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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Μπορεί να 

απογοητευτείς 

αν αποτύχεις 

αλλά θα είσαι 

καταδικασμένος 

αν δεν 

προσπαθήσεις”, 

Beverly Sills 

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Γεια σας και χαρά σας! Εύχομαι 

να σας βρίσκω όσο το δυνατόν 

πιο καλά, ήσυχους, υγιείς και 

οικογενειακά όσο γίνεται ευτυχισμένους.

Βρισκόμαστε σχεδόν στο κατακαλόκαιρο και 

αρκετοί έχουν φύγει κι άλλοι ετοιμάζονται αργά ή 

γρήγορα. Φυσικά, το μεγάλο πρόβλημα φέτος είναι 

με τις ταξιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες όπου 

πραγματικά γίνεται της…… τρελής! Ξεκινάς από 

το σπίτι σου και δεν ξέρεις εάν θα ταξιδέψεις ή θα 

ακυρωθεί η πτήση σου.

Έχεις γεμίσει σεμνά και ταπεινά δυο βαλιτσούλες 

(περισσότερες αποκλείεται) με όλα τα απαραίτητα 

και φυσικά κάποια δωράκια για συγγενείς και 

φίλους και δεν ξέρεις εάν φτάνοντας θα τα 

παραλάβεις ή θα έχουν πάει στην Κολομβία και 

τρέχα γύρευε… όποτε… δεν θα υπάρχει όποτε 

σύντομα. Θα παίρνεις μια τσάντα χειρός με τα 

απαραίτητα κι όταν φτάνεις στον προορισμό σου 

θα πηγαίνεις να πάρεις μερικές αλλαξιές, κάποιο 

πουκάμισο και παντελόνι ή φουστίτσα και θα 

φέρνεις ρούχα από την Ελλάδα μας, που θα είναι 

από γαλλικούς κι ιταλικούς οίκους και που θα 

είναι φθηνότερα από ότι στον Καναδά που ζούμε.

Καλοί μου φίλοι και φίλες, έτσι κι αλλιώς το ίδιο 

δεν γίνεται και τώρα; Πριν φύγουμε αρχίζουμε 

δυο – τρεις μήνες πριν να πάρουμε κανένα 

παντελονάκι ή φουστανάκι καινούριο μη τυχόν 

και μας δούνε οι συγγενείς στην Ελλάδα και 

μας κουτσομπολέψουν ότι δεν έχουμε βρακί να 

φορέσουμε!!! Όλα αλλάζουν και το βλέπουμε. 

Πέστε στην κόρη σας ή στον υιό σας να πάρει 

μια βαλίτσα ρούχα, να τα κάνει τι; Μια – δυο 

βερμούδες, ένα μαγιό και μερικά στρινγκς και 

καλό ταξίδι… Χωνεύτετο οι πιο σιτεμένοι… ο 

κόσμος αλλάζει, άλλαξαν οι καιροί, που λέει και 

το παλιό τραγουδάκι.

Ποιος νοιάζεται (μιλάω για την νεολαία) για το τι 

θα σου πουν τα ξαδέλφια και οι συγγενείς; Καλά να 

περάσουμε και ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ.

Καλά μου φιλαράκια, θέλω να σας ευχαριστήσω 

από τα βάθη της καρδιάς μου για τα όμορφα 

λόγια σας, που πραγματικά έρχονται στιγμές που 

δακρύζω. 55 ολόκληρα χρόνια κι ακούω ιστορίες 

από τα παλιά από πολλούς από εσάς κυρίες μου 

και κύριοι που πραγματικά έχω ξεχάσει (ελαφρά 

σιτεμένος κι εγώ).

Θέλω να είστε όλοι καλά, υγιείς και είτε φύγετε 

διακοπές, είτε όχι να περνάτε καλά. Εάν θέλετε 

να μάθετε ή να ρωτήσετε κάτι το τηλέφωνο μου 

(647-718-8012)  είναι ανοικτό 24 ώρες 7 μέρες την 

εβδομάδα. Χαρά μου να σας εξυπηρετήσω. Να είστε 

πάντα καλά και πρώτα ο Θεός την άλλη εβδομάδα 

θα είμαστε και πάλι μαζί.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Φημολογείται ότι ο Ερντογάν θα ανακοινώσει προσάρτηση των Κατεχομένων 
στις 20 Ιουλίου, λέει ο επικεφαλής του ελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ

Σ
ε μια αποκάλυψη για τη φημολογία στην Ουάσιν-
γκτον αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σήμερα ο ισχυ-
ρός άνδρας του ελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ, εκτε-

λεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανι-
κής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης.
Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή «Το 
GPS Της Επικαιρότητας», ο κ. Ζεμενίδης ανέφερε συγκε-
κριμένα: «Εχθές κυκλοφόρησε στην Ουάσινγκτον ότι ο 
κ. Ερντογάν θα κάνει κάτι μεγάλο στα κατεχόμενα στις 20 
Ιουλίου». Το σενάριο που επικρατεί, υποστήριξε, είναι ότι 
μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος να ανακοινώσει την προσάρ-
τηση των Κατεχομένων, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει η πρό-
θεση της αμερικανικής πλευράς να στείλει σχετικό ψήφι-
σμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, έπειτα από πολλά χρόνια, 
οι ΗΠΑ έχουν δώσει έμφαση στις διμερείς σχέσεις με την 
Κυπριακή Δημοκρατία και ότι για πρώτη φορά θα τοπο-
θετηθεί, τους επόμενους δύο-τρεις μήνες, Αμερικανός 
πρέσβης στην Κυπριακή Δημοκρατία -όπως είπε, πρό-
κειται για άνθρωπο που εμπιστεύεται και ο φιλέλληνας 
γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάι-
ντεν ενεργούσε μόνος του, δεν θα «έδινε» την αναβάθ-
μιση των F-16 στην Τουρκία «έτσι όπως θέλει ο κ. Ερντο-
γάν» και σχολίασε ότι, χωρίς αλλαγή πολιτικής από την 
τουρκική ηγεσία, ο Ερντογάν δεν θα πάρει αυτό που επι-
θυμεί.
«Βλέπουμε και με την τροπολογία ότι το όριο είναι για έξι 
μήνες να μην κάνει παραβιάσεις, αλλά θα το κάνει; Αλλά 
αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη είναι πρόθυμη να συνομιλήσει με την 
Τουρκία και ο κ. Ερντογάν είναι αυτός που αρνείται» προ-
σέθεσε. Το Κογκρέσο λοιπόν διαμηνύει, σύμφωνα με τον 
κ. Ζεμενίδη, ότι με το να αποκλείει ο Ερντογάν τον διά-
λογο με την Ελλάδα, βάζει ταυτόχρονα ο ίδιος εμπόδιο σε 
μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα F-16.
«Το Κογκρέσο έχει πάντα πάρει σκληρή θέση και υπό την 
προεδρία Τραμπ και τώρα, έναντι της Τουρκίας και με τα 
F-35 και τώρα με τα F-16. Η Ελλάδα είναι κοντά στο κλεί-
σιμο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τα F-35, καθώς έχει 
αποδείξει εδώ και χρόνια ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, 
έχει δείξει τις ικανότητές της και η Αμερική θα επενδύ-
σει σε αυτές τις αμυντικές σχέσεις. Το Κογκρέσο στέλνει 
με την πρόσφατη τροπολογία σαφές μήνυμα στην Τουρ-
κία ότι φτάνει πια, αν θέλετε να είστε σύμμαχος και να 
πάρετε τα F-16 δεν σας λέμε ποτέ, αλλά να μας αποδεί-
ξετε ότι είστε όχι μόνοι σύμμαχος της Αμερικής, αλλά και 
στο ΝΑΤΟ και απέναντι στην Ελλάδα» συμπλήρωσε ο κ. 

Ζεμενίδης.
Ο Ερντογάν έχει σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό 
της χώρας του, σημείωσε ακόμη ο κ. Ζεμενίδης, με τον 
πληθωρισμό επίσημα να βρίσκεται στο 76%, ενώ υπάρ-
χουν αναλύσεις που λένε ότι έχει ξεπεράσει και το 120%. 
Την ίδια ώρα, στις δημοσκοπήσεις έχει πέσει κάτω από 
το 30% και παρότι η αντιπολίτευση είναι πιο ενωμένη, 
υπάρχουν και εκεί άλλα προβλήματα.
Παράλληλα, είπε ότι «δεν βλέπει» εσκεμμένα θερμό επει-
σόδιο με την Τουρκία, ωστόσο εξέφρασε τον προβλημα-
τισμό ότι «με τόσες παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο 
χώρο, πρέπει να φοβόμαστε ένα ατύχημα και πού μπορεί 
να οδηγήσει αυτό».
«Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις και εδώ 
πρέπει να παίξει ρόλο η Αμερική. Εδώ άλλοι Ελληνομε-
ρικανοί λένε ότι, αν γίνει θερμό επεισόδιο, τότε θα μπει 
μέσα η Αμερική. Όχι, η δουλειά της Αμερικής τώρα είναι 
να παίξει τον ηγετικό ρόλο που έχει στο ΝΑΤΟ και να το 
κάνει απίθανο το θερμό επεισόδιο. Και εδώ φταίει μόνο 
η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν πηγαίνει πάνω από το έδαφος 
της Τουρκίας, η Τουρκία πηγαίνει πάνω από το ελληνικό 
και πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο πρόεδρος και να πει 
«αυτά σταματάνε, αν θέλετε να συνεχίσουν οι σχέσεις, 
αυτά σταματάνε»» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζεμενίδης.

Φαίνεται, είπε ακόμα ο ίδιος, ότι και από το Κογκρέσο 
έχει σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για τυχόν 
προβοκάτσιες στο Αιγαίο, αλλά και στην Κύπρο. Στην 
περίπτωση θερμού επεισοδίου, πάντως, υπάρχουν 
άνθρωποι που μπορούν να παρέμβουν στις εξελίξεις, 
επηρεάζοντας την Τουρκία και αυτοί, σύμφωνα με τον 
κ. Ζεμενίδη, είναι οι Τζέικ Σάλιβαν, ο Μπάιντεν, ο ΥΠΕΞ 
Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, 
«γιατί έχουν αυτή την ικανότητα».
Το θέμα ωστόσο, επανέλαβε, είναι ότι «πρέπει να στα-
ματήσουν οι παραβιάσεις σήμερα, πριν γίνει ένα θερμό 
επεισόδιο».
Και κατέληξε: «Εγώ νομίζω ότι ο κ. Μπάιντεν, για να εξα-
σφαλίσει την Σουηδία και την Φινλανδία, χρησιμοποιεί 
ρητορική που αρέσει στον Ερντογάν, αλλά να δούμε και 
ποιες είναι οι πράξεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος και το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει ασκήσει καθόλου πίεση στο 
Κογκρέσο για τα F-16, παρόλο που το συζητάνε, παρόλο 
που λένε ναι επίσημα».

Επιστολή βουλευτών στον Τζο Μπάιντεν - 
«Να μην αναβαθμιστούν τα τουρκικά F-16»
Την έντονη διαφωνία τους στη δημόσια στήριξη που εξέ-
φρασε ο πρόεδρος Μπάιντεν στο αίτημα της Τουρκίας για 
την αγορά και την αναβάθμιση μαχητικών F-16 εκφράζουν 
Αμερικανοί βουλευτές, οι οποίοι έστειλαν επιστολή στον 
Λευκό Οίκο. Σε αυτή τη προσπάθεια ηγετικό ρόλο παίζει 
ο Δημοκρατικός βουλευτής Φρανκ Παλόν. Στην επιστολή 
των μελών του Κογκρέσου εκφράζεται ανησυχία για τη 
στάση που τηρεί ο Λευκός Οίκος, καθώς σημειώνεται ότι 
μια τέτοια εξέλιξη θα ανταμείψει τον πρόεδρο Ερντογάν 
για την μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας τόσο 
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς το ΝΑΤΟ.
«Ο Ερντογάν επιλέγει να βάζει το προσωπικό όφελος 
πάνω από το συλλογικό καλό των συμμάχων του. Η επι-
λογή του να εμποδίσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία να 
ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μέχρι να λάβει παράλογες διαβε-
βαιώσεις καθιστά σαφές ότι δεν έχει κάνει τίποτα για να 
ενισχύσει το ΝΑΤΟ από τότε που η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία πυροδότησε τη μεγαλύτερη κρίση που 
έχει αντιμετωπίσει η συμμαχία εδώ και δεκαετίες», ανα-
φέρουν οι βουλευτές στην επιστολή τους.
Συνεχίζοντας, υποστηρίζουν ότι αυτές οι πρακτικές του 
Τούρκου πρόεδρου, ο οποίες αντιτίθενται στο κοινό καλό 
της συμμαχίας, δεν πρέπει να αποτελούν έκπληξη, καθώς 
η Άγκυρα έχει προβεί σε μια σειρά αποσταθεροποιη-
τικών ενεργειών, οι οποίες εκτείνονται από την Ανατο-
λική Μεσόγειο μέχρι την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 
Αφρική.

Ετοιμάζει προβοκάτσια ο 
«σουλτάνος» ; - Το σενάριο που 
επικρατεί στις ΗΠΑ, είναι ότι 
μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος 
να ανακοινώσει στις 20 του 
μηνός την προσάρτηση των 
Κατεχομένων, όπως δήλωσε ο 
ισχυρός άνδρας του ελληνικού 
λόμπι στις ΗΠΑ
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«Ο Πέτρος περνάει ιατρικό πρόβλημα 
που είναι πολύ σοβαρό. Η υγεία 
είναι το αιτούμενο για τους πάντες», 
συμπλήρωσε ο ηθοποιός - Δείτε το 
σχετικό απόσπασμα

Γ
ια τον Πέτρο Φιλιππίδη μίλησε σε συ-
νέντευξή του ο Δημήτρης Πιατάς, ενώ 
σχολίασε  και τη δήλωση του Αλέξη 
Κούγια, που είπε ότι το θέατρο «είναι 

ένα μεγάλο κρεβάτι».
Αρχικά ο ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα 
της εκπομπής «Πρωινό», τόνισε ότι: «Ο 
κύριος Φιλιππίδης έχει ήδη τιμωρηθεί στη 
συνείδηση του χώρου μας. Η οποιαδήποτε 
καταδίκη ή μη καταδίκη είναι τυπικό και για 

μένα το ηθικό είναι πιο ισχυρό. Ο Πέτρος 
περνάει ιατρικό πρόβλημα που είναι πολύ 
σοβαρό. Η υγεία είναι το αιτούμενο για τους 
πάντες».
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Πιατάς επισή-
μανε ότι: «Εξυγίανση χρειάζεται η ζωή μας 
και όχι το θέατρο. Ο χώρος της δικηγορίας 
δε φέρει και σημαντικά εύσημα ηθικής ή 
ποιότητας. Το θέατρο διεκδίκησε την αυτο-
κάθαρση. Μη νομίζετε ότι είμαι ευτυχής 
που φίλοι μου και αγαπημένα πρόσωπα 
υφίστανται αυτού του είδους τη βία. Είμαι 
πολύ μακριά από αυτού του είδους την 
καθημερινότητα».
«Στο θέατρο με ενδιαφέρει το σαλόνι. 
Όποιον τον ενδιαφέρει η κρεβατοκάμαρα, 
ας πάει», είπε τέλος.

Δημήτρης Πιατάς: «Ο Πέτρος 
Φιλιππίδης έχει ήδη τιμωρηθεί στη 
συνείδηση του χώρου μας» 

Ο 22χρονος τραυματίστηκε ύστερα 
από καταδίωξη εντός του ΑΠΘ 
καθώς εντοπίστηκε να προβαίνει σε 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σ
οβαρά τραυματισμένος στο νο-
σοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε ο 
22χρονος, ο οποίος πριν λίγες μέ-
ρες βούτηξε με τις χειροπέδες στον 

Θερμαϊκό για να αποφύγει τη σύλληψη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, 
ο 22χρονος τραυματίστηκε ύστερα από 
καταδίωξη εντός του ΑΠΘ καθώς εντοπί-
στηκε να προβαίνει σε διακίνηση ναρκωτι-
κών ουσιών σε χώρο του campus.

Το χρονικό της καταδίωξης 
Γύρω στις 16:00 το Κέντρο Επιχειρήσεων 
της Άμεσης Δράσης λαμβάνει κλήση για 
πώληση ναρκωτικών εντός 
του Αριστοτελείου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης. 
Αστυνομικοί της ομάδας 
ΟΠΚΕ λαμβάνουν εντολή 
να μεταβούν στο σημείο 
για να εντοπίσουν και να 
συλλάβουν τους δράστες.
Όταν οι αστυνομικοί της 
ΟΠΚΕ εν τόπισαν δύο 
άτομα που έκαναν δια-
κίνηση ναρκωτικών, επιχείρησαν να τους 
συλλάβουν, ωστόσο εκείνοι τράπηκαν σε 
φυγή. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη μέσα 
στο ΑΠΘ.
Ένας εκ των δραστών βρήκε καταφύγιο στις 
τουαλέτες του Χημείου. Όταν επιχείρησε να 
φύγει, προσπάθησε να περάσει μέσα από 
τη τζαμαρία της πόρτας, με συνέπεια να 
τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα 
και στο πόδι.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις 
της Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ. Στον 22χρονο παρασχέθηκαν οι 
πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Πληροφορίες του Thestival αναφέρουν 
πως ο 22χρονος που τραυματίστηκε στο 
ΑΠΘ είναι αυτός που το πρωί της περασμέ-
νης Κυριακής βούτηξε με χειροπέδες στον 
Θερμαϊκό για να ξεφύγει από τους αστυ-
νομικούς που νωρίτερα του είχαν περάσει 
χειροπέδες.
Οι δύο δράστες συνελήφθησαν.

Μύκονος: Η αστυνομία πέρασε 
χειροπέδες σε μέλη κυκλώματος 
με κοκαΐνη, παραισθησιογόνα 
και κάνναβη
Κύκλωμα που έριχνε κοκαΐνη, παραι-
σθησιογόνα χάπια και κάνναβη στα στέ-
κια του νησιού των ανέμων ξεδόντιασαν 
οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Μυκόνου, 
περνώντας χειροπέδες σε τρεις αλλοδα-
πούς, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης 
και έναν ακόμη αλλοδαπό για απόπειρα 
προμήθειας ναρκωτικών ουσιών.
Οι συλλήψεις έγιναν χθες ενώ κατασχέ-
θηκαν 437 ναρκωτικά δισκία XTC, 220,3 
γραμμάρια κοκαΐνη, 270,9 γραμμάρια 
μεθαμφεταμίνη, 159,4 γραμμάρια κάν-
ναβη.
Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας 
Μυκόνου, κατάφεραν να αποκρυπτογρα-
φήσουν τη δράση του κυκλώματος μετά 

από πληροφορίες. Από 
παρακολούθηση και 
επεξεργασία του προα-
νακριτικού υλικού, προ-
κύπτει ότι οι κατηγο-
ρούμενοι είχαν οργα-
νωθεί σε εγκληματική 
ομάδα, με διακριτούς 
ρόλους (προμηθευτής 
με αρχηγικό ρόλο και 
διακινητές) και προέβαι-

ναν σε διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών 
στο νησί, με μικροσυσκευασίες, σε ενδια-
φερομένους χρήστες.
Μάλιστα, για τον τερματισμό της εγκλημα-
τικής τους δραστηριότητας, από την Υπο-
διεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου οργα-
νώθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς 
που χειρίζονταν την υπόθεση, οι οποίοι, 
αφού σκιαγράφησαν την κινητικότητα των 
δραστών, προχώρησαν στον εντοπισμό 
και την επ’ αυτοφώρω σύλληψή τους , τη 
στιγμή που μετακινούνταν σε νέο κατά-
λυμα, προκειμένου να αποκρύψουν τα 
ίχνη τους.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνελή-
φθη ο τέταρτος αλλοδαπός ο οποίος προ-
σήλθε κατόπιν προκαθορισμένης συνά-
ντησης στο σημείο σκοπεύοντας να αγο-
ράσει ναρκωτικά από τους διακινητές. 
Στην κατοχή του βρέθηκαν -0,5- γραμμ. 
κοκαΐνη, -3,7- γραμμ. κάνναβη, κινητό 
τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 370 
ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.

Καταδίωξη διακινητών ναρκωτικών 
στο ΑΠΘ - Στο νοσοκομείο ο 22χρονος 
που βούτηξε στον Θερμαϊκό 
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Οι κροίσοι με περιουσία άνω του ενός εκατ. ευρώ εκμεταλλεύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
πατρίδας μας, όπως τη γεωγραφική θέση, το κλίμα και την ποιότητα ζωής

Τ
ην 7η θέση παγκοσμίως κα-
τέχει η Ελλάδα μεταξύ των 
χωρών τις οποίες επιλέγουν 
άνθρωποι με περιουσία ά-

νω του 1 εκατ. ευρώ για μόνιμη με-
τεγκατάσταση και όχι για τον συνή-
θη τουρισμό. Εως το τέλος του 2022 
προβλέπεται ότι στη χώρα μας θα με-
τοικήσουν 1.200 άτομα της συγκε-
κριμένης οικονομικής βαθμίδας, γε-
γονός που τοποθετεί την Ελλάδα ε-
ντός του αντίστοιχου Top-10, με πο-
σοστό αύξησης 3% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά. Αυτή είναι η 
εκτίμηση του διεθνούς οργανισμού 
Henley Global Citizens Report, ο ο-
ποίος εξειδικεύεται στην παρατήρη-
ση των τάσεων που ακολουθούν οι 
εκατομμυριούχοι σε ολόκληρο τον 
πλανήτη.
Μολονότι τα ονόματα των εύπορων 
αλλοδαπών που σκοπεύουν να μετα-
κομίσουν στην Ελλάδα δεν δημοσι-
οποιούνται, κυβερνητική πηγή επι-
βεβαιώνει στο «ΘΕΜΑ» ότι το ενδι-
αφέρον είναι απολύτως υπαρκτό 
και εξίσου θερμό. Τα δε πρόσωπα 
της οικονομικής ελίτ που πρόκειται 
να αξιοποιήσουν ευκαιρίες τύπου 
Golden Visa προέρχονται από διά-
φορες χώρες -όχι μόνο από τη Ρωσία 
ή την Ουκρανία για τους προφανείς 
λόγους- και δραστηριοποιούνται 
επιχειρηματικά κυρίως στους τομείς 
της ναυτιλίας και της βιομηχανίας.
Η 7η θέση της Ελλάδας στον κατά-
λογο με τις περιζήτητες χώρες για τη 
μετοικεσία των εκατομμυριούχων 
έχει ιδιαίτερη σημασία για μια σειρά 
από διαφορετικούς λόγους, ένας 
εκ των οποίων έχει να κάνει με την 
Τουρκία, ως άμεσης ανταγωνίστριας 
στην περιοχή της Μεσογείου. Ενώ 
λοιπόν η πρόβλεψη για την Ελλάδα 
αναφέρει 1.200 εκατομμυριούχους, 
για τη γείτονα δεν γίνεται καμία σχε-
τική νύξη, καθώς το οικονομικό, κοι-
νωνικό και πολιτικό περιβάλλον της 
Τουρκίας δεν καλύπτει τις προϋπο-
θέσεις που απαιτούν οι υποψήφιοι 
μετανάστες της ελίτ ως όρο εκ των ων 
ουκ άνευ. Η ανασφάλεια που ανα-

δίδει η αλλοπρόσαλλη σχέση του 
καθεστώτος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν με τον Δυτικό κόσμο, η οικονο-
μική κρίση την οποία διέρχεται η 
Τουρκία και, αναμφίβολα, το κλίμα 
έντασης που ο Τούρκος πρόεδρος 
συντηρεί απέναντι στην Ελλάδα συν-
θέτουν ένα απωθητικό μείγμα. Το 
οποίο, μάλιστα, αποδεικνύεται ισχυ-
ρότερο των μεγάλων ευκαιριών που 
προκύπτουν στην Τουρκία το τελευ-
ταίο διάστημα, ειδικά στον κλάδο 
των ακινήτων.
Οι 1.200 εκατομμυριούχοι πολίτες 
του κόσμου τους οποίους προσελ-
κύει η Ελλάδα δεν απέχουν πολύ 

από τους αντίστοιχους αριθμούς της 
Πορτογαλίας (1.300) ή ακόμη και των 
ΗΠΑ (1.500). Την κορυφαία τετράδα 
της κατάταξης, βάσει δημοφιλίας 
για τους πλουσίους, απαρτίζουν το 
Ισραήλ (2.500 άτομα), η Σιγκαπούρη 
(2.800), η Αυστραλία με 3.500, ενώ 
στο Νο1 προβάλλει ως αδιαφιλονί-
κητος κυρίαρχος το κράτος των Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων. Αντιστοί-
χως, η χώρα την οποία εγκαταλείπει η 
σύγχρονη αριστοκρατία του υλικού 
πλούτου είναι -με μεγάλη διαφορά 
από οποιαδήποτε άλλη- η Ρωσία.
Εως το τέλος του χρόνου προβλέ-
πεται ότι 15.000 εκατομμυριούχοι 
θα έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα 
τους, σε αναζήτηση ασφαλούς χώρου 
μετεγκατάστασης. Τη Ρωσία ακολου-
θούν η Κίνα, η Ινδία και το Χονγκ 
Κονγκ. Προφανώς για διαφορετι-
κούς λόγους η καθεμία, οι συγκεκρι-
μένες τρεις χώρες της Ανατολής «διώ-
χνουν» μια λίαν αξιόλογη μερίδα 
των πλουσίων, ενισχύοντας το ιδι-

ότυπο αυτό μεταναστευτικό ρεύμα 
των μελών της παγκόσμιας ελίτ προς 
δυσμάς. Από την πλευρά των υποψη-
φίων προς μετοίκηση, οι λόγοι που 
τους ωθούν μπορεί να είναι οικονο-
μικοί (αναζήτηση επενδυτικών ευκαι-
ριών σε συμφέρουσες αγορές της 
Δύσης, όπως η Ελλάδα), πολιτισμικοί 
(η επιθυμία των επιτυχημένων από 
την Απω Ανατολή και όχι μόνο να επι-
βάλουν το status τους και να αναγνω-
ριστούν στην Ευρώπη) ή και απλώς 
ηδονοθηρικοί τρόπον τινά, υπό την 
έννοια ότι ένας εκατομμυριούχος 
Κινέζος μπορεί κάλλιστα να παραχω-
ρήσει στον εαυτό του το δικαίωμα να 
αποκτήσει μια κατοικία στα νοτιοα-
νατολικά προάστια της Αθήνας αξιο-
ποιώντας το αντάλλαγμα-bonus της 
Χρυσής Βίζας που κερδίζει αυτομά-
τως μαζί με την επένδυση κεφαλαίου 
250.000 ευρώ, κατ’ ελάχιστον, στην 
ελληνική αγορά ακινήτων.
Σε ό,τι αφορά, τώρα, τις χώρες ανα-
χώρησης, η χειμαζόμενη και εμπό-
λεμη Ουκρανία εμφανίζεται στην 5η 
θέση του καταλόγου, με 2.800 εκα-
τομμυριούχους να δραπετεύουν 
άρον-άρον. Γι’ αυτούς και τις οικογέ-
νειές τους, άλλωστε, τίθεται επί της 
ουσίας ακόμη και ζήτημα επιβίω-
σης. Ωστόσο, σχεδόν όσοι ζάπλου-
τοι αναχωρούν από την Ουκρανία, 
άλλοι τόσοι εγκαταλείπουν τη Βρα-
ζιλία: 2.500 μέλη της τοπικής εισο-
δηματικής αφρόκρεμας εκδηλώ-
νουν μαζικά τάσεις φυγής, γεγονός 
που δεν μπορεί παρά να σχετίζεται, 
αμέσως ή εμμέσως, με την πολιτική 
του Ζαΐρ Μπολσονάρου. Επιστρέφο-
ντας στην Ευρώπη, το Brexit προβάλ-
λει ως ο πρωταρχικός λόγος για τον 
οποίο 1.500 Βρετανοί εκατομμυρι-
ούχοι προτίθενται να εγκαταλείψουν 
το Ηνωμένο Βασίλειο ή το έχουν ήδη 
κάνει. Το Top-10 των κρατών που εκ 
των πραγμάτων θεωρούνται αφι-
λόξενα για άτομα με περιουσία από 
1 εκατ. και άνω συμπληρώνουν το 
Μεξικό (800 αναχωρούντες εκατομ-
μυριούχοι), η Σαουδική Αραβία και η 
Ινδονησία (από 600).

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα - 1.200 
millionaires μεταναστεύουν στη χώρα μας 

ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη 3,5 – 4% για 
την ελληνική οικονομία το 
2022

Πού αναμένεται να κινηθούν πληθωρισμός και 
ανεργία – Επείγει η περαιτέρω υποστήριξη της 
παραγωγής, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεσή 
του ΙΟΒΕ

Μ
ε ρυθμό στην περιοχή 3,5 – 4% θα αναπτυχθεί 
φέτος η ελληνική οικονομία σύμφωνα με εκτι-
μήσεις του ΙΟΒΕ, όπως αναφέρεται στην τρι-
μηνιαία έκθεσή του.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα δια-
μορφωθεί κατά μέσο όρο το 2022 στην περιοχή του 9% με 
9,6%, ενώ η πρόβλεψη για το μέσο ποσοστό ανεργίας το 
2022 αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω, στην περιοχή του 12% 
– 12,4%.
Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση της Έκθεσης ο Γενι-
κός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, οι ρυθ-
μοί πραγματικής μεγέθυνσης φέτος αναμένονται ισχυροί, 
παρά τον πολύ υψηλό πληθωρισμό, ενώ για τη διατήρηση 
των ρυθμών μεγέθυνσης σε υψηλό επίπεδο είναι κρίσιμο 
να αυξάνονται συστηματικά οι επενδύσεις και οι εξαγωγές.
«Αν και σχεδόν όλες οι οικονομίες πλήττονται, η δική μας 
είναι σε κρίσιμο σημείο. Στην έξοδο από την ενισχυμένη 
εποπτεία, με την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας ως κομ-
βικό ενδιάμεσο στόχο, επιχειρεί να τεθεί σε τροχιά συστη-
ματικής ανάπτυξης», επισήμανε ο κ.Βέττας.
«Οικονομίες όπως η δική μας, με χρόνιες δομικές υστερή-
σεις, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 
πληθωρισμού κυρίως με επιδοματικές πολιτικές. Αν και 
είναι απαραίτητα μέτρα υποστήριξης προς τα ευάλωτα 
νοικοκυριά και πολιτικές προσαρμογής της ρύθμισης σε 
βασικές αγορές, είναι επείγον να υπάρξει υποστήριξη της 
παραγωγής, με απλούστευση διαδικασιών και κανόνων και 
μεταρρυθμίσεις για αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές 
προϊόντων», είπε ο κ.Βέττας.
Επίσης, ο ίδιος πρόσθεσε ότι το παράθυρο ευκαιρίας που 
διαγράφεται για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του κρά-
τους και των επιχειρήσεων. Αν αυτό συμβεί, η χρηματοδό-
τηση στη συνέχεια δεν θα είναι πρόβλημα και η ανάπτυξη 
θα είναι ισχυρή.

ΔΝΤ: Βλέπει ανάπτυξη 3,6% για την Ελλάδα – 
Ζητά στοχευμένα μέτρα στήριξης
Ισχυρή ανάπτυξη της τάξεως του 3,6% βλέπει το ΔΝΤ για την 
ελληνική οικονομία, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην 
Ουκρανία, ενώ αναμένει ότι η ενεργειακή κρίση θα ανεβά-
σει τον πληθωρισμό στο 6,1% το 2022.
Τόσο η ανάπτυξη όσο και ο πληθωρισμός αναμένεται να 
επιβραδυνθούν το 2023, φτάνοντας στο 2,6% και 1,2%, 
αντίστοιχα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πτωτική τροχιά και οι κίν-
δυνοι δείχνουν διαχειρίσιμοι. Πέρυσι η κατάσταση ήταν 
μετρίως πιο αδύναμη σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη και 
τις επιθυμητές πολιτικές.
Όπως σημειώνει το ΔΝΤ, η ελληνική οικονομία ανέκαμψε 
δυναμικά από τη σοβαρή ύφεση που προκλήθηκε λόγω της 
COVID-19, με την παραγωγή να επανέρχεται στα προπαν-
δημικά επίπεδα το 2021.



10 8 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Α
κυρώθηκε για τυπικούς λόγους, α-
πό την Ολομέλεια του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, η υπουργική από-
φαση που προβλέπει απαλλαγή 

των μαθητών και μαθητριών από το μάθημα 
των θρησκευτικών, καθώς δεν προηγήθηκε 
γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ειδικότερα, με την 1478/2022 απόφαση της 
Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(πρόεδρος ο Δημήτρης Σκαλτσούνης και 
εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Παρα-
σκευή Μπραΐμη) έγινε δεκτή αίτηση γονέων, 
με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της από 
28.5.2021 κοινής υπουργικής αποφάσεως 
κατά το μέρος που ρυθμίζεται η απαλλαγή 
των μαθητών -μαθητριών από το μάθημα 
των θρησκευτικών.
Συγκεκριμένα, με την αίτησή τους ζητούσαν 
την ακύρωση της επίμαχης κοινής υπουρ-
γικής απόφασης αφενός στο σκέλος που 
αφορά στις προϋποθέσεις απαλλαγής από 
το μάθημα των θρησκευτικών, αφετέρου στο 
σκέλος που προβλέπει εναλλακτική απασχό-
ληση των απαλλασσόμενων από το μάθημα 
των θρησκευτικών μαθητών και μαθητριών 
αντί να προβλέπει διδασκαλία ισότιμου 
μαθήματος συναφούς περιεχομένου με το 
μάθημα των θρησκευτικών.
Η Ολομέλεια έκρινε ότι η ρύθμιση, σύμφωνα 
με την οποία ο διευθυντής- διευθύντρια της 
σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο των διδασκόντων αποφασίζουν κατά 
περίπτωση για τον τρόπο που απασχολού-
νται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθη-
τές (π.χ. διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο 
σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική 
δημιουργική δραστηριότητα), είναι συνταγ-
ματικώς ανεκτή, ως μεταβατική, μέχρι την 
οριστική ρύθμιση του θέματος εντός ευλό-
γου χρόνου. Και ως εύλογος χρόνος κρίνεται 
το τέλος του σχολικού έτους 2022-2023.
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκρι-
ναν ότι «πριν από την έκδοση της προσβαλ-
λόμενης πράξεως απαιτείτο, ως ουσιώδης 
τύπος, η παροχή γνώμης της Αρχής Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
η οποία όμως, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία του φακέλου, δεν υπάρχει».
Για τον λόγο αυτόν, το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει 
να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη ως 
προς όλες τις διατάξεις της που αφορούν την 
απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτι-
κών (άρθρο 25 παρ. 3 και οι παρ. 4 και 5 του 
ίδιου άρθρου κατά το μέρος που αφορούν το 
ζήτημα αυτό).

Μπλόκο του ΣτΕ στα θαλάσσια μέ-
σα αναψυχής στον Πλατύ Γιαλό της 
Μυκόνου
Το Συμβούλιο της Επικρατείας για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι ανάγονται 
στην ασφάλεια των λουομένων, μπλόκαρε 
προσωρινά τη χρήση jet ski, flyboart, σκά-
φων, κ.λπ., στη γνωστή παραλία Πλατύς Για-
λός Μυκόνου.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας ανάστειλαν την 
απόφαση του λιμενάρχη Μυκόνου με την 
οποία ανανεώθηκε η έγκριση εκμίσθωσης 
ενοικιάσεως θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
(jet ski, flyboart, κ.λπ.) στην μεγάλης τουρι-
στικής κίνησης παραλία του Πλατύ Γιαλού της 
Μυκόνου, ενώ αντίθετα έκανε δεκτή αίτηση 
για τοποθέτηση ιδιωτικής πλωτής εξέδρας 
στην ακτή της Αλεομάνδρας- Cavo Glyfadi 
στο νησί των Ανέμων.
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε 
προσφύγει η διεύθυνση της ξενοδοχειακής 
μονάδας Mykonian Dove στον πολυσύχναστο 
Πλατύ Γιαλό και ζητούσε να ακυρωθεί η από 
2.11.2021 απόφαση του λιμενάρχη Μυκόνου 
με την οποία ανανεώθηκε η έγκριση εκμί-
σθωσης ενοικιάσεως θαλάσσιων μέσων ανα-
ψυχής που είχε χορηγηθεί σε επιχειρηματία, 
ο οποίος μπροστά στην παραλία της ξενοδο-
χειακής μονάδας έχει:
1) εγκαταστήσει πλωτή εξέδρα μήκους 36,5 
μέτρων,
2) ενοικιάζει θαλάσσια μέσα αναψυχής, όπως 
είναι 3 jet ski, 20 θαλάσσια δακτυλίδια, 2 
θαλάσσια έλκηθρα, ένα σύστημα υδροπρο-
ωθούμενης ανύψωσης (flyboart) το οποίο 
συνδέεται με θαλάσσιο μοτοποδήλατο, 3 
κανό, 3 stand up paddlihg, 4 θαλάσσια σκι, 
κ.λπ. και
3) διαθέτει και λειτουργεί 7 σκάφη για τις 
ανάγκες υποστήριξης των συγκεκριμένων 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
Αναγκαίο είναι να επισημανθεί ότι μετά 
από έντονες διαμαρτυρίες της ξενοδοχει-
ακής μονάδας πάρθηκε μεν από τις αρμό-
διες αρχές απόφαση μεταφοράς της επιχεί-
ρησης ενοικιάσεως θαλάσσιων μέσων ανα-
ψυχής και της εξέδρας από την παραλία του 
Πλατύ Γιαλού, στην ακριβώς διπλανή παρα-
λία Μεγάλη Άμμος που είναι σε απόσταση 
500 μέτρων.
Όμως, ο επιχειρηματίας των θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής, προσέφυγε στο Διοικητικό 
Εφετείο Πειραιά και το τελευταίο με προσω-
ρινή διαταγή του (20.4.2022), «πάγωσε» τη 
μεταφορά της επιχείρησης στη νέα τοποθε-
σία που είχε επελέγη (Μεγάλη Άμμος).

