα 
από χρόνια την ιστορία του τραγουδιού 
έλεγε, αχ ο καημένος ο Γιώργος, ποιητική 
αδεία έγραψε ότι με φίλησε!
Η Δροσίνη Δροσίνη, παντρεύτηκε τον δικη-
γόρο  Μελέτιο Μελετόπουλο με τον οποίο 
απέκτησαν έξη παιδιά. Η Δροσίνα έφυγε 
από τη ζωή την δεκαετία του 1960, στα 101 
της χρόνια. 
Η Ανθισμένη αμυγδαλιά δημοσιεύτηκε για 
πρώτη φορά από τον Δροσίνη , με το ψευ-
δώνυμο «Αράχνη»  στο περιοδικό «Ραμπα-
γάς» το 1882. Λέγεται ότι συνθέτης του τρα-
γουδιού, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, ήταν ο  
Γεώργιος (Τζώρτζης) Κωστής (1871-1859). 
Λέγεται ακόμη ότι το μελοποίησε κατά τη 
διάρκεια της επιστράτευσης του 1885, σε 
ηλικία μόλις 14 ετών, με αποτέλεσμα να δια-
δοθεί πολύ γρήγορα από τους στρατιώτες,  
σε όλη την Ελλάδα 
Την χρονιά του 1959 κυκλοφόρησε στους 
κινηματογράφους η ομώνυμη ταινία σε σκη-
νοθεσία Χρήστου Αποστόλου, με πρωταγω-
νιστές, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Κάκια 
Αναλυτή, τον Νίκο Σταυρίδη, τον Θανάση 
Βέγγο και άλλους. 

Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά
με τα χεράκια της
κι εγέμισ’ από άνθη η πλάτη
η αγκαλιά και τα μαλλάκια της.
Κι εγέμισ’ από άνθη...

Αχ, σαν την είδα χιονισμένη την τρελή
γλυκά τη φίλησα
της τίναξα όλα τ’ άνθη από την κεφαλή
κι έτσι της μίλησα:
Της τίναξα όλα τ’ άνθη...

Τρελή, σαν θες να φέρεις 
στα μαλλιά σου τη χιονιά
τι τόσο βιάζεσαι;
Μονάχη της θε να ̀ ρθει 
η βαρυχειμωνιά,
δεν το στοχάζεσαι;
Μονάχη της θε να ̀ ρθει...

Του κάκου τότε θα θυμάσαι τα παλιά
τα παιχνιδάκια σου
σκυφτή γριούλα με τα κάτασπρα μαλλιά
και τα γυαλάκια σου.
Σκυφτή γριούλα

Ο Γεώργιος Δροσίνης

Η «ανθισμένη αμυγδαλιά», η Δροσίνα Δροσίνη
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Η 
πόλη λέει ότι η αστυνομία του 
Τορόντο θα συνεχίσει να αντα-
ποκρίνεται σε ζητήματα δημόσι-
ας ασφάλειας σε πάρκα και πα-

ραλίες κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββα-
τοκύριακου της Ημέρας του Καναδά, κα-
θώς χιλιάδες θεατές αναμένεται να παρευ-
ρεθούν σε διάφορα πάρκα της πόλης για 
να παρακολουθήσουν πυροτεχνήματα. 
Η αστυνομία αναμένεται επίσης να είναι 
σε πλήρη ισχύ στο Ashbridges Bay Park, 
στη γειτονιά της παραλίας του Τορόντο, 
αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από πυρο-
βολισμούς, μαχαιρώματα και ληστείες υ-
πό την απειλή όπλου στο πάρκο στις 22 
Μαΐου, το βράδυ πριν από την Ημέρα της 
Βικτώριας.

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν επί-
σης εκείνο το βράδυ, με έναν να έσπασε το 
πόδι του καταδιώκοντας έναν ύποπτο για 
πυροβολισμούς, ενώ άλλοι χτυπήθηκαν 
από πολλαπλά πυροτεχνήματα.
Για τα επεισόδια συνελήφθησαν και κατη-
γορήθηκαν συνολικά 19 άτομα, μεταξύ 
των οποίων 10 ανήλικοι. Οι κατηγορίες 
περιελάμβαναν κοινή όχληση, επίθεση 
σε αξιωματικό της ειρήνης με όπλο και 
ληστεία.
Εν αναμονή ενός πολυάσχολου Σαββατο-
κύριακου στο Ashbridges Bay και σε άλλα 
πάρκα της πόλης που φιλοξενούν πυρο-
τεχνήματα, η πόλη λέει ότι υπάρχει ένα 
σχέδιο για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας.

Η αστυνομία σχεδιάζει να αποφύγει την 
επανάληψη της βίας στο Woodbine Beach 
αυτό το Σαββατοκύριακο για την Ημέρα 
του Καναδά

Η 
επικεφαλής δημόσιας υγείας 
του Καναδά Theresa Tam λέει ό-
τι οι κυκλοφορούντες υπομετα-
βλητές Omicron BA.4 και BA.5 

είναι ακόμη πιο μεταδοτικές και ικανές 
να αποφύγουν την ανοσία από τις προη-
γούμενες εκδόσεις, γεγονός που καθιστά 
πιθανή αύξηση των κρουσμάτων τις επό-
μενες εβδομάδες.
Η ίδια και ο υπουργός Υγείας Jean-Yves 
Duclos τονίζουν τη σημασία του ενη-
μερωμένου καθεστώτος εμβολιασμού, 
σημειώνοντας ότι το 40 τοις εκατό των 

Καναδών δεν έχουν λάβει ακόμη ανα-
μνηστικό μετά τις δύο κύριες βολές τους, 
αφήνοντάς μας πίσω από άλλες χώρες 
των G7 όταν πρόκειται για τρεις δόσεις.
Η Tam προειδοποιεί επίσης για μια 
πιθανή αναζωπύρωση του COVID-19 το 
φθινόπωρο και τον χειμώνα και λέει ότι 
οι νέες οδηγίες για ένα πρόγραμμα ενί-
σχυσης του φθινοπώρου θα συμβάλουν 
στη μείωση των σοβαρών αποτελεσμά-
των και στην ανακούφιση της πιθανής 
πίεσης στο σύστημα υγειονομικής περί-
θαλψης.

Οι Καναδοί προτρέπονται να 
καλύψουν τη διαφορά στους 
εμβολιασμούς, να προετοιμαστούν για 
ενισχυτικά εμβόλια του φθινοπώρου

Έ
να νέο παραθαλάσσιο δημόσιο μο-
νοπάτι τέχνης έρχεται στο Τορόντο 
χάρη σε μια δωρεά 25 εκατομμυρί-
ων δολαρίων - το μεγαλύτερο δώ-

ρο που έχει λάβει ποτέ η πόλη σχετικά με 
τις τέχνες.
Το ίδρυμα της οικογένειας Pierre Lassonde 
προσέφερε τη δωρεά για το μονοπάτι, το 
οποίο θα βρίσκεται σε πάρκα στο νησί 
Villiers στο Port Lands του Τορόντο.
«Αυτή η προσθήκη είναι κάτι που απλώς 
πρόκειται να συνεισφέρει εξαιρετικά σε 
αυτή την προσβασιμότητα, στην ελκυστι-
κότητα της προκυμαίας, στους ανθρώπους 
που ζουν, εργάζονται και παίζουν εδώ και 
σε πολλούς ανθρώπους που  επισκέπτο-
νται τον χώρο», δήλωσε ο δήμαρχος John 
Tory. είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Sugar 
Beach το πρωί της Τρίτης.
Το Waterfront Toronto κατασκευάζει τα 
πάρκα όπου θα τρέχει το δημόσιο μονο-
πάτι τέχνης, ως μέρος του έργου Port Lands 
Flood Protection.
Η δωρεά της οικογένειας Lassonde περι-
λαμβάνει 10 εκατομμύρια δολάρια για την 
ανάθεση δύο ιστορικών μόνιμων έργων 
τέχνης και έως και 15 εκατομμύρια δολά-
ρια για τη δημιουργία ενός 
νέου μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού που θα δια-
χειρίζεται το καλλιτεχνικό 
μονοπάτι.
«Έχοντας ζήσει στο Τορό-
ντο για ένα μεγάλο μέρος 
της ζωής του ο πατέρας 
μου ήθελε να δώσει κάτι πίσω στην πόλη 
που θα συμπλήρωνε τους πολλούς εξαι-
ρετικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς που 
ήταν ήδη εδώ», είπε η Julie Lassonde, κόρη 
του Pierre Lassonde.

«Ως μανιώδης ταξιδιώτης και επισκέπτης 
πολλών διάσημων δημόσιων πάρκων 
τέχνης κατά τη διάρκεια αυτών των ταξι-
διών, γεννήθηκε μέσα του μια ιδέα για τη 
δημιουργία ενός υπαίθριου μονοπατιού 
τέχνης που θα ήταν δωρεάν και προσβά-
σιμο στο κοινό».
Το μονοπάτι θα είναι μια ελεύθερη, υπαί-
θρια διαδρομή και θα περιλαμβάνει δύο 

μόνιμα κομμάτια - ένα από κορυφαίο 
Καναδό καλλιτέχνη και ένα άλλο από 
διεθνή καλλιτέχνη.
Στο μονοπάτι θα παρουσιαστεί επίσης 
ένας κύκλος σύγχρονων εγκαταστά-
σεων από τοπικούς, εθνικούς και διε-
θνείς καλλιτέχνες.
«Οι χιλιάδες (άνθρωποι) που θα είναι 
εκεί θα έρθουν στη γωνία και θα 
βρουν λίγη μαγεία, τη μαγεία που 
είναι η δημόσια τέχνη. Το να μπορώ 
να κάθομαι σε ένα όμορφο περιβάλ-

λον σε εξωτερικό χώρο με τα πουλιά, 
τις χήνες να περνούν, και να μπορώ να 
απολαύσω ένα ποτό είναι πιστεύω εξαι-
ρετικό και θα είναι εξαιρετικό  μόνιμο 
έργο δημόσιας τέχνης», είπε η Δημο-
τική Σύμβουλος Paula Fletcher.
Ο Τόρι είπε ότι το μονοπάτι όχι μόνο θα 

ενισχύσει την προκυμαία, αλλά 
θα σηματοδοτήσει επίσης τη 
δέσμευση της πόλης να υποστη-
ρίξει τους ντόπιους καλλιτέχνες.
«Αυτή η εξαιρετική δωρεά των 
25 εκατομμυρίων δολαρίων 

για τη δημιουργία αυτού 
του μονοπατ ιού τέ χνης 

θα είναι κάτι που θα μας βάλει ξανά στον 
χάρτη όσον αφορά τη δέσμευση για τη 
δημιουργικότητα, τους καλλιτέχνες, την 
τέχνη και τη δημόσια σφαίρα», είπε. 

Το Τορόντο λαμβάνει τη μεγαλύτερη 
δωρεά που σχετίζεται με τις τέχνες ποτέ 
για τη δημιουργία παραθαλάσσιου 
μονοπατιού τέχνης
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LIFE

Dasha Mart,:
Η δίμετρη καλλονή που μας έχει κάνει 
να χάσουμε τον… ύπνο μας!

Κάθε φορά που ανεβάζει 
μία φωτογραφία στο 
Instagram κάνει τον 
αντρικό πληθυσμό να 
παραληρεί και ο λόγος είναι 
προφανής, καθώς το μεγάλο 
μπούστο και τα σφριγηλά 
της οπίσθια σίγουρα δεν 
περνούν απαρατήρητα.

Ο λόγος για την Dasha 
Mart, την μελαχροινή 
καλλονή με έδρα το 
Μαιάμι, η οποία διαθέτει 
εξαιρετικα “ανοίγματα” 
και συνηθίζει να δείχνει 
πολύ δέρμα, φορώντας 
σέξι εσώρουχα και 
αποκαλυπτικά μπικίνι 
σχεδόν σε κάθε της 
ανάρτηση.

Η Dasha έχει φιγουράρει 
στο εξώφυλλο του Playboy 
Mexico και ένα από τα 
κορίτσια που οι άντρες 
λατρεύουν στο Instagram, 
καθώς φροντίζει ιδιαίτερα 
τους 2.5 εκατ. οπαδούς της 
ανεβάζοντας φωτογραφίες 
που κόβουν την ανάσα.
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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 Παναγιώταρου στη 
Μύκονο με λευκό 
μπικίνι

Στην αγαπημένη της Μύκονο 
για διακοπές βρίσκεται η Αλε-
ξάνδρα Παναγιώταρου. Η τρα-
γουδίστρια και μοντέλο έβαλε 
«φωτιά» σε παραλία της Μυκό-
νου όταν εμφανίστηκε με το ολό-
λευκο μπικίνι της.  Η κάμερα του 
Mykonos Live TV την εντόπισε να 
χαλαρώνει στην Παράγκα. Φορώ-
ντας λευκό ολόσωμο που τόνιζε 
το καλλίγραμμο σώμα της, τρά-
βηξε πάνω της όλα τα βλέμματα. 
Πάντως εκείνη όπως φαίνεται 
και στο βίντεο όσο καθόταν στην 
ξαπλώστρα είχε στραμμένη την 
προσοχή της στο κινητό της.

Ιωάννης Παπαζήσης:  
«Ζούσα το δικό μου 
Χόλιγουντ»

Ο ηθοποιός μίλησε για την ανα-
γνωρισιμότητα που κέρδισε, 
μετά τον ρόλο του στην ταινία 
«Λούφα και Παραλλαγή». «Δεν 
τη διαχειρίστηκα καθόλου καλά 
τη δημοσιότητα, για να είμαι ειλι-
κρινής.  Ήμουν πολύ πιο εκδηλω-
τικός από αυτό που έπρεπε», είπε 
αρχικά.  «Ήμουν μεγάλος φαν του 
Χόλιγουντ, αγαπούσα πολύ αυτό 
που έκαναν και τα βραβεία τους 
και νόμιζα ότι ζούσα το δικό μου 
Χόλιγουντ. Αυτά στην ελληνική 
πραγματικότητα δεν υπήρχαν», 
συμπλήρωσε.

Η παρουσ ιάσ τρια ευχαρί-
στησε τους συνεργάτες της και 
«λύγισε» στον αέρα, με τα καλά 
λόγια που άκουσε από εκείνους
Αρκετά φορτισμένη ήταν η 
Ιωάννα Μαλέσκου στη σημε-
ρινή εκπομπή.
Η παρουσιάστρια αποχαιρέ-
τησε τον σεφ της, Δημήτρη 
Μακρυνιώτη και μίλησε με τα 
καλύτερα λόγια τόσο για εκεί-
νον, όσο και για τους υπόλοι-
πους συνεργάτες της στο «Love 
It».

«Όταν ξεκινήσαμε με τους 
Onirama, οι δισκογραφικές 
μας απέρριπταν»

Μαρία Κορινθίου: Ποζάρει με 
μπικινί και… προκαλεί ταραχή

Ιωάννα Μαλέσκου: 
Συγκινημένη στον 
αέρα της εκπομπής

Ό
πως όλα δείχνουν, η Κατερίνα Και-
νούργιου όχι μόνο δεν έχει γυρίσει 
σελίδα στην προσωπική της ζωή, αλ-
λά έκανε κι ένα πισωγύρισμα.

