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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ο χρόνος 

σου είναι 

περιορισμένος, 

οπότε μην 

τον ξοδεύεις 

ζώντας τη ζωή 

κάποιου άλλου

Ήμαστε μια γενιά σε αναμονή:
περάσαμε την παιδική μας ηλικία 
περιμένοντας.

Έπρεπε να περιμένουμε δύο ώρες μετά το φαγητό πριν 
κολυμπήσουμε, δύο ώρες μεσημεριανό ύπνο για να 
ξεκουραστούμε και τις Κυριακές έπρεπε να μείνουμε 
νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουμε.
Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή…
Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε 
ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί… Εμείς ταξιδεύαμε σε 
αυτοκίνητα χωρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. 
Κάναμε ταξίδια 10 και 12 ωρών, πέντε άτομα σε ένα 
Φιατάκι και δεν υποφέραμε από το «σύνδρομο της 
τουριστικής θέσης». Δεν είχαμε πόρτες, παράθυρα, 
ντουλάπια και μπουκάλια φαρμάκων ασφαλείας για 
τα παιδιά.. Ανεβαίναμε στα ποδήλατα χωρίς κράνη 
και προστατευτικά, κάναμε ωτο-στοπ, καβαλάγαμε 
μοτοσικλέτες χωρίς δίπλωμα. Οι κούνιες ήταν 
φτιαγμένες από μέταλλο και είχαν κοφτερές γωνίες.
Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν βίαια. Περνάγαμε 
ώρες κατασκευάζοντας αυτοσχέδια αυτοκίνητα για να 
κάνουμε κόντρες κατρακυλώντας σε κάποια κατηφόρα 
και μόνο τότε ανακαλύπταμε ότι είχαμε ξεχάσει να 
βάλουμε φρένα. Παίζαμε «μακριά γαϊδούρα» και 
κανείς μας δεν έπαθε κήλη ή εξάρθρωση..
Βγαίναμε από το σπίτι τρέχοντας το πρωί, παίζαμε 
όλη τη μέρα και δεν γυρνούσαμε στο σπίτι παρά μόνο 
αφού είχαν ανάψει τα φώτα στους δρόμους. Κανείς 
δεν μπορούσε να μας βρει. Τότε δεν υπήρχαν κινητά. 
Σπάγαμε τα κόκκαλα και τα δόντια μας και δεν υπήρχε 
κανένας νόμος για να τιμωρήσει τους «υπεύθυνους»
Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και 
ξύλα και δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι συνηθισμένο 
για παιδιά και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιώδιο ή 
μερικά ράμματα.. Δεν υπήρχε κάποιος να κατηγορήσεις 
παρά μόνο ο εαυτός σου. Είχαμε καυγάδες και 
κάναμε καζούρα ο ένας στον άλλος και μάθαμε να το 
ξεπερνάμε.
Τρώγαμε γλυκά και πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν 
ήμασταν παχύσαρκοι. Ίσως κάποιος από εμάς να 
ήταν χοντρός και αυτό ήταν όλο. Μοιραζόμασταν 
μπουκάλια νερό ή αναψυκτικά ή οποιοδήποτε ποτό 
και κανένας μας δεν έπαθε τίποτα. Καμιά φορά 
κολλάγαμε ψείρες στο σχολείο και οι μητέρες μας το 

αντιμετώπιζαν πλένοντάς μας το κεφάλι με ζεστό 
ξύδι.
Δεν είχαμε Playstations, Nintendo 64, 99 τηλεοπτικά 
κανάλια, βιντεοταινίες με ήχο surround, υπολογιστές 
ή Ιnternet. Εμείς είχαμε φίλους.. Κανονίζαμε να 
βγούμε μαζί τους και βγαίναμε.. Καμιά φορά δεν 
κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε στο δρόμο και 
εκεί συναντιόμασταν για να παίξουμε κυνηγητό, 
κρυφτό, αμπάριζα… μέχρι εκεί έφτανε η τεχνολογία. 
Περνούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας και 
παίζοντας. Φτιάχναμε παιχνίδια μόνοι μας από 
ξύλα.. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. Πίναμε 
νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι εμφιαλωμένο, 
και κάποιοι έβαζαν τα χείλη τους πάνω στη βρύση. 
Κυνηγούσαμε σαύρες και πουλιά με αεροβόλα στην 
εξοχή, παρά το ότι ήμασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν 
ενήλικοι για να μας επιβλέπουν.
Πηγαίναμε με το ποδήλατο ή περπατώντας μέχρι τα 
σπίτια των φίλων και τους φωνάζαμε από την πόρτα. 
Φανταστείτε το! Χωρίς να ζητήσουμε άδεια από τους 
γονείς μας, ολομόναχοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό 
κόσμο! Χωρίς κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα καταφέραμε;
Στα σχολικά παιχνίδια συμμετείχαν όλοι και όσοι 
δεν έπαιρναν μέρος έπρεπε να συμβιβαστούν με την 
απογοήτευση. Κάποιοι δεν ήταν τόσο καλοί μαθητές 
όσο άλλοι και έπρεπε να μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν 
υπήρχαν ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. Τι φρίκη!
Κάναμε διακοπές τρεις μήνες τα καλοκαίρια και 
περνούσαμε ατέλειωτες ώρες στην παραλία χωρίς 
αντηλιακή κρέμα με δείκτη προστασίας 30 και χωρίς 
μαθήματα ιστιοπλοΐας, τένις ή γκολφ.
Φτιάχναμε όμως φανταστικά κάστρα στην άμμο και 
ψαρεύαμε με ένα αγκίστρι και μια πετονιά. Ρίχναμε τα 
κορίτσια κυνηγώντας τα, όχι πιάνοντας κουβέντα σε 
κάποιο chat room και γράφοντας : ) : D : P
Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και 
υπευθυνότητα και μέσα από όλα αυτά μάθαμε και 
ωριμάσαμε.
Αν εσύ είσαι από τους «παλιούς»… συγχαρητήρια! Είχες 
την τύχη να μεγαλώσεις σαν παιδί…

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Αφιερωμένο σε όσους είναι 
γεννημένοι μεταξύ 1950-1980
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επικαιρότητα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον χάρτη Μπαχτσελί: Η κυριαρχία και η εδαφική 
ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται 

Η 
θέση μας σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη, η κυρι-
αρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν 
αμφισβητούνται», σημειώνει εκπρόσωπος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την δημοσιοποίηση 

από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν τουρκικού 
χάρτη που απεικονίζει πολλά νησιά του Αιγαίου αλλά και 
την Κρήτη ως τουρκικά εδάφη.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής 
Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε φωτογραφηθεί με τον 
συγκεκριμένο χάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα 
γραφεία των Γκρίζων Λύκων, οι οποίοι είναι το παρακλάδι 
του κόμματός του.
Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών για το 
εάν η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την εμπέδωση ενός εθνικι-
στικού και αναθεωρητικού κλίματος στη γειτονική χώρα, ο 
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε με τον πιο 
σαφή τρόπο ότι για τις ΗΠΑ η κυριαρχία και η εδαφική ακε-
ραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται.
Συνεχίζοντας, επανέλαβε τη πάγια θέση της Ουάσιγκτον, η 
οποία καλεί τους δύο νατοϊκούς συμμάχους να εργαστούν 
με διπλωματικό τρόπο για την επίλυση των διαφορών τους 
και να απέχουν από ρητορική που μπορεί να οδηγήσει στην 
αναζωπύρωση των εντάσεων.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «συνεχίζουμε να ενθαρ-
ρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την 
Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και 
της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφο-
ρών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε τους συμμάχους 
μας να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα 
μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Άνθρωπος για «βρώμικες» δουλειές
Οι υπερεθνικιστικές κορόνες του Μπαχτσελί, εκτιμάται πως 
οφείλονται στην προεκλογική περίοδο για τις Προεδρι-
κές Εκλογές του 2023, που άτυπα έχει εισέλθει η χώρα, 
όπου και θα κριθεί το πολιτικό μέλλον του Ερντογάν και της 
κυβέρνησής του.
Τον περασμένο Ιούνιο ο Μπαχτσελί είχε δηλώσει προ-
κλητικά ότι: «η καρδιά και η όψη των Δωδεκανήσων είναι 
στραμμένα προς την Τουρκία». Και τότε ο κυβερνητικός του 
εταίρος επέλεξε την σιωπή.
Διαχρονικά ο επικεφαλής του MHP και των Γκρίζων Λύκων 
χρησιμοποιεί σκληρό εθνικιστικό λόγο και ακραία ρητο-
ρική, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και σε όποιον 
θεωρεί «εχθρό» της Τουρκίας. Είναι αυτός που, αν και 
κυβερνητικός εταίρος, κάνει την «βρώμικη» δουλειά, 
συντηρώντας ένα ακραίο σκηνικό πόλωσης και έντασης 
στην τουρκική πολιτική σκηνή, ικανό να αποπροσανατολί-
σει την τουρκική κοινωνία από βασικά προβλήματα όπως η 