επικαιρότητα

Το ΣτΕ ακύρωσε την υπουργική 
απόφαση για απαλλαγή μαθητών 
από τα θρησκευτικά

Στην Αυστραλία έχουν έλλειψη 
καθαριστών και πληρώνουν 
αδρά: 7.200 ευρώ το μήνα στους 
πρωτάρηδες

Ε
ταιρείες καθαρισμού φτάνουν 
ως και τα 60 δολάρια μεροκά-
ματο, αλλά οι Αυστραλοί θέλουν 
δουλειές που να νιώθουν καλά 

ψυχολογικά, ακόμα και με λιγότερα.
Η Γη της Επαγγελίας; Σύμφωνα με την 
DailyMail ναι, καθώς η Αυστραλία πλη-
ρώνει αδρά τις υπηρεσίες καθαρισμού. 
Υπηρεσίες τις οποίες εκτιμάμε δεόντως 
όταν μας λείπουν.
Στη χώρα των καγκουρό λοιπόν έχουν 
έλλειψη από καθαριστές-καθαρίστριες. 
Ο κόσμος δεν πηγαίνει να ασχοληθεί 
με αυτές τις δουλειές, οπότε οι αρχές 
θέλουν να τους δελεάσουν. Έτσι μια 
εταιρεία καθαρισμού στο Σύδνεϋ της 
Αυστραλίας αύξησε την ωριαία τιμή για 
τις καθαρίστριες στα 45 δολάρια (ή 43 
ευρώ).
Αυτό σημαίνει ότι ένας νεοεισερχόμε-
νος στη δουλειά που εργάζεται, οκτώ 
ώρες τη μέρα πενθήμερος θα κερδί-
ζει ετησίως 90.000 δολάρια (86.000 
ευρώ).
Η Joy Vess της εταιρείας καθαρισμού 
Absolute Domestics εξήγησε ότι ο 
λόγος πίσω από την αύξηση των τιμών 
της ήταν για να προσελκύσει περισσό-
τερο προσωπικό. Εξήγησε ότι η προη-

γούμενη αμοιβή ήταν στα 35$ την ώρα 
(33,5), ωστόσο υπήρχε μεγάλη έλλειψη 
προσωπικού.
Δεδομένου ότι τα 35$ την ώρα δεν ήταν 
αρκετά για να προσελκύσουν νέο προ-
σωπικό, αποφάσισε πρόσφατα να ανε-
βάσει την αμοιβή στα 45$ την ώρα, αλλά 
και πάλι δεν έχει καταφέρει ακόμα να 
έχει όσο προσωπικό θέλει με βάση τις 
ανάγκες της.
Άλλες ε ταιρείε ς καθαρισμού σ την 
Αυστραλία αυξάνουν επίσης τις τιμές 
τους, με την Urban Company να προ-
σφέρει θέσεις εργασίας με ωριαίες 
τιμές έως και 54,99 $ την ώρα (53 ευρώ) 
και να υπόσχεται έως και 60$ την ώρα 
(57,5).
Σύμφωνα με το News.com, στοιχεία από 
το Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής 
έδειξαν ότι 1,3 εκατομμύρια Αυστραλοί 
εγκατέλειψαν τη δουλειά τους πέρυσι 
στο κύμα της «μεγάλης παραίτησης».
Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων 
ζητάνε περισσότερα από τη δουλειά 
τους. Πιο ικανοποιητικές θέσεις εργα-
σίας και επαγγέλματα που είναι καλύ-
τερα για την ψυχική τους ευεξία, ακόμα 
κι αν αυτό σημαίνει χαμηλότερο μισθό 
σε σχέση με τη δουλειά που παράτησαν.
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επικαιρότητα

Σ
οβαρός κρίνεται ο τραυματισμός της 
τουρίστριας στη Σκιάθο, η οποία υπέ-
στη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κά-
ταγμα λεκάνης, κακώσεις δεξιού ώμου 

και αριστερού αντιβραχίονα, αφού εκσφενδο-
νίστηκε από τουρμπίνα αεροπλάνου στο αερο-
δρόμιο του νησιού.
Μια 61χρονη Βρετανίδα υπήκοος, τραυματί-
στηκε το βράδυ της Τρίτης 5 Ιουλίου, όταν ευρι-
σκόμενη στον εξωτερικό χώρο του Αεροδρο-
μίου Σκιάθου και συγκεκριμένα έξω από την 
περίφραξη, όπου σκαρφάλωσε σε ένα πεζούλι 
και προσπάθησε να καταγράψει, όπως συνηθί-
ζεται από αρκετούς ντόπιους, τις απογειώσεις 
και τις προσγειώσεις των αεροσκαφών.
Η γυναίκα, μάλιστα, είχε ανέβει σε ένα πεζούλι 
προκειμένου να πετύχει καλύτερη λήψη όταν 
τα αέρια από τις τουρμπίνες του αεροπλάνου 
την έκαναν να χάσει την ισορροπία της και να 
πέσει στο έδαφος.
Τη γυναίκα αμέσως παρέλαβε πλήρωμα του 
ΕΚΑΒ και την οδήγησε στο 
Κ.Υ Σκιάθου όπου χρειάστηκε 
να διανυκτερεύσει ώστε να 
γίνουν οι απαραίτητες εξετά-
σεις. 
Οι γ ιατροί του Κέν τρου 
Υγείας του νησιού διέγνωσαν 
κάταγμα στη λεκάνη, κάκωση 
στο δεξί ώμο και τραυματι-
σμό στον αριστερό αντιβραχίονα. Ακόμη, από 
την πτώση προκλήθηκε αιμάτωμα στο κεφάλι 
γεγονός που έκρινε αναγκαία τη διακομιδή της 
στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο καθη-
μερινά ντόπιοι και τουρίστες συνωστίζονται 
στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου 
της Σκιάθου για να βιντεοσκοπήσουν τα αερο-
πλάνα τα οποία περνούν ξυστά πάνω από τα 
κεφάλια τους.
Μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους 
μετατρέποντας το αεροδρόμιο του νησιού σε 
ένα από τα πιο επικίνδυνα αεροδρόμια της 
χώρας, καθώς ο αεροδιάδρομος συνορεύει με 
τον δρόμο που κινούνται αυτοκίνητα και πεζή.
Ο τραυματισμός τουρίστριας από τη Βρετανία, 
επαναφέρει το πρόβλημα στο προσκήνιο, τη 
στιγμή που είχε προηγηθεί ακόμη ένα ατύχημα 
προ ημερών.
Συγκεκριμένα στις 19 Ιουνίου, ένας 79χρο-
νος άνδρας που κινούνταν στον δρόμο δίπλα 
από τον αεροδιάδρομο της Σκιάθου, είδε 
το αεροπλάνο να κατεβαίνει, αλλά εκτίμησε 
πως θα προλάβαινε να απομακρυνθεί από το 
σημείο. Επιτάχυνε το βήμα του, χωρίς επιτυχία 
ωστόσο. Από το κύμα αερίων του αεροπλά-

νου, ο περιπατητής εκτινάχθηκε στη θάλασσα 
σε απόσταση 10 μέτρων από το σημείο που 
βρισκόταν.
Ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, 
μιλώντας στο GRTimes, τονίζει πως η σήμανση 
στο σημείο είναι επαρκής, ωστόσο ορισμένοι 
τουρίστες υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
«Έχουμε ειδοποιήσει την αρμόδια εταιρεία 
που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο μετά τα ατυ-
χήματα, όμως ο χώρος έχει επαρκή σήμανση 
προειδοποίησης, ακόμη και φωτεινό σηματο-
δότη. Ορισμένοι ωστόσο, επιλέγουν να υπερε-
κτιμούν τις δυνατότητές τους και παραμένουν 
στο σημείο. Μοιάζει όμως είναι σαν επιχει-
ρούμε να περάσουμε το φανάρι με κόκκινο», 
ανέφερε.
Όπως επισημαίνει, «πολλοί κάνουν το λάθος 
και πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά στο σημείο 
από όπου απογειώνεται το αεροπλάνο. Και 
όταν μιλάμε για άτομα που είναι κάποιας ηλι-
κίας δεν έχουν πολλές δυνάμεις για να ελέγ-

ξουν το σώμα τους από το 
έντονο ρεύμα που δημιουργεί-
ται, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει πολύ σοβαρός κίνδυνος να 
τραυματιστούν».

Οι απογειώσεις - θέαμα
Η ιδιαιτερότητα του αεροδρο-
μίου, όπου ο διάδρομος απο-

γείωσης είναι σχεδόν πάνω στην παραλία, 
είναι γνωστή στους τουρίστες που παίρνουν 
θέση πίσω από τα αεροσκάφη τα οποία ετοι-
μάζονται να αναχωρήσουν.
Δεκάδες είναι αυτοί που αψηφούν τον κίνδυνο 
από τις τουρμπίνες των αεροσκαφών και τα 
αέρια που μπορούν να τους ρίξουν στο έδαφος 
ή τη θάλασσα. Όλα αυτά για ένα βίντεο...
Οπως φαίνεται και στο βίντεο η γυναίκα βρί-
σκεται στον παραλιακό δρόμο δίπλα στη 
θάλασσα αρκετά μέτρα μακριά από το τοιχίο 
και το πεζούλι, αλλά ακριβώς στην ίδια ευθεία 
με τις τουρμπίνες του αεροσκάφους.
Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα πως ακόμα μια 
γυναίκα μικρότερης ηλικίας πέφτει στο έδα-
φος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.
Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες 
ημέρες. Στις 19 Ιουνίου, ένας 79χρονος άνδρας 
που κινούνταν στον δρόμο δίπλα από τον 
αεροδιάδρομο της Σκιάθου, είδε το αερο-
πλάνο να κατεβαίνει, αλλά εκτίμησε πως θα 
προλάβαινε να απομακρυνθεί από το σημείο. 
Επιτάχυνε το βήμα του, χωρίς επιτυχία. Από 
το κύμα αερίων του αεροπλάνου, ο περιπατη-
τής εκτινάχθηκε στη θάλασσα σε απόσταση 10 
μέτρων από το σημείο που βρισκόταν.

Σκιάθος: Με κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις η τουρίστρια που εκτινάχθηκε 
από τουρμπίνα αεροπλάνου

Έλον Μασκ: Εβδομάδες πριν γεννηθεί 
το 2ο παιδί του με την Grimes, 
απέκτησε δίδυμα με άλλη γυναίκα! 

Λ
ίγες μόλις εβδομάδες προτού 
γεννηθεί μέσω παρένθετης μη-
τέρας το δεύτερο παιδί του Έ-
λον Μασκ με τη νεαρή τραγου-

δίστρια Grimes, μια άλλη γυναίκα έφερ-
νε στον κόσμο τα δίδυμα μωράκια της με 
τον μεγιστάνα της τεχνολογίας, αποκάλυ-
ψαν δικαστικά έγγραφα που είδαν εχθές 
το φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Insider, τον 
περασμένο Νοέμβριο ο CEO της Tesla απέ-
κτησε δίδυμα με την 36χρονη Σιβόν Ζίλις, 
επιχειρησιακή διευθύντρια σε μια άλλη 
εταιρεία του, τη Neuralink, που αναπτύσ-
σει εμφυτεύσιμες διεπαφές εγκεφάλου-υ-
πολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι ο 51χρονος 
πολύτεκνος δισεκατομμυριούχος δεν έχει 
μόνο 7 παιδιά, όπως πιστευόταν μέχρι 
πρόσφατα, αλλά... εννέα.
Ο Μασκ και η Ζίλις κατέθεσαν επίσημη 
αίτηση τον περασμένο Απρίλιο να αλλά-
ξει το όνομα των διδύμων ώστε «να απο-
κτήσουν το επίθετο του πατέρα τους και 
εκείνο της μητέρας τους να ενσωματω-
θεί στο μεσαίο όνομά τους» αναφέρει το 
ρεπορτάζ του site, που χρησιμοποιεί ως 
πηγή δικαστικά έγγραφα. Τα μωράκια γεν-
νήθηκαν λίγες μόλις εβδομάδες προτού 
έρθει στον κόσμο το δεύτερο μωράκι του 
Μασκ με την μουσικό Κλερ Μπουσέ (καλ-
λιτεχνικό ψευδώνυμο Grimes) τον περα-
σμένο Δεκέμβριο.
Η Ζίλις, που γεννήθηκε στο Οντάριο του 
Καναδά, γνώρισε τον Μασκ μέσω της 
OpenAI, της ΜΚΟ που ίδρυσε ο 51χρονος 

το 2015 και ασχολείται με την έρευνα στο 
πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Σπού-
δασε Οικονομικά και Φιλοσοφία στο Γέιλ, 
όπου είχε ξεχωρίσει και για τις επιδόσεις 
της στην πανεπιστημιακή ομάδα χόκεϊ επί 
πάγου.
Το 2015, η Ζίλις συμπεριλήφθηκε στη 
λίστα του Forbes με τα 30 πρόσωπα 
κάτω των 30 ετών που ξεχωρίζουν στον 
κλάδο του Venture Capital και το 2017 της 
δόθηκε η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την 
τεχνογνωσία της στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης στην Tesla.
Πέρυσι, η Ζίλις χαιρέτισε την απόφαση του 
πρίγκιπα Χάρι να εργαστεί ως στέλεχος 
σε νεοφυή επιχείρηση της Σίλικον Βάλεϊ 
ποστάροντας μια φωτογραφία που είχαν 
βγει οι δύο τους το 2015, όταν της είχε 
ζητηθεί να τον ενημερώσει αναφορικά με 
τις τεχνολογικές startup.
H Ζίλις εργάζεται επί του παρόντος ως επι-
χειρησιακή διευθύντηρια και επικεφα-
λής ειδικών πρότζεκτ στη Neuralink. Το 
όνομά της έχει ακουστεί ανάμεσα στα στε-
λέχη που μπορεί να εμπιστευτεί ο Μασκ 
για να αναλάβουν σημαντικές θέσεις στην 
Twitter αφού ολοκληρωθεί η εξαγορά της, 
ύψος 44 δισ. δολαρίων. Το 2020, η Ζίλις 
πόσταρε ένα tweet υπερασπιζομενη την 
απόφαση του Έλον Μασκ να μεταφέρει 
την Tesla εκτός Καλιφόρνια, εξαιτίας περι-
ορισμών για την Covid-19. Νωρίτερα, μια 
Αμερικανίδα πολιτικός, η Λορένα Γκονά-
λες Φλέτσερ, είχε γράψει σε ανάρτησή της: 
«Να πάει να γ@@@θεί ο Έλον Μασκ».
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καναδάς

Η ταχεία αύξηση των επιτοκίων 
της Τράπεζας του Καναδά είναι 
πιθανό να προκαλέσει ύφεση, 
σύμφωνα με μελέτη

Η 
στρατηγική της Τράπεζας του 
Καναδά να αυξήσει γρήγορα 
το βασικό της επιτόκιο σε μια 
προσπάθεια να αντιμετωπί-

σει τον πληθωρισμό που εκτινάσσεται 
πιθανότατα θα προκαλέσει ύφεση, λέει 
μια νέα μελέτη που κυκλοφόρησε την 
Τρίτη από το Canadian Center for Policy 
Alternatives (CCPA).
Η μελέτη έδειξε ότι τα τελευταία 60 χρό-
νια η κεντρική τράπεζα κατάφερε σε 
τρεις περιπτώσεις μείωση του πληθωρι-
σμού κατά 5,7% αυξάνοντας γρήγορα τα 
επιτόκια και κάθε περίπτωση ακολουθή-
θηκε από ύφεση.
Το ερευνητικό ινστιτούτο είπε ότι εάν η 
κεντρική τράπεζα σκοπεύει να μειώσει 
τον πληθωρισμό από το 7,7% στο στόχο 
της 2% αυξάνοντας γρήγορα τα επιτόκια, 
θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική 
«παράπλευρη ζημιά», συμπεριλαμβανο-
μένων 850.000 απωλειών θέσεων εργα-
σίας, και ζητά μια νέα πολιτική στόχευση 
πληθωρισμού για τη μείωση αυτού του 
κινδύνου.
Η Jennifer Lee, ανώτερη οικονομολόγος 
της BMO Capital Markets, η οποία ανα-
μένει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75 
ποσοστιαίες μονάδες από την Τράπεζα 
του Καναδά αυτόν τον μήνα, είπε ότι οι 
γρήγορες και επιθετικές αυξήσεις θα 

προκαλέσουν «σίγουρα» σημαντική επι-
βράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.
«Αν πρόκειται να είναι επίσημη ύφεση 
ή όχι μένει να φανεί, αλλά σαφώς  είναι 
μια σημαντική επιβράδυνση», είπε.
Είπε επίσης ότι υπάρχουν λίγες εναλλα-
κτικές λύσεις που έχει στη διάθεσή της η 
κεντρική τράπεζα αυτή τη στιγμή για να 
αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Ο David Doyle, επικεφαλής οικονομι-
κών στο Macquarie Group, ο οποίος 
επίσης αναμένει αύξηση 0,75 ποσο-
στιαίων μονάδων, προβλέπει ύφεση το 
2023 τόσο στον Καναδά όσο και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. «Αναμένουμε ότι 
η συρρίκνωση θα είναι μεγαλύτερη στον 
Καναδά λόγω των πιο σοβαρών διαρ-
θρωτικών ανισορροπιών του, όπως 
οι επενδύσεις σε κατοικίες και τα επί-
πεδα καταναλωτικού χρέους», είπε. 
Ο Καναδάς βιώνει ήδη επιβράδυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης και ακόμη και 
απολύσεις σε ορισμένους τομείς, όπως 
η τεχνολογία.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανα-
κοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 
αναμένει να αναφέρει συρρίκνωση 
του ΑΕΠ κατά 0,2% για τον μήνα Μάιο 
εν μέσω αδυναμίας στους τομείς των 
πόρων, της μεταποίησης και των κατα-
σκευών.

Το Κεμπέκ εισέρχεται στο 7ο κύμα του 
COVID-19

Ο 
διευθυντής δημόσιας υγείας 
του Κεμπέκ λέει ότι η επαρχία 
βρίσκεται σε ένα έβδομο κύμα 
COVID-19.

Παρά την άνοδο των δεικτών COVID-19, 
αξιωματούχοι είπαν σε συνέντευξη Τύπου 
σήμερα ότι δεν σχεδιάζουν να επιβάλουν 
νέα μέτρα  για τη δημόσια υγεία, όπως οι 
εντολές μάσκας στη δημόσια συγκοινωνία.
Ο υπουργός Υγείας Christian Dubé λέει ότι 
η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, αλλά 
προτρέπει τους ανθρώπους να είναι προ-
σεκτικοί καθώς συγκεντρώνονται κατά την 

περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.
Ο διευθυντής δημόσιας υγείας Δρ. Luc 
Boileau λέει ότι ένας από τους παράγοντες 
που οδηγούν στη μετάδοση είναι ότι τα 
μολυσμένα άτομα δεν σέβονται τους κανό-
νες απομόνωσης 10 ημερών.
Την Τετάρτη, το Κεμπέκ ανέφερε κάτι λιγό-
τερο από 1.500 άτομα που νοσηλεύτηκαν 
με τη νόσο και 13 ακόμη θανάτους που συν-
δέονται με τον COVID-19.
Οι αξιωματούχοι συνιστούν επίσης στους 
ανθρώπους να λάβουν ενισχυτικό  εμβόλιο 
COVID-19.

`
Οι Καναδοί δώρησαν περισσότερα 
από 44 εκατομμύρια δολάρια 
σε Φιλελεύθερα, Συντηρητικά 
κόμματα το 2021

Τ
ο Συντηρητικό Κόμμα του Κα-
ναδά συγκέν τρωσε τα περισ-
σότερα χρήματα από οποιο -
δήποτε ομοσπονδιακό κόμμα 

το 2021, φέρνοντας 26,4 εκατομμύρια 
δολάρια σε δωρεές κατά τη διάρκεια 
μιας ταραχώδους χρονιάς που τελεί-
ωσε με εκλογική ήττα και εικασίες για 
το τέλος της ηγεσίας του Erin O’Toole.
Οι ε λεγμένε ς οικονομικέ ς κατασ τά-
σεις που κατατέθηκαν σ το Elections 
Canada δε ίχ νουν ότ ι  ε ίναι  μόλις  6 
εκατομμύρια δολάρια περισσότερα 
από όσα συγκέν τρωσε το κόμμα το 
2020 και ο αριθμός των ανθρώπων 
που έδωσαν χρήματα σ τους Τόρις 
-  95.000 -  αυξήθηκε κατά περίπου 
5.000 σε ε τήσ ια 
βάση.
Οι  L ibera l s  του 
J u s t in  Trud eau 
έφεραν 18,1 εκα-
τομμύρια δολά-
ρια από 75.800 
δω ρητ έ ς ,  π ε ρί -
π ο υ  3  ε κα τ ο μ -
μ ύ ρ ια  δ ολά ρ ια 
περισσότερα από 
το 2020.
Και τα δύο κόμ-
ματα πήραν επί-
σ η ς  μ ε γ ά λ α 
δάνε ια το 2021, 
με τους Φιλε λεύθερους να δανε ίζο -
νται 30 εκατομμύρια δολάρια από έξι 
δανεισ τές και τους Συντηρητικούς να 
λαμβάνουν δάνειο 29 εκατομμυρίων 
δολαρίων που αποπληρώθηκε πλήρως 
στις αρχές του 2022.
Το  B lo c  Québécois  σ υ γ κέ ν τ ρ ω σ ε 
περίπου μισό εκα τομμύριο περισ -
σότερα το 2021, με 11.300 δωρητές 
να δώσουν συνολικά 2 εκατομμύρια 
δολάρια.
Οι ετήσιες δηλώσεις του NDP και του 
Κόμματος των Πρασ ίνων δε ν ε ίναι 
ακόμη διαθέσιμες στο κοινό.
Οι ε λεγμένε ς οικονομικέ ς κατασ τά-

σεις καλύπτουν το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2021 και περιλαμβά-
νουν την  προεκ λογ ική εκσ τ ρα τ ε ία 
36 ημερών που προκηρύχθηκε από 
τους κυβερνώντες Φιλελεύθερους στα 
μέσα Αυγούσ του και έ ληξε σ τ ις  20 
Σεπτεμβρίου 2021. Οι δαπάνες κατά 
τη διάρκε ια ε νός  εκ λογ ικού έ τους 
ε ίναι  συνήθως υψηλότ ερε ς από σε 
άλλα χρόν ια.Τα κόμματα αύξησαν τη 
διαφήμισή τους, με το Μπλοκ να πλη-
ρώνε ι 1,5 εκατομμύρια δολάρια, οι 
Συντηρητικοί 8,8 εκατομμύρια δολά-
ρια και οι Φιλελεύθεροι 15,41 εκατομ-
μύρια δολάρια.
Συγκριτικά, τόσο οι Φιλελεύθεροι όσο 
και οι Τόρις ξόδεψαν περίπου 500.000 

δ ο λ ά ρ ι α  γ ι α 
διαφήμιση τον 
π ρ ο ηγ ο ύ μ ε ν ο 
χρόνο.
Ο ι  ε ι κ α σ ί ε ς 
ξ ε κ ί ν η σ α ν  τ ο 
καλοκα ίρι  ό τ ι 
ο  Τριν τό  σ χε-
δίαζ ε να προ -
κηρύξ ε ι  πρό -
ωρες εκλογέ ς, 
σε μια κ ίνηση 
π ο υ  π ο λ λ ο ί 
π α ρ α τ η ρ η τ έ ς 
λ έ ν ε  ό τ ι  ή ταν 
μ ι α  π ρ ο σ π ά -

θεια να κερδίσει την πλειοψηφία. Αν 
και αυτό δεν συνέβη, οι Φιλελεύθεροι 
κράτησαν μια κυβέρνηση μειοψηφίας 
και έκτοτε έχουν συνάψει συμφωνία 
με το NDP που θα τους δει να συνε-
χίσουν να κυβερνούν μέχρι το 2025. 
Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα δεν θα 
χρειαστεί να είναι έτοιμα για εκλογές 
γ ια αρκετά χρόνια . Λίγο καιρό μετά 
την καταμέτρηση των ψήφων, άρχισαν 
οι εικασίες για το μέλλον του O’Toole 
ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης. Καθαιρέθηκε από κοινοβου-
λευτική επιτροπή τον Φεβρουάριο του 
2022.
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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
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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 Calligraphy model 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 
SANTA FE and order 
yours today.

2022 TUCSON
Finance† from: 

3.49%

2022 KONA

2022 SANTA FE

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/2022 SANTA FE 2.5L 
Essential AWD models with an annual finance rate of 1.99%/3.49%/3.49%/3.49%. Cost of borrowing is $416/$1,097/$884/$1,314. Selling price is $20,365/$30,946/$24,933/$37,063. Weekly payments are 
$196/$298/$240/$356 for 24/24/24/24 months. $0/$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/$1,925, 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 SANTA FE Ultimate Calligraphy Flame Red is $43,857/$35,957/$50,657. 
Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,925, 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

Ο
ι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις ενημερώνουν τον κώδικα ενδυμασίας τους για να εί-
ναι πιο περιεκτικοί και να συμβαδίζουν με την κοινωνία που υπηρετεί. Τα μέλη της 
υπηρεσίας και οι αιτούντες θα επιτρέπεται πλέον να φέρουν μακρύτερα χτενίσματα, 
να έχουν τρίχες στο πρόσωπο και τατουάζ στο πρόσωπο μεταξύ άλλων αλλαγών. Η 

κυβέρνηση του Καναδά λέει ότι η απόφαση για την ενημέρωση των Οδηγιών Ενδυμάτων των 
Καναδικών Δυνάμεων δεν πάρθηκε επιπόλαια. Σε μια πρόσφατη δήλωση, λένε ότι ο κώδικας 
ενδυμασίας των Καναδικών Δυνάμεων είναι περίπου πενήντα ετών και η πολιτική στο σύνολό 
της ήταν καθυστερημένη για αναθεώρηση.
«Πρέπει να αλλάξουμε με την κοινωνία. Είμαστε μια άμεση αντανάκλαση των ανθρώπων που 
υπηρετούμε και πρέπει να είμαστε πιο περιεκτικοί και να αλλάξουμε αν θέλουμε να παραμεί-
νουμε σχετικοί με την καναδική κοινωνία», εξήγησε ο Todd Appel, λοχίας 38ης Ταξιαρχίας.  «Έγι-
ναν μικρές αλλαγές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή είναι μια πιο σημαντική αλλαγή».
O Appel λέει ότι υπάρχουν ακόμη λίγοι μήνες για τα μέλη της υπηρεσίας να προσαρμοστούν και 
να κατανοήσουν τις αλλαγές, καθώς αυτές δεν τίθενται σε ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Οι ενημερώσεις στον ενδυματολογικό κώδικα ποικίλλουν:Κατάργηση συγκεκριμένων στολών 
με βάση το φύλο. Στο εξής, τα ανδρικά ή γυναικεία μοτίβα στολών είναι ανοιχτά σε όλα τα μέλη 
και μπορεί να αναμιγνύονται μεταξύ τους. Οι νεοσύλλεκτοι δεν θα ξυρίζονται πλέον τα κεφάλια 
τους για βασική εκπαίδευση και δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί στο μήκος ή στο χρώμα των 
μαλλιών. Τα μακριά νύχια επιτρέπονται αρκεί να μην εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων.

Οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις 
ενημερώνουν τον κώδικα 
ενδυμασίας

Ο Πάτρικ Μπράουν, 
αποκλείστηκε από τις εκλογές 
του Συντηρητικού Κόμματος

Στον απόηχο του αποκλεισμού 
του Πάτρικ Μπράουν από την 
ομοσπονδιακή κούρσα για την ηγεσία 
των Συντηρητικών λόγω καταγγελιών 
για αδικήματα, μια ομάδα δημοτικών 
συμβούλων ζήτησε να διεξαχθεί 
έρευνα για τις συναλλαγές του 
κατά τη διάρκεια της θητείας του ως 
δήμαρχος του Μπράμπτον.

Μ
ια ομάδα πέντε δημοτικών 
συμβούλων του Μπράμπτον 
εξέδωσε μια δήλωση την Τε-
τάρτη αντιδρώντας στις ομο-

σπονδιακές ειδήσεις, υποστηρίζοντας ότι 
ο Μπράουν έχει αυτό που περιγράφουν ως 
«σαφές και ανησυχητικό μοτίβο συμπερι-
φοράς».
«Δεν ξέφυγε με αυτές τις τακτικές στην υπο-
ψηφιότητά του για την ηγεσία των Συντη-
ρητικών και δεν θα έπρεπε να τις ξεφύγει 
ούτε στο Μπράμπτον», έγραψαν οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι.
Η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων 
ψήφισε πρόσφατα για μια σειρά ιατροδικα-
στικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένου 
του τρόπου με τον οποίο δόθηκαν συμβό-
λαια σε εταιρείες που εμπλέκονται σε μια 
ώθηση για την εισαγωγή ενός πλήρους 
πανεπιστημίου στο Μπράμπτον.
Εάν δεν μπορέσει να επιστρέψει στην ομο-
σπονδιακή κούρσα για την ηγεσία των 
Συντηρητικών, ο Μπράουν θα μπορούσε 
να είναι και πάλι υποψήφιος για δήμαρχος 
του Μπράμπτον. Η προθεσμία εγγραφής 
είναι στις 19 Αυγούστου. Ο Μπράουν αρνή-
θηκε να πει στο CityNews ποια θα είναι τα 
μελλοντικά του σχέδια.
Ο Ίαν Μπρόντι, πρόεδρος της οργανωτι-
κής επιτροπής εκλογών για την ηγεσία, ανα-
κοίνωσε την απροσδόκητη κίνηση αργά το 
βράδυ της Τρίτης, λέγοντας ότι το κόμμα 
έμαθε για «σοβαρές κατηγορίες για αδικο-
πραγία» από την εκστρατεία Μπράουν.
Οι ισχυρισμοί σχετίζονται με τους κανόνες 
χρηματοδότησης του νόμου για τις εκλο-
γές του Καναδά, είπε ο Μπρόντι σε γραπτή 
δήλωση, αλλά δεν έδωσε περισσότερες 
λεπτομέρειες.
Στη δήλωσή του, ο Μπρόντι είπε ότι ο επι-
κεφαλής επιστροφών του κόμματος ενη-
μέρωσε τον Μπράουν, ο οποίος είναι ο 
δήμαρχος του Μπράμπτον του Οντάριο, για 
τις ανησυχίες και ζήτησε γραπτή απάντηση. 
Αποφάσισε επίσης να παρακρατήσει την 
προσωρινή λίστα μελών από την εκστρα-

τεία του.
Ο Μπρόντι είπε ότι η απάντηση από την 
εκστρατεία του Μπράουν δεν ικανοποίησε 
τις ανησυχίες και ο επικεφαλής επιστροφών 
συνέστησε στην οργανωτική επιτροπή των 
εκλογών να τον ακυρώσει, κάτι που επέ-
λεξε να κάνει με μια ψηφοφορία που πραγ-
ματοποιήθηκε σε συνεδρίαση την Τρίτη το 
βράδυ. Ο Μπρόντι είπε ότι το κόμμα θα 
μοιραστεί ό,τι έχει με το Elections Canada. 
Είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο επικεφαλής 
επιστροφών του κόμματος έκαναν ό,τι μπο-
ρούσαν για να είναι δίκαιοι με τον Μπρά-
ουν, ο οποίος είναι πρώην ηγέτης των Προ-
οδευτικών Συντηρητικών του Οντάριο, και 
να παρέχουν χρόνο για να αντικρούσουν 
τους ισχυρισμούς.
Σε ανακοίνωση του ο Μπράουν αναφέρει 
« Πρώτα μάθαμε για τη συνάντηση και την 
απόφασή της μέσω των ΜΜΕ. Δεν ήμασταν 
παρόντες στη συνάντηση, ούτε μας δόθηκε 
η ευκαιρία να αμυνθούμε ενώπιον του 
LEOC. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε ανώ-
νυμους ισχυρισμούς. Η καμπάνια μας δεν 
δόθηκε ποτέ με τις πλήρεις λεπτομέρειες 
ή αποδεικτικά στοιχεία αυτών των ισχυρι-
σμών, αποτυγχάνοντας μια έστω και βασική 
απαίτηση της δέουσας διαδικασίας. Τις 
τελευταίες μέρες το κόμμα βρίσκεται σε αλι-
ευτική αποστολή ζητώντας πληροφορίες 
με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί εξ ολο-
κλήρου μέσω των δικηγόρων μας. Η LEOC 
δεν εξειδίκευσε ποτέ τους ανώνυμους ισχυ-
ρισμούς, σε αντίθεση με τη δήλωσή της 
απόψε, και παρόλο που δεν δόθηκε αρκε-
τός χρόνος για να απαντήσουμε σε ερω-
τήσεις, συμμορφωθήκαμε με κάθε περί-
εργο αίτημα και αβάσιμο ισχυρισμό. Γιατί 
το κάνει αυτό το κόμμα; Περίμενε στέψη 
για τον Pierre Poilievre. Όταν εμφανίστη-
καν οι τελικοί αριθμοί μελών, έγινε σαφές 
ότι ο Poilievre δεν είχε τους βαθμούς για να 
κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Η προσπάθεια 
να φιμώσει τους Καναδούς και να παρα-
κάμψει τις δημοκρατικές αξίες μέσω αυτού 
του αβάσιμου αποκλεισμού είναι ο μόνος 
τρόπος για να εξασφαλιστεί η νίκη του. 
Αυτή είναι κατακριτέα, αντιδημοκρατική 
συμπεριφορά που σπάει την πίστη εκατο-
ντάδων χιλιάδων Καναδών που αγκάλια-
σαν το όραμα του Πάτρικ Μπράουν για ένα 
σύγχρονο, χωρίς αποκλεισμούς Συντηρη-
τικό Κόμμα. Αυτό είναι ένα κατηγορητήριο 
του CPC και ενός κόμματος που δεν είναι 
σοβαρό να κερδίσει τις γενικές εκλογές. 
Είναι ντροπή. Αλλά, όχι για εμάς.»

Η Οτάβα αρχίζει να μεταφέρει 
«μικρό αριθμό» αιτούντων άσυλο 
στο Οντάριο από το Κεμπέκ

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρχίζει να μετεγκαθιστά τους αιτούντες άσυλο που 
έχουν περάσει παράτυπα στο Κεμπέκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την 
αύξηση του αριθμού των επίδοξων προσφύγων στα σύνορα.
Το Immigration, Refugees and Citizenship Canada λέει ότι από τις 30 Ιουνίου, οι 

αξιωματούχοι άρχισαν να μεταφέρουν έναν «μικρό αριθμό» αιτούντων άσυλο στην Οτάβα 
και τους καταρράκτες του Νιαγάρα για να συμβάλουν στη μείωση της πίεσης στο Κεμπέκ. 
Το τμήμα δεν έδωσε λεπτομέρειες.
Περισσότεροι από 13.250 αιτούντες πρόσφυγες αναχαιτίστηκαν έξω από τα επίσημα 
σημεία εισόδου στο Κεμπέκ από συνοριακούς πράκτορες μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, 
κυρίως στην Roxham Road — έναν αγροτικό δρόμο που οδηγεί από τις ΗΠΑ στην επαρχία.
Αυτός είναι υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των ανθρώπων που πέρασαν παράτυπα στο 
Κεμπέκ την ίδια περίοδο το 2019, πριν κλείσουν τα σημεία εισόδου στον Καναδά λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Ο δρόμος Roxham άνοιξε ξανά για τους επίδοξους πρόσφυγες τον 
Νοέμβριο του 2021.
Ο πρωθυπουργός François Legault ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κλείσει 
την Roxham Road λόγω της πίεσης που ασκεί η αύξηση των αιτούντων άσυλο στην ικανό-
τητα του Κεμπέκ να φροντίζει τους νεοφερμένους.