Η παρουσιάστρια επέστρεψε στην αγκα-
λιά του πρώην συντρόφου της και γνω-
σ τού επ ιχε ιρημα τ ία,  Φί λ ιππου Τσα -
γκρίδη. Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο 
τους κρατούσαν μια τυπική σχέση όλο 
αυτό το διάσ τημα. Η με τακόμιση της 
Κατερίνας Καινούργ ιου σ το Κολωνάκι 
φαίνεται πως έπαιξε τον ρόλο της, με τους 
κοινούς τους γνωστούς να προσπαθούν 

να φέρουν και πάλι κοντά το ζευγάρι.
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένε ς πληρο -
φορίες, οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί στη 
Ρώμη γ ια ένα τριήμερο και μάλισ τα, το 
ταξίδι αυτό το πρότεινε ο Φίλιππος Τσα-
γκρίδης.
Ούτε οι καλοί φίλοι της παρουσιάστριας 
δεν γνώριζαν ότι συνοδευόταν στη Ρώμη, 
καθώς η ίδια φρόντισε να μείνει μακριά 
από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακόμα 
και στα social media, τήρησε μια διακρι-
τική στάση και σε όσα στιγμιότυπα ανάρ-
τησε, φαινόταν μόνη της.

Κατερίνα Καινούργιου και 
Φίλιππος Τσαγκρίδης ξανά μαζί

O 
αισθnσιασμός 
τ η ς  Μ α ρ ί -
ας Κορινθίου 
δε ν  χ τυπάνε 

απλά κόκκινο, ειδικά κά-
θε φορά που… εμφανί-
ζεται μόνο με το μπικίνι 
της δημιουργεί απίστευ-
τα παιχνίδια στο μυαλό 
αυτών που την απολαμ-
βάνουν! Είναι ίσως η μο-
ναδική ηθοποιός σ την 
Ελλάδα που δεν έχει κά-
ποιο αν τ ίγραφο, αφού 
καμία ηθοποιός δεν της 
μοιάζει. Άλλωστε δεν εί-
ναι τυχαίο ότι ξεχωρίζει 
σε κάθε της εμφάνιση, ό-
που και αν την κάνει.
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Τ
α επίσημα θεωρεία 
του ΓΣΠ, όπου φιλο-
ξενούνται οι γυναί-
κες των ποδοσφαι-

ριστών της Ομόνοιας, πάνε 
για… καλλιστεία! Μετά την 
εντυπωσιακή Τζόντι Σούζαν 
Τότον, σύζυγο του νεοαπο-
κτηθέντος Άνταμ Μάθιους, 
την παράσταση κλέβει και η 
σύντροφος του Νεμάνια Μί-
λετιτς. Η Ντέντα, η οποία α-
νέβασε στόρι με τη μετεγγρα-
φή του Σέρβου στους πράσι-
νους, είναι εξίσου εντυπωσι-
ακή:

Ο 
Τομ Χίντλστον ε-
τοιμάζεται να γί-
νει για πρώτη φο-
ρά πατέρας. Η α-

γαπημένη του, Ζάουι Άστον 
εμφανίστηκε στο κόκκινο 
χαλί και έκανε την αποκάλυ-
ψη. Η αρραβωνιαστικιά του 
Τομ Χίντλστον, η οποία εί-
ναι επίσης ηθοποιός, εμφα-
νίστηκε στην επίσημη κινη-
ματογραφική πρεμιέρα της 
ταινίας «Mr Malcolm’s List» 
στη Νέα Υόρκη με ένα χρυ-
σό, ριχτό φόρεμα που τόνιζε 
τη φουσκωμένη της κοιλιά 
και πρόδιδε την προχωρη-
μένη της εγκυμοσύνη. Η η-
θοποιός έκλεψε τις εντυπώ-
σεις και συγκέντρωσε πάνω 
της όλα τα βλέμματα.

Τομ Χίντλστον: Ετοιμάζεται να γίνει 
πατέρας

Έ
χον τας φέρε ι 
στον κόσμο το 
πρώτο της παι-
δί πριν από με-

ρικούς μήνες, η Katie 
Salmon επέστρεψε δυνα-
μικά στο Instagram, δη-
μοσιεύοντας την πρώτη 
της φωτογραφία μετά τις 
27 Μαρτίου. Η πληθω-
ρική Βρετανίδα ανέβασε 
μία άκρως εντυπωσιακή 
φωτογραφία, έχοντας σε 
πρώτο πλάνο τις καμπύ-
λες της. Μαζί, διακρίνεται 
μέρος του παντελώς ασύ-
ντακτου τατουάζ που έχει 
στα ελληνικά! «Ποτέ δεν 
κοιτούν πίσω εκτός για να 
δούμε σε ποιο βαθμό έχετε 
έρθει» διαβάζει κανείς στο 
δέρμα της Salmon, που μάλ-
λον ήθελε να γράψει «ποτέ 
μην κοιτάς πίσω, παρά μόνο 
για να δεις πόσο έχεις προ-
χωρήσει»…

Η εντυπωσιακή σύντροφος του 
Μίλετιτς

Britney De Villiers: To μοντέλο Britney De Villiers: To μοντέλο 
«άναψε φωτιές» στη Μύκονο«άναψε φωτιές» στη Μύκονο

Κ
αλοκαιρινή απόδραση στη 
Μύκονο γ ια τον Morgan 
Gibbs White και την σύντρο-
φό του, Britney De Villiers.

O 22χρονος μέσος της Γουλβς και 
η αγαπημένη του επέλεξαν το νησί 
των Ανέμων για τις διακοπές τους και 
ζουν τον έρωτά τους, αδιαφορώντας 
για τα αδιάκριτα βλέμματα.
Η κάμερα του Mykonos Live T V 
εντόπισε το ζευγάρι στο beach bar 
SantAnna στην Παράγκα. Φυσικά, 
τις εντυπώσεις όλων κέρδισε η ξαν-
θιά καλλονή που συνόδευε τον ποδο-

σφαιριστή.
Με ένα αποκαλυπτ ικό μπικίν ι, η 
Britney De Villiers συγκέντρωσε όλα 
τα ανδρικά βλέμματα πάνω της και 
πρόσφερε... οφθαλμόλουτρο στους 
θαμώνες του beach bar.
Ο λόγος που ο Morgan Gibbs White 
βρίσκεται στην Ελλάδα αυτό το διά-
στημα και όπως αναφέρουν πληρο-
φορίες, ο λόγος δεν είναι άλλος από 
την ομάδα Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία 
ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει.

Η απίθανη πόζα της Katie Salmon με το 
άνευ νοήματος τατουάζ στα ελληνικά
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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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Μία όμορφη ξανθιά παίζει σε ένα τηλε-
παιχν ίδι γνώσεων. Έχει πολύ άγχος 
αλλά βάζει τα δυνατά της για να αποδεί-
ξει ότι οι ξανθιές δεν είναι χαζές.
Της λέει λοιπόν ο παρουσιαστής: «Σου 
έχω μια πολύ απλή ερώτηση: Ποιος 
ήταν ο πρώτος άνδρας, γ ια 1000 
ευρώ;» Το σκέφτεται λίγο η ξανθιά και 
απαντάει: «Ο πρώτος ήταν ο Βαγγέλης, 
ο φούρναρης, αλλά μου έδωσε μόνο 50 
ευρώ!»

Πηγαίνει ο νέος διοικητής στο πιο ερη-
μικό στρατόπεδο του Ιράν και ενώ του 
έκαναν την καθιερωμένη ξενάγηση 
παρατηρεί μια καμήλα δεμένη σ’ ένα 
απόμερο μέρος πίσω από το στρατό-
πεδο. Ρώτησε λοιπόν τον αξιωματικό: 
«Γιατί είναι εδώ αυτή η καμήλα;» Και 
του απαντάει ο αξιωματικός ντροπαλά: 
«Κύριε διοικητά, όταν οι άντρες έχουν 
ανάγκες και δεν αντέχουν άλλο, έχουμε 
αυτήν την καμήλα και….καταλαβαί-
νετε…». Τον διακόπτει αμέσως ο διοι-
κητής τρελαμένος από αυτό που άκουσε 
και φωνάζει: «Ντροπή να λες τέτοια 
πράγματα. Την καμήλα την παίρνω υπό 
την προστασία μου» και διέταξε και 
έφτιαξαν ένα στάβλο έξω από το κατά-
λυμα του. Την έβαλαν εκεί και δεν τη 
ξανά ακούμπησε κανένας, παρά μόνο 

για να την ταΐζουν και να την πλένουν.
Ο χρόνος όμως περνούσε βασανιστικά 
στο στρατόπεδο ακόμα και για τον διοι-
κητή που μετά από 8 μήνες δεν άντεξε 
άλλο και πήγε σ τον σ τάβλο με την 
καμήλα και έμεινε εκεί όλο το βράδυ. 
Το πρωί μετανιωμένος που πήρε την 
καμήλα από τους στρατιώτες φωνά-
ζει τον αξιωματικό και του λέει: «Μπο-
ρείς να πάρεις την καμήλα και να την 
πας εκεί που ήταν όταν ήρθα». Και ο 
αξιωματικός όλο χαρά του λέει: «Κύριε 
διοικητά, μπορώ να είμαι εγώ ο πρώτος 
που θα την καβαλήσω για να πάω στο 
διπλανό χωριό με την ιερόδουλη;».

Ήταν ένας Αμερικανός, ένας Έλληνας και 
ένας Αφγανός και ταξίδευαν με αερο-
πλάνο. 
Σε κάποια στιγμή περνάει η αεροσυνο-
δός και ρωτάει τον Αμερικάνο:..
 – Θα πάρετε κάτι; – Ένα ουίσκι με πάγο, 
απαντάει εκείνος. 
Ρωτάει τον Έλληνα. 
– Ένα ούζο με πάγο, αποκρίνεται. 
Ρωτάει τέλος τον Αφγανό και εκείνος 
απαντά: 
– Τίποτα ευχαριστώ. Σε λίγο θα οδη-
γήσω!

ΚΡΙΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες σας θα ικανοποιηθούν, 
καθώς θα προκύψουν ευκαιρίες για αξιόλο-
γες συνεργασίες. Επειδή οι αποφάσεις που 
θα πάρετε τώρα μπορεί να επηρεάσουν τα 
συμφέροντά σας για μεγάλο διάστημα, να 
είστε συγκροτημένοι και να μην παρασύ-
ρεστε. Αν σκοπεύετε πραγματικά να αφο-
σιωθείτε στην εργασία σας, τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να κάνετε εύστοχες 
κινήσεις και να εδραιώσετε όσα έχετε κατα-
κτήσει.

ΤΑΥΡΟΣ
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περι-
μένετε ανταλλάγματα από την υπερβο-
λική προσφορά σας στους άλλους. Πρώτα, 
όμως, πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε 
μόνο γιατί το αισθάνεστε πραγματικά. Ηρε-
μήστε και ξεκουραστείτε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες πίεση, 
άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για να τα 
προλάβετε όλα την τελευταία στιγμή και δεν 
προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την έντονη 
κατάσταση, έρχονται να προστεθούν οι 
κινήσεις φίλων και γνωστών οι οποίοι έστω 
και άθελά τους προσπαθούν να σας 
τραβήξουν την προσοχή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Δεν χρειάζεται αυτή την 
περίοδο να αγωνιάτε 
για τις υπαρξιακές ανα-
ζητήσεις σας διότι σπά-
νια τα άτομα που έχουν 
γεννηθεί στο ζώδιό σας 
έχουν χάσει το δρόμο 
τους στη ζωή. Βέβαια 
έχετε ορισμένες υποχρεώ-
σεις και πολύ σωστά σκέπτε-
στε ότι δεν μπορείτε να τις αγνο-
ήσετε. Όμως, δεν ξέρω πόσο έχετε κατα-
φέρει να εμβαθύνετε στη χρησιμότητα 
ορισμένων σχέσεών σας ξεκινώντας από 
τον πολύ στενό σας κύκλο, μέχρι και τους 
συνεργάτες σας. 

ΛΕΩΝ
Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας αναμένο-
νται φιλονικίες με τους ανωτέρους σας. Γενικά 
για κάθε είδους σχέδια, συμφωνίες ή εγκρί-
σεις, θα υπάρξουν εμπόδια και καθυστερή-
σεις. Ακόμα κι αν περιμένατε κάποια χρή-
ματα, αυτά θα καθυστερήσουν, για αυτό θα 
πρέπει να κάνετε οικονομίες. Αυτή η εποχή 
εφιστά την προσοχή σας στα έξοδα και επι-
βάλλει πολύ προσεχτική διαχείριση των οικο-
νομικών σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλλαγές επι-
σκέψεων με φιλικά ή συγγενικά σας πρό-
σωπα και συζητήσεις που ίσως καταλή-
ξουν στο να αποφέρουν μία συνεργασία, 
θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της περι-
όδου. Είναι σκόπιμο να προωθήσετε δυνα-
μικά τις οικονομικές σας υποθέσεις και να 
ανακτήσετε τις ισορροπίες σας σε αυτόν 
τον τομέα. 

ΖΥΓΟΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ σκέ-
ψεις επαγγελματικής και οικονομικής φύσης 
θα σας απασχολήσουν έντονα. Αποφύγετε 
οικονομικού τύπου διευθετήσεις γιατί 
υπάρχει κίνδυνος μπερδέματος. Δείξτε 
σύνεση και υπευθυνότητα στη δουλειά σας 
για να μη δημιουργηθούν παρατράγουδα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις και δια-
σκέδαση. Βγείτε έξω, χαρείτε και απολαύ-
στε την. Αποφύγετε οικονομικές συναλ-
λαγές και διασκεδάστε με αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας με 
ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρξουν 
μικροανατροπές σε ραντεβού σας. Οργα-
νώστε το χώρο της δουλειάς σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικογε-
νειακού σας περιβάλλοντος… Μειώστε 
το άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτοποιή-
σει κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή οφεί-
λετε απλήρωτους λογαριασμούς στο δημό-
σιο, φροντίστε να τους εξοφλήσετε έγκαιρα. 
Στον επαγγελματικό τομέα τα πράγματα 
μιλούν από μόνα τους. Είστε πολύ ευχαρι-

στημένοι και έχετε κάθε λόγο γι’ αυτό. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ορισμένοι, μπορεί να 

πιεστείτε γ ια κάποια 
πληρωμή ή για κάτι 
που θέλετε να απο-
κ τ ήσ ε τ ε .  Κάποιο ι 
άλ λοι,  μπορε ί  να 
απογοητευθείτε από 

τ ην  σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά 
ενός αγαπημένου σας 

ανθρώπου. Οι συνθήκες 
ίσως φέρουν μια ξαφνική 

αλλαγή στην εργασία σας, που 
παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι μάλ-

λον για το καλό σας. Μη σταματήσετε τις 
προσπάθειές σας για τους επαγγελματι-
κούς σας στόχους και προσπαθήστε να διε-
ρευνήσετε την κοινωνική σας δραστηρι-
ότητα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδικήσεις, 
προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας το έδα-
φος, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξε-
λίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρωπος μπο-
ρεί να γίνει αφορμή για να στεναχωρη-
θείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντιμε-
τωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα. 
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και χρειάζονται 
σωστές κινήσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Διανύουμε μία περίοδο που καλό θα είναι 
να αποφύγετε με κάθε τρόπο να πάρετε 
αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα. Διώξτε 
το άγχος που σας διακατέχει από την καθη-
μερινότητά σας. Προς το τέλος της περιό-
δου θα έχετε επιτυχίες στα επαγγελματικά 
σας. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις θα 
χαλαρώσουν και θα γίνουν πιο εποικοδο-
μητικές. 
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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

Λίνδος

Αθήνα δεκαετία 
1950  3ης 

Σεπτεμβρίου

Πανεπιστημίου 
δεκαετία ‘50

Γάμοι Κωνσταντίνου 
- Άννα Μαρίας 18 

Σεπτ 1964

Σφουγγαράδες , δεκαετία 
1960

Στα Μετέωρα

Κάστρο της Μεθώνης 
(φωτογραφία του 1981)

Το λιμάνι της Πάτρας 
την δεκαετία του 

1930

Οδός Λεχαιού 
Κόρινθος 1973
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Πριγκίπισσα του Ιονίου. Η 
Πάργα. Γοητευτική, μοναδική, 
μυστηριώδης. Ένας πανέμορφος 
παραδοσιακός οικισμός χτισμένος 
αμφιθεατρικά στις παρυφές του 
Ενετικού κάστρου με μακραίωνη 
ιστορία και ποικίλες φυσικές 
ομορφιές.