ακρίβεια η φτώχεια, η ανεργία κ.α.
«Την ίδια ώρα που κ.Ερτογάν στο εξωτερικό εμφανίζεται 
θετικός, στην Τουρκία ο Μπαχτσελί συντηρεί το εθνικιστικό 
αφήγημα χωρίς να εκτίθεται ο Ερντογάν» εκτίμησε ο βου-
λευτής της Ν.Δ. και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου.
Μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος να μην απάντησε στον Έλληνα 
πρωθυπουργό, ωστόσο θέση πήρε του δεξί χέρι του Μπα-
χτσελί. Με ανάρτησή του στο twitter o αντιπροέδρος του 
Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και βουλευτής Κων-
σταντινούπολης, Σεμίχ Γιαλτσίν σχολίασε πως ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης: «γνωρίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου δόθηκαν 
ως δωρεά στην Ελλάδα από δυτικές χώρες, οπότε φοβάται 
κάθε φορά που το θέμα επανέρχεται στην τουρκική κοινή 
γνώμη». Σύμφωνα με τον ίδιο :«το τουρκικό έθνος είναι ο 
πραγματικός ιδιοκτήτης των νησιών του Αιγαίου» και αυτό 
το τουρκικό έθνος «υποστηρίζει» τον χάρτη.
Την ίδια ώρα τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Τουρκία «σιγο-
ντάρουν» τον προκλητικό χάρτη και την ενέργεια του Μπα-
χτσελί. Χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδό δημοσίευμα της 
εφημερίδας Turkgun, με τίτλο: «Πήραμε τα μυαλά της Ελλά-
δας». H εφημερίδα, που εκφράζει τις εθνικιστικές θέσεις 
του MHP και των Γκρίζων Λύκων, σχολίασε προκλητικά :«Ο 
χάρτης που δωρήθηκε απ’ τους Γκρίζους Λύκους στον ηγέτη 
του ΜΗΡ Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τρέλανε την Ελλάδα που κατά 

παράβαση διεθνών συμφωνιών εξοπλίζει νησιά στο Αιγαίο. 
Ο χάρτης που δείχνει πολλά νησιά –της Κρήτης συμπεριλαμ-
βανομένης- να ανήκουν στην Τουρκία προκάλεσε μεγάλο 
φόβο στην Ελλάδα».
Διαφοροποιημένη η στάση της αντιπολιτευόμενης εφημερί-
δας Cumhuriyet που έκανε λόγο για : «αντίδραση Μητσοτάκη 
στον Μπαχτσελί» θέτοντας το ερώτημα που έθεσε και ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός. Εάν ο χάρτης δηλαδή : «αποτελεί πύρινο 
όνειρο των εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας».

Ανδρουλάκης: «Ιταμή και ευθέως επιθετική κί-
νηση» χαρακτήρισε τον προκλητικό χάρτη του 
Μπαχτσελί
«Ιταμή και ευθέως επιθετική κίνηση», χαρακτηρίζει ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, την 
ενέργεια του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη των Γκρίζων Λύκων 
και στρατηγικού συμμάχου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να 
αναρτήσει χάρτη στον οποίο η Κρήτη, τα νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βαφτίζονται τουρκικά.
Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει ακόμη σε δηλωσή του, πώς 
αποτελεί ακραία πρόκληση που απαιτεί την άμεση διεθνή 
καταδίκη. «Διαπαιδαγωγούν την τουρκική κοινή γνώμη 
στον ακραίο εθνικισμό, τη μισαλλοδοξία και την ευθεία 
αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Υπονομεύουν τις 
σχέσεις καλής γειτονίας και θεωρούν το διεθνές δίκαιο κου-
ρελόχαρτο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υπογράμ-
μισε: «Η εδαφική μας ακεραιότητα και η εθνική μας κυριαρ-
χία είναι αδιαμφισβήτητες. Είναι πλέον εμφανές ότι η πολι-
τική του κατευνασμού και των ίσων αποστάσεων θρέφει και 
δεν αποκρούει τον τουρκικό αναθεωρητισμό».
Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «απαιτείται ευρωπαϊκή 
πολιτική αποτροπής. Με το εμπάργκο όπλων στην προμε-
τωπίδα και από ευρωπαϊκά κράτη αλλά και από τις ΗΠΑ».

Γερμανός πρέσβης: Απαράδεκτη οποιαδήποτε 
αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας
Ξεκάθαρη θέση υπέρ των ελληνικών συμφερόντων παίρνει 
ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ, αναφορικά 
με το θέμα του άνευ προηγουμένου χάρτη δίπλα στον οποίο 
φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, 
Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Συγκεκριμένα ο κ. Ράιχελ με ανάρτησή του στο Twitter, κοι-
νοποίησε την χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού στην 
οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλούσε τον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, να λάβει θέση για τον χάρτη που δείχνει μέχρι και 
την Κρήτη τουρκική. Ο Γερμανός πρέσβης τονίζει πως η γερ-
μανική θέση είναι ξεκάθαρη. «Οποιαδήποτε αμφισβήτηση 
της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας 
είναι απαράδεκτη», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο προκλητικός χάρτης 
εμφανίστηκε σε συνάντηση που 
είχε ο εταίρος του Ερντογάν με 
τους Γκρίζους Λύκους - Πάγια 
θέση της Ουάσιγκτον η επίλυση 
των διαφορών Ελλάδας - 
Τουρκίας με διπλωματικό τρόπο
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Τ
ριάντα χρόνια συμπληρώνονται σή-
μερα από την ημέρα που ο νεαρός 
φοιτητής Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νε-
κρός στο κέντρο της Αθήνας, τραυ-

ματισμένος θανάσιμα από τα θραύσματα 
της ρουκέτας που εκτόξευσε η τρομοκρα-
τική οργάνωση «17 Νοέμβρη» κατά του τό-
τε υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Παλαιο-
κρασσά. Κάθε χρόνο, ίδια μέρα και ώρα, η 
οικογένεια και οι φίλοι του αδικοχαμένου 
φοιτητή επισκέπτονται το σημείο της δολο-
φονίας, προκειμένου να τιμήσουν τη μνή-
μη του.
Στο πλευρό τους βρέθηκε και φέτος ο 
Κώστας Μπακογιάννης, αποτίοντας ελάχι-
στο φόρο τιμής στον Αξαρλιάν, το νήμα της 
ζωής του οποίου κόπηκε με τόσο βίαιο και 
απότομο τρόπο σε ηλικία μόλις 20 ετών.

O Κώστας Μπακογιάννης αναφέρεται 
στον πόνο που βιώνει εδώ και 30 χρόνια η 
μητέρα και η οικογένεια του αδικοχαμένου 
Αξαρλιάν, αφήνει σαφείς αιχμές κατά όσων 
δίνουν δημόσιο βήμα στον κατά συρροή 
δολοφόνο Δημήτρη Κουφοντίνα.
«Ο πόνος για τη μάνα του, την οικογένειά 
του κι εμάς ζωντανός. Μνημονεύουμε 
σήμερα, όπως κάθε χρόνο εδώ και 30 χρό-
νια, τον Θάνο Αξαρλιάν. Δολοφονήθηκε κι 
αυτός από την 17 Νοέμβρη. Εμείς μνημο-
νεύουμε και κάποιοι δίνουν δημόσιο βήμα 
στον κατά συρροή δολοφόνο Δημήτρη Κου-
φοντίνα. Εμείς θα θυμόμαστε πάντα, δεν θα 
ξεχάσουμε ποτέ. Τον Αξαρλιάν, τον Φύσσα 
κι όλους τους αδικοχαμένους του μίσους», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος της 
Αθήνας.