18 8 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ο 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 
2022 αυξήθηκε κατά 0,87 μονάδες και έ-
φτασε στις 112,24 μονάδες σε σύγκριση 
με 111,37 μονάδες τον Μάιο 2022. Ο πλη-

θωρισμός τον Ιούνιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 9,6%. 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, ο ΔΤΚ 
σημείωσε αύξηση 7,8% σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο.
Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγο-
ρίες συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2021 καταγράφη-
καν στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 46,1%, στον Ηλε-
κτρισμό με ποσοστό 40,4% και στα Γεωργικά Προϊό-
ντα με ποσοστό 7,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρουσιάστηκε 
στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 7,9% ενώ η μεγαλύ-
τερη αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωρ-
γικά Προϊόντα με ποσοστό -7,8%. 
Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2021, οι μεγαλύτερες 
μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μετα-
φορές (24,7%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και 
Υγραέριο (23,5%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (8,2%) 
και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (7,9%). 
Σε σχέση με τον Μάιο του 2022, η μεγαλύτερη θετική 
μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Μεταφορές 
(4,9%), ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή στην 
κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,5%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι 
μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατη-
γορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέ-
ριο (18,6%), Μεταφορές (17,6%) και Τρόφιμα και μη 
Αλκοολούχα Ποτά (8,1%).
Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του 
Ιουνίου 2022 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 είχαν 
οι κατηγορίες Μεταφορές (3,80), Στέγαση, Ύδρευση, 
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,93) και Τρόφιμα και μη 
Αλκοολούχα Ποτά (1,51).
Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του 
ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι 
κατηγορίες Μεταφορές (0,90) και Στέγαση, Ύδρευση, 
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,37). Η κατηγορία Τρό-
φιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,52) παρουσίασε 
την μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του 
ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του 
Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 
2021 είχαν τα  Πετρελαιοειδή (3,84) και ο Ηλεκτρι-
σμός (1,55).
Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (0,94) είχαν την μεγαλύτερη 
θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 
2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγού-
μενου μήνα.

Πληθωρισμός που προσεγγίζει το 10% 
καταγράφηκε τον Ιούνιο

Θετική η εικόνα της Αστυνομίας στους 
πολίτες, σύμφωνα με έρευνα της IMR

Θ
ετική είναι η εικόνα που οι πολίτες έχουν 
για το έργο της αστυνομίας, ανέφερε η Δι-
ευθύνουσα Σύμβουλος της IMR – Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας, Χριστίνα Κόκκαλου 

που διενήργησε την έρευνα για την αξιολόγηση του 
έργου της Αστυνομίας από τους πολίτες. Ο Αρχηγός 
της Αστυνομίας, Στέλιος Παπαθεοδώρου ανέφερε 
ότι η θετική αυτή εικόνα δεν τους εφησυχάζει, αλ-
λά θα εργαστούν με ακόμη περισσότερο ζήλο για το 
καλό της κοινωνίας και την ασφάλεια των πολιτών.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέρους της 
έρευνας έγινε το μεσημέρι στο Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας. Η έρευνα διενεργήθηκε τους 
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο με 1000 άτομα δείγμα 
στρωματοποιημένο αντιπροσωπευτικά με τα δημο-
γραφικά στοιχεία της Κύπρου σε όλες τις επαρχίες 
με στατιστικό σφάλμα +/_ 3,1. Η έρευνα έγινε αφι-
λοκερδώς, όπως αναφέρθηκε στην διάσκεψη Τύπου 
με την επισήμανση ότι η συνεργασία της Αστυνομίας 
με την IMR και το Πανεπιστήμιο Λευκωσία, εδώ και 
20 χρόνια, θα συνεχισθεί.
Στο ερώτημα «ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει η περιοχή σας και τα οποία 
σας προκαλούν ανασφάλεια», η κ. Κόκκαλου είπε 
ότι ποσοστό 35% δήλωσε πως έχει κάποιο πρό-
βλημα στην περιοχή όπου διαμένει, 24% δήλωσε 
κλοπές και διαρρήξεις, 16% ανέφερε τους μετανά-
στες (αυξημένο στην επαρχία Πάφου περισσότερο), 
13% οχληρία, 8% επικίνδυνη οδήγηση, 6% βανδα-
λισμοί/ζημιές, ναρκωτικά 5%.
Στο ερώτημα «ποιες από τις πιο κάτω περιοχές χρή-
ζουν περισσότερης αστυνόμευσης», η κ. Κόκκαλου 
είπε ότι το 74% απάντησε γύρω από τα σχολεία, 
σε αστικές περιοχές ή το κέντρο της πόλης το 61%, 
περιοχές σε χώρους διασκέδασης 57%, με 54% το 
οδικό δίκτυο, 53% πολυσύχναστοι χώροι, 48% την 
γραμμή αντιπαράταξης, με 44% σε χωριά και αγρο-
τικές περιοχές, αλλά και σε προάστια αστικών περι-
οχών και 35% στις παραλίες.
Το 78% των ερωτηθέντων απάντησε ότι νιώθει 
αρκετά ή σε μεγάλο βαθμό ασφάλεια στην περιοχή 
που ζει, το 15% λίγο ασφαλής και το 7% δήλωσε 
καθόλου ασφαλής. Περισσότερη ασφάλεια νιώθουν 
οι άντρες και νεαρότεροι σε ηλικία 18 – 24. 

Α
νησυχητικά είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία για το 2022, με τον α-
ριθμό των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων να φτάνει μέχρι 
στιγμής στα επίπεδα του 2018, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, ο κ. 
Καρούσος μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργά-
νωσε η Trust Insurance Cyprus για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας 
της «Γίνε υπεύθυνος οδηγός, για σένα και τους άλλους», στο πλαίσιο της 
οποίας θα παραχωρεί δειγματοληπτικά δωρεάν αλκοτέστ στους οδηγούς, 
αναφέρθηκε στις δράσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθεί το 
Υπουργείο του.
Επισήμανε πως για την περίοδο 2017-2021, το 30% των θυμάτων από οδι-
κές συγκρούσεις ήταν μοτοσικλετιστές ή μοτοποδηλάτες. Συγκεκριμένα το 
2021, οι 14 από τους 45 θανάτους που καταγράφηκαν στη χώρα μας από 
οδικές συγκρούσεις αφορούσαν μοτοσικλετιστές/μοτοποδηλάτες ή επι-
βάτες μοτοσικλέτας.
Αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό των τραυματισμών μοτοσικλετιστών 
το 2021, με το 47,34% των συνολικών τραυματισμών από οδικές συγκρού-
σεις να αφορά σοβαρούς τραυματισμούς και το 29,33% να αφορά ελα-
φρούς τραυματισμούς μοτοσικλετιστών. Ανησυχητικά είναι και τα μέχρι 
τώρα στοιχεία για το 2022, είπε ο Υπουργός Μεταφορών, με τον αριθμό 
των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων να φτάνει μέχρι στιγμής στα επί-
πεδα του 2018.
Ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι με στόχο να αναστρέψει τα αρνητικά δεδο-
μένα, το Υπουργείο του, προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, στους μοτοσικλετιστές. Συγκεκριμένα, προωθούνται αλλα-
γές όπως η ενίσχυση του προστατευτικού εξοπλισμού που θα πρέπει να 
φέρουν οι οδηγοί μοτοσικλέτας/μοτοποδηλάτου που οδηγούν κατ’ επάγ-
γελμα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε, εμπίπτει το Σχέδιο Κινήτρων για Αγορά 
Προστατευτικού Εξοπλισμού για Μοτοσικλετιστές για την τριετία 2022-
2024, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.05 εκατομμυρίων για 3 έτη.
Για το 2022, ολοκληρώθηκε σήμερα με μεγάλη επιτυχία η διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεων για την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού τύπου αερό-
σακος σώματος μοτοσικλετιστών. Το ενδιαφέρον για το Σχέδιο ήταν αυξη-
μένο, με 2.629 αιτήσεις, είπε, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι μοτοσικλε-
τιστές έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα χρήσης επιπρόσθετου προστα-
τευτικού εξοπλισμού και είναι διατεθειμένοι να τον χρησιμοποιήσουν για 
την ασφάλεια και την προστασία της ζωής τους.
Επιπλέον, συνέχισε ο κ. Καρούσος, προωθήθηκαν για ψήφιση από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποιήσεις που αφορούν τον περί Άδειας 
Οδήγησης Νόμο, ώστε να καθοριστεί περιορισμός στη χρονική διάρκεια 
ισχύος της μαθητικής άδειας οδηγού στα δύο χρόνια από την ημέρα έκδο-
σης.

Επτά στους δέκα συμφωνούν με τις κάμερες στους δρό-
μους
Η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι η πρόσφατη εφαρμογή του συστή-
ματος φωτοεπισήμανσης θα βοηθήσει στην πρόληψη και μείωση των 
θανατηφόρων συγκρούσεων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του 
ινστιτούτου IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την Αστυνομία.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της IMR, Χριστίνα Κόκκαλου στην παρουσί-
αση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ανέφερε ότι 7 στους 10 συμφώνη-
σαν με την πιο πάνω θέση. Περισσότερο πιστεύουν αυτό τα άτομα άνω 
των 65 ετών, με 96%, και οι γυναίκες με 71%.
Για τις ποινές των αδικημάτων που ελέγχουν οι εν λόγω κάμερες, οι πολίτες 
– συνέχισε – με 18% θέλει πιο αυστηρές ποινές, το 22% πιο χαλαρές ενώ 
το 50% δήλωσε ικανοποιημένο και να παραμείνουν οι ποινές ως έχουν.

Καρούσος: Ανησυχητικά τα 
στοιχεία οδικών θανατηφόρων 
συγκρούσεων για το 2022
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εδώ Κύπρος

Μετά από τρία χρόνια 
συζητήσεων στο Κοινοβούλιο 
η Ολομέλεια της Βουλής 
υπερψήφισε τον νόμο 
για τροποποίηση του 
συντάγματος που θα 
επιτρέψει την μεταρρύθμιση 
της ανώτατης βαθμίδας της 
δικαιοσύνης.

Η 
τροποποίηση του Συντάγ-
ματος επιτρέπει την επα-
ναλειτουργία των δύο α-
νωτάτων δικαστηρίων 

που προβλέπονται στο Σύνταγμα 
της Δημοκρατίας, δηλαδή του Ανω-
τάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 
και του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
την απονομή στα δύο αυτά δικαστή-
ρια πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου 
βαθμού. Οι εξουσίες των δύο δικα-
στηρίων συγκεντρώθηκαν σε ένα 
με βάση το δίκαιο της ανάγκης, μετά 
την αποχώρηση των Τουρκοκυπρί-
ων από το κοινό κράτος.
Ο «Περί της Δέκατης Έβδομης Τρο-
ποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2022», ψηφίστηκε με 51 ψήφους 
υπέρ και 1 εναντίον από τη Βου-
λευτή του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτο-
κρίτου.
Ο νόμος αποτελεί μέρος ευρύτε-
ρων νομοθετικών ρυθμίσεων με 
τις οποίες επιδιώκεται η δικαστική 
μεταρρύθμιση, μαζί με δύο άλλα 
νομοσχέδια, που τιτλοφορούνται 
«Ο περί Απονομής της Δικαιοσύ-
νης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο 
περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019».
Σκοπός του νόμου είναι η τροπο-
ποίηση του συντάγματος, ώστε να 
καταστεί δυνατή η μεταρρύθμιση 
και ο εκσυγχρονισμός της δομής και 
της λειτουργίας των δικαστηρίων με 
την επαναλειτουργία των δύο ανω-
τάτων δικαστηρίων που προβλέπο-
νται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας, 
δηλαδή του Ανωτάτου Συνταγματι-
κού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, την απονομή στα δύο 

αυτά δικαστήρια πρόσθετης δικαιο-
δοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με 
την ίδρυση και λειτουργία Εφετείου 
για την εκδίκαση των εφέσεων, ρύθ-
μιση η οποία προτείνεται με τα δύο 
άλλα νομοσχέδια.
Η Βουλή ψήφισε επίσης ομόφωνα 
τοπολογία του Βουλευτή  Πανίκου 
Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβου-
λευτικής ομάδας Δημοκρατικού 
Κόμματος, του Βουλευτή Κωστή 
Ευσταθίου εκ μέρους του Κινή-
ματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
του Βουλευτή Νίκου Τορναρίτη εκ 
μέρους της κοινο-
βουλευτικής ομά-
δας Δημοκρατικού 
Συναγερμού και του 
Βουλευτή  Άριστου 
Δαμιανού εκ μέρους  
της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας ΑΚΕΛ-Α-
ριστερά-Νέες Δυνά-
μεις. Με την προτεινόμενη τροπο-
λογία εισάγεται συνταγματικά η 
δυνατότητα της άσκησης ελέγχου 
ουσίας από διοικητικό δικαστή-
ριο επί πάσης προσφυγής ασκου-
μένης δυνάμει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος, ο οποίος ήδη ασκείται 
για φορολογικά ζητήματα και ζητή-
ματα διεθνούς προστασίας κατά το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ψηφίστηκε επίσης ομόφωνα τρο-
πολογία του Βουλευτή  Άριστου 
Δαμιανού με σκοπό της διατήρηση 
της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου να εκδίδει 
εντάλματα της φύσεως του habeas 
corpus, mandamus, prohibition, quo 
warranto και certiorari.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομι-
κών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος 
Τορναρίτης αναφέρθηκε σε ιστο-
ρική μέρα, ύστερα από τρία χρόνια 
εντατικών συζητήσεων στην Επι-
τροπή και είπε ότι η μεταρρύθμιση 
της Ανώτατης Βαθμίδας της Δικαι-
οσύνης βρίσκεται ολοκληρωμένη 
ενώπιον μας.
«Καλούμαστε», όπως είπε, «να 
ψηφίσουμε τα νομοσχέδια για να 

δώσουμε στους πολίτες ένα γρή-
γορο, ποιοτικό και αποτελεσματι-
κότερο σύστημα απονομής δικαιο-
σύνης». «Να αφήσουμε πίσω μας», 
πρόσθεσε, ένα σύστημα άκαμπτο, 
δυσλειτουργικό που έχει επιφέ-
ρει τεράστιες καθυστερήσεις στην 
εκδίκαση των υποθέσεων και έχει 
καταρρεύσει.
Ανέφερε ακόμα ότι η Βουλή έχει 
ξεκάθαρη υποχρέωση να προ-
χωρήσει άμεσα στην ψήφιση των 
νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση 
της δικαιοσύνης, κάνοντας αρχή με 

την τροποποίηση 
του συντάγματος, 
παρόλο που όπως 
είπε, η τροποποίηση 
του Συντάγματος θα 
πρέπει να γίνεται με 
φειδώ και όταν το  
κράτος δικαίου του 
απαιτεί.

Πρόσθεσε ότι η μεταρρύθμιση της 
ανώτατης βαθμίδας της δικαιοσύνης 
αποσκοπεί στην προώθηση της δια-
φάνειας της εξειδίκευσης και στον 
αλληλοέλεγχο των δικαστών. Δημι-
ουργείται, όπως είπε, ο τρίτος βαθ-
μός δικαιοδοσίας, το εφετείο, το νέο 
ανώτατο δικαστήριο, το νέο ανώτα-
τοι συνταγματικό δικαστήριο. Με 
τον τρόπο αυτό, όπως είπε, σίγουρα 
θα αντιμετωπιστούν οι καθυστερη-
μένες εφέσεις ενώ θα επιτευχθεί και 
η εξειδίκευση των δικαστών. Προ-
νοείται, ανέφερε, η σύσταση ενός 
νέου Γνωμοδοτικού Δικαστικού 
Συμβουλίου που θα εισηγείται υπο-
ψήφιους δικαστές για διορισμό στα 
ανώτατα δικαστήρια. Εμπλουτίζεται 
η σύνθεση του νέου Ανώτατου Δικα-
στικού συμβουλίου με εξωδικαστι-
κούς όπως τον Γενικός Εισαγγελέα, 
τον Πρόεδρο του δικηγορικού συλ-
λόγου και δύο ακόμα εγνωσμένου 
κύρους νομικών.
Με τη σύσταση του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, είπε, 
δίνεται η δυνατότητα προσφυγής 
από υποψήφιους δικαστές που δεν 
έχουν διοριστεί ή προαχθεί.

Σημείωσε ότι η δικαιοσύνη πρέπει 
να είναι και ποιοτική και διαφανής 
και να δημιουργεί το αίσθημα εμπι-
στοσύνης στον πολίτη και εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι σήμερα τίθεται 
γερά θεμέλια προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Είπε επίσης ότι δεν ισχυρί-
ζεται ότι με τη ψήφιση αυτών των 
νομοσχεδίων θα επιλυθεί αυτό-
ματα το πρόβλημα των καθυστερή-
σεων, ωστόσο ανέφερε ότι αναμέ-
νεται η κατάθεση νομοσχεδίου για 
τη σύσταση δικαστηρίου επίλυσης 
μικροδιαφορών, η καθιέρωση του 
θεσμού του διαμεσολαβητή και η 
υλικοτεχνική αναβάθμιση όλων των 
δικαστηρίων και κυρίως του Επαρχι-
ακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος 
Δαμιανού, είπε ότι αυτό που έχουμε 
ενώπιον μας δεν είναι μια συνολική 
μεταρρύθμιση, αλλά μια μερική 
μεταρρύθμιση και μια δυνατότητα 
πάνω στην οποία πρέπει να κτί-
σουμε για το μέλλον.
Πρόσθεσε ότι οι βασικοί προβλημα-
τισμοί τους είναι ότι οι αλλαγές που 
θα επέλθουν σήμερα και την ερχό-
μενη εβδομάδα δεν αντιμετωπί-
ζουν τις καθυστερήσεις στα επαρχι-
ακά και ειδικά δικαστήρια που χρει-
άζεται 7 χρόνια για να τελεσιδικί-
σει μια πρωτοβάθμια απόφαση και 
διπλάσιο χρόνο για μια έφεση κάτι 
που πλήττει  το κράτος δικαίου. Ανέ-
φερε ότι η μεταρρύθμιση θα έπρεπε 
να είχε ξεκινήσει από τη βάση που 
είναι τα επαρχιακά δικαστήρια και 
όχι από την κορυφή.
Εξέφρασε επίσης ανησυχίες ότι δεν 
θα διασαλευθεί το δίκαιο της ανά-
γκης και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι 
γνωματεύσει στην Επιτροπή Νομι-
κών που έχουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα 
συμβεί, θα υπερισχύσουν ενδεχόμε-
νης προσβολής της απόφασης. Ανέ-
φερε ακόμα ότι υπήρξαν τρεις επί-
σημες τοποθετήσεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου που ήγειραν θέματα 
συνταγματικότητα, αλλά τους είπαν 
να προχωρήσουν αφού η μεγάλη 
εικόνα είναι η μεταρρύθμιση.

Η 
ετοιμασία Μνημο-
νίων Συναντίληψης 
με το Ισραήλ σε 
θέματα αντιμετώ-
πισης πυρκαγιών 

αλλά και για θέματα βιολογικής 
καταπολέμησης τρωκτικών και 
άλλων επιβλαβών για τη γεωρ-
γία οργανισμών, αποφασίστηκε 
κατά τη διάρκεια των επαφών 
που είχε ο Υπουργός Γεωργίας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Κώστας Καδής στο 
Ισραήλ.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοί-
νωση του ΓΤΠ, ο Υπουργός 
Γεωργίας επισκέφθηκε, στις 3 
και 4 Ιουλίου 2022, το Ισραήλ, 
μετά από πρόσκληση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Περιφερειακής Συνεργασίας 
του Ισραήλ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψης, ο κ. Καδής είχε την ευκαι-
ρία να ενημερωθεί για το επιτυ-
χημένο πρόγραμμα που εφαρ-
μόζει το Ισραήλ για τη βιολο-
γική καταπολέμηση τρωκτικών 
με τη χρήση ανθρωποπουλιού, 
παρακολουθώντας, παράλληλα, 
δράσεις του προγράμματος στο 
πεδίο. Κατά τις συναντήσεις του 
κ. Καδή με τον Υπουργό Περι-
φερειακής Συνεργασίας και 
άλλους αξιωματούχους του 
Ισραήλ, αποφασίστηκε η ετοι-
μασία και υπογραφή μνημονίου 
συναντίληψης μεταξύ των δύο 
χωρών για θέματα βιολογικής 
καταπολέμησης τρωκτικών και 
άλλων επιβλαβών για τη γεωρ-
γία οργανισμών.
Στις ίδιες συναντήσεις, συζη-
τήθηκε η δυνατότητα επέκτα-
σης της συνεργασίας των δύο 
χωρών για την αντιμετώπιση 
δασικών πυρκαγιών, στο πλαί-
σιο της οποίας θα ετοιμαστεί, 
επίσης, μνημόνιο συναντίλη-
ψης μεταξύ των δύο χωρών. Θα 
περιλαμβάνονται θέματα όπως 
η ανταλλαγή πτητικών μέσων 
για δασοπυρόσβεση σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης καθώς 
και η περαιτέρω εκπαίδευση 
του προσωπικού των δύο 
χωρών στη δασοπυρόσβεση.

Μνημόνια 
Συναντίληψης 
Κύπρου - Ισραήλ 
για αντιμετώπιση 
πυρκαγιών

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεταρρύθμιση της 
Δικαιοσύνης - Πέρασε το 1ο νομοσχέδιο
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Ο Πούτιν έκανε λόγο για δυτικό 
«ολοκληρωτικό φιλελευθερισμό» - 
«Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι η 
Δύση θέλει να μας πολεμήσει μέχρι τον 
τελευταίο Ουκρανό» τόνισε ο Ρώσος 
πρόεδρος ενώ τις τελευταίες ημέρες 
κλιμακώνει τις επιθετικές ενέργειες στα 
ανατολικά της Ουκρανίας

Α
ς δοκιμάσουν!»... Ο Ρώσος πρόε-
δρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προκάλεσε 
τους Δυτικούς να νικήσουν τη Ρωσία 
«στο πεδίο της μάχης» στην Ουκρα-

νία, όπου Αμερικανοί και Ευρωπαίοι επιτάχυ-
ναν τις παραδόσεις όπλων στις ένοπλες δυνά-
μεις του Κιέβου.
Εάν η Δύση θέλει να νικήσει τη Ρωσία στο 
πεδίο της μάχης, είναι ευπρόσδεκτη να δοκι-
μάσει, δήλωσε σε εμπρηστικό τόνο ο Ρώσος 
πρόεδρος.
Επαναλαμβάνοντας μια ρητορική που θυμί-
ζει αυτή των σοβιετικών ηγετών κατά τη διάρ-
κεια του Ψυχρού Πολέμου, ο Πούτιν κατήγ-
γειλε επίσης τον δυτικό «ολοκληρωτικό φιλε-
λευθερισμό» και εκτίμησε ότι η επίθεση στην 
Ουκρανία σηματοδοτούσε την αρχή μιας 
μετάβασης ενός κόσμου που χαρακτηρίζεται 
από τον «αμερικανικό παγκοσμιοποιημένο 
εγωκεντρισμό προς έναν 
πραγματικά πολυπολικό 
κόσμο».
«Στις περισσότερες χώρες, 
οι άνθρωποι δεν θέλουν 
μια τέτοια ζωή ή ένα τέτοιο 
μέλλον», δήλωσε. «Κουρά-
στηκαν να γονατίζουν και 
να ταπεινώνονται μπροστά 
σε αυτούς που νομίζουν ότι 
είναι εξαίρετοι».
«Σήμερα ακούμε ότι θέλουν να μας νικήσουν 
στο πεδίο της μάχης. Τι μπορούμε να πούμε, 
ας τους αφήσουμε να δοκιμάσουν. Έχουμε 
ακούσει πολλές φορές ότι η Δύση θέλει να 
μας πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. 
Αυτό είναι τραγωδία για τον ουκρανικό λαό, 
αλλά φαίνεται ότι όλα οδεύουν προς αυτό», 
υπογράμμισε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνε-
δρίασης με τους επικεφαλής των ομάδων της 
κάτω βουλής του Κοινοβουλίου, η οποία μετα-
δόθηκε από την τηλεόραση.
Η Ρωσία «δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα σοβαρά 
πράγματα» στην Ουκρανία, όπου διεξάγει 
από τα τέλη Φεβρουαρίου μεγάλη στρατιω-
τική επίθεση, δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ 
Πούτιν, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η 

Μόσχα παραμένει ανοιχτή στις συνομιλίες με 
το Κίεβο.
«Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχουμε 
ξεκινήσει ακόμη τα σοβαρά πράγματα στην 
Ουκρανία», συμπλήρωσε ο Πούτιν.
«Ταυτόχρονα, δεν αρνούμαστε τις ειρηνευτι-
κές διαπραγματεύσεις. Όμως όσοι τις αρνού-
νται πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο περισσό-
τερο (θα αρνούνται), τόσο πιο δύσκολο θα 
τους είναι να διαπραγματευτούν μαζί μας» 
πρόσθεσε.

«Δίκαιη ανταμοιβή» για την πολιτι-
κή του ήταν η πτώση του Τζόνσον 
λέει η Ρωσία
Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βρετανία υπο-
στήριξε ότι η πτώση του Μπόρις Τζόνσον ήταν 
μια «δίκαιη ανταμοιβή» για τη φιλοπολεμική, 
αντιρωσική πολιτική του και το γεγονός ότι 
αγνόησε τις οικονομικές ανάγκες του βρετα-
νικού λαού.
«Επικεντρώθηκε υπερβολικά στη γεωπολιτική 
κατάσταση, στην Ουκρανία», είπε ο Αντρέι 
Κέλιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
πρακτορείο Reuters. «Αγνόησε τη χώρα, τον 
λαό, την κατάσταση της οικονομίας και αυτό 
ήταν το αποτέλεσμα», πρόσθεσε. «Φυσικά, 
θα προτιμούσαμε [ενν. για πρωθυπουργό] 
κάποιον που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικός ή 

φιλοπόλεμος», συνέχισε.
«Ο λαός υποφέρει από τις 
υψηλές τιμές, τους υψηλούς 
φόρους» σχολίασε ο 65χρο-
νος διπλωμάτης αναφερόμε-
νος στην «κληρονομιά» που 
αφήνει ο Τζόνσον. «Οι υπο-
σχέσεις της κυβέρνησης δεν 
υλοποιήθηκαν».
Τον Μάιο ο πληθωρισμός 
στη Βρετανία ανήλθε στο 

9,1%, στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 40 χρό-
νια.
Ο Ρώσος πρεσβευτής υποστήριξε ότι ο Τζόν-
σον άλλαξε όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία. 
Ο Τζόνσον ως υπουργός Εξωτερικών υπό την 
Τερέζα Μέι και ο Τζόνσον ως πρωθυπουργός 
ήταν «δύο διαφορετικοί άνθρωποι», είπε.
Σχολίασε επίσης ότι ο Τζόνσον υπαναχώ-
ρησε από την αρχική πρόθεσή του να συνερ-
γαστεί με τη Ρωσία και έκανε το «στρατηγικό 
λάθος» να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του 
την Ουκρανία. «Δεν μπορώ να πω ότι ήταν 
φίλος της Ρωσίας», είπε ο Κέλιν. Πρόσθεσε 
όμως ότι δεν ελπίζει πως η αλλαγή της ηγεσίας 
θα επηρεάσει τη βρετανική πολιτική απέναντι 
στη Ρωσία ή την Ουκρανία.

Ν
εκρός στην πισίνα του με μια 
σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε τα 
ξημερώματα της Δευτέρας στην 
έπαυλή του στην Αγία Πετρού-

πολη ο μεγιστάνας Γιούρι Βορόνοφ, επι-
κεφαλής εταιρείας logistics που σημαντι-
κά συμβόλαια με την Gazprom για την Αρ-
κτική.
Στον χώρο της πισίνας, εντοπίστηκε ένα 
πιστόλι Grand Power, ενώ στον πάτο της 
βρέθηκαν πολλές σφαίρες.
Ο Βορόνοφ είναι ο έκτος πολυεκατομ-
μυριούχος Ρώσος που διαθέτει σχέσεις 
με την Gazprom και ο οποίος πεθαίνει 
μυστηριωδώς από την αρχή της χρονιάς.
Σύμφωνα με την αρμόδια ερευνητική επι-
τροπή, ο θάνατος του 61χρονου οφείλε-
ται σε «διαφορές με επιχειρηματικούς 
εταίρους».
Η σύζυγός του είπε στους επιθεωρητές 
ότι ο Βορόνοφ θεωρούσε ότι έπεσε θύμα 
απάτης με δράστες ανέντιμους εργολά-
βους και άλλους επαγγελματίες.
Ωστόσο, πολλοί εικάζουν ότι ο μεγάλος 
αριθμός θανάτων στις επαύλεις των πλού-
σιων περιοχών της Αγίας Πετρούπολης 
οφείλεται σε δολοφονίες, που ωστόσο 
έχουν στηθεί για να παραπέμπουν σε 
αυτοκτονίες.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο ανώτερος 
αξιωματούχος οικονομικών και ασφα-
λείας της Gazprom Αλεξάντερ Τιουλάκοφ, 
σε ηλικία 61 ετών βρέθηκε απαγχονισμέ-
νος στην έπαυλή του. Η αστυνομία ανα-
κοίνωσε ότι αυτοκτόνησε. Τοπικά μέσα 
όμως μετέδωσαν ότι το πτώμα έφερε 
σημάδια ξυλοδαρμού, υποδεικνύοντας 
ότι η αυτοκτονία ήταν στημένη.

Στο ίδιο συγκρότημα, τρεις εβδομάδες 
αργότερα βρέθηκε νεκρός από μαχαίρι 
στην τουαλέτα ο Λεονίντ Σούλμαν, 
που ήταν επικεφαλής μεταφορών της 
Gazprom Invest, ενός παραρτήματος της 
Gazprom που χειρίζεται επενδυτικά πρό-
τζεκτ.
Παράλληλα, τον Μάιο νεκρός εντοπί-
στηκε ο 43χρονος δισεκατομμυριούχος 
Αλεξάντερ Σουμποτίν, πρώην στέλεχος 
του έτερου γίγαντα ρωσικής ενέργειας 
Lukoil. Μία από τις θεωρίες μιλά για καρ-
διακό επεισόδιο που προκλήθηκε από 
δηλητήριο βατράχου.
Λίγο νωρίτερα, τον Απρίλιο, ο 51χρονος 
πρώην αξιωματούχος του Κρεμλίνου Βλά-
ντισλαφ Αβάγιε φέρεται ότι αυτοκτόνησε 
αφού σκότωσε τη 47χρονη σύζυγό του 
και τη 13χρονη κόρη τους. Ο ίδιος διέθετε 
σχέσεις με την τράπεζα Gazprombank. 
Φίλοι του ζευγαριού διαψεύδουν φήμες 
ότι ο αξιωματούχος σκότωσε τη γυναίκα 
του από ζήλια, μετά την παραδοχή της 
ότι ήταν έγκυος με το παιδί του οδηγού 
τους και υποστήριξαν ότι ο ίδιος είχε πρό-
σβαση σε οικονομικά απόρρητα της ελίτ 
του Κρεμλίνου.
Απαγχονισμένος στην Ισπανία βρέθηκε 
και ο πολυεκατομμυριούχος Σεργκέι Προ-
τοσένια, αφότου και εκείνος είχε σκοτώ-
σει με τσεκούρι την 53χρονη σύζυγό του 
Ναταλία και την έφηβη κόρη τους, Μαρία. 
Και στην περίπτωσή του μεγιστάνα, 
που ήταν πρώην αντιπρόεδρος της εται-
ρείας Novatek με στενούς δεσμούς με το 
Κρεμλίνο, πολλοί θεωρούν ότι ήταν υπό-
θεση δολοφονίας, που οργανώθηκε ώστε 
να μοιάζει με αυτοχειρία.

Ρωσία: Νεκρός στην πισίνα του 
με σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε 
μεγιστάνας με σχέσεις με την 
Gazprom 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Εμπρηστικός και πάλι ο Πούτιν: Εάν 
η Δύση θέλει να μας νικήσει, ας το 
δοκιμάσει 
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Ο 
δράστης της φονικής επίθεσης 
κατά του πλήθους στην παρέλαση 
της 4ης Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ 
του Ιλινόις σχεδίαζε την επίθεση ε-

δώ και εβδομάδες, ανέφερε η αστυνομία μια 
ημέρα μετά το φονικό περιστατικό.
Ενας άνδρας 21 ετών, ο Ρόμπερτ Κρίμο ο 
Τρίτος, έχει συλληφθεί για την επίθεση που 
άφησε έξι ανθρώπους νεκρούς και περί τους 
30 τραυματίες.
Είχε ντυθεί με γυναικεία ρούχα για να κρύ-
ψει τα τατουάζ του στο πρόσωπο, αλλά και 
για να καταφέρει να διαφύγει ευκολότερα, 
σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της τοπικής 
αστυνομίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κρίμο χρη-
σιμοποίησε ένα τουφέκι παρόμοιο με το 
ημιαυτόματο AR-15, για να πυροβολήσει το 
πλήθος που συμμετείχε στην παρέλαση της 
4ης Ιουλίου σε αυτό το εύπορο προάστιο του 
Σικάγο.
Είχε στην κατοχή του και άλλα όπλα, όπως 
ένα άλλο τουφέκι που βρέθηκε στο αυτοκί-
νητό του. Τα όπλα ήταν αγορασμένα νόμιμα 

από εμπόρους της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο Κρίμο 
έριξε στο πλήθος περισσότερες από 70 σφαί-
ρες, πυροβολώντας από την ταράτσα ενός 
εμπορικού καταστήματος. Κατά τα φαινό-
μενα, έδρασε μόνος του και πυροβολούσε 
τα θύματά του αδιακρίτως, δεν φαίνεται 
δηλαδή να είχε κάποιο φυλετικό ή θρησκευ-
τικό κίνητρο.
Αφού μπήκε μέσα στο πλήθος που διέφευγε 
από το σημείο της επίθεσης, ο Κρίμο πήγε με 
τα πόδια στο σπίτι της μητέρας του και από 
εκεί έφυγε με το αυτοκίνητό της.
Συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνο-
μία, η οποία εντόπισε στο όχημα ένα ακόμη 
τουφέκι, ίδιο με αυτό με το οποίο διέπραξε 
την επίθεση. Όπλα βρέθηκαν και στην κατοι-
κία του.
Οι αρχές δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ποιο 
ήταν το κίνητρο του Κρίμο για την επίθεση 
στη συνοικία, οι κάτοικοι της οποίας είναι 
στην πλειονότητά τους Εβραίοι. Δεν υπάρ-
χουν όμως ενδείξεις ότι έδρασε με βάση 
κάποιο αντισημιτικό ή φυλετικό κίνητρο. 

Γ
ια περίπου 14 ολόκληρες ώρες πε-
τούσε ένα γιγαντιαίο Airbus A380 της 
Emirates με μια αρκετά μεγάλη τρύπα 
στην άτρακτο, που θα μπορούσε να 

θέσει σε κίνδυνο τους ταξιδιώτες.
Το περιστατικό, όπως αναφέρουν τα μέσα 
ενημέρωσης στην Αυστραλία, συνέβη την 
Παρασκευή 1η Ιουλίου. Πρακτικά το αερο-
σκάφος έκανε όλη την πτήση από το Ντου-
μπάι ως το Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.
Επιβάτες υποστηρίζουν ότι η τρύπα, στην 
αριστερή πλευρά, δημιουργήθηκε κατά τη 
διάρκεια της απογείωσης ή λίγο αργότερα, 
ενώ πετούσε πάνω από τον ωκεανό.
«Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και τον 
ένιωσα και μέσα από το πάτωμα», δήλωσε 
ένας επιβάτης, στην αυστραλιανή εφημε-
ρίδα The Courier Mail και πρόσθεσε ότι το 
πλήρωμα παρέμεινε ήρεμο.