Η 
Πάργα είναι παραθαλάσσια κω-
μόπολη που βρίσκεται στο βο-
ρειοδυτικό τμήμα του νομού 
Πρέβεζας της άλλοτε επαρχίας 

Μαργαριτίου. Είναι κτισμένη αμφιθεατρι-
κά επί του γήλοφου Πεζόβολος σε υψόμε-
τρο 139 μ. και έως τα παράλια του Ιόνιου 
Πελάγους. Έχει πληθυσμό 2.415 κατοί-
κους. Αποτελεί ιστορική έδρα του δήμου 
Πάργας ενώ η δημοτική ενότητα Πάργας 
έχει πληθυσμό 3.904 κατοίκους (Απογρα-
φή 2011). Έδρα του δήμου είναι το Καναλ-
λάκι, αλλά η Πάργα αποτελεί οικονομικό, 
εμπορικό και τουριστικό κέντρο της περι-
οχής. Στην δημοτική κοινότητα ανήκουν 
οι τοπικές κοινότητες Αγιάς, Ανθούσας, 
Λιβαδαρίου.
Σήμερα η Πάργα αποτελεί το πιο πολυσύ-
χναστο τουριστικό θέρετρο της περιοχής. 
Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν οι παρα-
λίες Κρυονέρι, Πίσω Κρυονέρι (εντός 
του οικισμού της Πάργας), ο Βάλτος και 
το Σαρακήνικο στα δυτικά, ο Λίχνος και 
ο Αϊ Γιαννάκης στα ανατολικά. Απέναντι 
ακριβώς από την πόλη υπάρχει το γρα-
φικό Νησί της Παναγιάς στο οποίο είναι 
κτισμένη εκκλησία καθώς και μεσαιωνικά 
ενετικά και γαλλικά κτίσματα. Αποτελεί 
τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό 
της Ηπείρου. Είναι χτισμένη στις παρυ-
φές του ενετικού κάστρου και είναι εμφα-
νώς επηρεασμένη από την επτανησιακή 
αρχιτεκτονική. Παλαιότερα η Πάργα ήταν 
επίσης γνωστή από τα εκλεκτά κίτρα που 
παράγονταν στη γύρω περιοχή, τα λεγό-
μενα «εβραϊκά κίτρα», που εξάγονταν 
στην Ευρώπη και Αμερική.

Κάστρο της Πάργας
Το Κάστρο της Πάργας βρίσκεται πάνω σ’ 
έναν λόφο ακρωτήριο, στην είσοδο του 
λιμανιού της πόλης. Η ανάγκη για προ-
στασία της πόλης από τους επιδρομείς της 
θάλασσας, ώθησε τους εκάστοτε κατα-
κτητές να κατασκευάσουν οχυρώσεις 
στο σημείο αυτό, που ωστόσο κατεδαφί-
στηκαν από τον Μπαρμπαρόσα το 1537. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν το κάστρο 
ξαναχτίστηκε με τη βοήθεια των Ενετών, 
ωστόσο καταστράφηκε από τους Τούρ-
κους πριν καν ολοκληρωθεί. Το 1792 χτί-
ζεται για τρίτη και τελευταία φορά και 
πάλι με τη βοήθεια των Ενετών και μένει 
απόρθητο μέχρι το 1819, όταν η Πάργα 
πουλήθηκε στους Τούρκους και στα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας, ο Αλή Πασάς το 
ενίσχυσε ακόμη περισσότερο. Το Κάστρο 
της Πάργας παρέμεινε απόρθητο και απο-
τέλεσε προπύργιο των Σουλιωτών και των 
Παργινών που μάχονταν για την ελευθε-
ρία. Έξω από το κάστρο υπήρχαν οκτώ 

πύργοι σε διάφορες θέσεις, με τρόπο που 
να είναι απυρόβλητοι από τη θάλασσα. 
Στην τοξωτή πύλη της εισόδου διακρίνο-
νται ο φτερωτός λέων του Αγίου Μάρκου, 
το όνομα “ΑΝΤΟΝΙΟ CERVASS 1764”, 
εμβλήματα και επιγραφές της εποχής του 
Αλή Πασά. Η αρτιότητα του σχεδίου αμύ-
νης είναι εμφανής από την οργάνωση 
των εγκαταστάσεων που κατασκευάστη-
καν και περιλάμβαναν αίθουσες πυροβο-
λείων, ισχυρούς προμαχώνες με θυρίδες 
πυροβόλων, θυρίδες ελαφρών όπλων, 
φυλακές και στρατώνες, ενώ εικάζεται ότι 
υπάρχει ακόμα και κρυφή δίοδος προς τη 
θάλασσα. Το κάστρο είναι προσβάσιμο 
από τα στενά δρομάκια και σκαλοπατάκια 
που οδηγούν σε αυτό από το λιμάνι. Εντός 
του λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας και 
ένα καφέ-αναψυκτήριο, ενώ στα δύο κτί-
ρια που έχουν ανακατασκευαστεί, συχνά 
φιλοξενούνται θεατρικές παραστάσεις.

Κάστρο του Αλή Πασά
Το Κάστρο του Αλή Πασά βρίσκεται 
σε ένα ύψωμα ανάμεσα από τα χωριά 
Ανθούσα και Αγιά, 5 χιλιόμετρα βόρεια 
της Πάργας. Πρόκειται για ένα ογκώδες 
και επιβλητικό κτίριο, που χτίστηκε το 
1814 υπό την εποπτεία του Ιταλού μηχα-
νικού Monteleone, με στόχο να αποτε-
λέσει το ορμητήριο του Αλή Πασά κατά 
την πολιορκία της Πάργας. Το Κάστρο 
έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση, 
ζωντανεύοντας τις εικόνες της εποχής 
εκείνης στους επισκέπτες του. Κατά την 
περιήγησή σας θα δείτε τις υπόγειες δεξα-
μενές, την πυριταποθήκη και τα δωμάτια 
του Αλή Πασά, με το τζάκι και τα ερμά-
ρια. Στη βόρεια πλευρά του υπάρχουν 
δύο προμαχώνες και ζεματίστρα για να 
προστατεύουν την είσοδο. Σώζονται επί-
σης και τμήματα του περίδρομου, με απο-
μεινάρια από ρωσικά και αγγλικά πυρο-
βόλα. Η τοποθεσία προσφέρει μία εκπλη-
κτική θέα στα νησιά του Ιονίου και μία 
καλή ιδέα είναι να το επισκεφθείτε με 
το τρενάκι που ξεκινάει από την παρα-

λία της Πάργας, που δίνει τη δυνατότητα 
μιας απολαυστικής διαδρομής. Τις νύχτες 
το κάστρο φωτίζεται, προσφέροντας ένα 
φαντασμαγορικό θέαμα.

Παραλίες της Πάργας
Η διασημότερη παραλία της Πάργας, είναι 
αναμφισβήτητα ο Βάλτος, μία τεράστια 
αμμώδης παραλία που βρίσκεται πίσω 
από το Κάστρο, με οργανωμένες υποδο-
μές και θαλάσσια σπορ και συγκεντρώ-
νει την πλειονότητα των επισκεπτών. 
Για μία γρήγορη βουτιά ενδεικνύεται 
το Κρυονέρι, μία μικρή καθαρή αμμου-
διά, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο της 
Πάργας ενώ λίγο παρακάτω βρίσκεται η 
ήσυχη παραλία του Πίσω Κρυονερίου. 
Στα 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάργας 
βρίσκεται η παραλία Λίχνος, μέσα σ’ ένα 
καταπράσινο περιβάλλον και δύο μικρά 
θαλάσσια σπήλαια, ιδανικά για εξερεύ-
νηση και 3 χιλιόμετρα παρακάτω βρί-
σκεται ο κόλπος του Άη Γιαννάκη, όπου 
βρίσκεται μία υποβρύχια πηγή με γλυκό 
νερό. Το Σαρακίνικο στα 19 χιλιόμετρα 
από την Πάργα είναι μία οργανωμένη 
παραλία με ψιλή άμμο και πεντακάθαρα 
νερά, που προσφέρεται για ήσυχες δια-
κοπές.

Νησάκι της Παναγίας
Το καταπράσινο αυτό νησάκι βρίσκεται 
ακριβώς μπροστά στο λιμάνι της Πάργας, 
σε μία πολύ μικρή απόσταση, την οποία 
μπορείτε να διανύσετε ακόμη και κολυ-
μπώντας. Το Νησάκι της Παναγίας οφείλει 
το όνομά του στην εκκλησία της Παναγίας 
με το χαρακτηριστικό της καμπαναριό, 
που βρίσκεται εκεί. Στο ψηλότερο σημείο 
του νησιού υπάρχει ένα πανέμορφο Γαλ-
λικό κάστρο, που χτίστηκε από τους Γάλ-
λους κατακτητές το 1808 κατά την παρα-
μονή τους εδώ (1797- 1814), προκειμένου 
να ελέγχουν τα μικρά πλοία στο λιμάνι, 
που δεν ήταν ορατά από το κάστρο. Από 
το κάστρο αυτό έχει διασωθεί ο περίβο-
λος, η πύλη και το φρούριο, όλα πνιγμένα 

στο πράσινο του νησιού.

Ζάλογγο
Ο λεγόμενος «Χορός του Ζαλόγγου» 
αποτελεί ένα από τα συγκλονιστικότερα 
περιστατικά της σύγχρονης ιστορίας της 
χώρας μας. Το 1803, μετά τη συνθήκη που 
σύναψαν με τον Αλή Πασά, οι Σουλιώ-
τες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τον 
τόπο τους. Ο Αλή Πασάς όμως, αθέτησε 
το λόγο του και καταδίωξε τους Σουλιώ-
τες, φτάνοντας μέχρι τη Μονή του Ζαλόγ-
γου, όπου είχαν καταφύγει τα γυναικό-
παιδα. Μπροστά στον κίνδυνο της αιχ-
μαλωσίας και των εξευτελισμών, 63 Σου-
λιώτισσες πραγματοποίησαν μία ομαδική 
αυτοκτονία, πέφτοντας από το βράχο 
«Στεφάνι» εν χορώ, αφού πρώτα έριξαν 
τα βρέφη που είχαν στην αγκαλιά τους. 
Οι φήμες του συγκινητικού περιστατικού 
έφτασαν σε όλη την Τουρκοκρατούμενη 
Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, κερδίζο-
ντας το θαυμασμό και τη συμπαράσταση 
στους υπόδουλους Έλληνες. Σήμερα ένα 
επιβλητικό μνημείο μήκους 18 μέτρων 
και ύψους 13 μέτρων στέκει πάνω σε μία 
λιθόχτιστη βάση και απεικονίζει 6 αφαι-
ρετικές μορφές Σουλιωτισσών, κατα-
σκευασμένες από σκυρόδεμα επενδεδυ-
μένο με ασβεστολιθικούς όγκους. Πια-
σμένες χέρι-χέρι, οι γυναικείες μορφές 
μεγεθύνονται κλιμακωτά και στην άκρη 
του γκρεμού γιγαντώνονται, θέλοντας 
έτσι να δοθεί ο συμβολισμός της θυσίας 
των γυναικών αυτών και της αγάπης που 
έτρεφαν για την ελευθερία, σε σημείο να 
θυσιάσουν τους εαυτούς τους, αλλά και 
τα παιδιά τους. Το μνημείο κατασκευά-
στηκε το 1961 και αποτελεί έργο του γλύ-
πτη Γεώργιου Ζογγολόπουλου και του 
αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού. Βρί-
σκεται κοντά στον οικισμό Καμαρίνα, στα 
29 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα και ο επι-
σκέπτης μπορεί να φτάσει στο μνημείο 
αφού ανέβει 410 σκαλοπάτια, που έχουν 
αφετηρία το μοναστήρι του Αγίου Δημη-
τρίου.