Μπακογιάννης για Αξαρλιάν: «Θα 
θυμόμαστε πάντα, δεν θα ξεχάσουμε 
ποτέ»

Κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς, 
του επιβλήθηκε ποινή 12 ετών, αλλά 
έλαβε αναστολή στην εκτέλεση 
της ποινής του, με πλειοψηφία 4-
3, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης - 
Διχάστηκαν ακόμη και οι δικαστές - 
Στο άκουσμα της απόφασης, μέλη του 
ακροατηρίου ξέσπασαν, φωνάζοντας 
στην πρόεδρο: «Ντροπή σας, έχετε 
παιδιά, αφήνετε ελεύθερο έναν 
βιαστή παιδιών»

Α
ναστολή στην εκτέλεση της ποινής 
του, μέχρι την εκδίκαση της έφε-
σης, χορήγησε στον Δημήτρη Λι-
γνάδη το Μικτό Ορκωτό Δικαστή-

ριο της Αθήνας, ρίχνοντας αυλαία σήμερα 
στην πολύκροτη αυτή δίκη έπειτα από 31 
συνολικά συνεδριάσεις.
Ο κατηγορούμενος άκουσε 
αμίλητος την σχετική από-
φαση της έδρας.
Η απόφαση ελήφθη με 4-3 
πλειοψηφία. Δύο δικαστές 
και δύο ένορκοι τάχθηκαν 
υπέρ της αναστολής, ενώ 
κατά τάχθηκαν δύο ένορκοι 
και μία δικαστής.
Στο άκουσμα της απόφα-
σης, μέλη του ακροατη-
ρίου ξέσπασαν, φωνάζοντας στην πρόεδρο: 
«Ντροπή σας, έχετε παιδιά, αφήνετε ελεύ-
θερο έναν βιαστή παιδιών».
Το δικαστήριο άφησε έτσι ελεύθερο τον 
Δημήτρη Λιγνάδη, επιβάλλοντάς του, τους 
εξής όρους: Απαγόρευση εξοδου από τη 
χώρα, εμφάνιση τρεις φορές τον μήνα στο 
αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του 
και εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ.
Μέχρι τις 29 Ιουλίου, ο Δημήτρης Λιγνά-
δης θα πρέπει να έχει καταβάλει τα χρήματα 
που του επέβαλε το δικαστήριο ως εγγύηση, 
προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος. Αυτή 
είναι η προθεσμία που έθεσε η έδρα, επι-
βάλλοντας στον καταδικασθέντα σε 12ετή 
κάθειρξη για δύο βιασμούς ως όρους για 
την αναστολή μέχρι την έφεση εγγυοδο-
σία 30.000 ευρώ, εμφάνιση τρεις φορές 
το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής 
του, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη 
χώρα.
Νωρίτερα σήμερα, το δικαστήριο αποφά-
σισε να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρω-

τοδικών της Αθήνας τόσο τα πρακτικά της 
δίκης όσο και οι μηνύσεις της υπεράσπισης 
σε βάρος όλων των μηνυτών του Λιγνάδη 
και των μαρτύρων.
Μάλιστα, η έδρα έκρινε πως θα πρέπει να 
διαβιβαστεί στην Εισαγγελία προς διερεύ-
νηση και η εξουσιοδότηση που προσκομί-
στηκε στη δίκη από τον δικηγόρο του Δ.Μ., 
ενός εκ των καταγγελλόντων, που δεν εμφα-
νίστηκε ποτέ στη δίκη να καταθέσει. Η από-
φαση του δικαστηρίου είναι να διερευνη-
θεί το ενδεχόμενο πλαστογραφίας της υπο-
γραφής του εν λόγω καταγγέλλοντα στο 
έγγραφο της εξουσιοδότησης.
Ακόμη, η έδρα απέρριψε το αίτημα να επι-
στραφεί στον Δημήτρη Λιγνάδη το κινητό 
του και ο φορητός του υπολογιστής, ενώ 
αφαίρεσε ομόφωνα τον χρόνο της προφυ-
λάκισής του κατηγορουμένου από την ποινή 
που του επέβαλε.

Σε δηλώσεις του, ο Αλέ-
ξης Κούγιας, συνήγο-
ρος του ηθοποιού, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ότι, 
με βάση τις ψήφους των 
μελών του δικαστηρίου 
επί της ενοχής, φαίνεται 
ότι ο εντολέας του «κατά 
την κρίση των τακτικών 
δικαστών είναι αθώος». 
Ακόμη, ο κ. Κούγιας 

ανέφερε: «Αποδεικνύεται ότι ο Δημήτρης 
Λιγνάδης είναι αθώος και ότι είχαμε δίκιο 
όταν λέγαμε πως είναι κατασκευασμένη η 
υπόθεση» .
Από την πλευρά της η εκ των συνηγόρων 
των θυμάτων για τους βιασμούς των οποίων 
καταδικάστηκε ο ηθοποιός, Μαρία Κουρ-
τέση, δήλωσε πως οι αποφάσεις της Δικαι-
οσύνης πρέπει να γίνονται σεβαστές και 
συνέστησε ψυχραιμία, καθώς εκκρεμεί η 
έφεση της πολύκροτης υπόθεσης
Τέλος, ο έτερος συνήγορος των άλλων δύο 
καταγγελλόντων, Γιάννης Βλάχος, δήλωσε 
μεταξύ άλλων ότι προσανατολίζονται στην 
άσκηση έφεσης ως προς το αθωωτικό σκέ-
λος της απόφασης.
Νωρίτερα, κάθειρξη 12 ετών κατά πλειοψη-
φία είχε επιβάλει το Μικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή 
του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, ο 
οποίος κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για 
δύο από τις τέσσερις πράξεις βιασμού, για 
τις οποίες δικάστηκε.

Δίκη Λιγνάδη: Βγαίνει από τη 
φυλακή με αναστολή ο ηθοποιός και 
σκηνοθέτης! 
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Η  Ολομέλεια έκανε δεκτή την τροπολογία του Κρις Πάπας η οποία απαγορεύει την πώληση νέων F-16, 
κιτ εκσυχρονισμού ή αναβαθμισμένη τεχνολογία στην Τουρκία

Ε
ν μέσω συνεχιζόμενων τουρκι-
κών προκλήσεων, μια σημαντι-
κή εξέλιξη έρχεται από τις ΗΠΑ 
και με αυτήν μπαίνει «φρένο» 

στην πώληση προηγμένων οπλικών συ-
στημάτων στην Άγκυρα. Όπως έγινε 
γνωστό, πέρασε από την Ολομέλεια της 
Βουλής των Αντιπροσώπων η τροπολο-
γία του Κρις Πάπας η οποία απαγορεύ-
ει την πώληση νέων F-16, κιτ εκσυχρο-
νισμού ή αναβαθμισμένη τεχνολογία 
στην Τουρκία.
Οι περιορισμοί, που περιλαμβάνο-
νται στην τροπολογία, μπορούν, σύμ-
φωνα με την ΕΡΤ, να αρθούν μόνο αν ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ πιστοποιήσει στις 
αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι 
υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας που 
απαιτούν την συγκεκριμένη πώληση. 
Επίσης, θα πρέπει να δώσει αναλυτική 
περιγραφή των μέτρων που λαμβάνο-
νται για να διασφαλιστεί ότι τα F-16 δεν 
χρησιμοποιούνται για υπερπτήσεις 
πάνω από την Ελλάδα.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, 
τους επόμενους μήνες θα κατατεθεί 
ανάλογη τροπολογία και στην Γερου-
σία αυξάνοντας την πιθανότητα να γίνει 
νόμος των ΗΠΑ.