Η Aviation Herald ανέφερε ότι οι πιλότοι 
είχαν επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου 
στο Μπρισμπέιν πριν από την προσγείωση. 
Όπως είπαν, υποπτεύονταν ότι είχε σκά-
σει ένα ελαστικό κατά την απογείωση και 
ζητούσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
κατά την προσγείωση, η οποία έγινε με 
ασφάλεια και χωρίς τραυματισμούς.
Η επιθεώρηση επί του εδάφους έδειξε 
μια αποκολλημένη βίδα στο πτερύγιο του 
αεροσκάφους, αν και δεν είναι ακόμη γνω-
στό αν αυτό σχετίζεται με τρύπα.
Το αεροσκάφος έμεινε σχεδόν άλλη μια 
ημέρα πριν πάρει την άδεια να πετάξει 
ξανά.
Από την πλευρά της, η αεροπορική εται-
ρεία ανέφερε ότι το περιστατικό δεν είχε 
«καμία επίπτωση στην άτρακτο ή τη δομή 
του αεροσκάφους».

διεθνή νέα

Ντυμένος γυναίκα ήταν ο δράστης 
της φονικής επίθεσης στο Ιλινόις – 
Τη σχεδίαζε για εβδομάδες 

Αεροσκάφος της Emirates πέταξε από 
το Ντουμπάι στην Αυστραλία έχοντας 
τρύπα στην άτρακτο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Απελπισμένοι 
οι Ρώσοι στρατιωτικοί με τα πτώματα των 
συναδέλφων τους

Ο 
αριθμός των νεκρών και 
τραυματιών Ρώσων στρατι-
ωτών προκαλεί πραγματική 
υστερία στους κόλπους των 

Ρώσων στρατιωτικών που ονειρεύο-
νται να γυρίσουν στα σπίτια τους ζω-
ντανοί, μεταδίδει το ουκρανικό πρα-
κτορείο ειδήσεων Ukrinform επικα-
λούμενο ανακοίνωση της Υπηρεσίας 
Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η ο-
ποία κοινοποίησε την συνομιλία που 
είχε ένας Ρώσος στρατιωτικός από την 
περιοχή της Χερσώνας και την οποία 
υπέκλεψε.
«Θα μείνω άρρωστος για όλη μου την 
ζωή. Ξέρεις πόσα πτώματα είδα; Χωρίς 
κεφάλια, χωρίς πόδια, χωρίς κορμό, 
χωρίς τίποτα, έτσι απλά, τους ρίχνουν 
μέσα στα ‘τσίγκινα’ φέρετρα. Απλώς 
τους μαζεύουν, πετάνε μέλη, κομμά-
τια. Σκοτάδι, δεν θα γίνω ποτέ καλά» 

αναφέρεται στην ανακοίνωση της SBU. 
Μάλιστα, ο Ρώσος στρατιωτικός φέρε-
ται να λέει ότι δεν φαντάζεται πώς θα 
ζήσει μια φυσιολογική ζωή σε μια 
ειρηνική πόλη και πως αν επιστρέψει 
πίσω, σχεδιάζει να επισκεφθεί εκκλη-
σίες και μοναστήρια.
Η SBU σημειώνει ότι οι Ρώσοι στρατι-
ώτες έχουν ένα σίγουρο τρόπο για μεί-
νουν ζωντανοί. Αρκεί «να καλέσουν 
στον αριθμό 2402 που λειτουργεί για 
όλους τους εισβολείς που θέλουν να 
παραδοθούν ως αιχμάλωτοι». Όπως 
μετέδωσε το Ukrinform , άνδρες της 
SBU συνέλαβαν έναν κάτοικο του Χαρ-
κόβου ο οποίος ενεργούσε για λογα-
ριασμό των ρωσικών μυστικών υπη-
ρεσιών. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει 
ποινή φυλάκισης 15 ετών ή ισόβια με 
δήμευση των περιουσιακών του στοι-
χείων.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια 
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές 

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο 
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε 

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Γιατί τα παιδιά δεν 
προσαρμόζονται εύκολα στις 

αλλαγές;

Ο
ι άνθρωποι είναι πλάσματα της 
συνήθειας. Ακόμη κι όταν την κα-
λωσορίζουμε, η αλλαγή απαιτεί 
περισσότερη ενέργεια. Ίσως λοι-

πόν να μην προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 
τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να αντιμε-
τωπίσουν τις μεταβάσεις μεταξύ δραστηρι-
οτήτων, τόπων και αντικειμένων προσοχής. 
Αυτές οι αλλαγές αποτελούν συχνά ένα έναυ-
σμα για συμπεριφορές όπως γκρίνια, παρά-
πονα ή εκρήξεις θυμού. Αλλά, ενώ οι συμπε-
ριφορές που προκαλούν οι αλλαγές μπορεί 
να φαίνονται ίδιες, οι λόγοι γι’ αυτές τις συ-
μπεριφορές μπορεί να διαφέρουν πολύ.

Πώς εκδηλώνεται ένα παιδί που 
δυσκολεύεται με τις μεταβάσεις;
Η δυσκολία με τις μεταβάσεις μπορεί να 
εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους ανά-
λογα με το παιδί και το περιβάλλον. Μπο-
ρεί να πάρει τη μορφή αντίστασης, αποφυ-
γής, απόσπασης της προσοχής, διαπραγμά-
τευσης ή πλήρους κατάρρευσης. Μερικές 
από αυτές τις αντιδράσεις είναι το αποτέλε-

σμα των παιδιών που κατακλύζονται από τα 
συναισθήματά τους. Και μερικές είναι αυτές 
που έμαθαν ότι λειτουργούν όταν θέλουν να 
καθυστερήσουν την αλλαγή ή να την απο-
φύγουν.
Ένα παιδί που του είπαν ότι ήρθε η ώρα να 
φύγει από την παιδική χαρά μπορεί να αντι-
δράσει με οργή αρχικά, επειδή δεν μπορεί 
να διαχειριστεί τον θυμό ή την απογοήτευσή 
του, αλλά αν διαπιστώσει ότι αυτό σας κάνει 
να καθυστερείτε ή να αναβάλλετε την ανα-
χώρηση από το πάρκο, το πιθανότερο είναι 
να το ξανακάνει. Σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή, 
η αντίδραση του παιδιού εξαρτάται από το 
πώς εσείς ως γονείς ανταποκρίνεστε στις 
φωνές και το κλάμα. Άλλα παιδιά μπορεί να 
μην εκρήγνηνται, αλλά αντιθέτως κατακτούν 
την τέχνη της γκρίνιας, της απόσπασης προ-
σοχής ή της διαπραγμάτευσης με τους ενήλι-
κες στη ζωή τους.

Τι κρύβεται πίσω από τα προβλήματα 
μετάβασης;
Ενώ οι αλλαγές αποτελούν ερεθίσματα 
για πολλά παιδιά – ποιος γονέας δεν έχει 
συναντήσει αντίσταση από ένα παιδί που 

του ζητήθηκε να σταματήσει να παίζει ένα 
βιντεοπαιχνίδι και να κάτσει στο τραπέζι για 
φαγητό. Κι ενώ οι συμπεριφορές στις αλλα-
γές μπορεί να είναι ίδιες, οι ειδικοί επιση-
μαίνουν ότι οι λόγοι πίσω από μια συμπερι-
φορά είναι διαφορετικοί για τα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις – 
όπως ΔΕΠΥ, άγχος, αυτισμό και προβλήματα 
αισθητηριακής επεξεργασίας:

ΔΕΠΥ
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται να αλλά-
ξουν την προσοχή τους από το ένα πράγμα 
στο άλλο. Είναι λογικό, λοιπόν, να αναστα-
τώνονται κατά τις μεταβάσεις. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα αν χρειάζεται να σταματήσουν να 
κάνουν κάτι που τους ανταμείβει ιδιαίτερα, 
καθώς ο εγκέφαλός τους αντιδρά έντονα στις 
ανταμοιβές.

Αυτισμός
Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται να 
μεταβούν από το ένα πράγμα στο άλλο 
επειδή προτιμούν τη ρουτίνα και την προ-

βλεψιμότητα. Οτιδήποτε τους βγάζει από 
τη ρουτίνα τους μπορεί να τους προκαλεί 
συντριπτικά συναισθήματα. Το ίδιο συμβαί-
νει με τα παιδιά με προκλήσεις αισθητηρια-
κής επεξεργασίας. Ο κόσμος συχνά τους φαί-
νεται υπερβολικός, οπότε το να χειριστούν 
κάτι νέο μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο.

Άγχος
Για τα παιδιά με άγχος, πίσω από τα προβλή-
ματα με τις μεταβάσεις μπορεί να βρίσκεται 
ο φόβος τους. Μπορεί να φοβούνται αυτό 
που ακολουθεί, όπως η κοινωνικοποίηση ή 
ο χωρισμός από τους γονείς ή ένα θέμα με το 
οποίο έχουν πρόβλημα. Ομοίως, τα παιδιά 
με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί 
να αισθάνονται άγχος αν δεν μπορούν να 
ολοκληρώσουν τέλεια αυτό που κάνουν. Εάν 
μια μετάβαση διακόψει μια ψυχαναγκαστική 
συμπεριφορά (όπως να βάλουν όλα τα παι-
χνίδια τους στη σειρά), μπορεί να αναστα-
τωθούν πολύ.
Όποια και αν είναι η αιτία, η κατανόηση του 
γιατί οι αλλαγές είναι δύσκολες για το παιδί 
σας είναι το πρώτο βήμα για να τις διευκο-
λύνετε.

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;

Τ
ο γράμμα ενός πατέρα στην κόρη 
του: «Να έρχεσαι κοριτσάκι μου, συ-
χνότερα τώρα που είμαι ακόμα εδώ»
Το γράμμα ενός πατέρα στην κόρη 

του:
Δεν υπάρχει κανείς, που να είναι αθάνατος. 
Ακόμα και οι γονείς μας. Όσο είναι κοντά 
μας οι δικοί μας άνθρωποι, τείνουμε να τους 
αγνοούμε. Τους θεωρούμε δεδομένους. 
Αυτή όμως, είναι μια κατάσταση που εύκολα 
αλλάζει, αλλά πολύ δύσκολα συνηθίζεται.

Γράμμα στην κόρη μου.
Θα περάσει ο χρόνος ,κόρη μου κι όταν δεν 
θα υπάρχω,
η σιωπή θα κυριεύσει το σπίτι, φέρνοντας 
κρύο ,παγωνιά κι ας είναι καλοκαίρι…
Θα προσπαθείς το χρόνο να γυρίσεις πίσω 

και οι θυμίσεις του μικρού κοριτσιού θα 
αποζητούν την αγκαλιά μου…Θα θυμάσαι 
πόσο σ’ αγαπούσα…
Θα έρχεσαι και θα ξανάρχεσαι στο σπίτι μας, 
μα κανείς δε θα σου ανοίγει, μόνο η λεύκα 
θα σου γνέφει και το ήρεμο θρόισμα των 
φύλλων της θ ακούς…
Σήμερα δεν έχεις χρόνο ,το ξέρω και το μάτι 
μου τρεμοπαίζει, θυμώνω διάολε, θέλω να 
κλάψω.
Θα περάσει ο χρόνος κι η σιωπή θα τον τυλί-

ξει.
Χαμογελαστό θα με θυμάσαι και δάκρυ στο 
μάτι σου θα γίνομαι.
Να έρχεσαι κοριτσάκι μου, συχνότερα, 
τώρα που είμαι ακόμα εδώ και να θυμάσαι 
πως σ’ αγαπώ πολύ ..

Να έρχεσαι κοριτσάκι 
μου, συχνότερα, τώρα 
που είμαι ακόμα εδώ
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υγεία

Ε
ίναι κοινό φαινόμενο στους 
ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα να υποφέρουν 
από χρόνιους πόνους, αλ-

λά και από αίσθημα κόπωσης. Πα-
θήσεις όπως αυτή επηρεάζουν χι-
λιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο, 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθη-
μερινή δυσκολία σε αρκετές πτυ-
χές της ζωής τους, όπως να συγκε-
ντρωθούν, να δουλέψουν, ακόμη 
και να ζήσουν αυτοδύναμα, χωρίς 
να χρειάζονται τη βοήθεια τρίτων.
Πολλοί από αυτούς συχνά κατα-
φεύγουν σε φαρμακευτικές 
αγωγές προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν τα προβλήματα 
που προκύπτουν καθημε-
ρινά από τέτοιες παθήσεις.
Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα 
σημαντικά μπορεί να απο-
δειχθούν τα ευρήματα νέας 
έρευνας που ήρθε στο φως 
και προτείνει δύο εναλλα-
κτικές, μη φαρμακευτικές 
μεθόδους αντιμετώπισης της 
κόπωσης στις περιπτώσεις 
φλεγμονωδών νόσων, όπως 
η ρευματοειδής αρθρίτιδα.
Τα νέα επιστημονικά δεδο-
μένα, που δημοσιεύθηκαν στο 
Lancet Rheumatology, υποστηρί-
ζουν ότι η σωματική άσκηση, αλλά 
και η ψυχοθεραπεία θα μπορού-
σαν να βοηθήσουν χιλιάδες ασθε-
νείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα να 
καταπολεμήσουν την κόπωση. Οι 
ίδιες μέθοδοι θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν και άλλους ασθενείς 
με φλεγμονώδεις νόσους, όπως ο 
ερυθηματώδης λύκος. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δύο 
αυτές δραστηριότητες θα πρέπει 
να γίνουν μέρος της καθημερινό-
τητας των ανθρώπων που αντιμε-
τωπίζουν τέτοιες παθήσεις.
Τα καθημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν αυτοί οι ασθε-
νείς, ακόμη και στις πιο απλές τους 
κινήσεις είναι η αιτία που παρακί-
νησε ερευνητές από τα πανεπιστή-
μια του Aberdeen και της Γλασκό-
βης να εξετάσουν πιθανούς τρό-
πους αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων που προκύπτουν.
Οι μελετητές συνέκριναν τρεις 
διαφορετικές μεθόδους φροντί-

δας για 368 ανθρώπους με διά-
φορες φλεγμονώδεις ρευματικές 
παθήσεις. Ορισμένοι μπήκαν σε 
πρόγραμμα σωματικής άσκησης, 
άλλοι συμμετείχαν σε γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία, ενώ οι 
υπόλοιποι έλαβαν την κλασσική 
περίθαλψη.
Όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
σωματικής άσκησης έκαναν πέντε 
ατομικές συνεδρίες διάρκειας 45 
λεπτών η καθεμία, για περισσό-
τερο από 30 εβδομάδες, ενώ εκεί-
νοι που συμμετείχαν στην ψυχο-

θεραπεία παρακολούθησαν την 
ίδια περίοδο κατά μέσο όρο 8 

συνεδρίες. Στους συμμετέχο-
ντες που ακολούθησαν την 
κλασσική περίθαλψη δόθηκε 
ένα ενημερωτικό φυλλάδιο 
για την κόπωση.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν 

ότι οι ασθενείς που συμμε-
τείχαν σε σωματική άσκηση 
ή ψυχοθεραπεία παρουσία-
σαν σημαντικά μειωμένα επί-

πεδα κόπωσης συγκριτικά με 
όσους έλαβαν την τυπική φρο-
ντίδα. Μάλιστα, τα οφέλη αυτά 
τους συντρόφευσαν για τουλά-

χιστον 6 μήνες αφότου ολοκλή-
ρωσαν την θεραπεία, σύμφωνα με 
την έρευνα. Ειδικότερα, όσοι έλα-
βαν τις καινοτόμες θεραπευτικές 
μεθόδους παρατήρησαν βελτίωση 
στον ύπνο, την ψυχική υγεία, αλλά 
και την ποιότητα της ζωής γενικό-
τερα, συγκριτικά με όσους έλαβαν 
την τυπική φροντίδα.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
της Γλασκόβης, Neil Basu, που 
συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: 
«Η μελέτη παρέχει νέα στοιχεία ότι 
κάποιες μη φαρμακευτικές παρεμ-
βάσεις μπορούν να συμβάλλουν 
σημαντικά και αποτελεσματικά 
στην αντιμετώπιση των χρόνιων 
πόνων των ασθενών. Μάλιστα, οι 
παρεμβάσεις αυτές μπορούν να 
χορηγηθούν και από μη επαγγελ-
ματίες του ιατρικού κλάδου. Είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέ-
πουμε ότι τέτοιου είδους παρεμ-
βάσεις οδήγησαν σε βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών, 
ακόμη και 6 μήνες μετά το πέρας 
της θεραπείας».

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: 
Αντιμετωπίστε την κόπωση 
χωρίς φάρμακα

Α
πό τους δίσκους και τις κασέτες στα cd και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, η μουσική έχει αποτελέσει συ-
ντροφιά σε δύσκολες στιγμές, μια παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας αλλά, σημαντικότερο ακόμα, 
ένα δώρο για την ανθρώπινη υγεία. Καταπολέμηση του άγχους, αποκατάσταση ασθενών από περι-
πέτειες υγείας ή απλώς καλύτερη διάθεση, είναι μερικές μόνο από τις περιπτώσεις για τις οποίες η 

μουσική μπορεί να κάνει «θαύματα».
Στα παραπάνω προσθέτουν και τη βελτίωση των λειτουργιών του εγκεφάλου επιστήμονες από το Πανεπιστή-
μιο της Τσουκούμπα στην Ιαπωνία, διευκρινίζοντας όμως το είδος της μουσικής που θα εξασφαλίσει τα θετικά 
αποτελέσματα. Αν λοιπόν τα μπιτ και η ρυθμική μουσική δεν ήταν στις προτιμήσεις σας, θα πρέπει μάλλον να 
αναθεωρήσετε.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, η ρυθμική ή χορευτική μουσική μπορεί να 
βελτιώσει τη γνωστική ικανότητα και την εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου κατά τον τρόπο που το πετυ-
χαίνει η άσκηση, την πρόκληση δηλαδή συναισθημάτων ευχαρίστησης και την αύξηση των επιπέδων διέγερ-
σης. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη μελέτη που εξέτασε την επίδραση της ρυθμικής 
μουσικής στην εγκεφαλική δραστηριότητα σε περιοχές που εμπλέκονται με την εκτελεστική λειτουργία όπως 
ο αριστερός ραχιαίος πλάγιος προμετωπιαίος φλοιός (l-DLPFC).
Αξιοποιώντας τη μέθοδο της Λειτουργικής Φασματοσκοπίας Εγγύς Υπέρυθρου (fNIRS), μια μέθοδο απεικό-
νισης που επιτρέπει τον μη επεμβατικό ποσοτικό προσδιορισμό και υπολογισμό της οξυγόνωσης του ανθρώ-
πινου ιστού, κατά την πραγματοποίηση από τους συμμετέχοντες μιας εργασίας που περιλάμβανε την αντι-
στοίχιση λέξεων με χρώματα, οι ερευνητές εκτίμησαν την ανασταλτική λειτουργία του εγκεφάλους πριν και 
μετά την ακρόαση ρυθμικής μουσικής. Η ανασταλτική λειτουργία αποτελεί μια εκτελεστική λειτουργία του 
εγκεφάλου που αφορά την ικανότητα του ατόμου για έλεγχο της συμπεριφοράς και εστίαση σε συγκεκριμένο 
ερέθισμα. Παράλληλα, «έτρεξε» μια σύντομη δημοσκόπηση για το πόσο εξοικειωμένοι ήταν οι συμμετέχο-
ντες με το εν λόγω είδος μουσικής.
Πράγματι, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μουσική ενίσχυσε την εκτελεστική λειτουργία και τη δραστηριότητα 
στην περιοχή l-DLPFC του εγκεφάλου, όχι όμως σε όλους τους συμμετέχοντες. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής 
ερευνητής, Δρ Hideaki Soya, τα ευεργετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν μόνο για όσους ένιωσαν ευφορία 
και αφομοίωσαν τον ρυθμό κατά την ακρόαση της μουσικής ή ήταν εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο είδος. 
Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η βελτίωση της εκτελεστικής λειτουργίας θα μπορούσε να συμβάλει σε πλήθος 
περιπτώσεων, από την πρόληψη της άνοιας στους ηλικιωμένους έως την αύξηση της αποδοτικότητας στους 
εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, στα θετικά οφέλη θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η ρόκληση θετικών 
συναισθημάτων και η βελτίωση της ικανότητας συγχρονισμού.

Βάλτε το ρυθμό στη ζωή σας και δείτε 
τι θα κερδίσει το μυαλό σας

Μια σημαντική συσχέτιση έφερε στο φως νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network 
Open.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά συμπεράσματα της Kate A. Duchowny από το Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια και των συνεργατών της, η δύναμη της λαβής μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τα δεδομένα 
της νευρογνωστικής υγείας του εγκεφάλου ενός ατόμου.
Οι μελετητές εξέτασαν, συγκεκριμένα, τι μαρτυρά η δύναμη της λαβής – δηλαδή η πίεση που μπορεί 
να παράγει ένας άνθρωπος με τη λαβή του χεριού του – για την υγεία του εγκεφάλου και ειδικότερα τις 
ενδείξεις που σχετίζονται με την άνοια, τη μειωμένη γνωστική ικανότητα, αλλά και πιθανώς φτωχότερα 

νευροαπεικονιστικά αποτελέσματα. Για να διαπιστώσουν την ακριβή σχέση που συνδέει 
τα δεδομένα του εγκεφάλου με την λαβή, οι ερευνητές αξιολόγησαν ένα δείγμα 

190.406 ενηλίκων, 39 έως 73 ετών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μια μείωση της τάξεως των 5 

κιλών στη δύναμη της λαβής του χεριού ισοδυναμούσε με χαμηλότερα 
σκορ σε γνωστικά τεστ, τόσο στους άντρες, όσο και στις γυναίκες. 

Αναλυτικότερα, και στα δύο φύλα, η μείωση αυτή σχετίστηκε με 
μικρότερες πιθανότητες να ανταποκρίνεται κάποιος αποτελεσμα-
τικά σε μια εργασία μνήμης και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
άνοιας, ιδιαίτερα για τους άνδρες. Δεν παρατηρήθηκε, ωστόσο, 
σημαντική συσχέτιση με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου 
Αλτσχάιμερ.

Πόσα αποκαλύπτει μια χειραψία για τον 
κίνδυνο εμφάνισης άνοιας
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ιστορίες

«Μη χτυπάτε τη Δήμητρα, χτυπήστε εμένα»
Ο γάμος του 70χρονου Ανδρέα Παπανδρέου με την 35χρονη Δήμητρα Λιάνη

Το 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πρωθυ-
πουργός της χώρας και μεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
μείο Χέρφιλντ του Λονδίνου με σοβαρό καρδιολο-
γικό πρόβλημα...

Σ
το νοσοκομείο τον συνόδευσε η Δήμητρα 
Λιάνη για την οποία όλοι γνώριζαν την ύπαρ-
ξή της, αλλά για πρώτη φορά εμφανίσθηκε 
επισήμως ως η σύντροφός του.

Μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση καρδιάς, ο 
Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί 

της το απόγευμα της 22ας Οκτωβρίου 1988.
Το συγκεντρωμένο πλήθος τον περίμενε να κατέβει 
από το “Airbus” της Ολυμπιακής.
Η πόρτα άνοιξε και ο Ανδρέας Παπανδρέου εμφανί-
στηκε στην κορυφή της σκάλας. Κοίταξε το πλήθος 
και σήκωσε τα χέρια του να χαιρετήσει τον κόσμο 
που είχε συρρεύσει για τον υποδεχτεί μετά την περι-
πέτεια υγείας του.
Προχώρησε και με ένα νεύμα του χεριού του κάλεσε 
κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Έτσι απλά, ξεπέρασε 
τα ταμπού της ελληνικής κοινωνίας και μπήκε στο 
επίκεντρο της κριτικής από τον αντιπολιτευόμενο 
τύπο, που σύντομα κατέφυγε στη χυδαιολογία.
Από τότε η Δήμητρα Λιάνη έγινε άτυπα η πρώτη 
κυρία και σχεδόν μόνιμο πρωτοσέλιδο στον τύπο.
Ακόμη και σ το κόμμα δεν έτρεφαν τα καλύτερα 
αισθήματα γ ια τον ρόλο της. Εκείνος όμως δεν 
άκουγε τα σχόλια και την υπερασπιζόταν πάντα, 
δηλώνοντας δημόσια: “Μη χτυπάτε τη Δήμητρα, 
χτυπήστε εμένα”.
Στις 13 Ιουλίου του 1989, ο πολιτικός που επέτρεψε 
τον πολιτικό γάμο, παντρεύθηκε τη Δήμητρα με θρη-
σκευτική τελετή στην Ελευθερώτρια της Πολιτείας. 
Ήταν το κοσμικό γεγονός της χρονιάς. Ο 70χρονος 
τότε ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, ο μέχρι πριν 11 ημέρες 
πρωθυπουργός της χώρας, έκανε πράξη αυτό που 
όλοι περίμεναν μόλις έβγαινε το διαζύγιο του από τη 
Μαργαρίτα Τσαντ, να παντρευτεί την 35χρονη αερο-
συνοδό Δήμητρα Λιάνη.
Όπως είπε ο ίδιος χαριτολογώντας, το “αποκατέ-
στησε το κορίτσι” και πλέον ήταν η Δήμητρα Παπαν-
δρέου.
Για χάρη της φτιάχτηκε το σπίτι στην οδό Αγράμπε-
λης στην Εκάλη, η διάσημη ”ροζ βίλα”, όπως την 
ονόμασε ο Τύπος, όπου έζησαν μέχρι να πέσει η 
αυλαία για τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Τα σχόλια γύρω από την προσωπική ζωή του ζευγα-
ριού επικεντρώθηκαν στα έξοδα για την ανέγερση 
της βίλας εν μέσω οικονομικών και πολιτικών σκαν-
δάλων.
Μετά τον θάνατό του Ανδρέα Παπανδρέου στις 23 
Ιουνίου 1996, η Δήμητρα σταδιακά έχασε την αυλή 
που δημιουργήθηκε γύρω της όσο ήταν η διευθύ-
ντρια του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Παπαν-
δρέου.
Τα μέσα ενημέρωσης την αποκαλούσαν και πάλι 
“μαιτρέσα” και ήταν πια μια ανεπιθύμητη παρουσία 

για το ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Σημίτη, που σήκωσε το 
λάβαρο του “εκσυγχρονισμού”.
Η Δήμητρα Παπανδρέου, με τους αστρολόγους και 
τους ιερείς, δεν ταίριαζε με το νέο όραμα και κρί-
θηκε ότι δεν μπορούσε αν το υπηρετήσει.
Ωσ τόσο εκείνη υπερασπιζόταν πάν τα τα βαθιά 
συναισθήματά της για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ 
είχε πει χαρακτηριστικά: ”Για μένα ο Ανδρέας ήταν 
ο Θεός μου. Αυτός μου έτυχε. Όπως τον λάτρεψε ένα 
μεγάλο τμήμα του λαού, έτσι τον λάτρεψα κι εγώ 

σαν γυναίκα. Ήταν ο μέντοράς μου και νομίζω ότι κι 
αυτός είδε κάτι σε μένα που δεν το είχε βρει αλλού. 
Μια ζεστασιά, μία κατανόηση και στήριξη σε πολύ 
δύσκολες στιγμές”.

Η αποποινικοποίηση της μοιχείας
Στη χώρα μας η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα σχε-
δόν από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. H 
ποινική δίωξη της μοιχείας καταργήθηκε, στις 24 
Ιουλίου 1982, με την ψήφιση του σχετικού νομο-
σχεδίου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως στις 20 Αυγούστου 1982.
Οι παραβάτες, που ονομάζονταν μοιχοί, έπρεπε να 
πιαστούν επ’ αυτοφώρω στο κρεβάτι και μάλιστα 
γuμvoi. Οι αρχές τους συνελάμβαναν και τους οδη-
γούσαν στο αστυνομικό τμήμα χωρίς να τους επιτρέ-
πουν να ντυθούν. Κατ’ αυτό τον τρόπο πιστοποιείτο 
το αδίκημα, το οποίο ήταν αυτόφωρο.
Το παράνομο ζευγάρι διανυκτέρευε στο κρατητήριο 
και η υπόθεση εκδικάζονταν την επόμενη ημέρα. Οι 
περισσότεροι τιμωρούνταν με 6 έως 8 μήνες φυλά-
κιση, ποινή την οποία εξαγόραζαν.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν ότι η αποποι-
νικοποίηση της μοιχείας επί κυβερνήσεως Ανδρέα 
Παπανδρέου -το 1982 – ήταν απότοκο της παρά-
νομης σχέσης του πρωθυπουργού με την Δήμητρα 
Λιάνη, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος με τη Μαργα-
ρίτα Τσαντ.

Τρίτη φορά πρωθυπουργός
Το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισε για τρίτη 
φορά τις εκλογές. Η σύζυγός του ανέλαβε το γρα-
φείο του πρωθυπουργού, αλλά η υγεία του Ανδρέα 
Παπανδρέου δεν είναι στα καλύτερά της.
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την έβαλαν για 
ακόμη μια φορά σ το σ τόχασ τρο κατηγορώντας 
την για εκμετάλλευση. Μερίδα των υπουργών της 
κυβέρνησης την υπερασπίστηκε.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου πέθανε τον Ιούν ιο του 
1996, με τη Λιάνη να απασχολεί πάλι τον τύπο για 
τη βίλα στην Εκάλη. Ήταν ένας πολύκροτος γάμος, 
ιστορικός θα έλεγε κανείς για τα «ήθη» της πολιτικής 
ζωής της χώρας μας, που απασχολεί το κοινό ακόμα 
και σήμερα.
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Γ
ια κάποιο περίεργο λόγο, τα πλέον 
έντονα γεγονότα συμβαίνουν κατά 
την περίοδο των διακοπών μου.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 

βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα, το 
Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγ-
ματικό ένα νόμο της πολυπληθέστερης 
Πολιτείας της Νέας Υόρκης που περιόριζε 
το δικαίωμα των πολιτών να φέρουν κρυμ-
μένα όπλα σε δημόσιους χώρους. Συνε-
πώς, παρέχει το δικαίωμα στους Νεοϋορ-
κέζους να βγαίνουν οπλισμένοι από τι 
σπίτι τους. 
Η απόφαση αυτή θεωρείται πλήγμα για 
όσους υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να 
θεσπισθεί ένα λιγότερο πλαίσιο για την 
οπλοκατοχή. Εν τω μεταξύ, το πανίσχυρο 
λόμπι NRA που προωθεί την οπλοκατοχή 
έκανε λόγο για «νίκη». 
Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή 
όπου οι μαζικές δολοφονίες σε σχολεία, 
εμπορικά κέντρα, παρελάσεις, χώρους 
διασκέδασης, γήπεδα κ.α. είναι σε πολύ 
μεγάλη έξαρση.
Την ίδια περίοδο το Ανώτατο Δικαστή-
ριο κατήργησε το συνταγματικό δικαίωμα 
στην άμβλωση μετά από σχεδόν 50 χρό-
νια, μεταμορφώνοντας την αμερικανική 
ζωή και αναδιαμορφώνοντας την πολιτική 
του κράτους, πράγμα που θα οδηγήσει σε 
ίσως και ολοκληρωτικές απαγορεύσεις της 
διαδικασίας στις μισές περίπου πολιτείες.
Εκείνο που μου έκανε την μεγαλύτερη 
εντύπωση είναι οι διχασμένες γνώμες των 
πολιτών σε παρόμοια ζητήματα υψίστης 
σημασίας. 
Στην γειτονική Αμερική, λογω της πληθυ-

σμιακής σύνθεσης, επικρατούν διαφορε-
τικές ιδεολογίες νοοτροπίες και συμπε-
ριφορές. Οι Πολιτείες της Νέας Αγγλίας 
π.χ., όπου πέρασα το μεγαλύτερο μέρος 
των διακοπών μου, θεωρούνται ως επί τω 
πλείστον Δημοκρατικές. Οι Δημοκρατι-
κοί, θεωρητικά τουλάχιστον, τάσσονται 
υπέρ των ατομικών ελευθεριών, με απο-
τέλεσμα να παρατηρούνται οι μεγαλύτε-
ρες διαμαρτυρίες γυναικών όσον αφορά 
την απόφαση για τις αμβλώσεις. Στις νοτι-
ότερες Πολιτείες, όπου ζουν κυρίως μαύ-
ροι, κινέζοι και Λατίνοι, πολύτεκνοι στην 
συντριπτική πλειοψηφία τους, η απόφαση 
φαίνεται να τους αφήνει αδιάφορους. 
Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με το θέμα 
της οπλοκατοχής. Οι νότιοι, Ρεπουμπλικά-
νοι στις πολιτικές πεποιθήσεις τους, νιώ-
θουν ασφαλέστεροι να κυκλοφορούν με 
όπλα, μια και εκεί σημειώνονται τα περισ-
σότερα εγκλήματα και βιαιοπραγίες. 
Κατά μία άλλη εξέλιξη, αντιδράσεις προ-
κάλεσε από δύο ελληνοαμερικανούς Βου-
λευτές η δήλωση του Αμερικανού προέ-
δρου Τζο Μπάιντεν πως θα υποστηρίξει 
πιθανή πώληση αμερικανικών μαχητικών 
αεροσκαφών F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού 
στην Τουρκία.
Οι Ρεπουμπλικάνοι Βουλευτές, η Νικόλ 
Μαλλιωτάκη στη Νέα Υόρκη και ο Γκας 
Μπιλιράκης στη Φλόριδα, τονίζουν πως 
θα παραμείνουν αντίθετοι σε οποιαδή-
ποτε πώληση επιχειρηθεί να γίνει επιση-
μαίνοντας τον ισχυρό δεσμό της Ελλάδας 
με τις ΗΠΑ. Εξ’ άλλου σαράντα ένα μέλη 
του αμερικανικού Κογκρέσου έστειλαν 
επιστολή στον υπουργό εξωτερικών των 
ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν γιατί διαφωνούν με 
την πώληση F-16 στην Τουρκία. Στο ίδιο 
πλαίσιο κινήθηκε και το ισχυρό Ελληνοα-
μερικανικό Κογκρέσο. 
Σον Καναδά πάντως τα πάμε πολύ καλύ-
τερα. Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντώ 
χαρακτήρισε «φρικιαστική» την από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εξέ-
φρασε την συμπόνια του στις γυναίκες 
που χάνουν το νόμιμο  δικαίωμά τους στην 
άμβλωση.
Στο θέμα της οπλοκατοχής εξ άλλου, 
ανακοίνωσε σχέδιο για να ανασταλεί σε 
εθνικό επίπεδο η κατοχή πυροβόλων 
όπλων χειρός.