Πάργα: το «νησί» της Ηπείρου!
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Το νέο μουσείο 
εγκαινιάστηκε από την 
Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  Λίνα Μενδώνη

Σ
ημαντικά ευρήματα από 
όλη τη Θράκη στεγάζο-
νται πλέον στο νέο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο της Αλε-

ξανδρούπολης που εγκαινιάστη-
κε από την Υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. 
Τα εκθέματα του μουσείου αφη-
γούνται την ιστορία της περιοχής, 
από τους προϊστορικούς έως και 
τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Περισσότερα από 1000 αρχαία 
αντικείμενα, αγγεία πήλινα, γυά-
λινα, χάλκινα και αργυρά, νομί-
σματα, γλυπτά και ταφικές στή-
λες, όπλα, περίτεχνα κοσμήματα, 
ειδώλια, εργαλεία και αντικεί-
μενα καθημερινής χρήσης, καλύ-
πτουν μια μακρά περίοδο, από 
την 6η προχριστιανική χιλιετία, 
έως τον 4ο αι. μ.Χ. Την παρουσί-
αση των εκθεμάτων συνοδεύουν 
βιντεοπροβολές και ψηφιακές 
πολυμεσικές εφαρμογές.
Η Λίνα Μενδώνη στον χαιρετι-
σμό της σημείωσε: «Αποδίδομε 
σήμερα στην πόλη  το Αρχαιολο-
γικό Μουσείο  Αλεξανδρούπο-
λης, ένα εμβληματικό τοπόσημο, 
που θα προβάλλει και θα διδά-
σκει  την ιστορία και τον πολιτι-

σμό της Περιφερειακής Ενότη-
τας  Εβρου. Η πολιτική μας,  που 
χαράξαμε στο Υπουργείο Πολι-
τισμού, ήδη από τις αρχές του 
2000, ήταν κάθε  πρωτεύουσα 
νομού να έχει το δικό της αρχαιο-
λογικό μουσείο: Ένα χώρο πολιτι-
σμού, παιδείας, ψυχαγωγίας, κοι-
νωνικής συνεύρεσης  και παράλ-
ληλα, ένα αναπτυξιακό εργαλείο 
για την κάθε περιοχή. Η ίδρυση 
και λειτουργία του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου στην Αλεξαν-
δρούπολη αποτέλεσε  αίτημα της 
τοπικής κοινωνίας από τη δεκα-
ετία του ’70. Σήμερα μετά από 

σχεδόν πενήντα χρόνια γίνε-
ται πραγματικότητα. Το κτήριο, 
συνολικής δόμησης 2000 τ.μ. 
και προϋπολογισμού έξι εκα-
τομμυρίων ευρώ, ολοκληρώ-
θηκε το 2016. Η μόνιμη έκθεση 
του Μουσείου, προϋπολογισμού 
2.885.268 ευρώ, χρηματοδοτή-
θηκε από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανταγωνισ τικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 
2014-2020». Η άριστη συνεργα-
σία μας  με την Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης 
δημιουργεί έργα Πολιτισμού, που 
αναδεικνύουν το πολιτιστικό μας 

απόθεμα και προβάλλουν  την 
ταυτότητά μας. Παράλληλα, δημι-
ουργούμε πόλους έλξης, πυρήνες 
ανάπτυξης, ώστε τα έργα αυτά να 
είναι ανταποδοτικά στην τοπική, 
στην περιφερειακή, στην εθνική 
οικονομία. Αυτό το εμβληματικό 
Μουσείο θα επιτελέσει άριστα 
τον σκοπό του, όταν η τοπική κοι-
νωνία το αγκαλιάσει, το αγαπή-
σει, το θεωρήσει μέρος της κοι-
νωνικής της ζωής. Μαθαίνοντας 
την Ιστορία και το παρελθόν μας, 
οπλιζόμαστε στο παρόν, δημιουρ-
γώντας ένα ευοίωνο και συστημα-
τικά σχεδιασμένο μέλλον».

Ν
α διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στον 
λαϊκό μουσικό πολιτισμό με τη σύγ-
χρονη καλλιτεχνική δημιουργία επι-
χειρεί το Tinos World Music Festival, 

που θα πραγματοποιηθεί την 1η, 2 και 3 Ιουλίου, 
μέσα από το νέο, τριετή κύκλο μουσικής δημι-
ουργίας με τον τίτλο «Μετασχηματισμοί».
Το Tinos World Music Festival εγκαινιάστηκε το 
2013 στο νησί της Τήνου και διοργανώνεται από 
το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και το Δημιουρ-
γικό Μουσικό Νησί. Έχει φιλοξενήσει πάνω από 
100 μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό και το έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες 
θεατές από διάφορα μέρη του κόσμου. Καλλιτε-
χνική διευθύντρια του φεστιβάλ είναι η Μάρθα 
Μαυροειδή. 
Με τον κύκλο εκδηλώσεων «Μετασχηματισμοί» 
το φεστιβάλ στοχεύει να αναδείξει τη νέα μου-
σική κοινότητα που αναπτύσσεται γύρω από 
τις παραδοσιακές μουσικές της Ελλάδας και 
της Ανατολικής Μεσογείου, αναζητώντας νέους 
τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Δεξιοτέχνες 
παραδοσιακών οργάνων που εξελίσσουν τις 
τεχνικές των οργάνων τους, μετασχηματίζουν 
τα παραδοσιακά μουσικά ιδιώματα δημιουργώ-
ντας νέα μουσικά είδη, σφραγίζοντας το αποτέ-

λεσμα ο καθένας με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική 
του ταυτότητα. Οι μουσικοί αυτής της κοινότητας 
σπάνια έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους σε έναν θεσμό αφιερωμένο σε 
αυτά τα είδη.
Ο κύκλος «Μετασχηματισμοί» θα αποτελείται 
από τρεις διαφορετικές εκδόσεις του φεστιβάλ 
(Μετασχηματισμοί Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), σε τρεις διαδοχικές 
χρονιές (2022, 2023, 2024) και θα περιλαμβά-
νει συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις σε διά-

φορες τοποθεσίες της Τήνου. Στόχος του τριε-
τούς κύκλου είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα 
στην οποία νέες μουσικές τάσεις θα συνομιλή-
σουν μεταξύ τους μέσα από μουσικές συμπρά-
ξεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και 
θα συναντηθούν με ένα ευρύ κοινό, δημιουργώ-
ντας ένα μουσικό δίκτυο το οποίο περιλαμβά-
νει τόσο την τοπική κοινωνία της Τήνου και των 
κοντινών νησιών όσο και ένα διαρκώς αυξανό-
μενο κοινό από άλλα μέρη της Ελλάδας.

Πέθανε ο 
Κωνσταντίνος 
Τζούμας 

Σ
ε ηλικία 78 ετών απεβί-
ωσε ο ηθοποιός, συγ-
γραφέας και ραδιοφω-
νικός παραγωγός Κων-

σταντίνος Τζούμας.
Ο γνωστός ηθοποιός, έδινε 
μάχη εδώ και αρκετά χρόνια 
με τον καρκίνο τον οποίο είχε 
καταφέρει να ξεπεράσει.
Γεννήθηκε το 1944 στον Πει-
ραιά και μεγάλωσε στο Πασα-
λιμάνι και την Αθήνα ως μέλος 
μιας αστικής οικογένειας. Στα 
15 του έχασε τη μητέρα του και 
στα 18 του ξεκίνησε να σπου-
δάζει ηθοποιός στη Σχολή 
Θεοδοσιάδη. Ενώ παρακολου-
θούσε μαθήματα χορού στη 
σχολή της Ζουζούς Νικολούδη, 
αρχές δεκαετίας του ’70 εγκα-
ταστάθηκε στην Νέα Υόρκη με 
σκοπό να γίνει χορευτής. Μπο-
ρεί να μην κατάφερε να γίνει 
χορευτής, αλλά έμεινε τέσ-
σερα στο Μανχάταν κερδίζο-
ντας πολλές εμπειρίες.
Επέστρεψε στην Αθήνα το 
1975 όπου και έπαιξε σε ται-
ν ίες και παραστάσεις της 
γενιάς του που άφησαν εποχή. 
Στις δύο πιο χαρακτηριστικές 
του Νίκου Νικολαϊδη «Γλυ-
κιά Συμμορία» και «Τα κου-
ρέλια τραγουδάνε ακόμα», 
στον «Δράκουλα των Εξαρ-
χείων» του Νίκου Ζερβού, 
στους «Απέναντι» του Γιώργου 
Πανουσόπουλου, στο «Ρεμπέ-
τικο» του Κώστα Φέρρη, αλλά 
και στο «Happy day», στο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-
1927» και «Ακροπόλ» του 
Παντελή Βούλγαρη. Στο τελευ-
ταίο ως συμπρωταγωνιστής 
με τον Λευτέρη Βογιατζή. Η 
κινηματογραφική του καριέρα 
έκλεισε το 2017 με το «Γυναί-
κες που περάσατε από δω» 
του Σταύρου Τσιώλη.
Είχε πει χαρακτηριστικά σχο-
λιάζοντας τον εαυτό του: «Το 
δήθεν εμπεριέχει μια παρά-
σταση. Δίνεις μια παράσταση 
για τους άλλους, για να δείξεις 
ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό 
που νομίζεις ότι είσαι, γιατί 
δεν αντέχεις αυτό που είσαι. 
Πάρα πολλά όμορφα πράγ-
ματα, όμως, ξεκίνησαν από 
κάτι δήθεν, για να καταλήξουν 
σε κάτι ουσιαστικό».

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης: Τα αρχαία 
ευρήματα της Θράκης απέκτησαν νέα στέγη 

Tinos World Music Festival: Έρχεται τον Ιούλιο με 
παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κ
αλό πρόσωπο έδειξε ο Ολυμπιακός στο τέ-
ταρτο φιλικό επί αυστριακού εδάφους. Οι 
ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την 
δυνατή Σλάβια Πράγας, σ’ ένα παιχνίδι που 

το ντεμπούτο τους έκαναν οι Αμπουμπακάρ Καμαρά 
και Φίλιπ Ζινκερνάγκελ.
Οι ερυθρόλευκοι που είχαν το πάνω χέρι στο α’ 
μέρος άνοιξαν το σκορ με τον Ρέαμπτσουκ στο 34’, 
αλλά ο Ούσου ισοφάρισε στο 43’. Στο β’ μέρος ήταν 
η ώρα των αλλαγών, με τον ρυθμό να πέφτει.

Ο Ρέαμπτσουκ άνοιξε το 
σκορ, ισοφάρισε η Σλάβια 
πριν απ’ το ημίχρονο
Ο Πέδρο Μαρτίνς παρέταξε την 
ομάδα του με 4-2-3-1. Ο Τζο-
λάκης βρισκόταν κάτω από την 
εστία, με τους Μανωλά, Μπα-
γκαλιάνη, Ρέαμπτσιουκ, Άβιλα 
μπροστά του. Ο Εμβιλά, ο Αγκι-
μπού και ο Κούντε κινούνταν στον 
άξονα. Ραντζέλοβιτς και Μασούρας 
στα εξτρέμ, με τον Αραμπί στην κορυφή.
Το ματς είχε ρυθμό από τα πρώτα λεπτά, με 
τις δύο ομάδες να πιέζουν ψηλά. Σταδιακά ο Ολυμπι-
ακός έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του και κυκλοφο-
ρούσε. Στο 15’ οι ερυθρόλευκοι έχασαν καλή ευκαι-
ρία. Ο Κούντε συνεργάστηκε με τον Αραμπί, με τον 
Μασούρα στη συνέχεια να φεύγει από τα αριστερά 
και να μοιράζει στον Αγκιμπού Καμαρά. Βρέθηκε 
απέναντι από τον κίπερ της Σλάβια αστόχησε, όμως 
αστόχησε.
Οι ερυθρόλευκοι πίεζαν και στο 34ο λεπτό πήραν 
αυτό που δικαιούνταν. Ο Κούντε δοκίμασε το σουτ 
εκτός περιοχής, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, ο 
Ρέαμπτσιουκ σε κενή εστία πήρε το ριμπάουντ και 
σκόραρε. Ο Καμερουνέζος μάλιστα ήταν εκείνος που 
είχε δώσει την πάσα στον Μολδαβό και στη συνέχεια 
έκανε την κίνηση προς την περιοχή.
Η Σλάβια μετά το γκολ του Ολυμπιακού αύξησε την 
πίεσή της και στο 43ο λεπτό ισοφάρισε. Ο Ούσου 
σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Κού-
ντε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 
1-1.

Ντεμπούτο Αμπουμπακάρ - Ζινκερνά-
γκελ, χαμηλότερος ρυθμός
Στο δεύτερο μέρος οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν με 
τρεις αλλαγές. Ο Σισέ πέρασε αντί του Μπαγκα-
λιάνη, ο Καρβάλιο στη θέση του Ραντζέλοβιτς και 
ο Ανδρούτσος αντικατέστησε τον Άβιλα. Ο Ολυμπι-
ακός δημιούργησε την πρώτη του καλή στιγμή στο 
52ο λεπτό με πλασέ του Μασούρα που απέκρουσε ο 
Μαντούζ. Μία φάση που ήταν αποτέλεσμα της υψη-

λής πίεσης των παικτών του Μαρτίνς.
Στο 60ο λεπτό ο Πορτογάλος κράτησε 

μονάχα τον Τζολάκη στον αγωνιστικό 
χώρο και η ενδεκάδα διαμορφώθηκε 
ως εξής: Τζολάκης, Ανδρούτσος, 
Σισέ, Παπαδόπουλος, Κούτρης, 
Κανέ, Μπουχαλάκης, Καρβάλιο, 
Ζινκερνάγκελ, Τικίνιο, Αμπουμπα-
κάρ Καμαρά σε σχηματισμό 4-4-2.
Στο 63’ οι ερυθρόλευκοι έχασαν 

ευκαιρία με σουτ του Τικίνιο μέσα 
στην περιοχή, έπειτα από κεφα-

λιά-πάσα του Ζινκερνάγκελ από τα αρι-
στερά. Ο ρυθμός του παιχνιδιού μετά τις 

πολλές αλλαγές επηρεάστηκε και οι ευκαιρίες 
ήταν λίγες. Ο Αμπουμπακάρ ερχόταν πιο πίσω στον 
αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει, με τον Ζινγκερνά-
γκελ να είναι επίσης κινητικός.
Στο 81’ η Σλάβια επιχείρησε να γίνει επικίνδυνη, με 
πλασέ του Έβερτον εκτός περιοχής, αλλά ο Τζολά-
κης δεν απειλήθηκε. Στο 87ο λεπτό οι ερυθρόλευκοι 
είχαν νέα καλή στιγμή με σουτ του Ανδρούτσου που 
έφυγε άουτ. Το 1-1 δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να 
δείχνει γι’ ακόμη ένα φιλικό καλό πρόσωπο.

Έρχεται ο Βρσάλικο
Έπειτα από τρία χρόνια στη Μαδρίτη, ο Σίμε Βρσά-
λικο, είναι έτοιμος για τον επόμενο βήμα στην 
καριέρα του, το οποίο τον φέρνει στον Πειραιά και 
τον Ολυμπιακό.
Με ανάρτηση στα social media η Ατλέτικο αποχαι-
ρέτησε τον Κροάτη αμυντικό, ευχαριστώντας τον για 
τον επαγγελματικό που υπέδειξε καθ’ όλη τη θητεία 
του στην ομάδα και του ευχήθηκε παράλληλα, καλή 
τύχη στο νέο κεφάλαιο.