Οι τέσσερις όροι του Μενέντεζ
Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα 24ωρο 
ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ 
Μενέντεζ, απαρίθμησε τους αυστηρούς 
όρους κάτω από τους οποίους θα μπο-
ρούσε να αποσύρει τις ενστάσεις του 
για την απόκτηση των μαχητικών F-16 
από την Τουρκία.
«Ήμουν πολύ σαφής σχετικά με την 
πώληση των F-16 στην Τουρκία. Που-
λάμε τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό με 
βάση κάποια στάνταρντ, με αυτούς που 
μοιράζονται τις αξίες μας, και όχι απλώς 
στη βάση του οικονομικού κέρδους» 
δήλωσε ο Μενέντεζ, εξηγώντας τη θέση 
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην ιστοσελίδα 
Hellas Journal.
Ο γερουσιαστής, συγκεκριμένα, απα-

ρίθμησε μια σειρά από προβλήματα 
στα οποία η Άγκυρα θα πρέπει να αλλά-
ξει τη συμπεριφορά και την στάση της. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:
· Το θέμα της απόκτησης του ρωσικού 
συστήματος S-400.
· Οι υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά 
νησιά.
· Οι στενές σχέσεις της Τουρκίας με τη 
Ρωσία.
· Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμ-
βάνονται οι φυλακίσεις δημοσιογρά-

φων και δικηγόρων.
Να σημειωθεί, ακόμη, ότι ο γερουσι-
αστής Μενέντεζ χαρακτήρισε απαρά-
δεκτη την παραβατική συμπεριφορά 
της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, περι-
λαμβάνει υπερπτήσεις και παραβιάσεις 
τόσο του ελληνικού εναέριου χώρου 
όσο και των χωρικών υδάτων. Μάλι-
στα, εκτίμησε ότι η μεγαλύτερη απειλή 
για την ασφάλεια και την ευημερία στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
προέρχεται από την Τουρκία, η οποία 
έχει υιοθετήσει μια προκλητική συμπε-
ριφορά παρά το γεγονός ότι είναι μέλος 
του ΝΑΤΟ.
Ο Αμερικανός γερουσιαστής υποστή-
ριξε, υπό αυτό το πρίσμα, ότι οι ΗΠΑ 
πρέπει να συνεχίσουν την πίεση προ-
κειμένου να καταστήσουν σαφές ότι η 
συγκεκριμένη συμπεριφορά θα έχει 
συνέπειες.

Μήνυμα Δένδια: Πυξίδα της ε-
ξωτερικής πολιτικής ο σεβα-
σμός στην εδαφική ακεραιό-

τητα και το Διεθνές Δίκαιο
Το πλέγμα της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής ξετύλιξε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, Νίκος Δένδιας, εγκαινιάζοντας 
τον θεσμό «Ημέρες ΕΚΠΑ», με θέμα: 
«Η Ελλάδα στη δίνη των Διεθνών Εξε-
λίξεων», που πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικότερα, ο 
Νίκος Δένδιας προέταξε ως πυξίδα της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην 
πορεία της στο διεθνές στερέωμα τις 
αρχές και τις αξίες που διαχρονικά τη 
διέπουν: τον σεβασμό στην εδαφική 
ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων 
των κρατών, τον σεβασμό στο Διεθνές 
Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας 
και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών 
στηλίτευσε την προσπάθεια δυνάμεων 
του αναθεωρητισμού, καταπατώντας τις 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου.
Σκιαγραφώντας το ομιχλώδες διεθνές 
πλαίσιο μετά τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, είπε πως η χώρα μας αντι-
μετωπίζει τη βασική πρόκληση του εξ 
ανατολών γείτονά μας, της Τουρκίας. 
Μάλιστα, διέκρινε ότι αυτό που συνι-
στά μια διαφορετική πραγματικότητα 
με άλλες περιόδους είναι η διαρκής και 
μακροχρόνια όξυνση. «Καμία κρίση 
δεν είχε αυτή την τεράστια χρονική 
διάρκεια που προσεγγίζουμε ήδη, αν 
δεν υπερβαίνουμε ήδη 3 χρόνια» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.
Ειδική αναφορά έκανε στον χάρτη Μπα-
χτσελί, λέγοντας πως η πρόσφατη γρα-
φική, αλλά όχι γι’ αυτό λιγότερο επικίν-
δυνη, αμφισβήτηση του μισού Αιγαίου 
και της Κρήτης αποτελεί την τελευταία 
ψηφίδα μιας σειράς εξωφρενικών ισχυ-
ρισμών.
Αναφερθείς στη χθεσινή του επίσκεψη 
στην Οδησσό, ο υπουργός Εξωτερικών 
επισήμανε πως συναντήθηκε με μέλη 
της ελληνικής κοινότητας εκεί αλλά και 
Έλληνες της Μαριούπολης που έχουν 
καταφύγει στην Οδησσό για να αποφύ-
γουν τις τραγικές συνέπειες της ρωσι-
κής εισβολής.

Πέρασε από την αμερικανική Βουλή των 
Αντιπροσώπων η απαγόρευση πωλήσεων 
F-16 στην Τουρκία 

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 8 
μονάδες το προβάδισμα της 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Σταθερή υπεροχή Μητσοτάκη στην εμπιστοσύνη 
για τη διαχείριση όλων των προβλημάτων 
- Υποχωρεί στον κεντρώο χώρο η επιρροή 
Ανδρουλάκη - Οι περισσότεροι πολίτες θέλουν 
εκλογές το 2023 - Μεγάλη η διαφορά και στην 
παράσταση νίκης -  57% υπέρ της ΝΔ έναντι 26% 
του ΣΥΡΙΖΑ

Π
ροβάδισμα 8 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί 
η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφω-
να με την νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse 
που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδή-

σεων του ΣΚΑΪ
Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των 
εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 34%, ακολουθεί 
ο ΣΥΡΙΖΑ με 26%, το Κίνημα Αλλαγής με 13%, το ΚΚΕ με 
5,5%, η Ελληνική Λύση με 4% και το ΜεΡΑ25 με 3%.
Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα στην πρόθεση 
ψήφου και ο ΣΥΡΙΖΑ μία. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 
χάνει μια μονάδα σε σχέση με τα αποτελέσματα του 
Μαΐου. Ενδεικτικό της πίεσης που του ασκούν πλέον η 
Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και το γεγονός ότι ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 28% εμφανίζεται να 
εκφράζει καλύτερα τον κεντρώο χώρο, ακολουθεί ο Αλέ-
ξης Τσίπρας με 23% και έπεται με 20% ο Νίκος Ανδρου-
λάκης.
Όταν το ίδιο ερώτημα τίθεται στους ψηφοφόρους του 
κέντρου, το ποσοστό του Νίκου Ανδρουλάκη ανεβαίνει 
στο 25%, του Κυριάκου Μητσοτάκη σκαρφαλώνει στο 
35% ενώ του Αλέξη Τσίπρα πέφτει στο 16%.
Η πλειοψηφία των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα 
της Pulse απάντησε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέσα 
στο 2023. Συγκεκριμένα, το 47% υποστηρίζει ότι πρέπει 
να γίνουν το 2023 κοντά στη λήξη της θητείας της κυβέρ-
νησης και το 42% μέσα στο 2022.
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης με 39% έναντι 28% για τον Τσί-
πρα ο οποίος αύξησε κατά δύο μονάδες το ποσοστό του. 
Η παράσταση νίκης είναι 57% υπέρ της ΝΔ έναντι 26% 
του ΣΥΡΙΖΑ.
Σταθερή είναι η υπεροχή Μητσοτάκη στην εμπιστοσύνη 
για τη διαχείριση όλων των μείζονων προβλημάτων. 
Συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός 
μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την ενεργειακή κρίση το 
34% απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 27% ο Αλέξης 
Τσίπρας, το 8% ο Νίκος Ανδρουλάκης και το 23% κανείς 
από τους δύο.
Σε ότι αφορά τα ελληνοτουρκικά το 56% δηλώνει ότι 
ανησυχεί από την πολιτική του Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης 
είναι και σε αυτό το πεδίο καταλληλότερος για τη διαχεί-
ριση των ελληνοτουρκικών καθώς το 40% τον θεωρεί 
καταλληλότερο έναντι 24% του Τσίπρα και 8% του Νίκου 
Ανδρουλάκη.
Τέλος σε ότι αφορά την κατηγορία εξόδων που προβλη-
ματίζει περισσότερο τα νοικοκυριά, το 36% απαντά το 
ηλεκτρικό ρεύμα και το 22% τα τρόφιμα.   Δείτε αναλυ-
τικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
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Τι είπαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
και ο θρύλος του ΝΒΑ που 
βρίσκεται για διακοπές στη χώρα 
μας