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΗΠΑ: Η χώρα των ακραίων 
αντιθέσεων

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΊ ΡΑΔΊΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΊΧΑΛΗ ΤΕΛΛΊΔΗ
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Ο πατέρας Άλεξ είναι γνωστός για την 
άοκνη δράση του για την υποστήριξη 
και ενίσχυση του Ελληνισμού 
παγκοσμίως, καθώς και τη δυναμική 
στάση του σε ζητήματα που αφορούν 
σε θρησκευτικές ελευθερίες - 
Έγινε δίαυλος επικοινωνίας με 
επικεφαλής Εκκλησιών, τον Λευκό 
Οίκο και το Κογκρέσο - Είναι ο τρίτος 
Ελληνοαμερικανός που βραβεύεται 
με το προεδρικό μετάλλιο

Σ
ε μια λαμπρή τελετή που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απέ-
νειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ε-

λευθερίας σε 17 σημαντικές προσωπικότη-
τες που «έχουν υποδειγματική συνεισφορά 
στην ευημερία των ΗΠΑ», όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρεται στο επίσημο δελτίο τύπου 
που εξεδόθη από την Ουάσιγκτον.
Μεταξύ των τιμηθέντων είναι ο Έλληνας π. 
Αλέξανδρος Καρλούτσος, που γεννήθηκε 
στο Λατζόι της Ηλείας και θεωρείται από 
τους ισχυρότερους ιερείς στην ιστορία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής.
Γνωστός για την άοκνη δράση του σχετικά 
με την υποστήριξη και ενίσχυση του Ελλη-
νισμού παγκοσμίως, καθώς και τη δυνα-
μική στάση του σε ζητήματα που αφορούν 
σε θρησκευτικές ελευθερίες και ανθρώ-
πινα δικαιώματα ο «Father Alex», όπως τον 
αποκαλούν, υπηρέτησε επί σειρά ετών ως 
Ειδικός Βοηθός του Αρχιεπισκόπου Αμε-
ρικής. Έγινε μάλιστα δίαυλος επικοινωνίας 
με επικεφαλής Εκκλησιών, το Λευκό Οίκο, 
το Κογκρέσο, κρατικούς και τοπικούς αξιω-
ματούχους, Ελληνοαμερικανικούς Οργανι-
σμούς, επιτροπές πολιτικής δράσης κ.ο.κ..
Ο π. Αλέξανδρος ήταν η κινητήριος δύναμη 
στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του 
Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου που κατέρ-
ρευσε στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 9ης 

Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Κέντρο Εμπορίου 
και εγκαινιάστηκε προχθές, 21 χρόνια μετά. 
Είναι επίσης ο πνευματικός σύμβουλος στο 
Τάγμα των Αρχόντων του Αγίου Ανδρέα του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αμερική.
Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ο π. 
Αλέξανδρος αναφέρεται ως εξής: «Ο π. Αλέ-
ξανδρος Καρλούτσος είναι ο πρώην Γενι-
κός Εφημέριος της Ελληνορθόδοξης Αρχι-
επισκοπής Αμερικής. Μετά από περισσό-
τερα από 50 χρόνια ως ιερέας, παρέχοντας 
συμβουλές σε αρκετούς προέδρους των 
ΗΠΑ, ονομάστηκε από την Παναγιότητά του 
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
ως Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου».
Ο π. Αλέξανδρος ήταν ο τρίτος Έλληνας που 
έλαβε το Μετάλλιο από τον Πρόεδρο των 
ΗΠΑ. Ο πρώτος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκω-
βος. Έλαβε την συγκεκριμένη τιμητική διά-
κριση πριν από 42 χρόνια από τον τότε Αμε-
ρικανό Πρόεδρο Τζίμυ Κάρτερ. Ακολούθησε 
ο Τζορτζ Τένετ, πρώην επικεφαλής της CIA, 
που βραβεύτηκε το 2004 από τον Πρόεδρο 
Μπους.
Στην ίδια τελετή βραβεύτηκαν άλλες 16 προ-
σωπικότητες, ανάμεσά τους ο ηθοποιός 
Ντέινζελ Γουάσινγκτον, η πρώτη Αμερικα-
νίδα που έλαβε το εμβόλιο του κορονοϊού 
εκτός κλινικών δοκιμών, η περίφημη Σιμόν 
Μπάιλς, η πιο πολυβραβευμένη αθλήτρια 
στην ιστορία (32 μετάλλια Ολυμπιακών και 
Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων), αλλά και 
-μετά θάνατον- ο Στιβ Τζομπς.

Ποιος είναι ο Αλεξ Καρλούτσος
Ο π. Άλεξ γεννήθηκε στις 5 Απριλίου 1945 
στο Λατζόι της Ηλείας. Σε πολύ μικρή ηλικία 
μετακόμισε με την οικογένειά του στις ΗΠΑ, 
ενώ έχασε τη μητέρα του όταν ήταν οκτώ 
ετών. Η απώλεια αυτή ήταν καθοριστική 
στην απόφασή του να γίνει ιερέας.
Παρακολούθησε το ελληνικό Κολλέγιο 
στο Μπρούκλιν της Μασαχουσέτης, ολο-

κλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη Θεολο-
γία από τη Σχολή του Τιμίου Σταυρού της 
Βοστώνης και χειροτονήθηκε διάκος και 
ιερέας το 1970, στην ενορία του Αγίου Κων-
σταντίνου και της Αγίας Ελένης στα νότια 
του Σικάγο.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
διόρισε τον π. Αλέξανδρο Πρωτοπρεσβύ-
τερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 
1994. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που 
έχει αποδοθεί ποτέ σε Ορθόδοξο παντρε-
μένο ιερέα. Στα τέλη της δεκεαετίας του ’90 
διορίστηκε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, στα Χάμπτονς της Νέας Υόρ-
κης.
Είναι παντρεμένος με την Πρεσβυτέρα 
Ξανθή, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία 
παιδιά και δέκα εγγόνια.
Ο π. Αλέξανδρος, η Πρεσβυτέρα Ξανθή και 
ο γιος τους Μιχάλης απολαμβάνουν στενή 
μακρόχρονη φιλία με την οικογένεια του 
σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάι-
ντεν. Η Πρεσβυτέρα μάλιστα είναι μέλος 
του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μπο Μπάιντεν (που 

ιδρύθηκε στη μνήμη του αποβιώσαντος 
γιου του Προέδρου των ΗΠΑ).
Ο π. Αλέξανδρος και η Πρεσβυτέρα Ξανθή 
ταξιδεύουν στον κόσμο, υποστηρίζουν την 
Ελλάδα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά 
και τη Διασπορά με όποιο τρόπο μπορούν. 
Ο «Father Alex» διατηρεί στενές σχέσεις με 
αρκετά μέλη της Διασποράς στην Αμερική, 
συμπεριλαμβανομένου του Πρέσβη των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζωρτζ Τσούνη.
Ένα χρόνο πριν από τη συνταξιοδότησή του, 
ο π. Αλέξανδρος ορίστηκε Γενικός Αρχιερα-
τικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής Αμερι-
κής και συνεχίζει να εργάζεται για το Ίδρυμα 
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου.
ΥΓ: Είχα την ευλογία και τύχη να 
τον γνωρίζω προσωπικά και να 
απολαμβάνω δημοσιογραφικά το 
μεγαλείο της δουλειάς του, της 
βοήθειάς του στον Ελληνισμό και 
τις μάχες που έδινε για την Ελλη-
νική Ορθοδοξία της Αμερικής. 
ΑΞΙΟΣ!

Ο Τζο Μπάιντεν τίμησε με το Προεδρικό Μετάλλιο 
Ελευθερίας τον πατέρα Άλεξ Καρλούτσο 
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

Ο θάνατος 
δὲν εἶναι θάνατος

῞Οσοι πιστεύουν στὸ Χριστὸ 
καὶ τὴν ̓ Ανάστασί του γνω-
ρίζουν, ὅτι ὁ θάνατος εἶναι 
κοίμησις, ὕπνος προσωρινὸς 

τοῦ ματος, ἀλλαγὴ σὲ καλύτερη ζωή. Ο Χρι-
στὸς πέθανε, γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς αἰώνια. 
Ἀναστήθηκε, γιὰ νὰ μᾶς χαρίση τὴν οὐρά-
νια βασιλεία.
Πόσο παραστατικὰ μᾶς παρουσιάζει τὴν 
ἀλήθεια αὐτὴ ‘δ’ Χρυσόστομος ! «θανά-
του τυραννὶς καὶ θάνατος ὄντως ἐκεῖ-
νός ἐστιν, ὅταν μηκέτι συγχωρηθῆ ὁ ἀπο-
θανὼν 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 παρα-
τηρεῖ μέσα ἀπὸ τὸ πρῖσμα - τῆς αἰωνιό-
τητος καὶ τὸν μεταμορφώνει. Γι᾽ αὐτὸ καὶ 
δὲν τὸν φοβᾶται. Πῶς ὕστερα νὰ μὴν ποθῆ 
τὴ μέλλουσα ζωή; Συγκρίνει τὴ μιὰ ζωὴ 
μὲ τὴν ἄλλη καὶ βλέπει τὴν ὑπεροχὴ τῆς 
ἄλλης.
«Τί ἔχει δεινὸν δ θάνατος, εἰπέ μοι; Ὅτι σε 
τα χύτερον ἐπὶ τὸν εὔδιον λιμένα παρα-
πέμπει 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 
ἀνάμεσα στὰ ἀσύγκρι τα:
«Πές μου σὲ παρακαλῶ τὸ ἑξῆς: *Αν 
κάποιος σὲ ἔβαζε σὲ βασιλικὰ ἀνάκτορα 
καὶ σοῦ ἔδειχνε ἐκεῖ μέσα τοὺς ἐπιχρυσω-
μένους τοίχους καὶ ὅλη τὴν ἀστραφτερὴ 
λαμπρότητα καὶ ἔπειτα σὲ πήγαινε νὰ μεί-
νης σὲ μιὰ φτωχοκαλύβα καὶ σοῦ ὑποσχό-
ταν, ὅτι σὲ λίγο πάλι θὰ σὲ ξαναφέρη στὰ 
βασιλικὰ ἀνάκτορα καὶ θὰ σὲ ἀφήση νὰ 
μένης ἐκεῖ γιὰ πάντα, δὲ θὰ δυσφοροῦ-
σες 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 ἐκεῖ-
νος 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 ἀφθαρ-
σία καὶ τὴν ἀθανασία, ποὺ θὰ ντυθῆ τοῦτο 
τὸ φθαρτό. Τὸ ἄφωνο αὐτὸ πτῶμα δὲν εἶναι 
ὁ ἄνθρωπος. Πίσω ἀπὸ τὸ θάνατο ὁραματί-
ζεται 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 
εἰσχωρήση καὶ νὰ ἐξερευνήση τὰ ἀποκα-
λυμμένα μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐνῶ νομί-
ζει ὅτι βλέπει, στὴν πραγματικότητα δὲν 
βλέπει. Γιατὶ αὐτά, ποὺ βλέπει δὲ μπορεῖ 
κἂν νὰ τὰ διαβάση.
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 βλέ-
πει 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 προ-
σφέρθηκε θυσία καὶ ἀναστήθηκε, ἀπὸ τότε 
κοίμησις καὶ ὕπνος ὀνομάζεται ὁ θάνα-
τος».
Τὸ θάρρος, λοιπόν, τοῦ Χριστιανοῦ δὲν 
αἰωρεῖ ται στὸ κενό. Είναι θεμελιωμένο 
στὸν ἀσάλευτο βράχο τῆς πίστεως στὴν 
ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ.
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PRIME STREET LEVEL RETAIL SPACE 
7 KING STREET EAST, UNIT 5D, TORONTO, ON

Not intended to solicit those under contract with another brokerage

This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, This unit is ideal for retail businesses like: Tim Hortons, Pizza Pizza, Country Style Donuts, Starbucks, 
7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 7-Eleven, Circle K, Cobb’s Bakery, International News, Jimmy’s Coffee, Krispy Kreme Donuts, Shoe Store, 
and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.and high-end office use like Dentist or Doctor’s Office. POP-UP and short-term use will be considered.

FOR MORE INFORMATION OR TO BOOK A TOUR CONTACT TASO AND GO TO 

www.7KingStEast.ca

FOR LEASE

www.7KingStEast.ca

THE PROPERTY FEATURES INCLUDE:

••  AApppprrooxx..  11,,551133  ssqq..  fftt..

••  AApppprrooxx..  2233  fftt..  wwiiddee  wwiitthh  nnoo  ccoolluummnnss

••  AApppprrooxx..  1166  fftt..  cceeiilliinngg  &&  rreeaarr  ddoooorr

••  PPrroopp  TTaaxxeess  $$1199,,557733  ppeerr  yyeeaarr  ((22002222))  
        (($$11,,666655  ppeerr  mmoonntthh))

••  CCoonnddoo  ffeeeess  aarree  $$440033  ppeerr  mmoonntthh

••  NNeett  rreenntt;;  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  lliissttiinngg  aaggeenntt

••  PPrriioorr  wwaass  VVaarriieettyy  SSttoorree  ffoorr  1177  yyeeaarrss

••  AAvveerraaggee  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee::  $$116688,,443399,,  
        TTrraannssiitt  SSccoorree::  110000,,  WWaallkkiinngg  SSccoorree::  9988,,  
        RRiiddeerrss  SSccoorree::  9922

••  SSttrreeeett--LLeevveell  bbeessiiddee  tthhee  YYoonnggee  &&  KKiinngg  SSuubbwwaayy    
        SSttaattiioonn  &&  tthhee  2244  hhoouurr  KKiinngg  SSttrreeeettccaarr  ssttooppss  iinn      
        ffrroonntt  ooff  SSttoorree

••  SShhoorrtt  bblloocckk  aawwaayy  ffrroomm  GGooooggllee’’ss  bbrraanndd  nneeww  
        440000,,000000  ssqq  fftt..  HHeeaadd  OOffffiiccee  aatt  6655  KKiinngg  EEaasstt

Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca
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Audi A5 Audi Q3 Audi Q5

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

 
 

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

Hurry, offers end August 2nd!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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

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

Step Up with Audi Uptown

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,698 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$228† 5.48%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q7 45 TFSI Komfort 8-spd Tiptronic

for 48 months with
$9,818 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$898† 4.98%†

all-wheel-drive

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,998 down payment

Lease from

monthly

Lease from

$588† 5.48%†

all-wheel-drive

Drive with Distinction.
&

H. Ching Kircher Inc.
DFC Auto Group

© 2022 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A3/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro komfort/2022 Q3 40 TFSI quattro/2022 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$73,100/Q5=$51,310/A3=$42,210/Q3=$42,219 (including $2,700 
freight and PDI, Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($380) Wheel locks ($100)) at Q7=4.98% 48mos/Q5.48% 48mos/Q3=5.48% 48 mos/A3=4.98% for 48 months with monthly payments of Q7=$898/Q5=$588/month/A3=$228 Bi-weekly./Q3=$228 Bi-weekly. Q7=$9,818/Q5=$5,998/A3=$3,968/Q3=$3,698 down payment or equivalent trade-in, security deposit 
of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$52,925/Q5=$34,230/Q3=$27,431/A3=$27,682 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved 
credit only. ** 1% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be 
applied to Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and Maintenance 
Package isavailable on select 2022 Audi Q7 models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000km, available on all new and unregistered 2022 Audi Q7 models.Offer expires on August 2nd, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See 
Audi Uptown for further details.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Κυπριακή Κοινότητα Τορόντο 

υπό την αιγίδα των ακολούθων φορέων:
Του Εξοχότατου Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Οττάβα, 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά 

και των οργανώσεων μελών της,
 της ΠΣΕΚΑ Καναδά και της ΝΕΠΟΜΑΚ Καναδά

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ 

48ο  ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
 ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ/
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974

Το μνημόσυνο θα τελεσθεί την
 Κυριακή 17η  Ιουλίου, 2022 και ώρα 10:30 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡOΣ
 40, Donlands Avenue, Tορόντο.

 Θα ακολουθήσει Εθνική Εκδήλωση Στο 
«Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο 

Γεώργιος Μακρυγιάννης»   
6, Thorncliffe Park Drive, Toronto, ON M4H. 1H1,  

η οποία θα αρχίσει την 1:30 μ.μ.
 

Κύριος  Ομιλητής της Ημέρας: Ο Εξοχότατος Δρ. 
Βασίλης Φιλίππου, Ύπατος Αρμοστής της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας στον Καναδά.

 Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και προτρέπονται να 
προσέλθουν για να τιμήσουμε  τους ηρωικώς 

πεσόντες των μαύρων επετείων της τραγωδίας της 
Κύπρου; να προσευχηθούμε για την εξακρίβωση 

της τύχης των αγνοουμένων και για την απελευθέ-
ρωση της Κατεχόμενης Πατρίδας μας. 

 
Παρακαλούμε απαντήστε μέχρι την

 Δευτέρα, 11η Ιουλίου, 2022 

Τηλ: 416-696-7400
 ή  e-mail: cypriottoronto@bellnet.ca 
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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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«Κάτω στα Λεμονάδικα» ( Λαχανάδες) 
Βαγγέλη  Παπάζογλου - Α! Ερμηνεία: Στελλάκης Περπινιάδης 1934

Τ
ο «Κάτω στα λεμονάδικα» είναι έ-
να από τα δημοφιλέστερα τραγούδια 
του Βαγγέλη Παπαζογλου που γνώ-
ρισε  πολλές  επανεκτελέσεις.

Το τραγούδι αναφέρεται στα «Λεμονάδικα» 
του Πειραιά και σε ένα από τα σχεδόν καθη-
μερινά περιστατικά που συνέβαιναν στην 
περιοχή αυτή.. 
Τα «Λεμονάδικα»  ήταν η οπωραγορά του 
Πειραιά  η οποία  στεγαζότανε  μέχρι την 
δεκαετία του 1950 στην πλατεία Καραϊ-
σκάκη, στο λιμάνι ( Ακτή των Αλών ).
Με την αύξηση του πληθυσμού και ιδιαί-
τερα την δεκαετία του 20’ το λιμάνι οργα-
νώθηκε, έγιναν υπόστεγα και διαχωρίστη-
καν οι θέσεις παραλαβής εμπορευμάτων. 
Τα πλοία με το γενικό εμπόριο προσορμίζο-
νταν σε άλλες περιοχές  του λιμανιού ,ενώ 
τα οπωρολαχανικά στην προβλήτα Καρα-
ϊσκάκη, όπου και η παρακείμενη πλατεία. 
Έτσι το σημείο αυτό πήρε το προσωνύμιο 
«Λεμονάδικα».
Με  την άφιξη των προσφύγων του 22’ 

επιτράπηκε  επί της πλατείας να δημιουρ-
γηθεί ένας αυτοσχέδιος καταυλισμός από 
παράγκες, ώστε τουλάχιστον προσωρινά 
να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Έτσι  εκτός 
τα κυρίως υπόστεγα με τα οπωρολαχανικά, 
προστέθηκαν και οι παράγκες οι οποίες με 
το πέρασμα του χρόνου  και το ελληνικό δαι-
μόνιο μετατράπηκαν σε μαγαζιά, με κάθε 
είδους εμπόρευμα. Η πλατεία έγινε το εμπο-
ρικό κέντρο του Πειραιά και 
ο κόσμος συνέρεε καθημερινά κατά χιλιά-
δες. Βεβαίως τα χρόνια ήταν τρομερά 
δύσκολα και η φτώχεια δέσποζε πάνω από 
την πόλη. Ο καθένας προσπαθούσε να επιβι-
ώσει με κάθε τρόπο,  έτσι αναπτύχθηκαν, οι 
πορτοφολάδες,  η πορνεία, το εμπόριο ναρ-
κωτικών, οι ληστείες και η κάθε είδους μπα-
γαποντιά .Η πλατεία είχε πλέον μετατραπεί  
σε  *γκέτο . Ένας από τους βασικούς στόχους 
των πορτοφολάδων που λυμαίνονταν την 
περιοχή,  ήταν οι λαχαναγορίτες και οι εμπο-
ρομανάβηδες και ας δούμε γιατί:  Στο λιμάνι 
δεκάδες καΐκια, μικρά η μεγάλα πλοία ερχό-

μενα από τα νησιά, την Κρήτη , την Πελο-
πόννησο και από άλλες  περιοχές ξεφόρ-

τωναν κοφίνια, και τσουβάλια με φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά.
Το εμπόρευμα συγκεντρωνόταν στα υπό-
στεγα από τους  χοντρέμπορους (λαχανα-
γορίτες) που είχαν πάγκους μες την αγορά 
και από κει γινόντουσαν οι πωλήσεις λια-
νικής για το κοινό και οι μεταπωλήσεις χον-
δρικής  προς του μανάβηδες της ευρύτερης 
περιοχής.
Στα λεμονάδικα, από τα ξημερώματα δεκά-
δες μανάβηδες πήγαιναν για να κάνουν τα 
ψώνια τους, για τις λαϊκές αγορές και τα 
μαγαζιά τους.
Το εμπόριο τότε, δεν γινόταν βέβαια με πλα-
στικό χρήμα ή  επιταγές. Το χρήμα έπεφτε 
ζεστό πάνω στον πάγκο.  Οι λαχαναγορίτες 
όπως και οι μανάβηδες  που πήγαιναν για 
προμήθειες είχαν πάντα γεμάτο πορτοφόλι.
Έτσι τα λεμονάδικα, ήταν διαρκής στόχος 
για τους πορτοφολάδες, για τους επονομα-
ζόμενους και λαχανάδες. (Στην αργκό την  
γλώσσα του υπόκοσμου, λάχανο η παντό-
φλα σημαίνει πορτοφόλι)
Άπειρα είναι τα συμβάντα που έχουν κατα-
γραφεί στο αστυνομικό δελτίο , ιδιαίτερα 
από το 1922 μέχρι το 1940. Γεγονός που  
δεν μπορούσε να μην αναφερθεί, από τους 
ρεμπέτες που κατέγραφαν την καθημερινό-
τητα.
Ένα  από αυτά, τα  δεκάδες περιστατικά,  που 
όμως δεν είχε αίσιο τέλος για τους πορτο-
φολάδες,  αφού  συνελήφθησαν, καταγρά-
φει  και στο τραγούδι του ο Βαγγέλης Παπά-
ζογλου.
Πρέπει όμως κλείνοντας να επιμείνω στο 
γεγονός που  ανέφερα και προηγούμενα  και  
που είναι το πλέον σημαντικό. Μετά το 1922 
και τον ερχομό των προσφύγων ,οι άνθρω-
ποι  πεινούσαν, δεν είχαν να φάνε, να ντυ-
θούν, κρύωναν, ενώ τα παιδιά τους δεν 
είχαν  γάλα να πιουν. Ας αφήσουμε  την περι-
φρόνια, που τους έδειξαν οι γηγενείς πατρι-

ώτες.  Καταλαβαίνει κανείς, ότι ο άνθρω-
πος, κάτω από αυτές τις  συνθήκες επιβίω-

σης δεν υπολογίζει και πολλά πράγματα. Ο 
Παπάζογλου στην περιγραφή του δείχνει ότι 
το γεγονός είναι καθημερινό και συμβαίνει. 
Πρέπει να επιβιώσει ο καθένας, έστω  και 
με αυτό τον τρόπο. Ο τελευταίος στίχος του 
είναι ξεκάθαρος . .. δεν μας φοβίζει ο θάνα-
τος,  μόν’  μας τρομάζει η πείνα…….!

Κάτω στα λεμονάδικα
Έγινε φασαρία 
Δυο λαχανάδες πιάσανε 
Που καναν την κύρια 

Τα σίδερα τους φόρεσαν 
Και στη στενή τους πάνε
Κι αν δεν βρεθούν τα λάχανα 
Το ξύλο που θα φάνε

Κυρ αστυνόμε μη βαράς
Αφού καλά το ξέρεις 
Πως η δουλεία μας ειν’ αυτή 
Και ρέφα μην γυρεύεις

Εμείς τρώμε τα λάχανα
Τσιμπάμε τις παντόφλες
Για να μας βλέπουν ταχτικά 
Της φυλακής οι πόρτες

Δεν μας φοβίζει ο θάνατος
Μον’ μας τρομάζει η πείνα
Γι’ αυτό τσιμπούμε λάχανο
Και την περνούμε φίνα

Σίδερα= χειροπέδες
Στενή= φυλακή
Λάχανα= πορτοφόλια
Κάνω την κυρία= κάνω τον ανήξερο

*Το 1937 ο Ι. Μεταξάς έκαψε την Παραγκού-
πολη. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 έγινε 
η ανάπλαση της πλατείας Καραϊσκάκη και η 
οπωραγορά του Πειραιά μεταφέρθηκε . 

Τα Λεμονάδικα την δεκαετία του 1920
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Τ
ο εκτιμώμενο κόστος για τους φορο-
λογούμενους για το Τορόντο να φι-
λοξενήσει αρκετούς αγώνες του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 έχει 

αυξηθεί σε περίπου 300 εκατομμύρια δολά-
ρια ή τουλάχιστον 60 εκατομμύρια δολάρια 
ανά αναμενόμενο παιχνίδι.
Το προσωπικό της πόλης του Τορόντο λέει 
ότι η εκτίμηση έχει αυξηθεί κατά περίπου 
10 εκατομμύρια δολάρια λόγω της «πρό-
σφατης κλιμάκωσης των ρυθμών πληθω-
ρισμού».
Το κόστος της φιλοξενίας των αγώνων πλη-
σιάζει πλέον το καθαρό όφελος του ΑΕΠ για 
την πόλη, που είναι συνδεδεμένο με 307 
εκατομμύρια δολάρια και 3.300 άμεσες νέες 
θέσεις εργασίας.
Η ομοσπονδιακή και η επαρχιακή κυβέρ-
νηση αναμένεται να πληρώσουν τα δύο 
τρίτα ή περίπου 184 εκατομμύρια δολάρια 

του κόστους.
Εν τω μεταξύ, το Τορόντο αναμένεται να 
καταβάλει πάνω από 77,1 εκατομμύρια 
δολάρια, μαζί με υπηρεσίες αξίας 24 εκα-
τομμυρίων δολαρίων σε είδος. Το προσω-
πικό λέει ότι η πόλη μπορεί να επιδιώξει 
χορηγίες και πωλήσεις δικαιωμάτων για να 
ανακτήσει μέρος αυτού του κόστους.
Όταν η πόλη του Τορόντο εξέφρασε αρχικά 
ενδιαφέρον για τη φιλοξενία παιχνιδιών το 
2018, το κόστος για τους φορολογούμενους 
εκτιμήθηκε μεταξύ 30 και 45 εκατομμυρίων 
δολαρίων.
Η δαπάνη περιλαμβάνει 15 εκατομμύρια 
δολάρια για την αναβάθμιση των αθλητι-
κών γηπέδων στα πάρκα Sunnybrook και 
Centennial για σκοπούς εκπαίδευσης ομά-
δων φιλοξενουμένων και 25 εκατομμύρια 
δολάρια για την αύξηση της χωρητικότητας 
στο BMO Field.

Ο πληθωρισμός οδηγεί το κόστος του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 του 
Τορόντο στα 300 εκατομμύρια δολάρια

Η 
οικογένεια μιας γυναίκας που 
πυρπολήθηκε ενώ βρισκόταν σε 
λεωφορείο του Τορόντο σε μια 
τυχαία επίθεση τον περασμένο 

μήνα εξέδωσε μια σύντομη δήλωση μετά 
τον θάνατό της. Το περιστατικό σημειώ-
θηκε στις 17 Ιουνίου γύρω στις 12:30 μ.μ. 
στο σταθμό Kipling, κοντά στη λεωφόρο 
Kipling και την οδό Dundas. Η αστυνομία 
λέει ότι ένας άνδρας φέρεται να έριξε ένα 
εύφλεκτο υγρό σε μια γυναίκα επιβάτη ε-
νώ βρισκόταν σε λεωφορείο και στη συνέ-
χεια άναψε φωτιά  την ουσία. Η γυναίκα, 
που ήταν στα 20 της, μεταφέρθηκε εσπευ-
σμένα στο νοσοκομείο με εγκαύματα δευ-
τέρου και τρίτου βαθμού.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε στο CP24 ότι 

η γυναίκα πέθανε. Το τμήμα ανθρωπο-
κτονιών έχει πλέον αναλάβει την έρευνα. 
Η οικογένεια του θύματος επιβεβαί-
ωσε τον θάνατό της σε μια δήλωση που 
δημοσιεύτηκε σε μια σελίδα εκστρατείας 
GoFundMe, συγκεντρώνοντας χρήματα 
για τη θεραπεία της. Στο μήνυμα ευχαρί-
στησαν όλους για την υποστήριξή τους. 
Ένας 33χρονος άνδρας που ταυτοποιείται 
ως κάτοικος του Τορόντο, Tenzin Norbu, 
κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας και επίθεση με όπλο σε σχέση με 
το περιστατικό. Τότε, η αστυνομία είπε 
επίσης ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση ως 
ύποπτο αδίκημα με κίνητρο μίσους, αν και 
δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέ-
ρειες.

Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα 
που της έβαλαν φωτιά στο σταθμό του 
Kipling

Η 
πόλη του Τορόν το ζήτησε 
συγγνώμη από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Σιχ (WSO) 
με τά την επαναφορά των 

φρουρών ασφαλείας που απολύθηκαν 
αφού δεν εμφανίστηκαν στη δουλειά 
«καθαρά ξυρισμένοι».
Από την Τρίτη,  η πόλη επέ τρεψε 
«καλύμματα γενε ιάδας κάτω από 
μάσκα ως μια λογική επιλογή διαμονής 
για άτομα που διατηρούν τις τρίχες στο 
πρόσωπο ως δόγμα της πίστης τους» 
μετά από καταγγελίες που υποβλήθη-
καν από το WSO.
«Σήμερα, η πόλη του Τορόντο παρέχει 
μια περαιτέρω ενημέρωση για το έργο 
της για να διασφαλίσει ότι οι εργολά-
βοι ασφαλείας φιλοξενούν όλους τους 
υπαλλήλους.  Σε ισχύ από σήμερα, η 
πόλη του Τορόντο θα επιτρέψει αμέ-
σως τα «καλύμματα γενειάδας κάτω 
από μάσκα» ως μια λογική επιλογή 
διαμονής για άτομα που διατηρούν 
τις τρίχες στο πρόσωπο ως δόγμα της 
πίστης τους και απαιτείται να βρίσκο-
νται σε χώρους της πόλης με απαιτή-
σεις προστασίας αναπνευστήρα N95. 
Αυτό περιλαμβάνει συμ-
βασ ιούχους  φύλακε ς 
σε τοποθεσίες καταφυ-
γίων της πόλης. Η κάλυψη 
γενειάδας κάτω από τη 
μάσκα είναι μια μέθοδος 
εφαρμογής μιας σφιχτής 
μάσκας πάνω από μια 
γενειάδα που καλύπτει το πηγούνι και 
τα μάγουλα και δένει σε έναν κόμπο 
στην κορυφή του κεφαλιού. Στη συνέ-
χεια, μια μάσκα N95 φοριέται πάνω 
από το κάλυμμα. Η τεχνική, γνωστή και 

ως μέθοδος Singh Thattha, χρησιμο-
ποιείται από πολλούς Σιχ στην ιατρική 
κοινότητα και έχει βρεθεί ότι είναι εξαι-
ρετ ικά αποτελεσματική σ τη δοκιμή 
προσαρμογής του αναπνευστήρα. Οι 
αξιωματούχοι της πόλης επικοινώνη-
σαν σήμερα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Σιχ του Καναδά για να παρά-
σχουν μια ενημέρωση σχετικά με την 

επιλογή στέγασης κάτω από μάσκα 
για τα γένια που τίθεται σε εφαρμογή 
άμεσα.», αναφέρεται σε ανακοίνωση 
της πόλης.
Το WSO απάντησε αμέσως μετά τη 
δημοσίευση της συγγνώμης της 
πόλης, λέγοντας ότι αναγνωρίζουν 
τις ενέργειες για «αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση» της εν λόγω πολι-
τικής.
Η αρχική πολιτική της πόλης όριζε 
ότι τα καλύμματα προσώπου, όπως 

οι μάσκες N05, έπρεπε να εφαρμό-
ζονται σε γυμνό δέρμα.
Περισσότεροι από 100 φύλακες 
ασφαλείας των Σιχ σε εταιρείες με 
συμβάσεις από την πόλη αφαιρέ-
θηκαν από τις θέσεις τους επειδή 
δεν ξυρίστηκαν τα πρόσωπά τους, 

παρόλο που αυτό αποτελεί 
κεντρική απαίτηση της πίστης 
τους.
Τη Δευτέρα, το WSO τόνισε 
την έκκλησή του προς την 
πόλη  του  Τορόν το  γ ια 

δράση τον Ιούνιο, αφού 
η απαίτηση «καθαρού 

ξυρίσματος» τέθηκε σε ισχύ σε χώρους 
που λειτουργούν από το Τμήμα Διαχεί-
ρισης Καταφυγίων, Υποστήριξης και 
Στέγασης της πόλης.

H Πόλη ζητά συγγνώμη από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Σιχ μετά την επαναφορά των 
φρουρών που απολύθηκαν λόγω της 
πολιτικής για τα γένια
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LIFE

Khloe Terae :
Η χυμώδης Playmate από τον Καναδά

Πρόσφατα η Khloe 
Terae έβαλε 
φωτιά στους 2,6 
εκατομμύρια 
οπαδούς της στο 
Instagram, καθώς 
ανέβασε μια σειρά 
από φωτογραφίες, 
στις οποίες φοράει 
μικροσκοπικά 
μπικίνι που μέτα 
βίας καλύπτουν τις 
χυμώδεις καμπύλες 
της.
Η ξανθιά καλλονή 
κατάγεται από τον 
Καναδά και αυτή την 
στιγμή είναι μια από 
τις πιο σέξι γυναίκες 
στο Instagram, αλλά 
και ένα από τα πιο 
περιζήτητα μοντέλα, 
καθώς διαθέτει ένα 
πανέμορφο πρόσωπο 
και καμπύλες που 
κολάζουν.
Η Khloe ξεκίνησε 
το μόντελινγκ από 
πολύ μικρή ηλικία, 
ωστόσο η καριέρα 
της εκτοξεύτηκε όταν 
φωτογραφήθηκε 
για το Playboy και 
αναδείχτηκε σε 
“κουνελάκι” της 
χρονιάς. Βέβαια 
όλα αυτά οφείλονται 
αρκετά και στα 
γονίδια της, καθώς 
η μητέρα της ήταν 
μοντέλο και η 
Khlooe αποφάσισε 
να ακολουθήσει τα 
βήματα της.
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Σ
υνέντευξη παρα-
χώρησε ο Mike 
και μίλησε για τον 
χωρισμό του από 

την Έλενα Τσαγκρινού. Το 
ζευγάρι ήταν μαζί τα τε-
λευταία 5 χρόνια, όμως 
τον Φεβρουάριο απο-
φάσισαν να δώσουν τέ-
λος στη σχέση τους. Κα-
λεσμένος σήμερα στην 
εκπομπή «Πρωινό» ο 
γνωστός ράπερ μίλησε 
με λεπτομέρειες για τον 
χωρισμό τους κι εξήγη-
σε πως η απόφασή τους 
ήταν από κοινού και πλέ-
ον, διατηρούν καλές σχέ-
σεις. «Το προσπαθήσαμε, 
δεν βγήκε. Πήραμε χωρι-
στούς δρόμους, είμαστε 
μια χαρά, όλα καλά. Όταν 
αγαπάς τον άλλο και σέ-
βεσαι τις αποφάσεις του 
κι εκείνος τις δικές σου, έ-
τσι πρέπει να γίνεται», εί-
πε.

«Φωτιά» η Σοφιάννα 
του Survivor με 
μαγιό

Η Σοφιάννα Αβραμάκη, που έγινε 
γνωστή από το Survivor, εντυ-
πωσιάζει με τις πόζες της στο 
Instagram με σέξι μαγιό. Ας γνω-
ρίσουμε καλύτερα τη Σοφιάννα 
Αβραμάκη: Γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη το 1995. Είναι 26 χρό-
νων. Κατάγεται από τις Σέρρες
Εργάζεται ως φυσιοθεραπεύτρια
Το Instagram της είναι sofiana.avr
Από μικρή ηλικία ασχολείται 
με την κολύμβηση. Μπήκε στο 
Survivor γιατί θέλει να δοκιμά-
σει τις αντοχές και τα όριά της
Δεν αντέχει την ακαταστασία

Πήρε σκαφάκι και 
(επιτέλους) πήγε 
διακοπές

Τώρα πήρε τη σύζυγό του Στέλλα 
και την κόρη του Ιωσηφίνα και 
αρμενίζει στο Αιγαίο με το ταξιδιά-
ρικο Yacht .  Δύο και πλέον δεκα-
ετίες, με ανηφόρες και κατηφό-
ρες, με φοβερές εναλλαγές συναι-
σθημάτων, στις οποίες από ένας 
απλός πιστός στρατιώτης ο Πρί-
ντεζης εξελίχθηκε στον αρχιστρά-
τηγο του Ολυμπιακού (αν και λόγω 
της παθολογικής του αγάπης για τη 
θάλασσα μάλλον ναύαρχο έπρεπε 
να τον προσφωνούν), όπου οι 
συμπαίκτες του περίμεναν ένα του 
νεύμα για να ριχτούν στη μάχη.

Έφτασε η ώρα του ημιτελι-
κού στο Survivor και η Μαρία 
Αντωνά είναι στο πλευρό του 
συντρόφου της, Άρη Σοϊλέδη, 
ο οποίος είναι ένας από τους 
φιναλίστ για φέτος.
Μέσα από μία τρυφερή ανάρ-
τηση που έκανε στο προφίλ 
της στο Instagram, η Μαρία 
Αντωνά έκανε τον δικό της απο-
λογισμό για τους μήνες που 
πέρασε μακριά από τον ποδο-
σφαιρισ τή, σ τον οποίο και 
έστειλε όλη της την αγάπη.

Mike: Όσα δήλωσε για τον 
χωρισμό του από την Έλενα 
Τσαγκρινού

Βίκυ Καγιά: Έγινε 44 ετών και μας 
δείχνει το τέλειο κορμί της

 «Δεν ήταν το 
καλύτερο εξάμηνο 
της ζωής μου»

Δ
ηλώσεις παραχώρησε η Θωμαή Α-
πέργη και αναφέρθηκε στο σοβαρό 
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπί-
ζει.