Ισόπαλο 1-1 έληξε το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Αυστρία με αντίπαλο τη Σλάβια στο 
ανεπίσημο ντεμπούτο των Αμπουμπακάρ Καμαρά και Φίλιπ Ζινκερνάγκελ

Σλάβια Πράγας - Ολυμπιακός Σλάβια Πράγας - Ολυμπιακός 
1-1: Ισοπαλία με καλό πρόσωπο 1-1: Ισοπαλία με καλό πρόσωπο 
και ντεμπούτο Καμαρά και και ντεμπούτο Καμαρά και 
ΖινκερνάγκελΖινκερνάγκελ

Προετοιμασία
ΠΑΟΚ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 4-0: 
Υπερηχητικός ο Δικέφαλος 
στο πρώτο φιλικό στην 

Ο Λουτσέσκου χρησιμοποίησε στο βασικό σχήμα τέσσερα εκ των 
μεταγραφικών αποκτημάτων στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι. Βασι-
κοί ξεκίνησαν οι Κάργας, Ντάντας, Ράφα Σοάρες και Κουαλιάτα, ενώ 
στο βασικό σχήμα και ο Παναγιώτου στο πλάι του Κάργα, στο κέντρο 
της άμυνας. Το παιχνίδι είχε αργό ρυθμό, καθώς και ο ΠΑΟΚ είναι στα 

πρώτα βήματα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του, ενώ η Γκόου 
Αχέντ Ιγκλς έδωσε το πρώτο της δυνατό φιλικό.
Η πρώτη που απείλησε στο παιχνίδι ήταν η Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Ο Κάιπερς 
τροφοδότησε τον Μπέρντεν στο ημικύκλιο της περιοχής, αυτός έκανε ένα 
ωραίο φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων, ωστόσο οι Ολλανδοί σταδιακά ανέβασαν την απόδοσή τους. Στο 27’ 
ο Ρόμενς εκτέλεσε ένα δυνατό φάουλ εκτός περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε 
άουτ. Δύο λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα με τον Ολιβέιρα και πήρε 
κεφάλι στο σκορ. Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά του Σάστρε να απειλήσει, 
έπειτα από ωραία συνεργασία, ωστόσο το σουτ του πέρασε άουτ. Τελευ-
ταία τελική στο ημίχρονο έγινε στο 36ο λεπτό, με μια κεφαλιά του Μπερνέν, 
η οποία κατέληξε άουτ.

Άλλαξε όλη την ενδεκάδα ο Λουτσέσκου στο δεύτερο μέ-
ρος
Πάγια τακτική του Ρουμάνου τεχνικού είναι να αλλάζει ολόκληρη την ενδε-
κάδα στην ανάπαυλα των φιλικών. Αυτό έκανε και σε αυτό το παιχνίδι, χρη-
σιμοποιώντας μεταξύ άλλων τον Αντρέ Ρικάρντο, ο οποίος έκανε ντεμπούτο.
Ο μόνος από τις μεταγραφές που δεν χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Ντομινίκ 
Κοτάρσκι. Φυσικά χρησιμοποιήθηκαν και οι Ταλιχμανίδης, Κουλιεράκης, 
Κωνσταντέλιας και Τσαούσης.

Ανέβασε στροφές στο δεύτερο και καθάρισε τους Ολλαν-
δούς
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και βρήκε το δεύτερο γκολ, 
έστω και με αυτογκόλ, έπειτα από γλυκιά σέντρα του Λευτέρη Λύρατζη.
Ο Δικέφαλος έχοντας περισσότερους «παλιούς» στο γήπεδο ανέβασε και 
την απόδοσή του, πιέζοντας την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο μεγαλύτερο κομμάτι 
του αγώνα. Οι παίκτες του Λουτσέσκου στεκόντουσαν ψηλά στο γήπεδο και 
πίεζαν, στην προσπάθεια τους να εκμεταλλευτούν τα λάθη των αντιπάλων, 
τα οποία «προκάλεσαν σε ορισμένες περιπτώσεις.
Πριν από το γκολ του ΠΑΟΚ, οι Λύρατζης και Τσαούσης, απείλησαν με δύο 
δυνατά σουτ, ωστόσο και οι δύο αστόχησαν. Την ίδια τύχη είχε και ένα 
δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια στο 61’. Μετά το δεύτερο γκολ ο Δικέφα-
λος ανέβασε στροφές και βρήκε άλλα δύο γκολ στο ματς, συνεχίζοντας να 
έχει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Από την άλλη οι Ολλανδοί απείλησαν κατά 
κύριο λόγο στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου, με κάποια επικίνδυνα 
γυρίσματα, ενώ στο 88’ ο Στάινχελ με ένα δυνατό σουτ τράνταξε το δοκάρι 
του Ταλιχμανίδη. Αυτή ήταν και η τελευταία αξιοσημείωτη στιγμή στο ματς.
Να σημειωθεί ότι άπαντες στον ΠΑΟΚ «πάγωσαν» με τον τραυματισμό του 
Λευτέρη Λύρατζη στο 82ο λεπτό. Ο Έλληνας διεθνής ακραίος αμυντικός χτύ-
πησε στον αστράγαλό του και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Μάλιστα αποσύρ-
θηκε στον πάγκο, όπου του τοποθετήθηκε πάγος.
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Σ
τον τρίτο γύρο του Wimbledon 
προκρίθηκε ο Στέφανος Τσ ι-
τσιπάς. Ο Στεφ επικράτησε 3-
0 σετ απέναντι στον Τζόρνταν 

Τόμπσον (Νο78) και σφράγισε ένα α-
πό τα μεγάλα ραντεβού του τουρνουά.
Ποιο είναι αυτό; Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
θα παίξει απέναντι στον Νικ Κύργιο, ο 
οποίος νωρίτερα ισοπέδωσε τον Κρα-
ΐνοβιτς με 3-0 σετ.
Οι δύο αθλητές έχουν βρεθεί αντιμέ-
τωποι άλλες τέσσερις φορές με τον 
Κύργιο να μετρά τρεις νίκες 
και τον Τσ ιτσ ιπά μία. 
Από αυτές μόνο μία 
έχει διεξαχθεί σε 
γρασίδι και μάλι-
σ τα είναι η πιο 
πρόσφατη.
Σ υ γ κ ε κ ρ ι -
μένα πριν από 
λ ίγε ς  ημέρε ς 
σ τ ο  Χά λ ε  ο ι 
δύο τους είχαν 
κο ν τ ρ α ρ ι σ τ ε ί 
με τον Κύργιο να 
επικρατεί 2-1 σετ 
κά νον τ α ς  μά λ ισ τ α 
ανατροπή.

Το ματς: 
Από την αρχή του σετ ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς έδειξε διάθεση να πιέσει τον 
Τόμπσον. Την πρώτη φορά γέμισε το 
service game του Αυστραλού και την 
δεύτερη κατάφερε να κάνει το break.
O 28χρονος Αυστραλός είχε θέματα με 
το σερβίς του και ο Τσιτσιπάς τα εκμε-
ταλλεύτηκε για να κάνει και δεύτερο 
break προηγούμενος με 5-2 και σ τη 
συνέχεια έκλεισε το σετ με 6-2.
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ιδανικά για 
τον Τόμπσον. Ο Αυστραλός με γρή-
γορο break προηγήθηκε με 3-1, αλλά η 
συνέχεια ανήκε απόλυτα στον Στέφανο 
Τσιτσιπά.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κατέ-

κτησε πέντε διαδοχικά games, έκανε 
δύο break και έκλεισε το σετ με 6-3 
φτάνοντας έτσι στο 2-0.
Στο τρίτο σετ οι δύο αθλητές κράτη-
σαν το σερβίς τους με σχετική ευκολία 
με τον Τσιτσιπά να δημιουργεί τριπλό 
match point στο δωδέκατο game.
Ο Νο5 στον κόσμο στις δηλώσεις του 
μετά το φινάλε του αγώνα τόνισε πως 
φέτος ν ιώθει πιο άνετα και καλά με 
το εαυτό του, πως είναι ικανοποιημέ-

νος με τ ις εμφανίσεις του, ενώ δεν 
ξέχασε να αναφέρει ότ ι η 

σ τ ήριξη  του κοινού 
παίζει καθορισ τικό 

ρόλο.

Α ν α λ υ τ ι -
κά  ο ι  δη -
λώσεις του 
Τσιτσιπά:
« Ή τ α ν  έ ν α 
π ο λ ύ  κ α λ ό 
μα τ ς  σήμερα 

και είμαι πολύ 
χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ς . 

Ο κόσμος μπήκε 
σ τ ην  ε ξ ίσ ω σ η,  ο 

κόσμος με  βοήθησε 
πολύ και με «έσπρωξε» να 

κάνω μια καλή εμφάνιση και να πάω 
στον 3ο γύρο.
Ήταν μ ία πρόκ ληση γ ια μέ να το 
Wimbledon. Φέτος ε ίναι μία εν τε-
λώς διαφορετική ιστορία συγκριτικά 
με πέρυσι. Η κίνησή μου είναι καλύ-
τερη φέτος και νιώθω πιο άνετα. Είμαι 
καλά με τον εαυτό μου όταν με βλέπω 
να παίζω έτσι. Όταν δουλεύουν όλα 
σωστά είμαι χαρούμενος».

Για τον Κύργιο δήλωσε:
 «Δεν υπάρχει κάποιος να μην ξέρει 
τον Νικ. Έχουμε ξαναπαίξει, έχουμε 
δώσει μεγάλες μάχες και τον σέβομαι. 
Όταν θέλει παλεύει, είναι ταλαντούχος 
τενίστας».

Η 
Εθνική ομάδα πόλο των αν-
δρών με εξαιρετική άμυνα και 
πλουραλισμό στην επίθεση ε-
πικράτησε 16-11 των ΗΠΑ και 

προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκο-
σμίου πρωταθλήματος.
Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών βρί-
σκεται στα ημιτελικά του Παγκοσμίου 
πρωταθλήματος υγρού στίβου. Οι διε-
θνείς επικράτησαν 16-11 των ΗΠΑ και 
σφράγισαν την παρουσία τους στην 
τετράδα όπου την Παρασκευή θα αντι-
μετωπίσουν τη νικήτρια του ζευγαριού 
ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ιταλία 
(29/06, 22.00).
Για να τα καταφέρει αυτό η Εθνική χρειά-
στηκε να ανταπεξέλθει στο τρελό ρυθμό 
που έδωσαν οι Αμερικανοί, αλλά και 
στον τραυματισμό του Ζερδεβά. Μόλις 
το έκανε αυτό κατάφερε να φέρει το παι-
χνίδι στα μέτρα της.

Το ματς: 
Ο αγώνας άρχισε ιδανικά για την Εθνική 
με δύο οβίδες του Γενηδουνιά. Οι Αμερι-
κάνοι μείωσαν προσωρινά πριν ο Αργυ-
ρόπουλος διαμορφώσει το 3-1.
Με την έναρξη του δευτέρου οκταλέ-
πτου ο Μάνος Ζερδεβάς αποχώρησε 
τραυματίας με τον Τζωρτζάτο να παίρ-
νει τη θέση του. Οι Αμερικάνοι έδωσαν 
τρελό ρυθμό στην αναμέτρηση με απο-
τέλεσμα να σημειωθούν δέκα τέρματα 
στη δεύτερη περίοδο με τις δύο ομάδες 
να πηγαίνουν στην ανάπαυλα του ημι-
χρόνου με το σκορ στο 7-7.
Ωστόσο, η Εθνική ομάδα έβαλε ξανά 
τα πράγματα στη θέση τους στο τρίτο 
οκτάλεπτο. Η γαλανόλευκη με άμυνα για 
σεμινάριο έφερε ξανά ηρεμία στο παι-
χνίδι και μέσα από την άμυνά της βρήκε 
ρυθμό.
Τα ελληνικά μπλοκ άρχισαν να δουλεύ-
ουν εξαιρετικά, ενώ στη επίθεση με 
δύο γκολ του Βλαχόπουλου και ένα του 
Γούβη με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κλεί-
σει την τρίτη περίοδο με επί μέρους 3-0 
για το 10-7.
Με γκολ των Νικολαΐδη και Γούβη η 
Εθνική ανέβασε τη διαφορά στα πέντε 

τέρματα και ουσιαστικά τελείωσε την 
αναμέτρηση. Το μόνο που άλλαξε ήταν 
το τελικό σκορ με την γαλανόλευκη να 
επικρατεί με 16-11.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Τετάρτη 29 Ιουνίου
Ουγγαρία - Ιταλία
Ελλάδα - ΗΠΑ 16-11
Ισπανία - Μαυροβούνιο 7-6
Σερβία - Κροατία 12-14
Τα ζευγάρια των ημιτελικών
Παρασκευή 1 Ιουλίου
Νικητής πρώτου προημιτελικού - Ελλάδα
Ισπανία - Κροατία
Μικρός τελικός
Κυριακή 3 Ιουλίου
Ηττημένος πρώτου ημιτελικού - Ηττημέ-
νος δεύτερου ημιτελικού
Τελικός
Κυριακή 3 Ιουλίου
Νικητής πρώτου ημιτελικού - Νικητής 
δεύτερου ημιτελικού
Η γαλανόλευκη προκρίθηκε στα ημι-
τελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήμα-
τος και πλέον στοχεύει στην κατάκτηση 
ενός μεταλλίου. Αυτό τόνισε και ο Ομο-
σπονδιακός προπονητής τονίζοντας πως 
η Εθνική απέδειξε ότι είναι μέσα στις 
καλύτερες ομάδες του κόσμου.
Αρχικά μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ 
είπε: «Μεγάλη νίκη γιατί είναι προημι-
τελικός. Δύσκολο γιατί σε αυτά τα παι-
χνίδια ο καθένας παίζει τα ρέστα του. 
Εμείς ήμασταν το φαβορί. Το νιώθαμε 
γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πιο ποιοτική 
ομάδα. Αλλά αυτό, δεν έχει σημασία αν 
δεν το αποδείξεις μέσα στο νερό. Εμείς 
σήμερα επικρατήσαμε καθολικά και σε 
άμυνα και σε επίθεση. Η άμυνα δίνει τις 
νίκες στα σημαντικά παιχνίδια. Η άμυνα 
ήταν αποτελεσματική και στον λιγότερο. 
Σε ένα ματς που έχει πολλές αποβολές 
δίνει τη νίκη στην ομάδα».
Για τον τραυματισμό του Ζερδεβά τόνισε: 
«Έτσι είναι ο αθλητισμός. Δεν ξέρεις τι 
μπορεί να σου προκύψει. Υπάρχουν 
όμως άλλοι δώδεκα παίκτες νομίζω ότι 
δεν σκέφτηκαν ότι έλειπε ο Ζερδεβάς. Ο 
Παναγιώτης μπήκε τρακαρισμένος στη 
συνέχεια βρήκε ρυθμό».

Tennis

Τόμπσον - Τσιτσιπάς 0-3: Σαν 
σίφουνας προκρίθηκε στον 
τρίτο γύρο του Wimbledon 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Ελλάδα - ΗΠΑ 16-11: Η 
Εθνική με τρομερό μέταλλο 
προκρίθηκε στην τετράδα του 
Παγκοσμίου
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Τ
ο Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδό-
τησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή 
του εξέτασε δύο εφέσεις.

Οι αποφάσεις του για την απόρριψη των 
αδειοδοτήσεων για Ηρακλή και Ξάνθη (που 
η βασική ποινή τους έχει να κάνει με την 
απαγόρευση μεταγραφών άνω των 25 ετών, 
όπου μπορούν να κάνουν μόλις τρεις):
α) τον φάκελο του αθλητικού σωματείου 
με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙ-
ΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Π.Α.Ε.» και την 
υπ’ αριθμόν 16158/24-6-2022 Έφεση του 
ανωτέρω σωματείου κατά της υπ’αριθμό 
43/21.6.2022 Απόφασης του Π.Ο.Α. και 
έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν 
την έφεση.
β) τον φάκελο του αθλητικού σωματείου με 
την επωνυμία «Α.Ο. ΞΑΝΘΗΣ Π.Α.Ε.» και 
την υπ’ αριθμό 16165/27.6.2022 Έφεση του 
ανωτέρω σωματείου κατά της υπ’ αριθμόν 
40/21.6.2022 Απόφασης του Π.Ο.Α. και 
έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Απορρίπτει την έφεση, ως απαράδεκτη.