Σ
τον θρύλο του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόν-
σον, που βρίσκεται για διακοπές 
στην Ελλάδα τηλεφώνησε ο Έλ-
ληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος 

Μητσοτάκης.
«Είχα την τιμή και τη χαρά να λάβω ένα 
τηλεφώνημα-έκπληξη από τον Πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσο-
τάκη, ο οποίος με καλωσόρισε στη χώρα 
και είδε πώς ήταν η επίσκεψή μου μέχρι 
σ τιγμής», έγραψε μεταξύ άλλων στο 
twitter o παλαίμαχος μπασκετμπολίστας 
λέγοντας στον Έλληνα Πρωθυπουργό 
πως το ταξίδι του στη χώρα μας είναι 
καταπληκτικό και εμπειρία ζωής. 
Ανάρτηση για την επικοινωνία τους έκανε 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος 
έγραψε μεταξύ άλλων πως τον ευχαρί-
στησε για τα καλά του λόγια για τη χώρα 
μας και την αγάπη που 
έδειξε για τους πολίτες 
όπως και για τις φωτο-
γραφίες που ανάρτησε 
σ τα μέσα κοινων ικής 
δικτύωσης.

«Μαγεμένος» με 
την Ελλάδα ο  Τζόν-
σον 
«Μαγεμένος» από τις ομορφιές της Ελλά-
δας δείχνει πως είναι ο θρύλος του ΝΒΑ, 
Μάτζικ Τζόνσον. Ο πρώην άσος των 
Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως έχει 
γίνει από τους μεγαλύτερους λάτρεις 
της χώρας μας την οποία και διαφημίζει 
μέσω των αναρτήσεων του.
Ο 67χρονος Αμερικανός πρώην καλαθο-
σφαιριστής μαζί με τη σύζυγό του Κούκι 
βρίσκονται και φέτος στην Ελλάδα για 
διακοπές, (πέρσι είχαν επισκεφθεί τα 
νησιά του Ιονίου) και μετά τη Σαντορίνη, 
επισκέφθηκε την Ακρόπολη, περπάτησε 
στο κέντρο της Αθήνας και μοιράστηκε τις 
εμπειρίες μέσω των social media
«Σήμερα είχα μια εμπειρία που άλλαξε τη 
ζωή μου, γεμάτη με τόση βιβλική ιστορία. 
Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη της Αθή-

νας, μια οχυρωμένη ακρόπολη που βρί-
σκεται στην κορυφή ενός λόφου με τέσ-
σερις ναούς. Είδαμε ιστορικά ορόσημα, 
όπως τον Παρθενώνα, που ήταν αφιερω-
μένος στην Αθηνά Παρθένο το 447 π.Χ., 
τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς Νίκης 
που χτίστηκε το 431 π.Χ., το Ερέχθειο και 
το Ωδείο Ηρώδου Αττικού που χτίστηκε 
το 174 μ.Χ» έγραψε στην ανάρτησή του ο 
Μάτζικ Τζόνσον.
Στις φωτογραφίες που την συνόδευαν, 
πόζαρε με την σύζυγό του Κούκι επάνω 
στην Ακρόπολη , έδειξε τα Προπύλαια 
αλλά και το Ηρώδειο. Σε μία άλλη όμως, 
φαίνεται πως εντυπωσιάστηκε από έναν 
άνδρα που ήταν ντυμένος σαν αρχαίος 
Έλληνας πολεμιστής, που φωτογραφή-
θηκε μαζί του κρατώντας την ασπίδα του 
(ενώ ο LL Cool J κράτησε το δόρυ).

Bόλτα στον Ισθμό της Κορίνθου
Κατά τα άλλα συνέχισε με το σκάφος τις 
διακοπές του, ενώ πόσταρε και φωτογρα-
φία από τον Ισθμό της Κορίνθου, αναφε-
ρόμενος στην ιστορία του!

«Η Κούκι κι εγώ στη 
διώρυγα της Κορίνθου. 
Με μήκος 4 μίλια, ολο-
κληρώθηκε τη δεκαετία 
του 1890 και συνδέει 
τον Κορινθιακό Κόλπο 
με το Ιόνιο Πέλαγος, 
τον Σαρωνικό και το 
Αιγαίο» έγραψε στην 
ανάρτησή του.

Σύμφωνα με το TMZ, το ταξίδι κοστί-
ζ ε ι περίπου 150.000 δολάρια την 
ημέρα, μόνο για το πολυτελές σούπερ 
γιοτ. Η θαλαμηγός, η οποία ονομάζεται 
Solandge, έχει μήκος 85 μέτρα και δια-
θέτει 8 καμπίνες για 12 άτομα και μπο-
ρεί να φιλοξενήσει πλήρωμα έως και 34 
άτομα. Το πλοίο - που κατασκευάστηκε 
το 2013 και ανακαινίστηκε το 2019 - 
είναι γεμάτο με ανέσεις, όπως τζακούζι, 
πισίνα, γυμναστήριο σάουνα, κινηματο-
γράφο, ακόμη και ελικοδρόμιο.

Οι αναρτήσεις από τη Σαντορίνη 
Λίγες ημέρες νωρίτερα ο  θρύλος του 
ΝΒΑ βρέθηκε στη Σαντορίνη και φωτο-
γραφήθηκε στα Φηρά με φόντο το ηφαί-
στειο.

επικαιρότητα

Ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον 
Μάτζικ Τζόνσον: Ευχαριστώ για τα 
καλά λόγια για την Ελλάδα 

«Δεν δίνω τα κλειδιά!» 
- Συμπαράσταση στη 
δημοσιογράφο για να μη χάσει το 
σπίτι της για 15.000 ευρώ 

Έξω από το σπίτι της γυναίκας 
βρέθηκαν σήμερα μέλη 
συλλογικοτήτων που απέτρεψαν 
την είσοδο του δικαστικού 
επιμελητή

Έ
ντονες αντιδράσεις προκάλε-
σε η προσέλευση δικαστικού 
κλητήρα στο σπίτι της συνερ-
γάτιδας του Μίκη Θεοδωρά-

κη Ιωάννας Κολοβού στα Άνω Ιλίσια, 
με στόχο να εκτελέσει κατάσχεση για 
χρέος 15.000 ευρώ.
Ο δικαστικός επιμελητής κάλεσε τις 
αστυνομικές δυνάμεις να εκτελέσει 
την κατάσχεση που έχει διαταχθεί 
για χρέος 15.000 ευρώ σε πιστωτι-
κές κάρτες, ενώ μαζί του είχε και κλει-
δαρά.
Ωστόσο, έξω από το σπίτ ι ε ίχαν 
συγκεντρωθεί μέλη συλλογικοτή-
των, που έβαλαν μπλόκο στην είσοδο 
του δικαστικού επιμελητή. Η Ιωάννα 
Κολοβού ζήτησε από τον επικεφαλής 
των αστυνομικών δυνάμεων να μετα-
φέρει το αίτημά της η κατάσχεση να 
παραταθεί για διάστημα 3-4 μηνών.
«Και μόνη μου να είμαι, δεν θα 

πάρουν τα κλειδιά, δεν θα ανοίξω» 
διαμηνύει από την πλευρά της η 
Ιωάννα Κολοβού η οποία κινδυνεύει 
να χάσει το σπίτι της.
Η κυρία Κολοβού υποστήριξε ότι 
το χρέος της δεν οφείλεται καν σε 
δάνειο. «Δεν είναι καν δάνειο αυτό 
που είχα πάρει, ήταν κάρτες, όταν η 
Εθνική έλεγε «όλα σε ένα, νοικοκυ-
ρεμένα», μάζεψα και εγώ τις κάρτες 
και το χρέος ήταν 15.000. Δεν είχα 
πάρει ποτέ δάνειο. Αυτό το χρέος σιγά 
– σιγά γιγαντώθηκε. Με ειδοποιήσανε 
κάποια στιγμή, έδωσα άλλες 5.000 
ευρώ οι οποίες χάθηκαν, εξαφανίστη-
καν και ξαφνικά εκπλειστηριάστηκε το 
σπίτι. Ήρθε ένας κύριος και μού είπε 
σε τρεις μέρες να βγω από το σπίτι και 
να παραδώσω τα κλειδιά, χωρίς να με 
ειδοποιήσουν ως όφειλαν δύο μήνες 
πριν, σύμφωνα με τον νόμο».
Όπως ανέφερε η ίδια, δεν της έγινε 
καμία πρόταση να καταβάλλει κάποιο 
ποσό ώστε να κλείσει η υπόθεση. 
«Καθημερινώς δεχόμουν τηλεφωνή-
ματα, ζούσα με αυτή την αγωνία. Με 
το που ήρθε ο κλητήρας νιώθω παρά-
νομη. Για πρώτη φορά στη ζωή μου 
νιώθω φοβερά άσχημα», σημείωσε.
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επικαιρότητα

Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν 157 
βουλευτές - Από την ψηφοφορία 
απείχαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ε
γκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την 
Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέ-
διο για την αναβάθμιση των πανε-
πιστημίων. Επί της αρχής το σχέδιο 

νόμου ψηφίστηκε από τους 157 βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας και καταψηφίστηκε 
από 56. Ωστόσο, αρκετά από τα άρθρα έ-
λαβαν τη στήριξη και των βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.
Από την ψηφοφορία απείχαν οι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας πως, με 
τη συγκεκριμένη στάση, υποδηλώνουν τη 
διαφωνία τους με το νομοσχέδιο αν και 
κατά την συζήτησή του στην αρμόδια επι-
τροπή είχαν εκφράσει θετική γνώμη για 
αρκετές ρυθμίσεις.
Η υπουργός Παιδείας κλεί-
νον τας  τ η  μαραθών ια 
συζήτηση ανέφερε μεταξύ 
άλλων τα εξής: «Το νομο-
σχέδιο δίνει νέες ακαδημαϊ-
κές δυνατότητες σε φοιτητές 
με το εσωτερικό Erasmus, τα 
κοινά πτυχία κ.α. Προωθεί 
τις ίσες ευκαιρίες για ανέ-
λιξη προς όλους. Παράλληλα, βελτιώνει 
ουσιαστικά την καθημερινότητα των φοι-
τητών με προγράμματα μέριμνας φοιτητών 
με αναπηρίες, ψυχολογικής υποστήριξης 
κ.α. Δίνει κίνητρα για καινοτομία σε καθη-
γητές και ερευνητές χωρίς γραφειοκρατι-
κούς περισπασμούς».
«Με τις ρυθμίσεις συνδέουμε τα πανε-
πιστήμια με την αγορά εργασίας», πρό-
σθεσε.
Τέλος, σχολιάζοντας την απουσία των 
βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης είπε: «αποδείχθηκε περίτρανα γιατί 
έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφυγε γιατί αν είχε μεί-
νει θα υποχρεωνόταν να ψηφίσει 9 στα 10 
άρθρα».

Βερναρδάκης: Ζητώ συγγνώμη 
για το «Πισπιρίγκου της Παιδεί-
ας η Κεραμέως»
Συγγνώμη ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Χριστόφορος Βερναρδάκης για το απα-
ράδεκτο βίντεο, στο οποίο συνέκρινε την 
υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως με την 
υπόδικη Ρούλα Πισπιρίγκου.
Σε δήλωσή του ο κ. Βερναδάκης αναφέ-

ρει πως το σχόλιό του ήταν άστοχο γι αυτό 
και το έχει κατεβάσει από τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης.  «Ζητώ συγγνώμη από την 
κα Κεραμέως για το απαράδεκτο σχόλιο, η 
πολιτική κριτική μου ωστόσο στο αίσχος 
που έφερε προς ψήφιση στη βουλή παρα-
μένει στο ακέραιο», αναφέρει. 
Η δήλωση του Χριστόφορου Βερναρδάκη.
«Το σχόλιό μου για το αντιεκπαιδευτικό 
έκτρωμα της κας Κεραμέως ήταν ξεκάθαρα 
άστοχο. Για αυτό το λόγο και αναγνωρί-
ζοντάς το, το έχω αποσύρει από χθες το 
βράδυ.
Ζητώ συγγνώμη από την κα Κεραμέως για 
το απαράδεκτο σχόλιο, η πολιτική κριτική 
μου ωστόσο στο αίσχος που έφερε προς 
ψήφιση στη βουλή παραμένει στο ακέ-
ραιο».
Το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρώην υπουργού Επικρατείας, έφερε 
αντιδράσεις καθώς η υπουργός Παι-

δείας παρομοιάστηκε με 
την 33χρονη η οποία κατη-
γορείται για την δολοφο-
νία της 9χρονης κόρης της 
Τζωρτζίνας,  με τον κ. Βερ-
ναδάκη να θέλει να κατη-
γορήσει την Κεραμέως πως 
«δολοφονεί» την δημόσια 
παιδεία σε ένα τουλάχιστον 

ατυχές σχόλιο.
Αξίζει να αναφερθεί πως μετά τον σάλο, ο 
πρώην υπουργός Επικρατείας απέσυρε το 
βίντεο από τον λογαριασμό του στο TikTok.
Στην επίθεση του κ. Βερναρδάκη αντέ-
δρασε η ίδια η υπουργός Παιδείας, Νίκη 
Κεραμέως η οποία με ανάρτησή της στο 
Twitter καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει 
θέση. «Ο κ. Βερναρδάκης ξεπέρασε κάθε 
όριο. Χυδαιότητα, τοξική πόλωση και 
διχασμός, απόπειρα δολοφονίας χαρα-
κτήρα, μισογυνισμός», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά.
Η δημοσίευση του βίντεο έφερε την αντί-
δραση της Νέας Δημοκρατίας η οποία με 
ανακοίνωσή της επισημαίνει πως ο κ. Βερ-
ναρδάκης ξεπέρασε «και τα πιο ακραία 
troll του ΣΥΡΙΖΑ σε τοξικότητα».
«Προφανώς πιστεύει ότι παρομοιάζοντας 
την υπουργό με μια υπόδικο, μπορεί να 
κερδίσει μερικά λεπτά αντιπολιτευτικής 
δημοσιότητας», αναφέρει η ανακοίνωση 
της ΝΔ και συνεχίζει: «Το μόνο που κάνει 
είναι να αποδεικνύει ότι η χυδαιότητα που 
εκπέμπεται από τον ίδιο και το κόμμα του, 
δεν έχει τέλος!».

Ψηφίστηκε στη Βουλή το 
νομοσχέδιο για την αναβάθμιση 
των ΑΕΙ 

Υπόθεση Χρονόπουλου: Φυλάκιση 
τριών ετών με αναστολή για τους δύο 
αστυνομικούς

Σ
την ενοχή των αστυνομικών που 
δικάστηκαν για την υπόθεση των 
βασανιστηρίων κατά του Χρήστου 
Χρονόπουλου, κατέληξε το Μικτό 

Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας, σύμφωνα 
με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγό-
ρος κ. Θεόδωρός Μαντάς. Στους δυο κα-
ταδικασθέντες επιβλήθηκε φυλάκιση τρι-
ών ετών στο καθένα με αναστολή. Και οι 
δυο κρίθηκαν ένοχοι κατά πλειοψηφία και 
σύμφωνα με πληροφορίες τους αναγνω-
ρίστηκαν τα ελαφρυντικά του σύννομου 
βίου και της μεταγενέστερης καλής συ-
μπεριφοράς.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο κ. Μαντάς για την συγκεκριμένη 
υπόθεση αναφέρει: «Το Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο της Αθήνας μετά από μία μαρα-
θώνια ακροαματική διαδικασία 7 και 
πλέον μηνών με μία εξαιρετική κατά περι-
εχόμενο απόφαση έκρινε ένοχους τους 
δύο κατηγορούμενους αστυνομικούς για 
την υπόθεση των βασανιστηρίων κατά 
του Χρήστου Χρονόπουλου. Πρόκειται 
για μία ακριβοδίκαιη κρίση του Δικαστη-
ρίου, πλήρως εναρμονισμένη με το κρά-
τος Δικαίου. Σημειωτέον, για πρώτη φορά 
στα ποινικά χρονικά τα ελληνικά δικα-
στήρια εφάρμοσαν το άρθρο 137Α του 
Ποινικού Κώδικα που τυποποιεί το αδί-
κημα των βασανιστηρίων καταδικάζοντας 
τελεσίδικα τους δύο αστυνομικούς για τη 
βαριά σωματική βλάβη που προκάλεσαν 
στο θύμα 15 ολόκληρα χρόνια μετά την 
υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά τους.