Η τραγουδίσ τρια μίλησε σ την εκπομπή 
«Happy Day» και εξήγησε τον λόγο που 
θέλησε να αποτραβηχτεί από τον χώρο της 
μουσικής, ενώ αναφέρθηκε επίσης στο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει με τις επιληπτικές 
κρίσεις τα τελευταία 12 χρόνια.
«Επειδή στην Ελλάδα είναι ένα θέμα ταμπού, 
δεν ήθελα να το μοιραστώ. Δεν ήμουν έτοιμη. 
Τώρα όμως, είναι κάτι που είναι αδρανές, με 

ταλαιπωρούσε για 12 χρόνια. Είχα επιληπτι-
κές κρίσεις, η δική μου μορφή ήταν αρκετά 
δύσκολη. Τα τελευταία 2 χρόνια μιλάω ανοι-
χτά για αυτό, γιατί ξεκουράστηκα αρκετά», 
είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ανέφερε πότε έπαθε την πρώτη 
κρίση επιληψίας. «Ξεκίνησε στα 18 μου, όπως 
και ο θυρεοειδής, που έχω. Έχουμε βγάλει 
το συμπέρασμα πως ξεκίνησε σαν ένα σοκ, 
επειδή έφυγα από το σπίτι μου. Η επιληψία 
έχει πολλές μορφές και πιστεύω ότι η δική 
μου ξεκίνησε από το στρες», ανέφερε.

«Ταλαιπωρούμαι από επιληπτικές 
κρίσεις τα τελευταία 12 χρόνια»

Σ
τα καλύτερά της 
είναι η Βίκυ Κα-
γ ιά  κα ι  φα ίν ε-
ται. Η παρουσι-

άστρια, μοντέλο, κριτής 
του GNTM και επιχειρη-
ματ ίας έχει σήμερα τα 
γενέθλιά της. Πριν από 
λίγη ώρα ανέβασε μια 
φωτογραφία στον προ-
σωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram όπου πο-
ζάρει στον φακό σε κά-
ποιο κυκλαδίτικο νησί. Η 
Βίκυ με ολόσωμο κόκκι-
νο μαγιό δείχνει τα ατε-
λείωτα πόδια της και το 
αψεγάδιαστο κορμί της.
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Μ
ε αέρα… απο-
καλυπ τ ικών 
φωτογραφί-
σεων, κατέ-

φθασε η Κιάρα Φεράνι στο 
Παρίσι και έχει προκαλέσει 
«ζαλάδα» στους 27,4 εκα-
τομμύρια ακόλουθους της. 
Στην τελευταία της ανάρτηση 
η Ιταλίδα Influencer ποζάρει 
ημίγυμνη στο φακό φορώ-
ντας μονάχα το μικροσκοπι-
κό εσώρουχό της και σίγου-
ρα έκλεψε τις εντυπώσεις. 
Μάλιστα, για να καλύψει το 
στήθος της χρησιμοποίησε τα 
μαλλια της, αφήνοντας ελά-
χιστα πράγματα στη φαντα-
σία των θαυμαστών της, στο 
Instagram.

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

Τ
ις διακοπές της στη 
Μύκονο, μαζί με 
τον Μάρκο Βερά-
τι, απολαμβάνει η 

Ζεσικά Αϊντί. Η μελαχρινή 
καλλονή πήγε με τον σύζυ-
γό της για μπάνιο στην Ψαρ-
ρού, όπου την απαθανάτισε 
η κάμερα του Mykonos Live 
TV. Το εκρηκτικό μοντέλο ή-
ταν σε μεγάλα κέφια, αφού 
χόρευε στην ακροθαλασσιά, 
ενώ δεν έλειψαν οι σέλφι.

Κιάρα Φεράνι: Ποζάρει γυμνή και 
«αναστατώνει» το Παρίσι

Αποκαλύφθηκε η νέα Αποκαλύφθηκε η νέα 
σύντροφος του Μπενζεμά σύντροφος του Μπενζεμά 

και… εντυπωσιάζεικαι… εντυπωσιάζει

Μ
ετά από την κορυφαία στιγ-
μή της καριέρας του, που 
τον βρήκε πρωταθλητή Ευ-
ρώπης και Ισπανίας με τη 

Ρεάλ Μαδρίτης, ο Καρίμ Μπενζεμά βιώ-
νει την ευτυχία και σε προσωπικό επίπε-
δο. Ο Γάλλος επιθετικός, φαβορί για τη 
Χρυσή Μπάλα, αποκαλύφθηκε πως είναι 
σε σχέση με την Τζόρνταν Οζούνα.
Πρόκειται για ένα πανέμορφο μοντέλο, 
32 ετών, από τις ΗΠΑ. Οι δυο τους είναι 
λίγο καιρό μαζί και μάλιστα το τελευταίο 
διάστημα περνούν παρέα τις διακοπές 
τους, μακριά από τα «φώτα» της δημοσι-
ότητας. Κάποιος φωτογράφος, ωστόσο, 
πρόσφατα τους εντόπισε πάνω σε ένα 

σκάφος και η ταυτότητα της συντρόφου 
του διεθνούς άσου αποκαλύφθηκε.
Ο 35χρονος άσος είχε μια επεισοδιακή 
σχέση με την Κλόι Ντε Λονέ, με την οποία 
έχουν αποκτήσει και μια κόρη. Οι δυο 
τους, μετά από μια πρόσφατη επανασύν-
δεση, χώρισαν ξανά, ενώ έχει αποκτήσει 
και έναν γιο με την Κόρα Γκοτιέ. Πλέον ο 
Μπενζεμά είναι ζευγάρι με την Τζόρνταν 
Οζούνα, η οποία φέρεται να τον παρακο-
λούθησε από κοντά και στον τελικό του 
Champions League στο Παρίσι απέναντι 
στη Λίβερπουλ.
Η νέα κοπέλα του Μπενζεμά στο παρελ-
θόν λέγεται πως είχε σχέσεις με τον Παφ 
Ντάντι και τον Τζάστιν Μπίμπερ.

Ο σέξι χορός της Ζεσικά Αϊντί Βεράτι 
στη Μύκονο
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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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Ένα παντρεμένο ζευγάρι έχει βγει μια 
βόλτα στη φύση για να ξεφύγει από την 
καθημερινότητα. Αντί όμως να χαλαρώ-
σουν που ήταν μόνοι τους στην εξοχή, 
άρχισαν ξαφνικά να τσακώνονται πολύ 
έντονα. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπει ο 
άντρας δύο γαϊδούρια να περνάνε και 
έτσι νευριασμένος όπως ήταν, ρωτάει 
τη γυναίκα του: «Συγγενείς σου είναι 
αυτοί;» Και του απαντάει εκείνη: «Ναι, 
τα πεθερικά μου!»

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

μου ο γιατρός είπε πως δεν έχεις να 
ζήσεις και πολύ ακόμα…”

Εν αρχή εποίησηε ο Θεός τον Αδάμ και 
του είπε “Κατέβα στην κοιλάδα”
-“Τι είναι κοιλάδα ;” ρώτησε ο Αδάμ και 
ο Θεός του εξήγησε
-“Ανέβα στο βουνό που είναι στο τέλος 
της κοιλάδας” του είπε ο Θεός
-“Τι είναι βουνό;” ρώτησε ο Αδάμ και ο 
Θεός του εξήγησε
-“Εκεί θα βρεις μια σπηλιά” του είπε ο 
Θεός
-“Τι είναι σπηλιά ;” ρώτησε ο Αδάμ και 
ο Θεός του εξήγησε
-“Μέσα σ τη σπηλιά υπάρχε ι  μ ιά 
γυναίκα” του είπε ο Θεός
-“Τι είναι γυναίκα ;” ρώτησε ο Αδάμ και 
ο Θεός του εξήγησε (μέσες-άκρες)
-“Αυξάνεσθε και πληθύνεστε” του είπε 
ο Θεός
-“Τι είναι Αυξάνεσθε και πληθύνεστε ;” 
ρώτησε ο Αδάμ και ο Θεός του εξήγησε
Ξεκίνησε λοιπόν ο Αδάμ, κατέβηκε την 
κοιλάδα, ανέβηκε στο βουνό, βρήκε τη 
σπηλιά, μπήκε στη σπηλιά, βρήκε τη 
γυναίκα, και μετά από 15 λεπτά βγήκε 
από τη σπηλιά, κατέβηκε το βουνό, διέ-
σχισε την κοιλάδα και πλησίασε τον 
Κύριο και τον ρώτησε:
-“Τι είναι πονοκέφαλος ”

ΚΡΊΟΣ
Τα επαγγελματικά θέματα φαίνεται πως 
θα σας απασχολήσουν έντονα την περί-
οδο αυτή, ενώ παράλληλα θα μπορέσετε 
να προσεγγίσετε άτομα που κατέχουν ανώ-
τερη επαγγελματική θέση. Κάποιοι από 
εσάς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλή-
ματα στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

ΤΑΥΡΟΣ
Ίσως αναγκαστείτε να αλλάξετε χώρο εργα-
σίας, όχι λόγω κάποιας συνομωσίας, αλλά 
στα πλαίσια γενικών ανακατατάξεων. Εάν 
ψάχνετε για δουλειά, μάλλον να δυσκολευ-
τείτε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Μην 
απογοητεύεστε όμως. Η κακή σας διάθεση 
δεν πρόκειται να κάνει κανέναν εργοδότη 
να σας προσλάβει. Για αυτό χαμογελάστε! 
Θα πρέπει να παλέψετε για να πραγματο-
ποιήσετε τις επιθυμίες σας.

ΔΊΔΥΜΟΊ
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
βγείτε από την άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην 
αρχή θα είναι δύσκολο. Μην τα παρατήσετε 
όμως. Έχετε κάνει μεγάλη βελτίωση, σημα-
ντικά βήματα… απλώς θέλει λίγο ακόμα… 
Μην αφήνετε ευκαιρίες για ταξιδάκια 
να πάνε χαμένες. Ευκαιρίες επί-
σης και για εξόδους…

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Το νόημα της παροι-
μίας «Των φρονίμων τα 
παιδιά πριν πεινάσουν 
μαγειρεύουν» καλείστε 
να καταλάβετε και κατά 
κάποιο τρόπο να εφαρ-
μόσετε μέσα στις επόμε-
νες ημέρες. Στην πραγμα-
τικότητα οι άνθρωποι θυμού-
νται πολύ περισσότερα πράγματα 
από όσα νομίζουμε. Πάντως αυτή είναι η 
πιο κατάλληλη περίοδος της χρονιάς για να 
αναλάβετε δράση και να διεκδικήσετε τα 
δικαιώματά σας.

ΛΕΩΝ
Δεν θα οπισθοχωρήσετε μπροστά στους κιν-
δύνους που θα αντιμετωπίσετε, αντίθετα, θα 
σας συναρπάσουν! Η προοπτική της επιτυ-
χίας που συνοδεύεται από ικανοποίηση, θα 
σας ωθήσει προς τολμηρά εγχειρήματα. Θα 
πρέπει να διπλασιάσετε την προσοχή σας 
στις αμφίβολες επενδύσεις. Τα οικονομικά 
σας πηγαίνουν πολύ καλύτερα, μην ρισκά-
ρετε όμως ξοδεύοντας σε πολυτέλειες διότι 
κινδυνεύετε να βγείτε εκτός προϋπολογι-
σμού. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα φέρετε 
σε πέρας όλες τις εκκρεμότητες που έχετε 
αφήσει πίσω. Αυτή την εποχή θα γίνετε 
πιο επικοινωνιακοί και πιο πειστικοί. Θα 
σας παρουσιαστούν ευκαιρίες για μία νέα 
συνεργασία, που στο χέρι σας είναι να 
την πραγματοποιήσετε. Την προσοχή σας 
χρειάζεται να έχετε αυτό το διάστημα στον 
εργασιακό χώρο. Θα δοθούν ευκαιρίες για 
άνοδο. 

ΖΥΓΟΣ
Οι κίνδυνοι που παραμονεύουν και απει-
λούν να ανατρέψουν τα σχέδια και τα προ-
γράμματά σας αρχίζουν να χάνουν προ-
οδευτικά την έντασή τους. Επιβάλλετε με 
τρόπο θαυμαστό τις θέσεις και τις απόψεις 
σας και ανατρέψτε προς όφελός σας την 
αρνητική κατάσταση. Φανείτε όμως συνετοί 
και μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα. 
Με υπομονή και επιμονή τα κέρδη θα είναι 
πολλαπλάσια και οι ζημιές αμελητέες.

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικητικά 
γιατί θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. Επίσης 
χρειάζεται προσεχτικός χειρισμός και προ-
γραμματισμός στην εργασία σας. Αποσύ-
ρεστε λίγο από την κοινωνική ζωή και προ-
τιμάτε την παρέα λίγων και αγαπημένων 
φίλων.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά κουραστικές προβλέπονται οι επό-
μενες μέρες για τους περισσότερους από 
εσάς. Οι αλλαγές στη ζωή σας θα σας ανα-
στατώσουν αλλά και θα σας βοηθήσουν 
να πλησιάσετε περισσότερο τους στόχους 
σας. Φανείτε συντηρητικοί για λίγο καιρό 

και μην αφήνετε στην τύχη εκκρεμό-
τητες ή υποχρεώσεις, σχετικές 

με περιουσιακά στοιχεία. 
Στη δουλειά σας είναι 

πολύ πρόωρο ακόμα να 
εκφράσετε γνώμη για 
κάποιους νέους συνα-
δέλφους σας.

ΑΊΓΟΚΕΡΩΣ
Αποφύγετε οποιαδή-

ποτε είδους συναλλαγή 
οικονομικής φύσεως ή 

συζητήσεις. Ίσως αποφασί-
σετε κάποιο ταξίδι γιατί θα νιώ-

σετε υπερκόπωση. Μέρες ειδικές και 
εξαιρετικές για εξόρμηση, αλλά εάν δουλέ-
ψετε είναι εξαιρετικές για να αναδιοργανω-
θείτε.  Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις με 
άτομα της οικογενείας σας ή με άτομα του 
επαγγελματικού σας χώρου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκο-
πεύετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διά-
στημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενι-
κότερα δεν θα έχετε οικονομικά προβλή-
ματα γιατί αυτή η περίοδος σηματοδοτείται 
από εύνοια. 

ΊΧΘΕΊΣ
Αρκεστείτε προς το παρόν με αυτά που 
ήδη έχετε και είναι αρκετά, γιατί δε γίνεται 
να έχετε όσα θέλετε και ονειρεύεστε στη 
ζωή σας τώρα. Φροντίστε να ασχοληθείτε 
με ότι σας πάει, για να μπορέσετε να ανα-
δείξετε τις ικανότητές σας. Εάν η έλλειψη 
αποτελεσματικότητας κάποιων προσώ-
πων στην εργασία σας σας έχει εκνευρί-
σει, μην τους αναθέτετε άλλες δουλειές. Η 
σταδιακή βελτίωση των οικονομικών σας, 
θα σας ανακουφίσει και θα σας ξεκουρά-
σει.
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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

Κηδεία του Βασιλέως Γεωργίου 
Β΄ 1947. Η νεκρική πομπή, τα 

παράσημα και η σορός του 
εκλιπόντος καθοδόν για τα 

Ανάκτορα

Σπάρτη , λεωφόρος 
Αμαλίας

Πλατεία Ομονοίας , 
1955

Βόλος 1938

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αρχές ‘60. 
Αγροτική εξέγερση με 

τρακτέρ και επεισόδια στην 
πόλη και στρατό με τανκς 

στην ύπαιθρο

1944 , οι Πατρινοί υποδέχονται 
τους Βρετανούς ως 

απελευθερωτές από τους 
Γερμανούς 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Το λιμάνι 
των Φηρών

Επίσκεψη του Τούρκου 
Προέδρου Τζελάλ 

Μπαγιάρ στην Θράκη στις 
2 Δεκεμβρίου 1952 

συνοδευόμενος από τον 
Βασιλέα Παύλο

Γαλαξίδι
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Όμορφη πολιτεία, με έντονο 
νησιώτικο χρώμα -διώροφα 
ασπρισμένα σπίτια με αυλές και 
λουλούδια- μεγάλη ιστορία και 
ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικό σχέδιο. 
Χαρακτηριστικές οι καμάρες των 
κτιρίων της και η πλατεία με τα 
κανόνια και τον πανύψηλο σκιερό 
πλάτανο.

Η 
Πύλος αποτελεί το μεγαλύτερο φυ-
σικό λιμάνι της Πελοποννήσου και 
ταυτόχρονα έναν από τους πιο εν-
διαφέροντες τουριστικούς προο-

ρισμούς της Μεσσηνίας, χάρη στην ένδοξη 
ιστορία και τις πλούσιες φυσικές ομορφιές 
της περιοχής.
Η γνωστή ναυμαχία του Ναβαρίνου μεταξύ 
του συμμαχικού και τουρκοαιγυπτιακού στό-
λου που διεξήχθη στις 20 Οκτωβρίου 1827, 
αποτέλεσε μία ιστορική νίκη που συνέβαλε 
αποφασιστικά στην απελευθέρωση της 
Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό.
Σύμφωνα με τον Όμηρο, η Πύλος ήταν το 
βασίλειο του Νέστορα.  Ωστόσο, η σημερινή 
της θέση δεν ταυτίζεται με αυτή των ομη-
ρικών χρόνων. Η σημερινή ιστορική κωμό-
πολη της Πύλου χτίστηκε το 1828 από το 
εκστρατευτικό σώμα του στρατηγού Μεζόν.
Η κωμόπολη της Πύλου έχει ένα νησιωτικό 
χαρακτήρα εξαιτίας της ιδιαίτερης αρχιτεκτο-
νικής και του χρώματος των σπιτιών της. Η 
Πύλος προσελκύει κάθε καλοκαίρι πολλούς 
τουρίστες, που την επισκέπτονται για να θαυ-
μάσουν τα ιστορικά της μνημεία και τη γρα-
φικότητα του τοπίου.
Από την Πύλο κατάγεται ο Κωστής Τσικλιτή-
ρας, ο γνωστός Ολυμπιονίκης στο άλμα κατά 
την Ολυμπιάδα της Στοκχόλμης, το 1912. Το 
σπίτι του υπάρχει ακόμα, και ανακαινίστηκε 
πρόσφατα από το Δήμο Πύλου, για να χρη-
σιμοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο, που θα 
στεγάσει τη Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη του 
Δήμου.

Η πλατεία Τριών Ναυάρχων
Βρίσκεται στο κέντρο της Πύλου αποτελεί 
πραγματικό αξιοθέατο για την πόλη. Στην 
πλατεία δεσπόζει το ομώνυμο μνημείο, προς 
τιμήν των Ναυάρχων Κόδριγκτων, Δεριγνύ, 
Χέυδεν, που ηγήθηκαν της ιστορικής ναυμα-
χίας του Ναβαρίνου. Το μνημείο είναι έργο 
του Μεσσήνιου καλλιτέχνη Θωμόπουλου, 
και τα αποκαλυπτήριά του έγιναν το 1930. 
Αριστερά και δεξιά από το μνημείο βρίσκο-
νται δύο ορειχάλκινα κανόνια, ένα βενετσι-
άνικο και ένα τούρκικο, που μεταφέρθηκαν 
από το φρούριο του Νιόκαστρου. Στην πλα-
τεία Τριών Ναυάρχων μπορείτε να απολαύ-
σετε τον καφέ σας υπό τη σκιά και δροσιά 
των εντυπωσιακών αιωνόβιων πλατάνων, 
απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μία εξαιρετική 
θέα της νήσου Σφακτηρίας.

Το Παλαιόκαστρο
Βόρεια της Πύλου, στον εξαιρετικής ομορ-
φιάς όρμο της Βοϊδοκοιλιάς δεσπόζει το 
Παλαιόκαστρο, προσφέροντας μία μαγευ-
τική θέα προς το Ιόνιο Πέλαγος. Το Παλαιό-
καστρο ή Παλιοναβαρίνο χτίστηκε το 1287, 

στην οχυρή θέση της αρχαίας ακρόπολης 
της Πύλου. Το Παλαιόκαστρο διαδραμάτισε 
σπουδαίο ρόλο σε όλα τα πολεμικά γεγονότα 
της Πύλου, μέχρι το κτίσιμο του Νιόκαστρου, 
στη νότια πλευρά του λιμανιού, έπειτα από 
προσχώσεις στο στενό της Συκιάς από του 
Τούρκους.

Το Νιόκαστρο
Στη νότια είσοδο του λιμανιού, πάνω στα 
βράχια, είναι χτισμένο το επιβλητικό Νιό-
καστρο. Η ονομασία «Νιόκαστρο» έρχεται 
σε αντιδιαστολή με το προγενέστερο φρού-
ριο «Παλαιόκαστρο». Το κτίσιμο του φρου-
ρίου ξεκίνησε το 1573 από του Τούρκους, οι 
οποίοι ήθελαν να ελέγχουν τη νότια είσοδο 
στον όρμο του Ναβαρίνου. Αφού πέρασε 
από την κατοχή διάφορων λαών, μετά την 
απελευθέρωση της Ελλάδας  κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ως φυλακή, πριν 
αποδοθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
Μέσα στο χώρο του κάστρου, μπορείτε να 
δείτε εκτός των άλλων την Ακρόπολη, το ναό 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, καθώς και 
να θαυμάσετε την πλούσια συλλογή του Γάλ-
λου φιλέλληνα Rene Puaux.

Καμάρες-Υδραγωγείο
Στην περιοχή Καμάρες, 1 χλμ νοτιοδυτικά 
από την πλατεία Τριών Ναυάρχων, βρίσκο-
νται τμήματα δύο υδραγωγείων, τα οποία 
κατασκευάστηκαν για την παροχή νερού 
στο Νιόκαστρο. Ο επισκέπτης θα μεί-
νει έκθαμβος από το βενετσιάνικο υδρευ-
τικό σύστημα. Η περιοχή πήρε το όνομά της 
από τις προβαλλόμενες συνεχείς στοές του 
παλιού Βενετσιάνικου Υδραγωγείου.

Το Αντωνοπούλειο Αρχαιολογικό 
Μουσείο
Φιλοξενούνται ευρήματα από τις ανασκα-
φές στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου, που 
τοποθετούνται χρονολογικά στη Μυκηνα-
ϊκή, Αχαϊκή, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή. 
Εδώ μπορείτε να θαυμάσετε επίσης τμήμα 
μίας εξαιρετικής συλλογής από κειμήλια 

που είχε συλλέξει ο Γάλλος φιλέλληνας Rene 
Puaux και τα προσέφερε στην Πύλο, ώστε 
να αποτελέσουν ένα πρώτο συστατικό του 
Μουσείου του Ναβαρίνου. Τον Ιούνιο του 
1930, ο δήμος Πύλου ανακήρυξε το Rene 
Puaux επίτιμο δημότη, προκειμένου να τον 
ευχαριστήσει για την πολύτιμη δωρεά του. Η 
κατασκευή του μουσείου ολοκληρώθηκε το 
1958 με δωρεά του οδοντιάτρου Χρήστου 
Αντωνόπουλου, ο οποίος καταγόταν από τον 
Πήδασο και ήταν μετανάστης στην Αμερική.

Το Σπίτι Κωστή Τσικλιτήρα
Η Πύλος είναι η γενέτειρα του Ολυμπιονίκη 
Κωστή Τσικλιτήρα. Στον παραλιακό δρόμο 
της πόλης βρίσκεται το σπίτι του, το οποίο 
σύντομα θα στεγάσει τη Βιβλιοθήκη-Πινακο-
θήκη του Δήμου. Ο Κωστής Τσικλιτήρας κέρ-
δισε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλ-
μης το 1912. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανι-
κών Πολέμων ζήτησε να βρεθεί στην πρώτη 
γραμμή της μάχης, αν και θα μπορούσε ως 
Ολυμπιονίκης να βρεθεί στα μετόπισθεν. 
Εκεί, προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και απε-
βίωσε 6 μήνες μετά τη σπουδαία διάκριση 
στη Στοκχόλμη.

Το Ανάκτορο του Νέστορα
Σε απόσταση 15 χλμ από την Πύλο, στο λόφο 
του Εγκλιανού, δεσπόζει το Ανάκτορο του 
Νέστορα. Αποτελεί το καλύτερα διατηρη-
μένο μυκηναϊκό ανάκτορο και διαφέρει από 
τα υπόλοιπα στο ότι δεν περιτριγυρίζεται 
από κυκλώπεια τείχη. Στα κτίρια του συγκρο-
τήματος περιλαμβάνονται επίσημα διαμερί-
σματα, αποθήκες κρασιού, σκευοθήκες και 
εργαστήρια. Ξεχωρίζουν η μεγάλη ορθογώ-
νια «αίθουσα του θρόνου» με την κυκλική 
εστία, το λουτρό με τον πήλινο λουτήρα, και 
οι αποθήκες με τα πολυάριθμα αποθηκευ-
τικά αγγεία. Το ανάκτορο ήταν διώροφο και 
διακοσμημένο με πολύχρωμες τοιχογραφίες. 
Καταστράφηκε από πυρκαγιά στα τέλη του 
13ου αιώνα π.Χ. Από το Παλάτι, μπορείτε να 
απολαύσετε μία υπέροχη θέα προς τον όρμο 
του Ναβαρίνου και τη λιμνοθάλασσα της Βοϊ-

δοκοιλιάς.

Οι Νήσοι Σφακτηρία-Τσιχλί Μπα-
μπά-Χελωνάκι
Μπροστά από το λιμάνι της Πύλου, υπάρ-
χει το νησάκι Σφακτηρία. Επάνω στο νησάκι 
βρίσκεται το μνημείο των Ελλήνων πεσόντων 
στη μάχη της Σφακτηρίας, που περιλαμβάνει 
μεταξύ αυτών τα ονόματα των Τσαμαδού, 
Σαχίνη και Αναγνωσταρά. Εδώ επίσης βρί-
σκονται το μνημείο του Γάλλου αξιωματικού 
Μαλέ, ο τάφος του φιλέλληνα Παύλου Βονα-
πάρτη, ανιψιού του Ναπολέοντα, το μνημείο 
του φιλέλληνα κόμη Σανταρόζα, που έχασε 
τη ζωή του στη μάχη της Σφακτηρίας, το μνη-
μείο των Ρώσων πεσόντων στη ναυμαχία του 
Ναβαρίνου, το εκκλησάκι της Αναλήψεως 
(Παναγούλα) και το ρωσικού ρυθμού εκκλη-
σάκι του Αγίου Νικολάου. Στη νότια πλευρά 
της Σφακτηρίας βρίσκεται η νησίδα Τσι-
χλί-Μπαμπά, όπου βρίσκεται το μνημείο των 
Γάλλων πεσόντων στη ναυμαχία του Ναβαρί-
νου. Στη νήσο Χελωνάκι, που βρίσκεται μέσα 
στο λιμάνι της Πύλου βρίσκεται το μνημείο 
των Άγγλων πεσόντων στη ναυμαχία του 
Ναβαρίνου.

Η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας
Η γεωγραφική θέση και διαμόρφωση της 
Πύλου, καθιστά την περιοχή ένα σημαντικό 
βιότοπο. Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας ή 
αλλιώς Διβάρι, αποτελεί ένα μέρος μοναδι-
κής φυσικής ομορφιάς, αλλά και σημασίας, 
και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura 
2000. Η περιοχή της λιμνοθάλασσας διαθέ-
τει ένα μεγάλο πλούτο χλωρίδας και πανί-
δας, και αποτελεί μεταναστευτικό σταθμό 
για πλήθος πουλιών. Η λιμνοθάλασσα της 
Γιάλοβας είναι το μοναδικό μέρος της Ευρώ-
πης, όπου βρίσκει καταφύγιο ο Αφρικανι-
κός Χαμαιλέοντας, που αποτελεί είδος προς 
εξαφάνιση. Οι επισκέπτες μπορούν να ξενα-
γηθούν στη λιμνοθάλασσα από εθελοντές 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, να 
παρατηρήσουν τα πτηνά με τηλεσκόπια και 
να ενημερωθούν για την οικολογική αξία της 
περιοχής.

ΤΑΞΙΔΙ
Πύλος: στο βασίλειο του Νέστορα
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Η είσοδος σε όλες τις 
εκδηλώσεις της διοργάνωσης 
θα είναι ελεύθερη για το 
κοινό 

Έ
νας δημοφιλής πολιτιστι-
κός θεσμός, το Φεστιβάλ 
Ναυπλίου, επιστρέφει για 
31η χρονιά. Από τις 8 έως 

τις 16 Ιουλίου θα παρουσιαστεί, 
σε διάφορα σημεία της πόλης, ό-
πως η πλατεία Αγίου Γεωργίου, το 
Παλαμήδι, η πλατεία Αγίου Σπυρί-
δωνα, η Εθνική Πινακοθήκη Ναυ-
πλίου και το Φουγάρο, ένα πλού-
σιο πρόγραμμα μουσικών και θε-
ατρικών εκδηλώσεων με ελεύθε-
ρη είσοδο, που φέρει την υπογρα-
φή του επί μακρόν καλλιτεχνικού 
διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιάννη 
Βακαρέλη.
«Για 31η χρονιά, το Φεστιβάλ είναι 
και πάλι εδώ, με πολλές και εξαι-
ρετικές παραστάσεις. Αυτή τη 
σημαδιακή χρονιά, όπου συμπλη-
ρώνονται 200 χρόνια από την 
απελευθέρωση του Ναυπλίου 
μας, οργανώνονται όλο το χρόνο 
ενδιαφέρουσε ς εκδηλώσε ις 
που αναδεικνύουν την ιστορική 
αυτή πόλη. Θα ήθελα ωστόσο 
να τονίσω μία, τόσο σημαντική: 
την αναπαράσταση της Δίκης του 
Κολοκοτρώνη, για την οποία επε-
λέγη ο πιο «κατάλληλος», συμβο-

λικός χώρος, η Πλατεία Συντάγμα-
τος. 35 δικηγόροι/ποινικολόγοι 
θα αναπαραστήσουν την ιστορική 
Δίκη, με μάρτυρες υπεράσπισης, 
κατηγορίας, δικαστές, προσωπικό-
τητες της εποχής, ξαναζωντανεύ-
οντας εκείνη την ταραγμένη περί-
οδο της Ιστορίας μας. Κορωνίδα 
στην αναπαράσταση της Δίκης θα 
αποτελέσει η διάλεξη του διάση-
μου καθηγητή του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης Στάθη Καλύβα, την 
επόμενη μέρα, Κυριακή 10 Ιου-
λίου, στις 12:00, στο Βουλευτικό, 
εκεί όπου τελέστηκε η πραγματική 

δίκη του σπουδαίου αγωνιστή. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς – 
φίλους, θεσμικά όργανα και αρω-
γούς του Φεστιβάλ Ναυπλίου: τον 
Δήμαρχο Ναυπλιέων, τον ΔΟΠΠΑΤ, 
την Ένωση Ελλήνων Ποινικολό-
γων, τον Δικηγορικό Σύλλογο Ναυ-
πλίου, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών, την Πρεσβεία της Αυστρίας, 
την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτσου/Παράρτημα 
Ναυπλίου, και όλους τους στενούς 
μου συνεργάτες, των οποίων η 
συμβολή και στήριξη υπήρξε απα-
ραίτητη για την επιτυχία του Φεστι-

βάλ όλα αυτά τα χρόνια» σημειώ-
νει ο ίδιος.
Από την πλευρά του ο Δήμαρ-
χος Ναυπλίου Δημήτριος Ι. 
Κωστούρος αναφέρει πως το 
φετινό Φεστιβάλ Ναυπλίου απο-
τελεί «έναν συγκερασμό ποιοτι-
κών εκδηλώσεων, με διαφορε-
τική αφετηρία αλλά με κοινό προ-
ορισμό, που θα πλουτίσει, για 
10 ημέρες, τον πολιτιστικό βίο 
με λυτρωτικές εμπειρίες συμπό-
ρευσης, με δημιουργούς που θα 
εμπλουτίσουν την πολιτιστική 
παρακαταθήκη της πόλης».

Δ
εν είναι μόνο η ιστορία των εξορί-
στων της Ανάφης  ή του ίδιου του 
νησιού με τα ανοιχτά τραύματα και 
το μυθολογικό υπόστρωμα που ε-

νέπνευσε ώστε να πραγματοποιηθεί μια ολο-
κληρωμένη Μπιενάλε στο μακρινό αυτό νησί 
του Αιγαίου με τον τίτλο «Phenomenon» που 
τείνει πλέον να καταστεί θεσμός.
Είναι και οι πολλαπλές υποδηλώσεις του χρό-
νου, του χώρου, της ύπαρξης. Καθώς πραγμα-
τοποιείται για τέταρτη χρονιά, στην τέταρτη 
του έκδοση όπως λένε οι διοργανωτές, το 
Phenomenon ANAFI συγκεντρώνει εικαστι-
κούς, πανεπιστημιακούς, μελετητές από όλο 
τον κόσμο με σκοπό να επεξεργαστούν εκ 
νέου αυτά τα σήματα και τα φαινόμενα που 
καθιστά αυτό τον χώρο τόσο οικείο αλλά και 
τόσο ξένο.
Πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία αυτής της 
άκρως πρωτότυπης Μπιενάλε η συγγραφέας 
και ανθρωπολόγος Μάργκαρετ Κέννα η οποία 
έχει ασχοληθεί εκτενώς με την Ανάφη στην 
“Κοινωνική οργάνωση της Εξορίας” όπου 
μελετά το νησί από τους Αργοναύτες μέχρι 
σήμερα αλλά και οι προοπτικές που ανοί-
γουν αυτές οι παράδοξες αναγνώσεις στον 

χρόνο. Ειδικά ο μύθος που συνδέεται άμεσα 
με το όνομα είναι αποκαλυπτικός: σύμφωνα με 
τον Απολλώνιο τον Ρόδιο οι Αργοναύτες επι-
στρέφοντας με το χρυσόμαλλο δέρας από την 
Ιωλκό προς την Κρήτη , βρέθηκαν σε ένα αδια-
πέραστο σκοτάδι και ζήτησαν τη βοήθεια του 
Απόλλωνα του Αιγλείτη. Ο Απόλλωνας έριξε 
μια αστραπή και τότε, όπως λένε, ανεφάνη η 
νήσος όπου οι Αργοναύτες βρήκαν καταφύγιο.
Ως μια συνέχεια του περσινού προγράμματος 

που είχε τον τίτλο φαινόμενα (2021) και εξέτασε 
την έννοια του χώρου, μέσα από αυτήν την διορ-
γάνωση δίνεται η ευκαιρία να επανεξεταστεί 
η σχέση με τον χρόνο και να δημιουργηθούν 
παρεκκλίνουσες χρονικότητες που διακόπτουν, 
τροποποιούν ή αντιτίθενται σε μια κανονιστική 
θεώρηση της ζωής ανοίγοντας νέες προοπτι-
κές και αφορμές για στοχασμό. Όπως φαίνεται 
η Anafi δεν είναι μόνο τόπος, είναι ένα ανεξά-
ντλητο καλλιτεχνικό διακύβευμα.

Ιδρύεται Κέντρο 
Κινηματογραφικών 
Σπουδών στην 
Ελλάδα 

Κ
α τ ά  τ η ν  Τε λ ε τ ή 
Αποφοίτησης των 
σπουδασ τών του 
Hellenic American 

University, το απόγευμα της 
Πέμπτης 30 Ιουνίου, και κατά 
την ομιλία του για την αναγό-
ρευσή του ως Επίτιμου Διδά-
κτορα, ο γνωστός Αμερικα-
νός ελλην ικής καταγωγής 
παραγωγός του Χόλιγουντ, 
Sid Ganis, επιβεβαίωσε την 
είδηση για ίδρυση Κέντρου 
Κινηματογραφικών Σπου-
δών στην Ελλάδα. Ανήγγειλε 
ακόμη ότι πρόκειται να δια-
δραματίσει ενεργό ρόλο ως 
σύμβουλος στο Κέντρο, το 
οποίο ιδρύεται σε συνεργα-
σία με το Hellenic American 
University, την Ελληνοαμερι-
κανική Ένωση και το Hellenic 
American College.
Σε συζήτηση που είχε μετά 
την αποφοίτηση, ο Sid Ganis 
διευκρίν ισε ότ ι η σωστή 
και ειδική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητο βήμα γ ια την 
ύπαρξη πλήρως καταρτισμέ-
νων επαγγελματιών που θα 
μπορέσουν να διαδραματί-
σουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της βιομηχανίας 
του κινηματογράφου στην 
Ελλάδα. Ο ίδιος, όπου κι αν 
ταξ ίδεψε ως παραγωγός, 
αναζητούσε εξειδικευμένο 
προσωπικό. Αυτό είναι που 
εξασφαλίζει τη σωστή δια-
χείριση και κρατά σταθερό 
το κόστος παραγωγής, όπως 
σημείωσε.
Ταυτόχρονα, σε δήλωσή του 
μετά την τελετή, αλλά και σε 
πρόσφατη συνέντευξή του, 
ο Πρόεδρος του Hellenic 
American University Λεω-
νίδας Φοίβος Κόσκος, ανα-
φέρθηκε στην πραγματοποί-
ηση του σπουδαίου εγχει-
ρήματος. Σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ότι η βιομηχανία 
του κινηματογράφου αρχί-
ζει να κερδίζει έδαφος στην 
Ελλάδα. Η χώρα μας αποκτά 
σημασία για το γύρισμα ται-
νιών, γεγονός που θα οδηγή-
σει και σε σημαντική αύξηση 
των θέσεων εργασίας. Κάτι 
τ έ τοιο όμως δεν νοε ίται 
χωρίς εξειδικευμένη γνώση. 