ΑΕΛ: Νέος ιδιοκτήτης ο Νταβέλης, 
έπεσαν οι υπογραφές με τον Κού-
για
Σε συμφωνία για την πώληση της ΠΑΕ ΑΕΛ 
ήρθε ο Αλέξης Κούγιας. Νέος ιδιοκτήτης 
των Θεσσαλών είναι ο Αχιλλέας Νταβέλης.
Ο Νταβέλης είναι επιχειρηματίας και 
πρόεδρος του Ομίλου Animus και της 
21admedia, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τον 
Κούγια μετά από τρίωρη συνάντηση που 
είχαν. Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου της 
Λάρισας έπεσαν και οι υπογραφές μεταξύ 
Κούγια και Νταβέλη για την παραχώρηση 
των μετοχών της ΠΑΕ. Ο Αλέξης Κούγιας 
είχε πάρει την ΠΑΕ ΑΕΛ επτά χρόνια πριν.
Μεταξύ άλλων ο Κούγιας - που συνεχάρη 
τον Νταβέλη για το ότι ανέλαβε την ΑΕΛ - 
είπε στην τοποθέτησή του: «Σήμερα είναι 
μία πολύ μεγάλη ημέρα για την ΑΕΛ και 

πολύ στενάχωρη για μένα. Συμπληρώνο-
νται επτά χρόνια που είχαμε συμφωνήσει 
με τον κ. Πλεξίδα στα Τρίκαλα την αγορά 
των μετοχών. Είναι σημαντική μέρα για την 
ΑΕΛ μας».
Με νέες του δηλώσεις ο Αλέξης Κούγιας 
ανέφερε πως η ρήξη με τον Αχιλλέα Ντα-
βέλη αναφορικά με την πώληση της ΑΕΛ 
δεν είναι οριστική, ωστόσο περιμένει εγγυ-
ήσεις από το Θεσσαλό επιχειρηματία για να 
ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Σε μικρό για την ώρα σήριαλ αρχίζει να 
εκτυλίσσεται η πώληση της ΑΕΛ, από τον 
Αλέξη Κούγια στον Αχιλλέα Νταβέλη. Μια 
πώληση που αρχικά επισημοποιήθηκε την 
Τρίτη με τις ανάλογες φωτογραφίες, ωστόσο 
σήμερα ο γνωστός ποινικολόγος άφησε αιχ-
μές για ένα βίντεο που παίχτηκε στο κανάλι 
του υποψήφιου αγοραστή. Από την πλευρά 
του ο Θεσσαλός επιχειρηματίας έκανε λόγο 
για fake news, ενώ ο Αλέξης Κούγιας με 
δηλώσεις του στον bwinΣΠΟΡ FM επισή-
μανε πως δεν υπάρχει οριστική ρήξη, αλλά 
πως θέλει σύντομα τις εγγυήσεις από τον 
Νταβέλη.
Αναλυτικά ο Αλέξης Κούγιας επισή-
μανε: «Έχω ένα μότο στη ζωή 
μου. Θέλω να γελάω. Εκεί 
στη Λάρισα δεν έχω γελά-
σει πολύ. Επιλέγω κάτι 
για την ισορροπία μου 
και τη χαρά μου. Θέλω 
όταν είναι να κερδί-
σουμε να χάνουμε και 
όταν είναι να χάσουμε 
να κερδίσουμε. Έχω στε-
νοχωρηθεί τα δύο χρό-
νια, τη μία που μας ρίξανε 
και φέτος που δεν άφησαν να 
ανέβουμε. Αντιμετωπίσαμε τη 
λαίλαπα της Βέροιας. Κάνουν κακό σε 
ομάδα σαν τη δική μας. Είναι καλή ομάδα, 
αλλά όχι καλύτερη από τη δική μας. Πήραν 
εννέα ανύπαρκτα πέναλτι και έβαλαν ένα 
γκολ οφσάιντ. Εμείς πήρανε ένα πέναλτι 
και μας ακυρώσαν πέντε γκολ καθαρά. Η 
Βέροια πήρε από ΠΑΟΚ Β’ και Ολυμπιακό Β’ 
10 βαθμούς συνολικά και εμείς τέσσερις».
Για τις διαπραγματεύσεις με τον Αχιλλέα 
Νταβέλη: «Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες 
προς το Δημόσιο και παίκτες. Του ζήτησα 
να μου πληρώσει το τίμημα. Θέλω την εγγυ-
ητική των 165.000 ευρώ. Αυτή είναι η συμ-

φωνία και τα θέλω εγγυημένα. Μέχρι τώρα 
δεν έχω πάρει ούτε ευρώ, αλλά ο αγορα-
στής φαίνεται αξιόπιστος. Με ενόχλησε και 
κάτι άλλο. Στο κανάλι που έχει αυτός, έδει-
ξαν έναν μ@@@κα να ψήνει αρνί. Δήθεν 
ότι πανηγυρίζει η Λάρισα που φεύγει ο 
Κούγιας από την ΑΕΛ. Με ενόχλησε πολύ 
επειδή το είδε το παιδί μου. Με ρώτησε: 
τι έγινε πατέρα, αυτός ακόμα δεν πήρε 
την ομάδα και βγάζει ότι ψήνουν αρνιά; Η 
Λάρισα έχει στεναχωρηθεί που φεύγω. 
Όχι δεν είναι οριστική η ρήξη. Φέτος 
χάσαμε την άνοδο από την παράγκα. Από 
τον Μελισσανίδη και τον Σαββίδη. Ήθελα 
να φύγω, αλλά δεν είμαι και κορόιδο. Αν 
δεν μου δοθούν εγγυήσεις δεν πρόκειται 
να δώσω την ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι 
είναι αξιόπιστος».

Κηφισιά: «Η επέκταση στο Ζηρί-
νειο είναι ελάχιστη και δεν χαλάει 
το ταρτάν του στίβου»
Με ανακοίνωσή της η Κηφισιά αναφέρεται 
στο θέμα που έχει προκύψει με το Ζηρίνειο 
τονίζοντας πως η μικρή επέκταση του αγω-
νιστικού χώρου δεν χαλάει το ταρτάν του 
στίβου.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Κηφι-
σιάς έχει ως εξής: «Προς αποκατάσταση της 
αλήθειας και με αφορμή όσα έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας το τελευταίο διά-
στημα αναφορικά με την τροποποίηση που 
πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Κηφι-
σιάς “Ιωάννης Ζηρίνης” παραθέτουμε την 
κάτοψη του Σταδίου μετά τις επικείμενες 
αλλαγές σε αυτό.
Όπως μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει 
κάποιος, η ελάχιστη επέκταση του αγωνι-
στικού χώρου του ποδοσφαιρικού γηπέδου 
δεν καταστρέφει, όπως κακώς έχει ειπωθεί, 
το ταρτάν του στίβου.
Η πράσινη γραμμή αποτυπώνει την 
παρούσα μορφή και η κίτρινη την τροπο-
ποιημένη
Η επέκταση που χρειάζεται να γίνει αφορά 
μόνο στο πλάτος του αγωνιστικού χώρου 

κατά ένα (1) μέτρο από κάθε πλευρά 
(προκειμένου να αδειοδοτη-

θεί το γήπεδο για αγώνες 
της Super League 2 και του 
Κυπέλλου Ελλάδας) και 
επηρεάζει μία -και μόνο 
μία- διαδρομή του στί-
βου -κι αυτή μόνο στις 
ευθείες του στίβου.
Όπερ και σημαίνει πως 

το Δημοτικό Στάδιο Κηφι-
σιάς “Ιωάννης Ζηρίνης” 

διατηρεί ακόμη έξι δια-
δρομές, γεγονός που το καθι-

στά απολύτως λειτουργικό για τα 
υπόλοιπα σωματεία και τους δημότες της 

πόλης μας.
Η τροποποίηση αυτή είναι η απολύτως απα-
ραίτητη με τις λιγότερες δυνατές παρεμβά-
σεις βάσει των κανονισμών της UEFA ώστε 
να αδειοδοτηθεί το Δημοτικό Στάδιο Κηφι-
σιάς “Ιωάννης Ζηρίνης” και να επιτραπεί 
η χρήση του για αγώνες της Super League 
2 και του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε οποιαδή-
ποτε άλλη περίπτωση, για να μπορέσουμε 
να συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα της 
δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας, είμα-
στε υποχρεωμένοι να φιλοξενηθούμε σε 

άλλο γήπεδο και Δήμο. Εναλλακτικά να απο-
συρθούμε από το Πρωτάθλημα της Super 
League 2, γεγονός που θεωρούμε άδικο 
μετά από την μεγάλη επιτυχία της ανόδου 
στις επαγγελματικές κατηγορίες και την περ-
σινή σπουδαία πορεία.
Αυτό που ως ΠΑΕ Κηφισιά θέλουμε να επα-
ναλάβουμε και να καταστεί σαφές πως πάσα 
κατεύθυνση είναι η διάθεση που υπάρχει 
από μέρους μας για αγαστή συνεργασία με 
όλους τους φορείς (Δήμος Κηφισιάς, Σωμα-
τεία) προκειμένου να καταλήξουμε στην 
καλύτερη δυνατή λύση, έτσι ώστε άπαντες 
να συνυπάρξουμε στο Δημοτικό Στάδιο 
Κηφισιάς “Ιωάννης Ζηρίνης” και να συν-
δράμουμε στην άνθηση του αθλητισμού 
στην πόλη μας, όπως γίνεται εδώ και πολ-
λές δεκαετίες.
Ελπίζουμε πως στο τέλος θα επικρατήσει η 
λογική, χωρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις και 
εντάσεις».

Μπίκας: «Αποχωρούμε, 10 ημέρες 
διορία σε όποιον θέλει να πάρει 
τη Βέροια»
Ο διευθύνων σύμβουλος της «βασίλισσας» 
δημοσιοποίησε την πρόθεση της οικογέ-
νειάς του να απεμπλακεί από την ομάδα.
Την πρόθεσή της να απεμπλακεί από τη 
Βέροια εξέφρασε σήμερα (30/6) η οικογέ-
νεια Μπίκα, μέσω των όσων είπε ο Αχιλλέας 
Μπίκας, διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, 
σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. 
«Δίνουμε 10 ημέρες διορία σε όποιον ενδι-
αφέρεται να αποκτήσει τις μετοχές. Φεύ-
γουμε γιατί δεν μπορούμε να είμαστε άλλο 
σε ένα τετοιο τοξικό περιβάλλον. Οσοι αγα-
πάνε την ομάδα θα πρέπει να το δέιξουν 
έμπρακτα, να βοηθήσει όλος ο νομός. Η 
ομάδα έχει φτιάξει σημαντικό brand name 
ενώ τα έσοδα ανέρχονται στα 350χιλ ευρω 
και είναι σημντικά για το νέο επενδυτή», 
σχολίασε μεταξύ άλλων.
Παράλληλα χαρακτήρισε την ΕΠΟ υπεύ-
θυνη για το ότι από τη Super League 2 προ-
βιβάστηκε φέτος μόνο μία ομάδα.

Γ’ Εθνική: Στον Πανιώνιο και επί-
σημα ο Παπαδάκης
η φανέλα του Πανιωνίου θα φοράει ο Μιχά-
λης Παπαδάκης όπως ανακοίνωσε ο σύλ-
λογος.
Αναλυτικά:
Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. ΣΜΥΡΝΗΣ ανακοινώνει 
την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μιχάλη 
Παπαδάκη.
Ο 22χρονος μέσος ανδρώθηκε ποδοσφαι-
ρικά στην ομάδα των Σουρμένων και από 
την επόμενη σεζόν θα φορά τα Κυανέρυ-
θρα. Στο περιθώριο της συμφωνίας του με 
τον ΙΣΤΟΡΙΚΟ δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος που πλέον είμαι μέλος της οικο-
γένειας του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ! Ξέρω τους στό-
χους της ομάδας και είμαι εδώ να δουλέψω 
σκληρά ώστε να τους πετύχουμε και να φτά-
σει ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ εκεί που του αρμόζει.
Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε και 
την στήριξη του κόσμου, που είμαι σίγου-
ρος ότι θα την έχουμε. Τέλος θέλω να ευχα-
ριστήσω τον κ. Κουστα και την Διοίκηση 
του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ που έδειξαν εμπιστο-
σύνη ως προς το πρόσωπό μου και να τους 
δικαιωσω μέσα στο γήπεδο». 
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Ο 
Νεϊμάρ είναι στην πόρτα της ε-
ξόδου από την Παρί Σεν Ζερμέν, 
με τη Μίλαν να θέλει να τον α-
ποκτήσει, ελπίζοντας όμως στη 

«βοήθεια» των Παριζιάνων, σύμφωνα με 
το βραζιλιάνικο uol.
Η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως προτιμάει 
να συνεχίσει χωρίς τον Νεϊμάρ, με τον Βρα-
ζιλιάνο από τη μεριά του να είναι ενοχλη-
μένος από τη στάση της διοίκη-
σης και να σκέφτεται σοβαρά 
να αποχωρήσει από το 
Παρίσι.
Ο Νεϊμάρ που την περα-
σμένη σεζόν σημείωσε 
13 γκολ και μοίρασε 
οκτώ ασίστ σε 28 παι-
χνίδια βρέθηκε πολλές 
φορές στο επίκεντρο της 
κριτικής και των Μέσων 
έχει βέβαια συμβόλαιο μέχρι 
το 2025, αλλά ήδη έχει αρχίσει να 
εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια 
του.
Μία από τις ομάδες που τον έχουν στη 

λίστα τους είναι η Μίλαν, η οποία σύμ-
φωνα με το βραζιλιάνικο Uol θεωρεί ότι 
η απόκτηση του πιο ακριβοπληρωμένου 
παίκτη θα είναι μεγάλο κέρδος για την 
ομάδα, ενώ θα ήθελε επίσης, να στείλει το 
μήνυμα ότι «ο γίγαντας επέστρεψε» στην 
παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι πρωταθλητές 
Ιταλίας δεν έχουν τη δυνατότητα να ικανο-

ποιήσουν τις απαιτήσεις των Παρι-
ζιάνων, οι οποίες σύμφωνα 

με τη MARCA αγγίζουν τα 
220 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, 
«ποντάρουν» στην καλή 
θέληση των Γάλλων.
Σύμφωνα με τη MARCA 
όμως, υπάρχει μία μεγάλη 
δυσκολία για τους Παρι-

ζιάνους. Προκειμένου να 
μη ζημιωθούν οικονομικά, 

δεδομένου ότι ο 30χρονος στοί-
χισε στον σύλλογο 222 εκατ. ευρώ, 

για να τον αφήσουν να φύγει ζητούν σχε-
δόν το ίδιο ποσό, κατά δύο εκατομμύρια 
μικρότερο, δηλαδή 220 εκατ. ευρώ.