Το έτος 2015, δηλαδή 8 ολόκληρα χρόνια 
μετά τον βαρύτατο τραυματισμό το παθό-
ντος, εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό δικαι-
οδοσίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Αθηνών η υπόθεση όπου και καταδικά-
στηκαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί. 
Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση, η 
οποία μετά από αλλεπάλληλες αναβο-
λές, εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό 7 
ολόκληρα χρόνια μετά την πρωτοβάθμια 
καταδίκη τους.
Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο 
Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας τις βραδι-
νές ώρες στις 22/5/2007 όπου και προ-
σήχθη ο Χρήστος Χρονόπουλος επειδή 
«παρενοχλούσε» θαμώνες γειτονικής 
καφετέριας. Στο Αστυνομικό Τμήμα οδη-
γήθηκε αρτιμελής, πλήρως λειτουργι-
κός,περπατώντας και χωρίς σωματικά 
προβλήματα. Δύο ώρες μετά την προ-
σαγωγή του κλήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο 
παρέλαβε τον Χρήστο Χρονόπουλο σε 
κωματώδη κατάσταση και διακομίστηκε 
στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου και δια-
πιστώθηκε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση. Επιπλέον έφερε παντού μώλω-
πες και σημάδια κακοποίησης σε όλο του 
το σώμα.
Εισήχθη στο χειρουργείο όπου και υπε-
βλήθη σε νευροχειρουργική επέμβαση 
, νοσηλεύτηκε τρείς μήνες σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας και έξι μήνες συνο-
λικά και τελικά η κακοποίηση προκάλεσε 
μόνιμη ολική κινητική αναπηρία η οποία 
διαρκεί μέχρι σήμερα. 
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καναδάς

«Αποτύχαμε»: H Rogers εκδίδει 
επιστολή στους πελάτες μετά από 
διακοπή λειτουργίας

Η 
Rogers  απηύθυνε μια επι-
στολή συγγνώμης στους 
πελάτες, μετά από μια 15ωρη 
εκτεταμένη διακοπή λειτουρ-

γίας στα τέλη της περασμένης εβδο-
μάδας που προκάλεσε τη διακοπή του 
διαδικτύου και των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας σε ανθρώπους και επιχει-
ρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και επίσης 
διέκοψε τις συναλλαγές debit αλλά και 
της κλείσεις των χρηστών της εταιρείας 
προς το 9-1-1.
«Αποτύχαμε σ την υπόσ χεσή μας 
να γίνουμε το πιο αξιόπιστο δίκτυο 
του Καναδά», έγραφε μια επιστολή 
που κυκλοφόρησε ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Rogers 
Communications Tony Staffieri προς τους 
πελάτες το απόγευμα της Τετάρτης.
Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους 
πελάτες για τις τεράστιες επιπτώσεις που 
προκάλεσε η διακοπή της 8ης Ιουλίου. 
Η εταιρεία επικοινωνίας ανακοίνωσε την 
Τρίτη ότι οι πελάτες θα λάβουν πίστωση 
πέντε ημερών ως αποζημίωση για τη δια-
κοπή λειτουργίας που οδήγησε πολλές 
επιχειρήσεις σε αδυναμία να ολοκληρώ-
σουν τις συναλλαγές τους και διέκοψαν 
κρίσιμα κάποιες επαφές με τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης.
Κανείς –όχι οι πελάτες μας, οι κυβερνή-
σεις μας και όχι εμείς– δεν είναι πουθενά 
κοντά στο να βρει αποδεκτό αυτό που 

συνέβη», είπε ο Σταφιέρι στην ανοιχτή 
επιστολή της Τετάρτης.
«Αυτή η διακοπή προκάλεσε πραγμα-
τικό πόνο και σημαντική απογοήτευση σε 
όλους. Οι Καναδοί δεν μπόρεσαν να προ-
σεγγίσουν τις οικογένειές τους. Οι επιχει-
ρήσεις δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν 
τις συναλλαγές τους. Και σε κρίσιμη περί-
πτωση, οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης και 
οι απαραίτητες κλήσεις δεν μπορούσαν 
να ολοκληρωθούν».
Ο Staffieri συνέχισε να δηλώνει στην 
επιστολή ότι η Rogers εργάζεται για να 
διασφαλίσει ότι το ζήτημα δεν θα συμ-
βεί ξανά, προσθέτοντας ότι η εταιρεία, η 
κυβέρνηση και ο κλάδος των τηλεπικοι-
νωνιών εργάζονται για να διασφαλίσουν 
ότι το 911 και οι βασικές υπηρεσίες δεν 
θα επηρεαστούν σε περίπτωση διακοπής 
λειτουργίας.
«Καταλαβαίνω ότι μόνο με τις πράξεις μας 
και με τον καιρό μπορούμε να αποκατα-
στήσουμε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς. 
Μπορούμε και θα τα πάμε καλύτερα».
Τη Δευτέρα, ο υπουργός βιομηχανίας του 
Καναδά έδωσε εντολή στις εταιρείες τηλε-
πικοινωνιών να καταλήξουν σε συμφω-
νίες για την περιαγωγή έκτακτης ανάγκης, 
την αλληλοβοήθεια κατά τη διάρκεια δια-
κοπών και ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας 
για την καλύτερη ενημέρωση των Κανα-
δών και των αρχών σε περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης.

Οι κάτοικοι του Οντάριο μπορεί 
να λάβουν χρήματα από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυτή την 
εβδομάδα

Μ
ια επιταγή από την κυβέρ-
νηση είναι προ των πυλών 
για πολλούς κατοίκους του 
Οντάριο αυτήν την εβδομά-

δα.
Αυτό συμβαίνει επειδή η πρώτη δόση 
της πληρωμής κινήτρου για τη δράση 
για το κλίμα (CAIP) πρόκειται να εκδο-
θεί στις 15 Ιουλίου μαζί με μια αναδρο-

μική πληρωμή για τον Απρίλιο.
Το CAIP είναι μια αφορολόγητη πλη-
ρωμή που δημιουργήθηκε για να συμ-
βάλει στην αντιστάθμιση του κόστους 
της ομοσπονδιακής τιμολόγησης ρύπαν-
σης. Αυτό ακολουθεί την κίνηση της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης το 2019 
να καθορίσει μια εθν ική τ ιμή γ ια τη 
ρύπανση από άνθρακα.

`
Οι τιμές των τροφίμων θα αυξηθούν 
κι άλλο το φθινόπωρο

Γυναίκα 91ετών πέθανε αφού 
περίμενε επτά ώρες για ασθενοφόρο 
στο Μόντρεαλ

Ο
ι γιατροί του Μόντρεαλ λένε ότι 
ευθύνονται οι ελλείψεις προ-
σωπικού, αφού ένα ασθενο-
φόρο χρειάστηκε επτά ώρες 

για να ανταποκριθεί το Σαββατοκύριακο 
σε μια κλήση που αφορούσε μια 91χρονη 
γυναίκα που πέθανε πριν φτάσει.
Ο εκπρόσωπος του Urgences-santé, 
Stéphane Smith, λέει ότι η υπηρεσία έλαβε 
μια κλήση για μια γυναίκα που έπεσε και 
τραυμάτισε το πόδι της, προσθέτοντας ότι 
η κλήση κατηγοριοποιήθηκε ως Προτεραι-
ότητα 4 - η οποία δεν θεωρείται επείγουσα.
Είπε ότι η κατάσταση της γυναίκας επανε-
ξεταζόταν κάθε ώρα και δεν άλλαζε, αλλά 
λέει ότι τη στιγμή που έφτασαν οι γιατροί 
την Κυριακή το πρωί, ήταν νεκρή. Το TVA 

ανέφερε ότι η γυναίκα ονομαζόταν Thérèse 
Pardiac και ότι είχε καρδιακά προβλήματα. 
Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός επικαλέστηκε 
τη νύφη της Πάρντιακ, η οποία είπε ότι η 
κλήση 911 ήταν για πιθανό κάταγμα ισχίου 
και η 91χρονη υπέφερε ενώ περίμενε το 
ασθενοφόρο.
Ο Smith λέει ότι οι νύχτες του Σαββατο-
κύριακου το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα 
δύσκολες για τους παραϊατρικούς λόγω 
του μεγάλου όγκου κλήσεων, προσθέτο-
ντας ότι σχεδόν οι μισές θέσεις για παραϊ-
ατρικούς στην πόλη είναι απλήρωτες. Λέει 
ότι η Urgences-santé αναμένει άλλους 16 
παραϊατρικούς να ενταχθούν στην υπηρε-
σία σύντομα, αλλά προσθέτει ότι «ποτέ δεν 
είναι αρκετό».