Φεστιβάλ Ναυπλίου: Επιστρέφει για 31η χρονιά με 
εκδηλώσεις διεθνούς κύρους

Phenomenon 4 ANAFI: Μια πρωτότυπη Μπιενάλε 
στο νησί της Ανάφης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η 
μεταγραφική περίοδος για τη σεζόν 2022-23 
έχει ανοίξει και επίσημα εδώ και μια εβδο-
μάδα και θα ολοκληρωθεί την τελευταία μέ-
ρα του Αυγούστου με τις ομάδες της Super 

League να έχουν δύο μήνες γεμάτους για την ενίσχυ-
ση τους.
ΑΕΚ
ΗΡΘΑΝ
Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Σερβία, 27 ετών μέσος, με μετα-
γραφή από τη Χόφενχαιμ αντί 1,8 εκατ. ευρώ.
Γενς Γιόνσον, Δανία, 29 ετών, μέσος, ελεύθερος από 
την Καντίθ.
Στίβεν Τσούμπερ, Ελβετία, 30 ετών, επιθετικός, η ΑΕΚ 
ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Άιντραχτ 
αντί 1,6 εκατ. ευρώ.
Γιώργος Αθανασιάδης, Ελλάδα, 29 ετών, τερματο-
φύλακας, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Σερίφ 
Τιρασπόλ.
Γιάννης Φοίβος Μπότος, Ελλάδα, 21 ετών, μέσος, ολο-
κληρώθηκε ο δανεισμός του στους Go Ahead Eagles.
Μίλος Ντέλετιτς, Σερβία, 28 ετών, επιθετικός, ολοκλη-
ρώθηκε ο δανεισμός του στην Ανόρθωση.
Θεοδώσης Μαχαίρας, Ελλάδα, 22 ετών, επιθετικός, 
ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Ιωνικό Νικαίας.
Χρήστος Αλμπάνης, Ελλάδα, 27 ετών, επιθετικός, ολο-
κληρώθηκε ο δανεισμός του στον Απόλλωνα Λεμε-
σού.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ
Φίλιπ Ζινκερνάγκελ, Δανία, 27 ετών, επιθετικός. με 
μεταγραφή από την Γουότφορντ αντί 2 εκατ. ευρώ.
Αμπουμπακάρ Καμαρά, Μαυριτανία, 27 ετών, επιθε-
τικός, με μεταγραφή από τον Άρη.
Γκονσάλο Άβιλα Γορδόν, Ισπανία, 24 ετών, αμυντι-
κός, με μεταγραφή από την Χάντερσφιλντ αντί 1 εκατ. 
ευρώ.
Σίμε Βρσάλικο, Κροατία, 30 ετών, αμυντικός, ελεύθε-
ρος από την Ατλέτικο.
Λεονάρντο Κούτρης, Ελλάδα, 26 ετών, αμυντικός, 
ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Φορτούνα Ντί-
σελντορφ.
Πέπε, Πορτογαλία, 25 ετών, μέσος, ολοκληρώθηκε ο 
δανεισμός του στη Φαμαλικάο.
Νίκολα Τσούμιτς, Σερβία, 23 ετών, μέσος, ολοκληρώ-
θηκε ο δανεισμός του στη Λουκέρνη.
Γιάννης Μασούρας, Ελλάδα, 25 ετών, αμυντικός, ολο-
κληρώθηκε ο δανεισμός του στη Σπάρτα Ρότερνταμ.
Αχμέτ Χασάν, Αίγυπτος, 29 ετών, επιθετικός, ολοκλη-

ρώθηκε ο δανεισμός του στην Κόνιασπορ.
Λοβέρα, Αργεντινή, 23 ετών, επιθετικός, ολοκληρώ-
θηκε ο δανεισμός του στην Ομόνοια.
Ρούμπεν Σεμέδο, Πορτογαλία, 28 ετών, αμυντικός, 
ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Πόρτο.
Ντένις Αλίγιαγκιτς, Τσεχία, 19 ετών, επιθετικός, με 
μεταγραφή από τη Σλάβια Πράγας αντί 350.000 ευρώ.
Αλέξανδρος Νικολιάς, Ελλάδα, 27 ετών, μέσος, επέ-
στρεψε από τον δανεισμό του στην ΑΕΛ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ
Γιούρι Λοντίγκιν, Ρωσία, 32 ετών, τερματοφύλακας, 
ελεύθερος από τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Άνταμ Τσέριν, Σλοβενία, 22 ετών, μέσος, μεταγραφή 
από τη Νυρεμβέργη για 700.000 ευρώ.
Κριστιάν Γκάνεα, Ρουμανία, 30 ετών, αμυντικός, ελεύ-
θερος από τον Άρη.
Αργύρης Καμπετσής, Ελλάδα, 23 ετών, επιθετικός, 
ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Βίλεμ.
Σαβιέρ, Πορτογαλία, 29 ετών, επιθετικός, ολοκληρώ-
θηκε ο δανεισμός του στην Εστορίλ.
ΠΑΟΚ
ΗΡΘΑΝ
Ντόμινικ Κοτάρσκι, Κροατία, 22 ετών, τερματοφύλα-
κας, μεταγραφή από την Γκόριτσα αντί 2 εκατ. ευρώ.
Νίκολας Κουαλιάτα, Ουρουγουάη, 23 ετών, μέσος, 
μεταγραφή από την Γουόντερες αντί 1,8 εκατ. ευρώ.
Ζοάν Σάστρε, Ισπανία, 25 ετών, αμυντικός, ο ΠΑΟΚ 
ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από τη Μαγιόρκα 
αντί 400.000 ευρώ.
Γιάννης Κάργας, Ελλάδα, 27 ετών, αμυντικός, μετα-
γραφή από τον ΠΑΣ Γιάννινα αντί 250.000 ευρώ.
Αντρέ Ρικάρντο, Πορτογαλία, 21 ετών, μέσος, ελεύθε-
ρος από τη Φαμαλικάο.
Ράφα Σοάρες, Πορτογαλία, 27 ετών, αμυντικός, ελεύ-
θερος από τη Γκιμαράες.
Τιάγκο Ντάντας, Πορτογαλία, 21 ετών, μέσος, δανεικός 
από την Μπενφίκα.
Γιώργος Βρακάς, Ελλάδα, 21 ετών, μέσος, ολοκληρώ-
θηκε ο δανεισμός του στον Λεβαδειακό.
Παύλος Λογαράς, Ελλάδα, 20 ετών, ολοκληρώθηκε ο 
δανεισμός του στον Βόλο.
Νίκο Νινούα, Γεωργία, 23 ετών, ολοκληρώθηκε ο 
δανεισμός του στη Λαμία.
Γιάννης Κωνσταντέλιας, Ελλάδα, 19 ετών, ολοκληρώ-
θηκε ο δανεισμός του στην Έουπεν.
Λάζαρος Λάμπρου, Ελλάδα, 24 ετών, ολοκληρώθηκε 
ο δανεισμός του στον ΟΦΗ.

Η μεταγραφική περίοδος άνοιξε και το SPORT24 σας παρουσιάζει το πάρε-δώσε των ομάδων της 
Super League, το καθεστώς κάθε μεταγραφής και το ποσό που δαπάνησε κάθε σύλλογος.

Το πάρε - δώσε του καλοκαιριού Το πάρε - δώσε του καλοκαιριού 
των μεγάλων ομάδωντων μεγάλων ομάδων

ΠΑΟΚ
Έσπασε το πλευρό του ο 
Ολιβέιρα και χάνει τα ματς με 
τη ΛέφσκιΟλλανδία

Η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα του ΠΑΟΚ και του Νέλσον Ολι-
βέιρα καθώς οι εξετάσεις που έκανε ο Πορτογάλος φορ έδειξαν 
πως έχει σπάσει το πλευρό του, πρέπει να μείνει δέκα μέρες σε 
ακινησία και θα χάσει τα ματς του Europa Conference League με 
τη Λέφσκι στις 21 και 28 Ιουλίου.

Ο Ολιβέιρα έκανε μαγνητική η οποία έδειξε πως έχει σπάσει το πλευρό 
του και θα επανέλθει στις προπονήσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης 
μετά από δέκα-δεκαπέντε μέρες. Οπότε δεδομένα δεν θα προλάβει το 
πρώτο παιχνίδι και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για τον Ραζβάν Λου-
τσέσκου για τη δεύτερη αναμέτρηση.
Όσο για τον Ελ Καντουρί τα νέα από το ιατρικό δελτίο εδειξαν θλάση 
δεύτερου βαθμού, κάτι που σημαίνει πως μπαίνει στα πιτς για τουλά-
χιστον τέσσερις εβδομάδες και φυσικά δεν θα είναι ούτε και αυτός δια-
θέσιμος για τα παιχνίδια του Europa Conference League.

Σοάρες: «Θα είμαστε έτοιμοι απέναντι στη Λέφσκι»
Ο Ράφα Σοάρες μίλησε στη NOVA μετά το τέλος του φιλικού με την 
Άλκμααρ και τόνισε πως η ομάδα θα είναι έτοιμοι για τα ευρωπαϊκά 
παιχνίδια.
«Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι άριστες από την ομάδα. Έχουμε ένα 
καλό γκρουπ παικτών και καλών χαρακτήρων και όλο αυτό το διά-
στημα δουλεύουμε σκληρά και πιστεύω πως όταν θα έρθει η ώρα να 
παίξουμε το πρώτο επίσημο ματς απέναντι στην Λέφσκι θα είμαστε 
έτοιμοι».
Για την Άλκμααρ: «Ξεκινήσαμε καλά σκοράροντας από νωρίς δύο γκολ, 
βάλαμε τις βάσεις για κάτι καλό αλλά είχαμε απέναντί μας έναν καλό 
αντίπαλο, που πήρε την κατοχή και κατάφερε να ισοφαρίσει. Ήταν ένα 
δυνατό τεστ και δεν θα το έλεγα φιλικό παιχνίδι, γιατί υπήρχαν και 
σκληρά μαρκαρίσματα. Ήταν ένα καλό ματς για εμάς με καλό ξεκίνημα 
και με κατοχή της μπάλας όπου στη συνέχεια είχε κι ο αντίπαλος».

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πώληση του Τσόλακ στην Ρέ-
ιντζερς
Παίκτης της Ρέιντζερς με κάθε επισημότητα είναι ο Αντόνιο Τσόλακ με 
τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την παραχώρηση του και επίσημα και να τον 
ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την πώληση του Αντόνιο Τσόλακ στους Ρέι-
ντζερς. Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του και 
του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του» αναφέρει η ανακοί-
νωση του Δικεφάλου.
Οι πληροφορίες λένε ότι η πρόταση των Σκωτσέζων, που έγινε αρχικά 
τουλάχιστον αποδεκτή, θα βάλει με την ολοκλήρωση της συμφωνίας 
2,5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Δικεφάλου. στα οποία θα προ-
στεθούν και άλλες 500.000 με τη μορφή μπόνους. Κάτι που σημαίνει 
ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει περίπου τα χρήματα που ξόδεψε το καλοκαίρι του 
2019 για να τον αποκτήσει.
Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες τότε ο Τσόλακ θα αναχωρήσει 
από το Άπελντορν για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει 
το νέο του συμβόλαιο με τη Ρέιντζερς.
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Ο 
Νικ Κύργιος ισοπέδωσε τον Κρί-
στιαν Γκάριν στον προημιτελικό της 
Τετάρτης, νικώντας με 3-0 σετ (6-4, 
6-3, 7-6), και πήρε το εισιτήριο για 

την τετράδα του Wimbledon.
Ο εκπληκτικός, Νικ Κύργιος, συνεχίζει ακά-
θεκτος την πορεία του στο Wimbledon, παίρ-
νοντας με άνεση την πρώτη του πρόκριση σε 
έναν ημιτελικό Grand Slam διοργάνωσης. 
Σε κάτι περισσότερο από 2 ώρες αγώνα, ο 
27χρονος Ελληνοαυστραλός επιβλήθηκε του 
Κρίστιαν Γκάριν με 6-4, 6-3, 7-6 (5) και εξα-
σφάλισε την παρουσία του στους 
ημιτελικούς της Παρασκευής.
Ο Κύργιος πέτυχε 17 
άσους και 35 winners, 
κάνοντας και 29 αβί-
αστα λάθη, σε μια 
πολύ καλή εμφά-
νιση κόντρα στον 
Γκάριν, που δεν 
μπορούσε όμως 
να κάνει το κάτι 
παραπάνω για να 
γίνει και απειλητι-
κός. Ο Χιλιανός που 
για πρώτη φορά στην 
καριέρα του έπαιξε σε 
προημιτελικό σε Grand Slam, 
τελείωσε τον αγώνα με 30 winners 
και 22 αβίαστα λάθη.

H κόντρα με τον Τσιτσιπά μια μέρα 
πριν το κρίσιμο ματς
Απίστευτες διαστάσεις έχει πάρει η κόντρα 
του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νικ Κύργιο, μετά 
από την μονομαχία τους το βράδυ του Σαββά-
του (2/7) στο Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας 
αποκάλεσε τον αντίπαλό του «τραμπούκο», 
με τον Αυστραλό να περνάει στην αντεπίθεση 
και να κάνει άγρια επίθεση σε έναν αθλητή με 
τον οποίο δεν είχε δείξει να έχει προβλήματα 
επικοινωνίας.
«Αισθάνομαι καλά, το τσίρκο ήταν αυτός 
απόψε. Αισθάνομαι τέλεια και μπορώ να αγω-
νιστώ ακόμη και αύριο. Ο τύπος έχει σοβαρά 
προβλήματα και όταν λέω σοβαρά, εννοώ... 

σοβαρά! Έχω φίλους, με συμπαθούν στα απο-
δυτήρια, είμαι ένας από τους πιο συμπαθείς 
τενίστες. Είμαι καλά. Αυτός δεν είναι. Δεν τον 
συμπαθεί κανείς, ας το αφήσουμε λοιπόν εκεί. 
Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
Με βλέπετε με ποιους παίζω μπάσκετ, με σκύ-
λους! Αυτός είναι soft. Το να έρχεται και να 
λέει ότι τον εκφόβισα, δείχνει ότι είναι soft. 
Δεν είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, εγώ 
αντιμετωπίζω πραγματικούς πολεμιστές. Αν 
επηρεάστηκε σήμερα, τότε κάτι τον κρατάει 

πίσω. Πιστεύω ότι απλώς είναι soft» ήταν τα 
λόγια του Κύργιου, που κάνουν 

ήδη τον γύρο του διαδι-
κτύου.

Τι είχε πει ο Τσιτσιπάς:
«Προσπάθησα να 

τον χτυπήσω με 
το μπαλάκι για να 
σταματήσει. Πρέ-
πει να σταμα-
τήσει. Κάποιος 
πρέπει να μιλή-
σει επιτέλους μαζί 

του, δεν ξέρω τι 
άλλο πρέπει να πω.

Δεν έχω συνηθίσει 
να παίζω με αυτό τον 

τρόπο αλλά δεν μπορώ να 
λειτουργώ και σαν ρομπότ. Έχει 

γίνει 3-4 φορές αυτό, έχει αρχίσει να μου 
δίνει στα νεύρα.
Είμαι έξω και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά 
μου και ακούω φασαρία από την άλλη πλευρά 
του κορτ χωρίς λόγο. Είναι ο τρόπος του για να 
χειραγωγεί τον αντίπαλο και να σε αποσπάσει. 
Δεν υπάρχει άλλος παίκτης να το κάνει αυτό.
Κάποιος πρέπει να τον βάλει κάτω και να του 
μιλήσει. Δεν είμαι συνηθισμένος να παίζω με 
αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν μπορώ να κάθο-
μαι και να αντιδρώ σαν ρομπότ. Σου σπάνε 
τα νεύρα.
Ήταν ένας συνεχής εκφοβισμός. Κάνει bullying 
στους αντιπάλους του. Ήταν πιθανότατα ένας 
νταής στο σχολείο. Έχει μία πολύ διαβολική 
πλευρά μέσα του», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο Τσιτσιπάς.

Η 
Εθνική μας ομάδα κατέκτησε 
το τρίτο χάλκινο μετάλλιο σε 
παγκόσμιο πρωτάθλημα στην 
ιστορία της, μετά από εκείνα 

του 2005 και του 2015, καθώς νίκησε 
την Κροατία με 9-7. Μεγάλος πρωταγω-
νιστής για την ομάδα του Θοδωρή Βλά-
χου ο Κώστας Κάκαρης, ο οποίος σημεί-
ωσε τρία γκολ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση 
έκανε και ο Δημήτρης Σκουμπάκης. Οι 
Έλληνες στάθηκαν εξαιρετικά στην άμυ-
να, καθώς η εστία του Τζωρτζάτου πα-
ραβιάστηκε μόνο όταν οι Κροάτες είχαν 
παίκτη παραπάνω.
Το πρώτο οκτάλεπτο ξεκίνησε όπως το 
περιμέναμε, με τις δύο ομάδες να παί-
ζουν εξαιρετικές άμυνες με πολύ καλά 
blocks. Ενδεικτικό είναι ότι το πρώτο 
γκολ σημειώθηκε στο 6’ για την Εθνική 
μας. Ο Φουντούλης τροφοδότησε τον 
Κάκαρη και αυτός με ένα εξαιρετικό 
γυριστό νίκησε τον Μπίγιατς.
Λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου οκτα-
λέπτου είχαμε διακοπή στο παιχνίδι, 
λόγω σύγχυσης των διαιτητών. Ο Χαρ-
κόφ με ένα δυνατό σουτ λίγο έλειψε να 
νικήσει τον Τζωρτζάτο, ο οποίος πρό-
λαβε και απομάκρυνε την μπάλα πριν 
περάσει ολόκληρη την τελική γραμμή. Οι 
διαιτητές έδειξαν γκολ αρχικά, ωστόσο 
μετά από λίγα λεπτά το ακύρωσαν ως 
όφειλαν.
Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Εθνική μας 
μπήκε φουριόζα και πέτυχε γρήγορα 
δύο γκολ. Αρχικά με ένα ακόμα υπέροχο 
γκολ του Κάκαρη και έναν κεραυνό του 
Σκουμπάκη. Ο Χαρκόφ κατάφερε να πλή-
ξει τη γαλανόλευκη άμυνα, αλλά το έκανε 
μέσα από τα έξι μέτρα και το γκολ του 
ακυρώθηκε. Στην αμέσως επόμενη φάση 
ο Αργυρόπουλος έκανε το 4-0 με ωραίο 
σουτ.
Οι Κροάτες έλυσαν το γόρδιο δεσμό 
στα 12.5 λεπτά. Ο Μπούκιτς βρήκε κενό 
χώρο και νίκησε τον Τζωρτζάτο (4-1). Στο 
τελευταίο κομμάτι του οκταλέπτου, οι 
Κροάτες έπαιξαν πιο προσεκτικά και μεί-
ωσαν σε 5-3 στο τέλος του ημιχρόνου.
Στο τρίτο οκτάλεπτο ξεκίνησε με γκολ 
των Κροατών, ξανά με παίκτη παραπάνω 

με τον Μπούκιτς να σημειώνει το δεύ-
τερο προσωπικό του γκολ (5-4). Ωστόσο 
η αιχμή του δόρατός μας σε αυτό το παι-
χνίδι, ο Κάκαρης ξανά ήταν στη σωστή 
θέση και από κοντά έκανε το 6-4.
Το θετικό της πρόσωπο στην άμυνα 
εμφάνισε και στο δεύτερο κομμάτι του 
τρίτου οκταλέπτου η Εθνική μας, η οποία 
σκέπασε την εστία του Τζωρτζάτου. Οι 
Αργυρόπουλος - Κανακάκη ανέβασαν 
τον δείκτη του σκορ σε 8-4 και το τελικό 
σκορ του τρίτου οκταλέπτου διαμόρ-
φωσε ο Χαρκόφ από πλάγια θέση.
Στο τέταρτο οκτάλεπτο οι Κροάτες εμφα-
νίστηκαν πιο δυνατά, παίζοντας εξαιρε-
τική άμυνα, όμως η Εθνική μας ανταπο-
κρίθηκε με εξαιρετικές επεμβάσεις του 
Τζωρτζάτου. Ο Γεννηδουνιάς εκτέλεσε 
τον Μπίγιατς δύο λεπτά πριν από την 
ολοκλήρωση του αγώνα έκανε το τελει-
ωτικό χτύπημα, με το 9-7 να είναι το 
τελικό σκορ.

Αυγενάκης για Εθνική Πόλο: 
«Συνεχώς στις κορυφές του κό-
σμου, συγχαρητήρια σε όλους»
Ο Λευτέρης Αυγενάκης με ανάρτησή του 
στα social media συνεχάρη την Εθνική 
Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου 
μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
της Βουδαπέστης.
Ο υφυπουργός αθλητισμού, Λευτέρης 
Αυγενάκης, συνεχάρη την Εθνική πόλο 
για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλ-
λίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού 
στίβου της Βουδαπέστης, μετά τη νίκη 
επί της Κροατίας. Ο Αυγενάκης μοίρασε 
μπράβο σε όλους τους συντελεστές της 
επιτυχίας, τους αθλητές, τους προπονη-
τές και την ομοσπονδία.
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας 
Ομάδα Πόλο Ανδρών για το χάλκινο στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έπειτα από το 
ασημένιο πέρσι στους Ολυμπιακούς του 
Τόκιο.
Συνεχώς στις κορυφές του κόσμου, 
ξεπερνώντας ατυχίες και τραυματι-
σμούς. Μπράβο σε όλους: αθλητές, προ-
πονητές και Ομοσπονδία», έγραψε ο 
Αυγενάκης στην ανάρτησή του.

Tennis

Γκάριν - Κύργιος 0-3: 
Ασταμάτητος ο Νικ, πέρασε 
στα ημιτελικά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Ελλάδα - Κροατία 9-7: Τρίτη 
στον κόσμο η Εθνική, βύθισε 
τους Κροάτες με εξαιρετική 
εμφάνιση
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Χρυσό ο Κεσίδης, χάλκινο ο 
Παπαναστασίου στην σφύρα του 
Ευρωπαϊκού Κ18!

Σπουδαία επιτυχία για την Ελλάδα, αλλά και 
την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στί-
βου Κ18.
Ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης ανέβηκε στο 
πρώτο σκαλί του βάθρου στην σφυροβολία, 
ενώ το χάλκινο πήρε ο Γιώργος Παπαναστα-
σίου!
Ο Παπαναστασίου από την πρώτη βολή ήταν 
μέσα στα μετάλλια, αλλά σταθερά πίσω από 
τον Κεσίδη και τον Φινλανδό Κανγκασνιέμι. 
Στην τελευταία του βολή λίγο έλειψε να πάρει 
το αργυρό, όμως αυτή μετρήθηκε 77,37μ., 
λίγο πίσω από τα 77,74μ. του Φινλανδού.
Οι βολές του Παπαναστασίου: 70,97μ., 
74,21μ., 74,93μ., 72,97μ., Χ, 77,37μ.,
Το χρυσό μετάλλιο πήγε στον Κύπριο Ιωσήφ 
Κεσίδη που έριξε βολή στα 78,92μ. στην 
πέμπτη προσπάθειά του.
Στον τελικό του επί κοντώ, ο Παύλος Κρια-
ράς πέρασε με την δεύτερη τα 4,70μ. και στη 
συνέχεια με την Τρίτη τα 4,85μ., κάνοντας 
ατομικό ρεκόρ. Δεν κατάφερε να περάσει 

τα 5 μέτρα, με αποτέλεσμα να πάρει την 10η 
θέση στον τελικό.
Στον τελικό του ύψους αγωνίστηκε η Νικο-
λέτα Μιχαηλίδου. Ξεκίνησε περνώντας το 
1,65μ. με την δεύτερη προσπάθεια, με την 
πρώτη το 1,70μ. Στη συνέχεια ο πήχης ανέ-
βηκε στο 1,75μ. το οποίο δεν κατάφερε να 
περάσει και έτσι κατετάγη 11η. To χρυσό 
πήρε η Τόπιτς, κόρη του σπουδαίου Ντρά-
γκουτιν Τόπιτς.
Στον ημιτελικό των 200 μ., ο Βασίλης Κυρια-
κίδης τερμάτισε έβδομος στη σειρά του με 
χρόνο 22.02 και δεν μπόρεσε να προκριθεί 
στον τελικό.
Εκτός 8αδας έμεινε στον τελικό του ακοντι-
σμού ο Αλέξανδρος Γρηγοριάδης. Με βολή 
στα 63,16μ. ήταν μέσα στην 8αδα αρχικά για 
να ρίξει άλλες τρεις βολές, αλλά οι περισσό-
τεροι αθλητές στην Τρίτη προσπάθεια τον 
ξεπέρασαν, με αποτέλεσμα να τον αφήσουν 
στην ένατη θέση. Στις άλλες δύο βολές είχε 
μία άκυρη και μία στα 58,81μ.

 Η 17χρονη Ηλιάνα Τριανταφύλλου 
έφθασε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία 
της καριέρας της στο επί κοντώ, 
ξεπερνώντας τα 4.05μ. κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων 
(Κ18) στην Ιερουσαλήμ.

Η 
Ηλιάνα Τριανταφύλλου πραγματο-
ποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση 
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης στο επί κοντώ, με 4.05μ. στο 

ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων 
(Κ18) που φιλοξενείται στην Ιερουσαλήμ.
H 17χρονη πρωταθλήτρια από τις Σέρρες, 
με ατομικό ρεκόρ στα 4.15μ. από τις 22 Ιου-
νίου, έκανε αυτό που έπρεπε για να γίνει 
πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ξεπέρασε με το 
πρώτο άλμα τα 3.60μ., τα 3.75μ., τα 3.85μ., 
τα 3.95μ., ενώ ήταν η μόνη που ξεπέρασε 
τα 4.00μ. και συγκεκριμένα τα 4.05μ. και να 
σφραγίσει τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο.
Η Τσέχα, Βικτ ριε Οντρόβα δοκίμασε μια 
φορά, χωρίς επιτυχία, στα 4.05μ. και με 
3.95μ. πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το 
χάλκινο κατέκτησε η Ελα Ουντένας από τη 
Σουηδία με 3.85μ. Η αθλήτρια με το καλύ-
τερο ρεκόρ από τις φιναλίστ, η Γερμανίδα, 
Λίλι Σαμάνσκι με 4.21μ, έμεινε στα 3.75μ. 
Στον τελικό συμμετείχε και η Ευγενία-Μα-
ρία Παναγιώτου, που με 3.60μ. κατέλαβε την 
9η θέση.
Η Τριανταφύλλου, αθλήτρια του Σάββα 
Κεφαλίδη, χάρισε στην εθνική ομάδα το 
πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα 
και το δεύτερο μετά το χάλκινο από τον 
Γιώργο Παπαναστασίου στη δισκοβολία.

Τέταρτος στην Ευρώπη ο Μίτα στο 
ύψος, ο Χριστοφή το 4ο μετάλλιο 
για την Κύπρο
Σπουδαίος αγώνας έγινε στον τελικό του 
ύψους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου 
Κ18, με τον Ανδρέα Μίτα να φτάνει μία ανάσα 
από ένα μετάλλιο, καθώς κατέκτησε την 4η 
θέση!
Αρχικά ο Μίτα πέρασε με την δεύτερη προ-
σπάθεια τα 2,00μ., με την πρώτη τα 2,04μ., 
όπως και τα 2,08μ., αλλά και τα 2,11μ. Στα 
2,13μ. είχαν μείνει έξι αθλητές. Ο Μίτα, οι 
δύο Κύπριοι (Χριστοφή, Γιάζος), ο Ιταλός 
Φουρλάνι που ήταν στην πρωτοπορία, ο 
Πολωνός Βαλέκι και ο Ολλανδός Πουντ.

O πρώτος που κατάφερε να το περάσει ήταν 
ο Κύπριος Χριστοφή με την δεύτερη προ-
σπάθειά του και πέρασε στην πρώτη θέση, 
μαζί με τον Βαλέκι που το πέρασε κι αυτός.
Οι δύο αθλητές με αυτή την επιτυχία τους 
πέταξαν εκτός βάθρου τον Μίτα. Στην τρίτη 
τους προσπάθεια, οι Γιάζος, Μίτα και Φουρ-
λάνι, κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί στην 
τελευταία τους προσπάθεια!
Με τους πέντε να συνεχίζουν, εκτός μεταλ-
λίων ήταν ο Μίτα και ο Γιάζος που έπρεπε να 
πετύχουν πάλι στα 2,15μ.
Ο Φουρλάνι ήταν ο μόνος που κατάφερε να 
το περάσει με την δεύτερη προσπάθεια και 
πήρε το χρυσό, με τον Μίτα να κάνει τρία 
άκυρα και τελικά να κατακτά την 4η θέση 
στην Ευρώπη. Δεύτερος ήταν ο Χριστοφή 
για την Κύπρο που έφτασε τα 4 μετάλλια στην 
διοργάνωση (2-1-1), ενώ ο Βαλέκι πήρε το 
χάλκινο για την Πολωνία.

Η Ασλανίδου 12η στα 5χλμ βάδην
Στον τελικό των 5.000μ. Βάδην η Σεβαστιανή 
Ασλανίδου έκανε αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. 
Τερμάτισε 12η με 24:58.53, με την Μαρία 
Τσιμιγκάτου να τερματίζει πιο πίσω, στην 
24η θέση, κάνοντας επίδοση 26:42.27. Στον 
αγώνα τερμάτισαν και οι 27 συμμετέχουσες.
Νικήτρια ήταν η Ισπανίδα Σαντακρέου που 
σημείωσε την κορυφαία επίδοση όλων των 
εποχών με 22:46.32.

Στην 9η θέση ο Παπαδόπουλος, 
στη 10η ο Αντωνάτος στη σφαιρο-
βολία
Διπλή ελληνική παρουσία υπήρξε στον 
τελικό της σφαιροβολίας στο ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα Κ18 της Ιερουσαλήμ, την 
Τετάρτη (6/7). Ο Χρήστος Παπαδόπουλος 
κατέλαβε την 9η θέση με 17.44μ., ενώ ο 
Δημήτρης Αντωνάτος ακολούθησε στη 10η 
θέση με 17.34μμ.
Ο Τούρκος Αλί Πεκέρ ήταν νικητής με 21.03 
μ. και ακολούθησαν οι Γκέοργκ Χαρπφ (Γερ-
μανία) με 20.16μ. και Αατού Κανγκασνιέμι 
(Φινλανδία) με 19.48μ.
Στον προκριματικό του μήκους συμμετείχαν 
η Μικαέλα Λυρή και η Άννα Μόζα. Η πρώτη 
κατέλαβε την 16η θέση με άλμα στα 5,50 μ., 
ενώ η δεύτερη ήταν άκυρη.
Στον ακοντισμό κορασίδων η Αποστολία 
Ματσέλα σημείωσε 43.07μ. και κατέλαβε την 
21η θέση και η Καλλιόπη Μεϊμάρη με 37.63μ. 
την 26η.

Ευρωπαϊκό Στίβου Κ18: Χρυσό 
η Ηλιάνα Τριανταφύλλου στο 
επί κοντώ
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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! 

Η 
Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών Ποδοσφαιριστών, FIFPro, μέ-
λος της οποίας είναι ο ΠΣΑΠΠ και 
άλλες 65 ενώσεις, σε ανακοίνω-

σή της, προέτρεψε στους επαγγελματίες πο-
δοσφαιριστές να μην υπογράψουν σε επτά 
πρωταθλήματα, μεταξύ των οποίων και τη 
Super League 2, τη δεύτερη τη τάξει κατηγο-
ρία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ως προς τη Super League 2 η FIFPro ανέφερε 
τα εξής: «Στο δεύτερο πρωτάθλημα της 
Ελλάδας, οι σύλλογοι βάζουν λουκέτο (είτε 
διάλυση είτε υποβιβασμός στη Γ’ Εθνική), 
συχνά χωρίς να πληρώσουν τα χρέη τους. 
Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ελλάδα είναι η 
χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παικτών 
που επιδιώκουν να λάβουν μέρος από τους 
απλήρωτους μισθούς τους από το Ταμείο 
Προστασίας Παικτών της FIFA».
Τα άλλα πρωταθλήματα στα οποία η FIFPro 
προτρέπει τους παίκτες να μην υπογράψουν 
είναι σε Ρουμανία, Τουρκία, Αλγερία, Κίνα, 
Σαουδική Αραβία και Λιβύη.

ΑΕΛ: Ποιος είναι ο Αχιλλέας Ντα-
βέλης, ο νέος ιδιοκτήτης των 
«βυσσινί»
Ο «κύβος ερρίφθη» και μετά από 7 χρό-
νια η ΑΕΛ άλλαξε χέρια και από αυτά του 
Αλέξη Κούγια, βρίσκεται σε αυτά του Αχιλ-
λέα Νταβέλη. Μια πώληση που είχε λίγο και 
το χαρακτήρα σήριαλ, καθώς αρχικά οι δύο 
άνδρες τα βρήκαν, στην συνέχεια ένα βίντεο 
που έπαιξε στο κανάλι του και επίσημα 
πλέον νέου ιδιοκτήτη πήγε να τα χαλάσει 
όλα και πλέον από τις την Πέμπτη τα ξημε-
ρώματα οριστικοποιήθηκε η αλλαγή σελί-
δας.
Όσον αφορά τον νέο ιδιοκτήτη, ο Αχιλλέας 
Νταβέλης είναι ένας άνθρωπος που κάνει τα 
πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, έχο-
ντας όμως πετύχει σε εξαιρετικά μεγάλο 
βαθμό στον επιχειρηματικό τομέα. Ο νέος 
ιδιοκτήτης της ΑΕΛ είναι πρώην πρόεδρος 
του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανικών (ΣΘΕΒ), Πρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Απο-
κατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS, 
είναι συνιδιοκτήτης στην εταιρεία παραγω-
γής μασκών, την Larisa Face Cover Α.Ε. και 
πρόεδρος του Δημοσιογραφικού Οργανι-
σμού της 21admedia (περιέχει τηλεοπτικό 
κανάλι, εφημερίδα, site, ραδιόφωνο).
Είναι γεννημένος στη Λάρισα στις 28 Ιου-
νίου 1969 και αυτός είναι ο λόγος που δεν 
τα παράτησε και συνέχισε να παλεύει για 
την αγορά των «βυσσινί», ακόμα και όταν 
φάνηκε πως μπορεί να υπήρξε ναυάγιο στις 
διαπραγματεύσεις. Είναι φίλαθλος της ΑΕΛ, 
όπως άλλωστε και οι περισσότεροι Λαρι-
σαίοι και θέλει να την βοηθήσει να επιστρέ-
ψει στα μεγάλα σαλόνια και κυρίως να το 
κάνει με όλη την πόλη δίπλα της στο γήπεδο.
Όσον αφορά την πρώτη του εργασία που 
συνεχίζει να ασκεί, είναι αυτή της Ορθο-
δοντικής ως ελεύθερος επαγγελματίας και 
μάλιστα τον Μάρτιο του 2001 εξελέγη Πρό-
εδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρι-
σας και τον Απρίλιο του 2003 Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, όπου 
και έλαβε τη θέση του Ειδικού 
Γραμματέα. Ο Νταβέλης έχει 
δώσει μεγάλο βάρος στο 
τομέα της αποκατάστα-
σης και αποθεραπείας 
και από το 2010 έως 
το 2013 ήταν πρόε-
δρος του ΔΣ της ΕΚΑΑΕ 
(Ένωση Κέντρων Απο-
κατάστασης και Απο-
θεραπείας Ελλάδος), η 
οποία περιλαμβάνει ως 
μέλη τα 19 ιδιωτικά Κέντρα 
Αποκατάστασης στην Ελλάδα.
Έχοντας πετύχει όσα έχει πετύχει στο 
επιχειρηματικό κομμάτι, θέλει να κάνει το 
ίδιο και στο ποδόσφαιρο και την αγαπη-
μένη του ΑΕΛ. Είναι δεδομένο πως δίπλα 
του θα βρίσκεται και ο κόσμος, κάτι άλλω-
στε που από την πρώτη στιγμή το ζητάει και 
ο ίδιος. Θέλει δηλαδή σε αυτή την αλλαγή 
στο ιδιοκτησιακό να έχει μαζί και τους 
φίλους της ΑΕΛ και όλοι μαζί να παλέψουν 
για να επιστρέψουν οι «βυσσινί» εκεί που 
αξίζουν και με σιγά και σταθερά βήματα να 
φτάσουν σε κάποια στιγμή να διεκδικήσουν 
τίτλους, όπως είχαν κάνει, κατακτώντας τους 

μάλιστα και στο παρελθόν.