Παρί: Η Μίλαν θέλει τον Νεϊμάρ

Τότεναμ: Έδωσε τα χέρια με την 
Έβερτον για Ρισάρλισον

Μ
ετά από τέσσερα χρόνια στο 
«Γκούντισον Παρκ», ο Ρισάρ-
λισον αλλάζει φανέλα και πό-
λη, αφού αφήνει το Λίβερπουλ 

και την Έβερτον και μετακομίζει στην αγγλική 
πρωτεύουσα για λογαριασμό της Τότεναμ. 
Τα σπιρούνια ήταν εδώ και ημέρες σε πολύ 
προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τα ζα-
χαρωτά για τον Βραζιλιάνο επιθετικό και την 
Πέμπτη (30/6) βρέθηκε η χρυσή τομή, για να 
δώσουν τα χέρια οι δύο πλευρές και να αλλά-
ξει στρατόπεδο ο 25χρονος επιθετικός.
«Η Τότεναμ απέκτησε τον Ρισάρλισον με 

κανονική μεταγραφή. Έχουν πέσει οι πρώ-
τες υπογραφές στα συμβόλαια με την Έβερ-
τον μετά από πλήρη συμφωνία σε προσωπι-
κούς όρους.
Το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται σε ένα 
ποσό της τάξης των 57.800.000 ευρώ στα-
θερά ενώ θα υπάρχουν και μπόνους. Αυτή 
τη στιγμή ο Ρισάρλισον είναι καθοδόν για 
να περάσει από ιατρικά τεστ στην Βραζιλία», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο έγκυρος Ιτα-
λός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, 
μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο 
Twitter

Η 
τρίτη θητεία του Ερνέστο Βαλ-
βέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ 
Μπιλμπάο άρχισε επίσημα από 
την Πέμπτη (30/6), με την ομάδα 

της χώρας των Βάσκων να γνωστοποιεί τη 
συμφωνία της με τον πρώην προπονητή 
των Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακού.
Η εκλογή του Γιον Ουριάρτε στην προεδρία 
της Αθλέτικ Μπιλμπάο σηματοδότησε την 
αρχή της αντίστροφης μέτρησης για την επι-
στροφή του Ερνέστο Βαλβέρδε στα παλιά 
λημέρια του, από τη στιγμή που είχε προ-
αναγγείλει προεκλογικά την πρόσληψη του 
πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, και το 
μεσημέρι της Πέμπτης (30/6) ολοκληρώ-
θηκε το deal.
Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και η 
ομάδα της χώρας των Βάσκων γνωστοποί-
ησε τη έναρξης της συνεργασίας μέσα από 
ένα video που δημοσίευσε στους επίση-
μους λογαριασμούς της στα social media, 
με τον 58χρονο να είναι πλέον έτοιμος για 
την τρίτη θητεία του στο σύλλογο έπειτα 
από τη διετία 2003-2005 και την τετραετία 

2013-2017.
«Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ο προπονητής με 
τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία της 
Αθλέτικ (306) θα παρουσιαστεί επίσημα το 
απόγευμα της Πέμπτης στο Σαν Μαμές από 
το νέο πρόεδρο.
Οι επιτυχίες του στην ομάδα αποτελούν 
εγγύηση: εξασφάλισε πέντε φορές την 
έξοδο στην Ευρώπη σε έξι σεζόν, μία εκ 
των οποίων στο Champions League και 
έδωσε τέλος σε ένα αρνητικό σερί 31 ετών 
χωρίς τίτλο με την κατάκτηση του ισπανικού 
Supercup το 2015, που το σήκωσε στο Καμπ 
Νόου με συνολικό σκορ 5-1.
Είναι επίσης ο προπονητής που έχει κοου-
τσάρει την Αθλέτικ στα περισσότερα ευρω-
παϊκά παιχνίδια (42). Επιπλέον είναι ο 
μόνος προπονητής που έχει καθοδηγήσει 
την ομάδα μας και στα δύο γήπεδά της, το 
παλιό Σαν Μαμές και στο νέο, όπου έκανε 
ντεμπούτο ως προπονητής μας σε ένα ματς 
πρωταθλήματος απέναντι στην Θέλτα», 
αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που 
εξέδωσαν οι Βάσκοι για τον «Τσινγκούρι».

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Ανακοίνωσε την 
πρόσληψη του Βαλβέρδε

Μπάγερν: Απέρριψε και την τρίτη 
πρόταση της Μπαρτσελόνα για τον 
Λεβαντόβσκι

Ο 
Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι πιέζει την 
διοίκηση της Μπαρτσελόνα να 
επιταχύνει τις διαδικασίες αν θέ-
λει να τον εντάξει στο δυναμικό 

της ώστε να μη χρειαστεί να βρεθεί στην 
πρώτη συγκέντρωση της Μπάγερν ενόψει 
της νέας σεζόν (12 Ιουλίου), με την απόκτη-
σή του όμως μόνο εύκολη υπόθεση να μην 
είναι.
Απόδειξη το γεγονός πως οι Βαυαροί 
δεν δείχνουν διάθεση να ρίξουν τ ις 
απαιτήσεις τους για να ανάψει το πρά-

σινο φως προς κάθε υποψήφιο ενδια-
φερόμενο, με αποτέλεσμα οι μπλαου-
γκράνα να πέφτουν συνέχεια πάνω σε 
τοίχο και να... τσακίζονται.
Αυτό έγινε για ακόμα φορά το τελευ-
ταίο 24ωρο, τρίτη συνολικά από τότε που 
άνοιξε ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ 
της Μπάγερν με την Μπαρτσελόνα, με 
τον Τζουάν Λαπόρτα να μην καταφέρνει 
ούτε με την τρίτη προσπάθεια να πετύχει 
το πολυπόθητο για την ομάδα του και τον 
Πολωνό επιθετικό deal.

Μπέιλ και Κιελίνι στην Los Angeles FC

O 
Τζόρτζιο Κιελίνι υπηρέτησε 
πιστά την Γιουβέντους τα 17 
χρόνια, από ηλικία 20 ετών, 
ωστόσο η βέκια σινιόρα είναι 

ένα μεγάλο κεφάλαιο που έκλεισε ορι-
στικά για αυτόν και πλέον η μόνη σκέψη 
στο μυαλό του είναι η Los Angeles FC.
Αυτό φρόντισε να το ξεκαθαρίσει σε 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
το βράδυ της Τετάρτης (29/6), με τον 
37χρονο Ιταλό στόπερ να εκφράζει την 
επιθυμία του να βρει το ελιξήριο της 
νεότητες και να κατακτήσει τίτλους με 
τη νέα του ομάδα.
Επίσημη έγινε η μετακόμιση του Γκάρεθ 
Μπέιλ στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα ο 32χρο-
νος Ουαλός ανέβασε video του στα social 
media, όπου εμφανίζεται με τη φανέλα της 
Los Angeles FC.

«Τα λέμε σύντομα Λος Άντζελες» έγραψε 
στο ποστ του με την ομάδα του MLS να 
κάνει άμεσο retweet. Κάπως έτσι, ο Ουα-
λός σταρ αυτοανακοινώθηκε. Σύμφωνα με 
τα διεθνή ΜΜΕ, το συμβόλαιό του θα είναι 
ενός έτους , ενώ θα υπάρχει και οψιόν ανα-
νέωσης. Συμπαίκτη εκεί θα βρει τον Τζόρ-
τζο Κιελίνι.
Η μετακίνησή του στην Los Angeles FC του 
εγγυάται ρυθμό, προκειμένου να μπορεί 
να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του Κατάρ τον Νοέμβριο, όπου θα δώσει 
μάχη με τη φανέλα της Ουαλίας.
Θυμίζουμε πως ο Μπέιλ έμεινε ελεύθερος 
από τη Ρεάλ, όπου βρισκόταν από το 2013 
με ένα διάλειμμα δανεισμού του στην 
Τότεναμ τη σεζόν 2020/21. Με τη φανέλα 
των μερένγκες σημείωσε 106 γκολ και μοί-
ρασε 67 ασίστ σε 258 εμφανίσεις.
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Η υπόσχεση που έδωσε ο Μάριος Γεωργίου μετά την κατά-
κτηση του χάλκινου μεταλλίου στο σύνθετο ατομικό, έγινε 
πράξη. Ο εκ των κορυφαίων Κυπρίων αθλητών στην ιστο-
ρία της Ενόργανης Γυμναστικής, παρέμεινε στην κορυφή 
των Μεσογειακών Αγώνων στο Μονόζυγο και χάρισε στην 
Κύπρο ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στο Οράν.

Εκτέλεσε πρώτος και εντυπωσιακά την προσπάθεια του, και με 
τους 14.300 βαθμούς δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης 
στους αντιπάλους του.
Ο Μάριος Γεωργίου κατέλαβε επίσης την 7η θέση στον Πλάγιο 
Ίππο.
Έκτος στο Δίζυγο ο Ηλίας Γεωργίου
Στην πρώτη του παρουσία σε Μεσογειακούς Αγώνες, ο Ηλίας 
Γεωργίου, κατετάγη έκτος στο Δίζυγο με 14.300 βαθμούς, μόλις 
200 λιγότερους από τη δεύτερη θέση. Το γεγονός ότι πριν από δύο 
εβδομάδες αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο στην επιλογή και εκτέλεση του προγράμματος του και 
στο τελικό αποτέλεσμα.
Ο νεαρός παγκοσμιονίκης σε ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση απέ-
δειξε πως το μέλλον του ανήκει και σύντομα θα είναι σε θέση να 
διεκδικήσει μετάλλια.

Χρυσός ο Στέφανος Νικολαΐδης στο σκητ!
Πρώτο χρυσό μετάλλιο για την αποστολή την Κύπρο στους 19ους 
Μεσογειακούς Αγώνες στο Οράν της Αλγερίας!
Ο Στέφανος Νικολαΐδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην σκοπο-
βολή στο σκητ!
Πρόκειται για το πέμπτο μετάλλιο της Κύπρου, μετά τα χάλκινα των 
Χριστοδούλου και Καττιρτζή (μπάντμιντον), Τσαγγαρά (καράτε), 
Γεωργίου (γυμναστική) και Χοίρα (πάλη).
Οι δηλώσεις του Στέφανου Νικολαΐδη: «Αν δεν ήταν τόσο 
δύσκολο, δεν θα ήταν τόσο ωραίο. Στα προκριματικά έκανα 
κάποια λάθη, συγκεντρώθηκα στην τελευταία πούλα και με το 
25/25 μπήκα στον ημιτελικό. Εκεί έκανα τον αγώνα μου με τον 
τρόπο μου και κατάφερα να πάρω το χρυσό. Η Σκοποβολή έχει 
ιστορία στους Μεσογειακούς Αγώνες και σήμερα γράφτηκε ακόμη 
περισσότερη».

«Καπνός» η Φωτοπούλου και χάλκινο μετάλλιο!
Μεγάλη επιτυχία για την Ολίβια Φωτοπούλου, τεράστιο επίτευγμα 
γα τον κυπριακό στίβο στους 19ους Μεσογειακούς Αγώνες του 
Οράν της Αλγερίας. Ο Κύπρια πρωταθλήτρια με επίδοση 11.42 
στον τελικό των 100 μέτρων Γυναικών, κατετάγη 3η και κατέκτησε 
το χάλκινο μετάλλιο. Η Ολίβια, που έμεινε πίσω από τις αθλήτριες 
από την Αίγυπτο και την Πορτογαλία που ήταν στην 1η και 2η θέση 
αντίστοιχα, έκανε εξαιρετική κούρσα και το 11.42 αποτελεί καλύ-
τερη φετινή επίδοσή της
Το μετάλλιο που κατέκτησε η Ολίβια Φωτοπούλου είναι το πρώτο 
στο στίβο για την Κύπρο στους Αγώνες. Παράλληλα είναι το 
πέμπτο χάλκινο, ενώ μετρούμε και δύο χρυσά μετάλλια. Η αθλή-
τριά μας στην Ταραγόνα, στους προηγούμενους Μεσογειακούς 
Αγώνες ήταν 4η. Έκανε το άλμα και ανέβηκε στο βάθρο, δείγμα της 
προόδου που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
Η Ανδρονίκη Λαδά, στη δισκοβολία, με βολή στα 58.66 μέτρα, 
που είναι η καλύτερη φετινή της επίδοση, κατετάγη 4η. Πολύ καλή 
η προσπάθεια της Κύπριας αθλήτριας, που αποτελεί διάκριση για 
την ίδια.

Είναι επίσημο, εποχή Τιμούρ Κετσπάγια στην 
Εθνική Κύπρου!

Η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανα-
κοίνωσε την καταρχήν συμφωνία της με τον 
Γεωργιανό τεχνικό για τη θέση του προπο-
νητή της Εθνικής ομάδας των Ανδρών.

Η συμφωνία προνοεί συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι 
την ολοκλήρωση των προκριματικών του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου του 2026. Θυμίζουμε, υπάρχει επί-
σης ρήτρα στο συμβόλαιο του Κετσπάγια, η οποία 
προνοεί ότι δικαιούται να το «σπάσει» εφόσον προ-
κύψει κάποια άλλη πρόταση, εντός του πρώτου χρό-
νου. Μαζί του στην Εθνική, ο Γεωργιανός θα πάρει 
και έναν συνεργάτη.
Ο Κετσπάγια αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντε-
μπούτο του στον πάγκο της Εθνικής, στις 24 Σεπτεμ-
βρίου στην «ΑΕΚ Αρένα», με αντίπαλο την Εθνική 
Ελλάδας, για την πέμπτη αγωνιστική του Κυπέλλου 
Εθνών.

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:
Η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου, ανακοινώνει 
την καταρχήν συμφωνία με 
τον Τιμούρ Κετσπάγια για 
τη θέση του προπονητή 
της Εθνικής μας ομάδας 
των Ανδρών.
Η συμφωνία με τον 
Τιμούρ Κετσπάγια, προ-
νοεί συμβόλαιο συνερ-
γασίας μέχρι την ολοκλή-
ρωση των προκριματικών 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 
2026.
Ο Τιμούρ Κετσπάγια διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία και έχει να επιδείξει πολλές επιτυ-
χίες σε συλλογικό και Εθνικό επίπεδο ως προπονη-
τής αλλά και ως ποδοσφαιριστής.
Γεννήθηκε στη Γεωργία στις 18 Μαρτίου 1968 και 
πρωτοήρθε στην Κύπρο ως ποδοσφαιριστής για 
λογαριασμό της Ανόρθωσης πριν από 30 χρόνια το 
1992. Επέστρεψε στην Κύπρο και στην Ανόρθωση το 
2002 και αφού στο μεταξύ είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ 
Αθηνών, στη Νιούκαστλ, στη Γουλβς και στην Νταντί 
Γιουνάιτετ.
Άρχισε την προπονητική του καριέρα το 2004 στην 
Ανόρθωση και ενώ ακόμη ήταν ποδοσφαιριστής 
της ομάδας. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με την 
Ανόρθωση, το 2005 και το 2008, ενώ την ίδια χρο-
νιά έγινε ο πρώτος προπονητής που οδήγησε κυπρι-
ακή ομάδα σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης 
(Champions League).

Από το 2009 μέχρι το 2015 ήταν προπονητής στην 
Εθνική ομάδα της Γεωργίας ενώ εργάστηκε επίσης 
στον Ολυμπιακό Πειραιώς, στον ΑΠΟΕΛ, στην ΑΕΚ 
Αθηνών και στην Όρενμπρουκ Ρωσίας.
Το 2019 επέστρεψε στην Ανόρθωση με την οποία 
κατέκτησε το Κύπελλο Coca – Cola το 2021, οδηγώ-
ντας παράλληλα την ομάδα στους ομίλους του UEFA 
Conference League. Αποχώρησε από την Ανόρθωση 
το Μάιο του 2022.
Σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο πρόεδρος των εθνι-
κών ομάδων Μιχάλης Ππεκρής ανέφερε πως δεν 
πέτυχε η Εθνική μας με τον Κωστένογλου, αλλά πλέον 
με τον Τιμούρ Κετσπάγια όλοι ευελπιστούν πως θα 
αλλάξει δρόμο.
Ο κ Ππεκρής μίλησε στον super sport.
Oι δηλώσεις του:
«Ένας προπονητής πρέπει και επιβάλλεται να στη-
ρίζεται μέχρι το τέλος, το οποίο τέλος θα πρέπει να 
ξέρεις που είναι. Με τον Κωστένογλου κάναμε απο-

λύτως το σωστό. Ήταν δική μας επιλογή 
σαν ΚΟΠ, από κει και πέρα πρέπει να 

στηρίζεται και πρέπει να πάρουν 
το μήνυμα κι τα σωματεία μας. 

Δεν μπορείς να αλλάζεις προ-
πονητές κάθε λίγο και λιγάκι. 
Βλέπουμε ιδιαίτερα στην 
Κύπρο με 1-2 αποτελέσματα 
άσχημα να διώχνουμε προ-
πονητές. Είδαμε και τον 
Απόλλωνα να στηρίζει τον 
προπονητή μετά από έναν 

γύρο άσχημων αποτελεσμά-
των και το αποτέλεσμα είναι 

γνωστό. Πάγια τακτική είναι να 
στηρίζουμε απολύτως τους συνερ-

γάτες μας. Και με τον Τιμούρ αυτό θα 
γίνει».

Η διοίκηση της ΚΟΠ ποντάρει στον Τιμούρ λόγω 
εμπειρίας και επιτυχιών. Στον κ. Κωστένογλου τι 
ποντάρατε; «Τα κριτήρια για επιλογή προπονητή δεν 
συζητιούνται δημόσια. Είναι πολλά τα κριτήρια. Εκ 
των υστέρων βλέπουμε κάποια πράγματα. Σήμερα 
σας λέω ότι 90-95% με βάση τα δεδομένα που είχαμε 
μπροστά μας με Κωστένογλου, την ίδια άποψη θα 
είχαμε. Άμοιρος ευθυνών εγώ δεν ήμουν ποτέ μου. 
Στο τέλος της ημέρας δεν πετύχαμε. Για να πετυχαί-
ναμε δεν έπρεπε να χάνουμε εντός έδρας. Η επόμενη 
μέρα ελπίζω να μας βρει με καλύτερα δεδομένα».
Τι θα γίνει με το τιμ του Κετσπάγια; «Μόνο ο Κωστέ-
νογλου φεύγει. Θα φέρει και τον Σοσό από τους 
συνεργάτες του».
Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου επιστρέφει; «Ακόμα δεν 
συζητήσαμε. Μόλις χθες ολοκληρώθηκε η συμφωνία 
με τον Τιμούρ. Θα τα τρέξουμε τα θέματα αυτά».

Επίσημο: Νέος προπονητής της Εθνικής 
Κύπρου ο Τιμούρ Κετσπάγια!

Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσός ο 
Μάριος Γεωργίου

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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αθλητικά

Στην εποχή του Ντέγιαν Ράντονιτς περνάει, επισήμως 
πλέον, ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την 
διετή συμφωνία τους με τον 52χρονο Μαυροβούνιο 
προπονητή, ο οποίος πρώτα απέρριψε την εκδοχή της 
παραμονής στον Ερυθρό Αστέρα και κατόπιν συμφώ-
νησε με την ελληνική ομάδα για συμβόλαιο διετούς 
διάρκειας.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας της με τον Ντέγιαν Ράντονιτς για τα 
δύο επόμενα χρόνια».
Πλέον θα τεθεί επί τάπητος ο μεταγραφικός σχεδια-
σμός. Με δεδομένο ότι έχουν ήδη υπογράψει τους 
Πάρις Λι και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, τα υπόλοιπα κενά 
θα καλυφθούν ύστερα από συνεργασία του τεχνικού 
διευθυντή Αργύρη Πεδουλάκη και του νέου 
προπονητή.
Ο Ντέγιαν Ράντονιτς στις πρώ-
τες του δηλώσεις είπε πως: 
«Είμαι πολύ χαρούμενος 
και ενθουσιασμένος και 
αισθάνομαι μεγάλη τιμή 
που αποτελώ μέλος της 
μεγάλης οικογένειας 
του Παναθηναϊκού, μίας 
εκ των πιο σπουδαίων 
ομάδων της Ευρώπης. 
Θέλω να ευχαριστήσω 
τους ανθρώπους της ομά-
δας για την εμπιστοσύνη και 
την υποστήριξη που έχω λάβει, 
κάτι που σημαίνει πολλά για 
εμένα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά 
μας, αλλά είμαι βέβαιος ότι μαζί θα κάνουμε 
σπουδαία πράγματα τα οποία αρμόζουν στον Πανα-
θηναϊκό».
Μία από τις περιπτώσεις παικτών που συζητήθηκαν 
την Τετάρτη και την Πέμπτη με τους παράγοντες της 
ομάδας, τον Ράντονιτς και τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζ-
νάτοβιτς, ήταν αυτή του Φιλίπ Πετρούσεβ, του 22χρο-
νου ύψους 2μ.11 σέντερ που πριν από έναν χρόνο θεω-
ρήθηκε το next big thing του σερβικού μπάσκετ, όμως 
δεν βρήκε στην back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης 
Αναντολού Εφές τον χώρο και τον χρόνο που είχε ανά-
γκη ώστε να δικαιώσει τις προσδοκίες.
Ο Πετρούσεβ, ο οποίος έκανε θραύση με την Μέγκα 
την περίοδο 2020/21 και έγινε draft στο νούμερο 50 
από τους Φιλαντέλφια Σέβεντι Σίξερς τον Ιούνιο του 
2021, είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό 
της καριέρας του και το περιβάλλον του Παναθηναϊ-
κού δείχνει ιδανικό τόσο για εκείνον, όσο και για την 

ομάδα, αλλά και για τον Ράντονιτς και τον Ραζνάτοβιτς 
που τον γνωρίζουν, θέλουν να τον βοηθήσουν, αλλά 
και να προσφέρουν στους πράσινους έναν σέντερ που 
θα κάνει τη διαφορά.
Στη Μέγκα ο Πετρούσεβ είχε 23.6 πόντους, 7.6 ριμπά-
ουντ, 3.8 ασίστ και 28.5 μονάδες στο σύστημα αξι-
ολόγησης ανά 31.9 λεπτά συμμετοχής σε 21 αγώνες 
της ABA Liga, ενώ με την Αναντολού Εφές είχε 15.2 
πόντους, 6.2 ριμπάουντ, μία ασίστ και 15.2 μονάδες 
στο σύστημα αξιολόγησης ανά 22.6 λεπτά συμμετοχής 
σε 13 αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκός: Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 
έτοιμος για να υπογράψει στο τριφύλλι
Μετά τον Πάρις Λι, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκλεισε 

ακόμη έναν παίκτη για την ερχόμενη αγω-
νιστική περίοδο. Αυτή τη φορά, με 

στόχο να ενισχύσει -εκτός των 
άλλων και- τον ελληνικό 

κορμό του. Συγκεκριμένα, 
ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
είναι κοντά σε συμφω-
νία με τον Παναγιώτη 
Καλα ϊ τζάκη,  έ ναν 
αθλητή, για τον οποίο 
επέστρεψε δριμύτερος 
τις τελευταίες ημέρες.

Θυμίζουμε πως ο 
23χρονος γκαρντ/φόρ-

γουορντ αποτέλεσε μετα-
γραφικό στόχο των πρασί-

νων λίγο πριν από την έναρξη των 
playoffs της Stoiximan Basket League, 

τότε όμως η Λιετκαμπέλις ήταν ανένδοτη. Το 
γεγονός πως το συμβόλαιό του προέβλεπε πάντως ένα 
μικρό buy out για τη διάρκεια του καλοκαιριού καθι-
στούσε εκ των πραγμάτων πολύ πιο απλή τη διαδικα-
σία απόκτησής του, στη διάρκεια της offseason. Όπως 
και γίνεται.
Το τριφύλλι θα καταβάλει στον λιθουανικό σύλλογο το 
ποσό των 25.000€ για να εξαγοράσει το συμβόλαιό 
του, έχοντας φτάσει ήδη προ των πυλών της συμφω-
νίας με τον ίδιο τον αθλητή για τριετή -κατά τα φαινό-
μενα- συνεργασία.
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα επιστρέψει, λοιπόν, 
στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Πανα-
θηναϊκού ΟΠΑΠ. Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ 
λοιπόν θα αποτελέσει μια έξτρα επιλογή για την περι-
φέρεια του τριφυλλιού τη νέα αγωνιστική περίοδο -η 
μεταγραφή του δεν έχει σχέση με το θέμα του προπο-
νητή.

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την 
πρόσληψη του Ντέγιαν Ράντονιτς

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ την Πέμπτη. Ο 
52χρονος Μαυροβούνιος αποδέχθηκε την πρόταση των Πρασίνων και θα διαδεχθεί τον Γιώργο Βόβορα 

Ολυμπιακός Μεταγραφές: 
Τόμπι, Λαμπεϊρί, 
Μπολομπόι, Κώστας 
Αντετοκούνμπο και στο 
βάθος Μάρτιν

Το κόλπο γκρόσο με τον 
Νίκολα Μιλουτίνοβ είχε εξ 
αρχής πολλές δυσκολίες για 
τον Ολυμπιακό, με την πιο 
σημαντική να λέγεται ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας. Οι Ρώσοι δεν τον 
αφήνουν,  θέ λουν να του 
κάνουν και νέο συμβόλαιο 
με αύξηση αποδοχών, συνε-
πώς η κατάσταση ξεκαθαρίζει. 
Άλλωστε την πραγματικότητα 
την ήξεραν καλά οι ερυθρό-
λευκοι και εξέταζαν παράλ-
ληλα όλες τις άλλες περιπτώ-
σεις.
Υπάρχουν  ά λ λω σ τ ε  πολ -
λοί ψηλοί που κυκλοφορούν 
στην αγορά ως ελεύθεροι και 
ο Ολυμπιακός έχει ήδη τον 
Μουστάφα Φαλ, οπότε έχει 
τον βασικό του σέν τερ και 
ψάχνει για τον παρτενέρ του.
Δύο περιπτώσεις που ξεχω-
ρίζουν είναι τέως παίκτες της 
Βαλένθια, που έμειναν ελεύ-
θεροι. Ο ένας είναι ο Μάικ 
Τόμπι (28, 2.11), ο Αμερικα-
νός που έχει διαβατήριο Σλο-
βεν ίας και αγωνίζε ται σ το 
πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς 
στην Εθνική ομάδα της χώρας. 
Εξαιρετ ικός επιθετ ικός σ το 
κομμάτι πικ εντ ρολ και του 
πικ εντ ποπ, ειδικά με καλούς 
πασέρ μπορεί να βγάλει το 
όλο το ταλέντο του. Παίζει και 
«4» στην επίθεση, μόνο «5» 
όμως στην άμυνα, εκεί που 
συνολικά δεν είναι το δυνατό 
του σημείο.
Έτερη περίπτωση από την 
Βαλένθια είναι ο Γάλλος Λουί 
Λαμπεϊρί. Ο διεθνής με τους 
μπλε είναι 30 ετών και έχει 
ύψος 2.08, παίζει και 4 και 5, 
κάτι που χρειάζεται ο Ολυμπι-
ακός, όμως η βασική του θέση 
ε ίναι πάουερ φόργουρν τ . 
Περισσότερο συμπληρωματι-

κός ψηλός, που ταιριάζει αμυ-
ντικά κυρίως στη φιλοσοφία 
του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Η περίπτωση Μπολομπόι
Πάντα στα ραντάρ του Ολυ-
μπιακού είναι ο Τζόελ Μπο-
λομπόι (28, 20.06) της ΤΣΣΚΑ, 
που πάντως κι αυτός δεν είναι 
ακόμα ελεύθερος. Βρίσκε-
ται σ τα δικαστήρια με τους 
Ρώσους και προσπαθεί να 
αποχωρήσει, μέχρι τότε όμως 
η κατάσ ταση δεν θα ε ίναι 
ξεκάθαρη. Ο Μπολομπόι παί-
ζει και «4» και «5» και είναι 
ίσως ένας παίκτης που ταιριά-
ζει ιδανικά στους ερυθρόλευ-
κους.
Ο Κώστας, ο Μάρτιν και πολ-
λοί άλλοι
Υπάρχουν και πολλές άλλες 
περιπτώσεις γ ια τον Ολυ-
μπιακό σ την αγορά, όπως 
ο Κώσ τας Αν τ ε τοκούνμπο 
που δεν θα μείνει στη Βιλερ-
μπάν και οι ερυθρόλευκοι δεν 
έχουν κρύψει ποτέ το ενδια-
φέρον γ ι αυτόν. Από πέρσι 
άλλωστε τον είχαν στο στόχα-
στρο.
Δίχως πάντως να αποκλείεται 
και το ενδεχόμενο παραμονής 
του Χασάν Μάρτιν, που δίχως 
προβλήματα τραυματισμού 
είναι ένας πολύ καλός μπακ απ 
σέντερ.
Γενικά ο Ολυμπιακός έχει κερ-
δίσει το δικαίωμα να μην βιά-
ζεται, το ρόστερ του χρειάζε-
ται απλά 2-3 κινήσεις για να 
συμπληρωθεί, αφού ο κορμός 
δεν έχει αλλοιωθεί. 
Πάντα προτεραιότητα είναι ο 
Τάιλερ Ντόρσεϊ που κρατάει 
ουσιασ τ ικά τα κλειδιά του 
υπόλοιπου σχεδιασμού και 
λογικά μέχρι τις 10 Ιουλίου το 
θέμα θα έχει πάρει το δρόμο 
του.
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πρόσωποπρόσωπο

Παναθηναϊκός: Παναθηναϊκός: 
Ανακοίνωσε τηνΑνακοίνωσε την
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