Καβάλα: Αποχωρεί ο ιδιοκτήτης 
της ομάδας, Άλεξ Χαντιντάγκι
Ο Άλεξ Χαντιτάγκι ανέβασε μία ανάρτηση 
στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook μέσω της οποίας γνωστοποίησε 
πως δεν θα συνεχίσει να έχει τις τύχες της 
ομάδας και πως θα ψάξει κάποιον για να την 
παραχωρήσει.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει, βασικός λόγος 
της αποχώρησής του είναι η βοήθεια που 
δεν έλαβε από τον Δήμο της Καβάλας και οι 
πολλές υποσχέσεις που πήρε και δεν πραγ-
μτοποιήθηκε καμία απ’ αυτές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καβάλας:
«Ποτέ δε ξεχνάμε την πρώτη μας αγάπη και 
τον πρώτο μας σπαραγμό. Όσον αφορά το 
ποδόσφαιρο η Καβάλα είναι η πρώτη μου 
αγάπη και θα παραμένει πάντα μέρος της 
καρδιάς μου. Εδώ ένιωσα ερωτευμένος με 
μια πόλη και μ’ ένα όνειρο! Δυστυχώς αυτό 
το όνειρο στην Καβάλα δε θα υπάρχει πια 
για μένα. Τις επόμενες 4-6 εβδομάδες η 
ομάδα μου και εγώ θα εργαστούμε για μια 
ομαλή μετάβαση και μια «έξοδο» από την 
ποδοσφαιρική ομάδα της Καβάλας.
Σε αυτό το διάστημα θα φροντίσουμε να 
έχουμε τηρήσει όλες τις προηγούμενες 
δεσμεύσεις μας και να έχει κατεύθυνση, 
υποστήριξη και σταθερότητα η ομάδα. Τους 
τελευταίους 11 μήνες στην Καβάλα, είχα και 
αρκετές πληγές και απογοητεύσεις. Η μεγα-
λύτερη απογοήτευση ήταν οι κενές υπο-
σχέσεις του δημάρχου, των αντιδημάρχων 
και λίγων άλλων πολιτικών. Μετά από 11 
μήνες, ακόμα δεν έχω σωστή μακροχρόνια 
μίσθωση για να παίξω στο γήπεδο. Αυτή 
η μίσθωση και πολλές από τις ζητούμενες 
αλλαγές αγνοήθηκαν από αυτή τη διοίκηση.
Είχα ζητήσει αρκετές σημαντικές βελτιώ-
σεις και επισκευές για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των παικτών μας, 
των φιλάθλων μας και των επισκεπτών ομά-
δων μας. Δεν πρόκειται να είμαι μέρος μιας 
οργάνωσης που δεν μπορεί καν να προσφέ-

ρει ένα ζεστό ντους στους παίκτες της 
σε ένα μουχλιασμένο αποδυτή-

ριο!
Πραγματικά πιστεύω ότι 
αν τα γυαλιά και τα παρά-
θυρα των VIP κουτιών 
δεν αλλάξουν σύντομα, 
θα σκοτώσουν κάποιον 
αθώο οπαδό και δεν 
θέλω να συμμετέχω σε 

αυτό! Τις τελευταίες 3 
εβδομάδες η ομάδα μου 

έχει προσεγγίσει την πόλη 
και το γραφείο του δημάρχου 

με την ελπίδα να πάρει μακρο-
χρόνια μίσθωση αλλά και δέσμευση για 

αυτές τις κρίσιμες αλλαγές και για άλλη μια 
φορά αυτό το αίτημα αγνοήθηκε. Ο αγώνας 
και οι προκλήσεις με 2 προηγούμενους ιδι-
οκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν 
επίσης αποθαρρυντικός και αμφισβητήσι-
μος! Από σήμερα, ακόμα δεν έχω όλες τις 
μετοχές που υποσχέθηκαν οι προηγούμενοι 
ιδιοκτήτες να μου πουλήσουν για $1.
Τους τελευταίους 11 μήνες, λειτουργώ 
με βάση την καλή μου πίστη. Επειδή είχα 
δώσει τον λόγο μου στην πόλη. Επιπλέον 
οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες και ο τύπος 

τους χρησιμοποίησαν τον δικηγόρο Αλέξη 
Κούγια και έναν άλλο δικηγόρο για να μου 
κάνουν μήνυση όταν αμφισβήτησα τι έχει 
συμβεί στον ΑΟΚ Καβάλας αφού έφυγαν 
από την ομάδα. Αυτό το θέμα είναι ακόμα 
στα δικαστήρια.
Για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορού-
σαμε να έχουμε μια δυνατή ομάδα φέτος 
και για τα επόμενα χρόνια, δημιουργήσαμε 
ένα season pass promotion με 4 ΕΥΡΩ ανά 
παιχνίδι συνολικά 65 ΕΥΡΩ. Οι χαμηλό-
τεροι στη χώρα! Τις τελευταίες 3 εβδομά-
δες έχουμε δεσμευτεί μόνο για 280 πάσες 
διαρκείας. Επικοινωνήσαμε και με 52 επι-
χειρήσεις στην Καβάλα για χορηγία και δεν 
πήραμε ούτε μια χορηγία. Θέλω να ευχαρι-
στήσω τους οπαδούς, τους υποστηρικτές 
και πολλούς από τους φίλους που έκανα σε 
αυτή την όμορφη πόλη. Θα μου λείψετε όλοι 
σας.
Είμαι ανοιχτός σε άλλες ευκαιρίες ποδο-
σφαιρικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα σε 
Super League και Super League 2. Ανεξάρ-
τητα από αυτό η καρδιά μου θα αιμορρα-
γεί πάντα μπλε και η Καβάλα θα είναι πάντα 
στην καρδιά μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 
ταξίδι που κάναμε μαζί!».

Απόλλων Λάρισας: Ο Μόρας τε-
χνικός των «κυανόλευκων»
Ο Βαγγέλης Μόρας θα είναι ο νέος τεχνι-
κός του Απόλλωνα Λάρισας με τους «κυα-
νόλευκους» να ανακοινώνουν την συμφω-
νία μαζί του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλωνα 
Λάρισας για την ανάληψη της τεχνικής ηγε-
σίας από τον Βαγγέλη Μόρα έχει ως εξής: 
«Ο κόουτς Βαγγέλης Μόρας θα είναι ο νέος 
προπονητής της Θεσσαλικής ομάδας ενόψει 
της νέας αγωνιστικής σεζόν.
Έχει μια εξαιρετική καριέρα ως ποδοσφαι-
ριστής με περισσότερο από μια δεκαε-
τία δράσης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο 
και συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις 
με την Εθνική Ελλάδας, ενώ πέρσι με τον 
Π.Ο. Ελασσόνας κατέκτησε το Κύπελλο ΕΠΣ 
Λάρισας».

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την α-
πόκτηση του Νάτσου
Τα «λιοντάρια» απέκτησαν τον Σπύρο 
Νάτσο που έμεινε ελεύθερος από τον Ατρό-
μητο και υπέγραψαν μαζί του διετές συμβό-
λαιο συνεργασίας.
Ο 24χρονος Έλληνας αμυντικός μέσος είδε 
το συμβόλαιό του να μην ανανεώνεται από 
τον Ατρόμητο και αποφασίσε να αποδεχθεί 
την πρόταση του Πανσερραϊκού για συνερ-
γασία δύο ετών και να αγωνιστεί από την 
επόμενη σεζόν στην Super League 2.
Την περασμένη σεζόν ο Νάτσος πραγματο-
ποίησε μόλις 11 συμμετοχές με τους Περι-
στεριώτες φτάνοντας μετά βίας τα 434 λεπτά 
συμμετοχής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊ-
κού:
Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή Σπύρο Νάτσο. Ο 24χρονος διε-
θνής ταλαντούχος αμυντικός χαφ, έμεινε 
ελεύθερος από τον Ατρόμητο και υπέγραψε 
διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.
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Τ
ο MLS εισήγαγε δύο νέους κανο-
νισμούς μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς στο MLS Next Pro, αναφο-
ρικά με τους παίκτες που λαμ-

βάνουν πρώτες βοήθειες εκτός γηπέ-
δου, αλλά και αυτούς που τιμωρούνται 
με κόκκινη κάρτα. Το MLS προχώρη-
σε σε μια καινοτομία, καθώς θεσμοθέ-
τησε δύο νέους κανονισμούς στο MLS 
Next Pro που αποτελεί χαμηλότερη βαθ-
μίδα του αμερικάνικου ποδο-
σφαίρου, αναφορικά με 
τους τραυματισμούς των 
ποδοσφαιριστών, που 
λαμβάνουν πρώτες βο-
ήθειες εκτός γηπέδου, 
αλλά και την τιμωρία 
για την κόκκινη κάρτα.
Συγκεκριμένα όπως 
ανακοίνωσε επίσημα η 
αμερικανική λίγκα, εάν 
ένας παίκτης μένει σ τον 
αγωνιστικό χώρο για χρονικό 
διάστημα άνω των 15 δευτερολέπτων, 
τότε το ιατρικό επιτελείο μπαίνει άμεσα 
στο γήπεδο για να του παράσχει τις 

πρώτες βοήθειες.
Όταν βγει ο παίκτης από το γήπεδο, θα 
λαμβάνει τη φροντίδα του ιατρικού επι-
τελείου και θα μπορεί να επιστρέψει στο 
γήπεδο μίνιμουμ μετά από τρία λεπτά. 
Όπως εξηγεί η λίγκα στην ανακοίνωσή 
της, ο λόγος είναι για να αποτρέψει τους 
ποδοσφαιριστές από το να «προσποιού-
νται» για τη σοβαρότητα του τραυματι-
σμού και να κάνουν καθυστέρηση.

Για την τιμωρία της κόκκινης κάρ-
τας, αποφασίστηκε η ποινή 

μιας αγωνιστικής με την 
οποία τ ιμωρούν ται οι 
παίκτες, να την εκτίουν 
σ το επόμενο παιχνίδι 
κόντρα στον ίδιο αντί-
παλο και όχι στο επό-
μενο παιχνίδι της ομά-

δας.
Οι κανον ισμοί τ ίθεν ται 

άμεσα σε ισχύ και θα παρα-
μείνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, 

όταν και θα επανεξεταστούν για το αν 
«βοήθησαν» στην εξέλιξη του αθλήμα-
τος.

MLS: Οι δύο «τρελοί» νέοι 
κανονισμοί για τραυματισμό και 
αποβολή

Η Ρεάλ ανανεώνει Βινίσιους, 
Ροντρίγκο και Μιλιτάο και βάζει ρήτρα 

Τ
ριπλή ανανέωση ετοιμάζει η 
Ρεάλ, η οποία θα επεκτείνει τα 
συμβόλαια των τριών Βραζιλιά-
νων, Βινίσιους, Ροντρίγκο και Έ-

ντερ Μιλιτάο, βάζοντας μάλιστα ρήτρα 
1 δισ. ευρώ στον καθένα.
Η Ρεάλ θέλει να κρατήσει στη Μαδρίτη 
για αρκετά χρόνια ακόμα τους Βραζι-
λιάνους Βινίσιους, Ροντρίγκο και Έντερ 
Μιλιτάο, γι’ αυτό και ετοιμάζεται να 
ανανεώσει τα συμβόλαιά τους.
Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογρά-
φος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση 
των Μαδριλένων έχει συμφωνήσει 
και με τους τρεις για την επέκταση της 

συνεργασίας τους και πλέον απομένει 
το τυπικό σκέλος της υπόθεσης.
Ο Βινίσιους αναμένεται να ανανεώσει 
μέχρι το 2026, ενώ οι δύο συμπατρι-
ώτες του όλα δείχνουν πως το νέο τους 
συμβόλαιο θα λήγει το καλοκαίρι του 
2028.
Προκειμένου ωστόσο, να εξασφαλίσει 
η Ρεάλ ότι καμία ομάδα δεν θα μπο-
ρέσει να τους διεκδικήσει και να τους 
πάρει όσο έχουν συμβόλαιο μαζί της, 
έχει φροντίσει να βάλει ρήτρα αποδέ-
σμευσης και στους τρεις ύψους 1 δισ. 
ευρώ, μία τακτική που χρησιμοποιεί 
και η Μπαρτσελόνα αρκετά συχνά.

Ο 
Κριστόφ Γκαλτιέ είναι και τυπικά 
ο νέος προπονητής της Παρί. Οι 
πρωταθλητές; παρουσίασαν τον 
Γάλλο τεχνικό λίγη ώρα αφότου 

ανακοίνωσαν το «διαζύγιο» με τον Μαουρί-
σιο Ποτσετίνο.
Ο 55χρονος προπονητής είχε συμφωνήσει 
σε όλα με τους Παριζιάνους εδώ και καιρό και 
από τη στιγμή που βρέθηκε η «χρυσή τομή» 
στην αποζημίωση της Νις για να τον αποδε-
σμεύσει, το μόνο που έμενε ήταν το τυπικό 
σκέλος.
Η Παρί είναι μόλις η τέταρτη ομάδα στην 
προπονητική καριέρα του Γκαλτιέ, που περι-
λαμβάνει μια οκταετία στη Σεντ Ετιέν (2009-
2017), την τετραετία στη Λιλ (2017-2021) 
που είχε ως αποκορύφωμα την κατάκτηση 
της Ligue 1 2020-2021 και την περσινή σεζόν 
στην Κυανή Ακτή.
«»Είμαι συγκινημένος και περήφανος. Το 
‘Παρκ ντε Πρενς’ είναι ένα σύμβολο. Αν 
δέχθηκα αυτήν τη θέση στην Παρί, είναι 
επειδή θεωρώ ότι είμαι ικανός γι’ αυτήν. Η 
παρουσία του Λουίς Κάμπος στην Παρί ήταν 

κομβική και ύστερα οι συνομιλίες με τον πρό-
εδρο με έκαναν να δεχθώ την πρόταση της 
Παρί, με μεγάλη ταπεινότητα και αποφασι-
στικότητα».
Σε ερώτηση για το πώς βλέπει την Παρί του 
σε αγωνιστικό επίπεδο, απάντησε: «Θέλω να 
δω ένταση, ρυθμό και τους παίκτες να ανα-
κτούν την κατοχή της μπάλας ψηλά στον αγω-
νιστικό χώρο. Δεν έχω συναντηθεί με τους 
παίκτες μέχρι στιγμής, αλλά έχω μιλήσει με τη 
διοίκηση για το τι θέλω να κάνω. Έχει συζητη-
θεί αρκετά άμυνα με τρεις. Είμαι τυχερός που 
έχω εκπληκτικούς παίκτες στα άκρα, αλλά κι 
όσους παίζουν στον άξονα. Ωστόσο, υπάρχει 
μια τάση για άμυνα των τριών, ναι».
Για την περίπτωση του Νεϊμάρ, ο οποίος 
εμφανίζεται θετικός να αποχωρήσει από την 
ομάδα, δήλωσε: «Ποιος προπονητής δεν θα 
ήθελε έναν παίκτη όπως ο Νεϊμάρ στο ρόστερ 
του; Έχω ακριβή ιδέα για το τι να περιμένω 
από αυτόν. Δεν τον έχω συναντήσει ακόμα, 
θα το κάνω. Αλλά θέλω να μείνει μαζί μας. 
Είναι πάντα προτιμότερο να έχουμε έναν παί-
κτη τέτοιας κλάσης μαζί μας».

Παρί: Ο Γκαλτιέ και επίσημα νέος 
προπονητής

Μίλαν: Οι ροσονέρι ανακοίνωσαν την 
απόκτηση του Οριγκί μέχρι το 2026

Ο 
Ντιβόκ Οριγκί είναι και με τη 
βούλα νέος παίκτης της Μί-
λαν. Ο 27χρονος Βέλγος επι-
θετικός υπέγραψε στους ρο-

σονέρι μέχρι το καλοκαίρι του 2026.
Η Μίλαν ανακοίνωσε και τυπικά την 
απόκτηση του Ντιβόκ Οριγκί, ο οποίος 
έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. 
Ο Βέλγος επιθετικός υπέγραψε με τους 
πρωταθλητές Ιταλίας συμβόλαιο τετρα-
ετούς διάρκειας. Οι ροσονέρι τον είχαν 
κλείσει εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο 
σήμερα ολοκληρώθηκε και τυπικά η 
απόκτησή του.
Ο 27χρονος επιθετ ικός αγωνιζόταν 

στους «reds» από το καλοκαίρι του 
2014, και παραχωρήθηκε με μονοετείς 
δανεισμούς σε Λιλ και Βόλφσμπουργκ. 
Συνολικά έπαιξε 175 φορές, έχοντας 
απολογισμό 41 γκολ και 18 ασίστ, ενώ 
πανηγυρίσει μεταξύ άλλων την κατά-
κτηση μιας Premier League και ενός 
Champions League.
«Φτάνοντας εδώ ένιωσα αμέσως ότι 
βρίσκομαι σ το σπίτ ι μου. Είμαι σε 
έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία και 
τώρα θέλω να αρχίσω να γνωρίζω την 
κουλτούρα του, θέλω να καταλάβω τα 
άτομα και το πώς κυλούν τα πράγματα 
εδώ.

Γιουνάιτεντ: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
δεν θα ταξιδέψει στην προετοιμασία

Ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα 
ταξιδέψει στην Μπανγκόκ 
για την προετοιμασία της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Έγινε δεκτό το αίτημα για μεγαλύτερη 
άδεια.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει εκφράσει την 
επιθυμία του να αποχωρήσει από την 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη υπάρ-
χουν αρκετά σενάρια για τον επόμενο 
σταθμό της καριέρας του.
Πάντως, δεν φαίνεται «φως» με τα μέχρι 
τώρα δεδομένα για παραμονή του Πορ-

τογάλου σταρ στο Όλντ Τράφορντ. Την 
Παρασκευή (9/7) οι κόκκινοι διάβολοι 
αναχωρούν για την Ταϊλάνδη για pre-
season tour.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 
Ρονάλντο δεν θα βρίσκεται στην προ-
ετοιμασία και έτσι δεν θα ταξιδέψει με 
την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Μπαν-
γκόκ.
Ο Ρονάλντο ζήτησε παραπάνω μέρες 
άδεια για προσωπικούς/οικογενειακούς 
λόγους, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
να κάνει το αίτημα δεκτό.



638 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η… στεγνή στατιστική ματιά της παρουσίας του Αμρ Ουάρ-
ντα στην Ανόρθωση λέει πως ο Αιγύπτιος αποχαιρετά την 
ομάδα της Αμμοχώστου έχοντας ένδεκα γκολ και εννέα 
ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως, πίσω από τους αριθ-
μούς ο 28χρονος μεσοεπιθετικός ήταν ο κορυφαίος ποδο-
σφαιριστής της «Κυρίας» στη σεζόν. Με 41 εμφανίσεις, όλες 

στην ενδεκάδα ο Ουάρντα ήταν μαζί με τον Χριστοδουλόπουλο οι 
πιο αξιόπιστες μονάδες στην επιθετική γραμμή της Ανόρθωσης, 
τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά.
Το κεφάλαιο «Αμρ Ουάρντα», κατά τα φαινόμενα, έκλεισε μια 
καλή για την ομάδα της Αμμοχώστου. Όπως σημειώσαμε σε προη-
γούμενο ρεπορτάζ (διαβάστε ΕΔΩ) οι κυανόλευκοι έβαλαν τελεία 
και δεν πρόκειται να δώσουν συνέχεια στο σίριαλ με τον MVP του 
περσινού πρωταθλήματος.
Στην «Κυρία» είδαν με καχυποψία τα όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευ-
ταίες ώρες και επιμένουν πως κατατέθηκε πρόταση στον Ουάρ-
ντα, η οποία μάλιστα ήταν η μεγαλήτερη επί ημερών του Χρίστου 
Πουλλαΐδη στην Ανόρθωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προ-
νοούσε απολαβές 400.000 ετησίως, ποσό που κρίθηκε ως «μη 
αξιόλογο» από τον ποδοσφαιριστή. Η «υπέρβαση στην υπέρ-
βαση», όπως  χαρακτήρισε ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της 
«Κυρίας» την προσφορά, δεν έπεισε τον Ουάρντα κι έτσι ο Νεόφυ-
τος Λάρκου και οι συνεργάτες του βγήκαν στο παζάρι με το ποσό 
ρεκόρ (σ.σ. 400.000 ευρώ) στην τσέπη αναζητώντας τον αντικα-
ταστάτη του.
Το ναυάγιο στην περίπτωση Ουάρντα δεν σημαίνει πως η Ανόρ-
θωση θα ξοδέψει τα χρήματα αυτά για την απόκτηση ενός μόνο 
ποδοσφαιριστή. Στόχος είναι η στελέχωση του ρόστερ με ποιοτι-
κές λύσεις για τη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας. Παρά την στα-
σιμότητα των τελευταίων ημερών εκφράζεται η αισιοδοξία πως 
σύντομα θα προκύψουν οι επόμενες ανακοινώσεις ποδοσφαιρι-
στών.

Καλωσόρισε τον Κίκο
Η εδώ και καιρό αναμενόμενη απόκτηση του Κίκο από την Ανόρθωση 
«έσκασε» πριν από λίγο. Όπως αναφέρεται, η συνεργασία των δύο πλευ-
ρών θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2024:
«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την σύναψη συμβολαίου με 
τον ποδοσφαιριστή Francisco Manuel Geraldo Rosa γνωστό ως Kiko.
Η συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή έχει διάρκεια μέχρι το Καλοκαίρι 
του 2024.
Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας και του ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία.
Βιογραφικό
Ο Κίκο γεννήθηκε στη Αλκάσερ Ντο Σαλ της επαρχίας Σετούμπαλ στην 
Πορτογαλία στις 20/1/1993 και ξεκίνησε την καριέρα του από την πλέον 
γνωστή ομάδα της επαρχίας Βιτόρια. Έμεινε στη χώρα του μέχρι το 2019, 
με εξαίρεση τη σεζόν 2017-18 όπου και αγωνίστηκε στην Αγγλία με τη 
Πόρτ Βέιλ. Πέραν της Βιτόρια, έπαιξε επίσης με τα χρώματα των Ακα-
ντέμικο Βισέου και Αρόουκα. Το 2019 ήρθε για πρώτη φορά στο νησί 
μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού Λευκωσίας κι ένα χρόνο μετά 
πήρε μεταγραφή για την Ομόνοια στην οποία αγωνίστηκε για μια διε-
τία. Μετρά 44 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου και τρία 
γκολ. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων ήταν στο ρόστερ της Εθνικής Πορτο-
γαλίας Κ20 που συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην 
Τουρκία και έπαιξε σε ένα αγώνα μαζί με μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊ-
κού ποδοσφαίρου όπως οι Ζοζέ Σα, Αντρέ Γκόμες, Ζοάο Κανσέλο, Ζοάο 
Μάριο, Ρικάρτο Περέϊρα και Μπρούμα».

Χωρίς το μεγάλο ντέρμπι θα διεξαχθεί η 
πρεμιέρα του πρωταθλήματος Cyta για 
την αγωνιστική περίοδο 2022-23

Η 
κλήρωση του πρωταθλήματος πραγμα-
τοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 
(6/7) και η κληρωτίδα έβγαλε μίνι λε-
μεσιανό ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και 

ΑΕΛ.
Η έναρξη του νέου Πρωταθλήματος είναι προ-
γραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 27-28 
Αυγούστου 2022 και για κάθε αγωνιστική θα 
χρειάζονται τέσσερις διαφορετικές ημέρες για 
ολοκλήρωση της.

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική
Άρης – ΑΕΛ
Ολυμπιακός – Ανόρθωση
ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC
Καρμιώτισσα – Νέα Σαλα-
μίνα
Ακρίτας – Ομόνοια
ΑΕΚ – Δόξα
Απόλλων – ΕΝΠ
Τα  π ρ ώ τ α  μ ε γ ά λ α 
ραντεβού στη νέα σεζόν 
θα διεξαχθεί τη 2η αγω-
ν ισ τ ική με την Ανόρ-
θωση να υποδέχεται τον 
ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια 
την ΑΕΚ. Το ντέρμπι αιω-
νίων ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ – 
Ομόνοια θα διεξαχθεί τη 12η 
αγωνιστική, η οποία κάλλιστα κερ-
δίζει τον τίτλο της πιο ενδιαφέρουσας 
καθώς θα γίνουν επίσης οι αναμετρήσεις ΑΕΚ 
– Απόλλων, ΑΕΛ – Ανόρθωση και Άρης – Πάφος 
FC.
Στην 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου 
γύρου κληρώθηκε το ντέρμπι της Λεμεσού ανά-
μεσα σε Απόλλωνα και ΑΕΛ. Η αγωνιστική είναι 
ορισμένη για το πρώτο σαββατοκύριακο του 
Δεκέμβρη, επομένως εκτιμάται πως θα γίνει στο 
νέο γήπεδο της πόλης.

Αναλυτικά όλα τα ντέρμπι στο πιάτο 
σας

2η αγωνιστική
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩ-

ΣΙΑΣ

3η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩ-
ΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩ-
ΣΙΑΣ

5η αγωνιστική
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

6η αγωνιστική
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 
ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

8η αγωνιστική
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡ-

ΝΑΚΑΣ

9η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs 
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩ-
ΣΤΟΥ

10η αγωνιστική
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟ-
ΧΩΣΤΟΥ

11η αγωνιστική
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

12η αγωνιστική
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

13η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι ομά-
δες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6 θα απο-
τελούν τον πρώτο όμιλο της β’ φάσης και οι ομά-
δες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-14, θα 
αποτελούν το δεύτερο όμιλο της β’ φάσης.Με την 
ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, οι τελευταίες 
τρεις ομάδες του β’ ομίλου θα υποβιβαστούν.

Χωρίς μεγάλο ντέρμπι η πρεμιέρα του 
πρωταθλήματος Cyta

Ανόρθωση: Μεταγραφές και το 
αντίο στον Ουάρντα

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

Πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν 2021/22 στη 
Stoiximan Basket League αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέν-
κοβ, εβδομάδες μετά από την ολοκλήρωση της περι-
όδου και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από 
τον Ολυμπιακό.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βούλγαρος φόρ-
γουορντ κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, το 
οποίο είχε πάρει και τη σεζόν 2014/15 ως παίκτης 
του Άρη.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:
«Ο 27χρονος φόργουορντ «διαδέχεται» τον Ιωάννη 
Παπαπέτρου του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ που ήταν ο 
προηγούμενος Stoiximan MVP of the Season, ενώ 
ήταν πρώτος στην αξιολόγηση στην κανονική περί-
οδο του 30ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος με 
συνολικό ranking 427.
Ο Βεζένκοβ πρώτευσε και στις τρεις 
ψηφοφορίες που αναδεικνύουν 
κάθε χρόνο τον Stoiximan 
MVP of the Season.
Ήταν πρώτος με 18 
ψήφους και ποσοστό 
69,23% στην ψηφο-
φορία των αρχηγών 
και  των προπονη-
τών των 13 ομάδων 
της Stoiximan Basket 
League, που διαμορφώ-
νουν κατά 60% το τελικό 
αποτέλεσμα.
Δεύτερος στην ψηφοφορία 
των αρχηγών και των προπονη-
τών ήταν ο συμπαίκτης του Βεζένκοβ 
στους «ερυθρόλευκους», Κώστας Σλούκας 
με 3 ψήφους και 11,53%.
Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού ο 27χρονος 
φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν πρώτος με ποσο-
στό 28,94% στο σύνολο των 2.809 ψήφων. Δευτέ-
ρος με ποσοστό 13,54% ήταν ο Στέφαν Μούντι της 
Λάρισας.
Ο Βεζένκοφ συγκέντρωσε την μεγαλύτερη αποδοχή 
στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης με 37 ψήφους και ποσο-
στό 77,08%. Δεύτερος στις ψήφους των δημοσιο-
γράφων ήταν ο Κώστας Σλούκας με 4 και ποσοστό 
8,33%».

Τέλος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24, ο Τάιλερ 
Ντόρσεϊ ενημέρωσε την ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι δεν θα 
αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης που του κατατέ-

θηκε. Όχι γιατί προτίμησε να παίξει για άλλον ευρω-
παϊκό σύλλογο (βλ. Φενέρμπαχτσε), αλλά επειδή 
βρήκε αυτό που έψαχνε στο ΝΒΑ!
Η παραμονή του ομογενούς γκαρντ αποτελούσε εξ 
αρχής ένα μείζονος σημασίας θέμα για τον μεταγρα-
φικό σχεδιασμό και την κατανομή ρόλων εν όψει του 
2022/23. Το ΝΒΑ όμως ήταν πάντα στο μυαλό του 
ίδιου, αποτελούσε τον μεγάλο στόχο του και μετά 
από μια σπουδαία σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπια-
κού, βρήκε αυτό που έψαχνε.
Παρά την εξαιρετική πρόταση ανανέωσης που του 
έκαναν οι ερυθρόλευκοι, μόλις προέκυψε επί της 
ουσίας η προοπτική του ΝΒΑ για τον ίδιο, όλα τελεί-
ωσαν. Δεν τον απασχολούσαν ούτε τα χρήματα, ούτε 
η διάρκεια του συμβολαίου. Μόνο να επιστρέψει 

στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη 
για να δοκιμάσει την τύχη του, για 

δεύτερη φορά.
ΤΑπό τα 1.836.090 δολά-

ρια που αφορά το μικτό 
ποσό, ο Ντόρσε ϊ θα 
πάρει περίπου το 54%, 
δηλαδή μετά βίας θα 
αγγίξει το ένα εκα-
τομμύριο δολάρια. 
Στις μικτές αποδο-
χές υπάρχουν οι κρα-

τήσεις της Λίγκας (το 
μισό ποσό μοιράζεται 

έναν χρόνο μετά στους 
αθλητές), οι κρατικές/δημό-

σιες κρατήσεις, οι κρατήσεις 
της πόλης και της πολιτείας, το ποσό 

του ατζέντη που κυμαίνεται μεταξύ 3% και 
4% και οι κρατήσεις από τους εκτός έδρας αγώνες 
(jock tax).
Ο ομογενής γκαρντ μπορεί να βρει περισσότερα 
χρήματα στην Ευρώπη, είτε στον Ολυμπιακό, είτε 
στη Φενέρμπαχτσε που προσεγγίζει το 1.5 εκατομ-
μύριο δολάρια ετησίως, δεν μπορεί όμως να διεκδι-
κήσει τη σύνταξη και να πάρει τα σχεδόν 150 δολά-
ρια που λαμβάνει κάθε παίκτης για κάθε ημέρα που 
βρίσκεται εκτός έδρας.
Καλά διαβάσατε, τη στιγμή που οι NBAers μπαί-
νουν στο αεροπλάνο για κάποιο ταξίδι, ένα μέλος 
της ομάδας τους μοιράζει ένα συγκεκριμένο ποσό, 
το λεγόμενο per diem, σε έναν φάκελο. Μικρό αυτό 
το ποσό, πολλοί ωστόσο το εκμεταλλεύονται για να 
κάνουν... οικονομίες, κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν 
καν καθώς οι ομάδες παρέχουν μεσημεριανό και 
δείπνο στα ξενοδοχεία τους.

Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP της Stoiximan 
Basket League 2021/22

Πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν 2021/22 στην Α1 αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ, μετά από την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Εθνική Μπάσκετ: Η 
βαθμολογία του νέου 
ομίλου και το πρόγραμμα 
στη Β’ Φάση των 
προκριματικών του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου

Με μία μέρα καθυστέρηση 
ολοκληρώθηκε η εικόνα του 
νέου ομί λου της Εθν ικής 
Ανδρών γ ια τα προκριμα-
τικά του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου. Το παιχνίδι της Σερβίας 
με το Βέλγιο στη Νις τελείωσε 
το βράδυ της Δευτέρας 4 Ιου-
λίου (αντί για την Κυριακή 3 
Ιουλίου, λόγω της πτώσης 
του ρεύματος στο γήπεδο), με 
τους φιλοξενούμενους να επι-
στρέφουν από το -8 του 36ου 
λεπτού και να παίρνουν τη 
νίκη (73-74) χάρη στο καλάθι 
του Εμανουέλ Λεκόμτ λίγο 
πριν από το τέλος.
Έτσι, το Βέλγιο εξασφάλισε 
πως στον Β’ Γύρο των προκρι-
ματικών (στον νέο όμιλο που 
δημιουργείται δηλαδή) θα 
κουβαλήσει δύο νίκες (αμφό-
τερες επί της Σερβίας), εν αντι-
θέσει με τους «όρλοβι» που 
θα κουβαλήσουν μόνο μία 
(!). Κάτι που καταδεικνύει τον 
υψηλό βαθμό δυσκολίας του 
έργου τους από εδώ και πέρα, 
δεδομένου μάλισ τα πως η 
Ελλάδα και η Λετονία έχουν 
ήδη τρεις νίκες ως παρακατα-
θήκη.
Την ίδια ώρα, η ομάδα του 
Δημήτρη Ιτούδη έμαθε ακρι-
βώς τ ι πρέπει να κάνει σ τα 
«παράθυρα» του Αυγούστου 
για να αγγίξει από νωρίς την 
πρόκριση στην τελική φάση 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
του 2023. Το εναρκτήριο παι-
χνίδι της Β’ Φάσης των προ-
κριματ ικών θα ε ίναι εκτός 
έδρας απέναντι σ τη Σερβία 
(στις 25 Αυγούστου), ενώ το 
εντός έδρας συναπάντημα με 
το Βέλγιο (στις 28 Αυγούστου) 

θα ε ίναι -εκ τός όλων των 
άλλων- και η πρόβα τζενεράλε 
πριν από το EuroBasket 2022.
Τα αποτελέσματα της τελευ-
ταίας αγωνιστικής
Μεγάλη Βρετανία - Τουρκία 
71-85
Σλοβακία - Λετονία 60-93
Σερβία - Βέλγιο 73-74
Η βαθμολογία στην επόμενη 
προκριματική φάση
Ελλάδα 3-1
Λετονία 3-1
Τουρκία 2-2
Βέλγιο 2-2
Σερβία 1-3
Μεγάλη Βρετανία 1-3
*Οι τρεις πρώτοι παίρνουν το 
εισιτήριο για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 2023
Το πρόγραμμα της Ελλάδας 
στη Β’ Φάση
Σερβία - Ελλάδα (25 Αυγού-
στου 2022)
Ελλάδα - Βέλγιο (28 Αυγού-
στου 2022)
Ελλάδα - Λετονία (10 Νοεμ-
βρίου 2022)
Βέλγ ιο - Ελλάδα (13 Νοεμ-
βρίου 2022)
Ελλάδα - Σερβία (24 Φεβρου-
αρίου 2023)
Λετονία - Ελλάδα (27 Φεβρου-
αρίου 2023)
Σημείωση: Από τη στιγμή που 
η Λευκορωσία αποκλείστηκε 
και τα αποτελέσματα Ελλά-
δας, Μεγάλης Βρετανίας και 
Τουρκίας ακυρώθηκαν, για να 
υπάρξει ισονομία, θα ακυρω-
θούν τα αποτελέσματα Σερ-
βίας, Λετονίας και Βελγίου με 
την Σλοβακία, ώστε να υπάρ-
χει ίσος αριθμός αγώνων για 
τις έξι ομάδες του ομίλου της 
Β’ φάσης.
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Το πάρε - δώσε του Το πάρε - δώσε του 
καλοκαιριού των μεγάλων καλοκαιριού των μεγάλων 
ομάδωνομάδων σελ. 57σελ. 57 σελ. 64σελ. 64

Ελλάδα - Κροατία 9-7: Τρίτη Ελλάδα - Κροατία 9-7: Τρίτη 
στον κόσμο η Εθνική, βύθισε στον κόσμο η Εθνική, βύθισε 
τους Κροάτεςτους Κροάτες

Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP της Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP της 
Stoiximan Basket League Stoiximan Basket League 
2021/222021/22

σελ. 58σελ. 58
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