Ο
ι Καναδοί προμηθευτές τρο-
φίμων λένε για άλλη μια φορά 
στους λιανοπωλητές παντοπω-
λείων ότι πλησιάζουν οι αυξή-

σεις των τιμών.
Οι αυξήσεις των τιμών θα πλήξουν τα 
παντοπωλεία αυτό το φθινόπωρο σε ένα 
έτος που έχει ήδη δει σχεδόν διψήφιες 
αυξήσεις στο κόστος των τροφίμων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υψηλότε-
ρες τιμές οφείλονται στην έγκριση της 
Canadian Dairy Commission (CDC) για δεύ-
τερη αύξηση της τιμής του γάλακτος φέτος. 
Έτσι, οι τιμές του γάλακτος στο αγρόκτημα 
θα αυξηθούν περίπου δύο σεντς ανά λίτρο, 
ή 2,5 τοις εκατό, την 1η Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο, οι εταιρείες μεταποίησης γαλακτο-
κομικών προϊόντων φαίνεται να αντιμετω-
πίζουν επίσης τις δικές τους αυξήσεις, όπως 
προειδοποίησαν ορισμένοι παρατηρητές 
του κλάδου ότι θα συνέβαινε η λεγόμενη 
«piggybacking» των αυξήσεων των τιμών.
Η Lactalis Canada, για παράδειγμα, αναφέ-
ρει σε επιστολή της προς τους πελάτες της 
ότι πρέπει να εφαρμόσει μια μέση αύξηση 
στην εθνική αγορά κατά πέντε τοις εκατό 
αυτόν τον Σεπτέμβριο, ποσοστό που λέει 
ότι λαμβάνει υπόψη την αύξηση των τιμών 
του CDC και το «σημαντικό πληθωριστικό 
κόστος» που αντιμετωπίζει η εταιρεία.
Η Arla Foods Canada εξέδωσε παρόμοια 

ανακοίνωση, λέγοντας ότι οι αυξήσεις των 
τιμών στα προϊόντα της που θα έρθουν 
αυτόν τον Σεπτέμβριο αντανακλούν το υψη-
λότερο κόστος των συστατικών του γάλα-
κτος και τις «πληθωριστικές επιπτώσεις στις 
μεταφορές και τη συσκευασία».
Ο Gary Sands, ανώτερος αντιπρόεδρος 
δημόσιας πολιτικής στην Καναδική Ομο-
σπονδία Ανεξάρτητων Παντοπωλών, λέει 
ότι οι αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος και 
του τυριού υπογραμμίζουν τις αυξήσεις των 
τιμών από τις εταιρείες.
«Ο χρόνος των αυξήσεων φαίνεται σχεδόν 
σαν να έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμι-
ζόμενες αυξήσεις», είπε. «Το καθαρό απο-
τέλεσμα είναι να επιδεινώσει περαιτέρω 
το ζήτημα και τις ανησυχίες σχετικά με την 
οικονομική προσιτότητα».
Οι ανησυχίες σχετικά με την οικονομική 
προσιτότητα είναι ιδιαίτερα έντονες σε 
αγροτικές και απομακρυσμένες κοινότη-
τες όπου οι επιβαρύνσεις μεταφοράς και 
καυσίμων είναι υψηλότερες, προσθέτει ο 
Sands.
Η τιμή των τροφίμων που αγοράζονται στα 
καταστήματα αυξήθηκε κατά 9,7 τοις εκατό 
τον Μάιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, 
καθώς το κόστος σχεδόν των πάντων στο 
καλάθι ειδών παντοπωλείου αυξήθηκε, 
ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία του 
Καναδά τον περασμένο μήνα.
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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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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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καναδάς

Μ
ε το Οντάριο να βρίσκεται ήδη σε ένα νέο κύμα COVID-19 που οδηγείται από 
μια υποπαραλλαγή της Omicron, η επαρχία ανακοίνωσε ότι οι τέταρτες δόσεις 
του εμβολίου για τον COVID-19 θα διατεθούν σε ενήλικες άνω των 18 ετών.
Ο Δρ. Kieran Moore είπε την Τετάρτη ότι οι ενήλικες που έκαναν το πρώτο τους 

αναμνηστικό πριν από πέντε μήνες θα μπορούν να κάνουν κράτηση για τέταρτο εμβόλιο - ή 
δεύτερο ενισχυτικό - από την Πέμπτη. Οι επιλέξιμοι κάτοικοι μπορούν να κλείσουν ένα νέο 
ραντεβού για το εμβόλιο μέσω της πύλης εμβολιασμού του Οντάριο για τον COVID-19 στις 
8 π.μ. στις 14 Ιουλίου.
«Θέλουμε όλοι οι κάτοικοι του Οντάριο να περάσουν ένα ασφαλές και ευχάριστο καλο-
καίρι», είπε ο κορυφαίος γιατρός. «Ενώ οι απαιτήσεις κάλυψης δεν είναι πλέον υποχρεω-
τικές στα περισσότερα περιβάλλοντα, οι κάτοικοι του Οντάριο θα πρέπει να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να φορούν μάσκα σε ορισμένες εσωτερικές, δημόσιες εγκαταστάσεις, εάν μπο-
ρούν». Ο Δρ Μουρ σημείωσε ότι τα άτομα που δεν έχουν υποκείμενες παθήσεις θα μπο-
ρούσαν να επιλέξουν να περιμένουν το φθινόπωρο όταν τα εμβόλια που στοχεύουν ειδικά 
την παραλλαγή Omicron μπορεί να είναι διαθέσιμα. Η κυβέρνηση εξετάζει ένα εμβόλιο 
«βασικού στελέχους» το φθινόπωρο και ένα πρόσθετο στέλεχος μιας παραλλαγής Omicron 
— είτε την υποπαραλλαγή BA.1 είτε BA.5.

Άνοιξε η κράτηση τέταρτης 
δόσης εμβολίου για τον 
COVID-19 για τους άνω των 18

Η Τράπεζα του Καναδά 
αυξάνει το επιτόκιο κατά 
πλήρη ποσοστιαία μονάδα, τη 
μεγαλύτερη αύξηση από το 1998

Το κόστος δανεισμού αυξάνεται 
σταθερά φέτος και μετά την 
ανακοίνωση της Τετάρτης από την 
Τράπεζα του Καναδά, η «εποχή του 
φθηνού χρήματος» ενδέχεται να έχει 
επίσημα τελειώσει.

Η 
Τράπεζα του Καναδά αύξησε το 
βασικό της επιτόκιο κατά μια πλή-
ρη ποσοστιαία μονάδα στο 2,50 
τοις εκατό την Τετάρτη, επικαλού-

μενη πληθωριστικές πιέσεις μεταξύ άλλων 
παραγόντων.
Η αύξηση επιτοκίων κατά 100 μονάδες 
βάσης είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη 
αύξηση από τον Αύγουστο του 1998.
«Με την οικονομία σαφώς σε πλεονάζουσα 
ζήτηση, τον πληθωρισμό 
υψηλό και διευρυνόμενο, και 
περισσότερες επιχειρήσεις 
και καταναλωτές αναμένουν 
ότι ο υψηλός πληθωρισμός 
θα διατηρηθεί για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα, το 
Διοικητικό Συμβούλιο απο-
φάσισε να προχωρήσει σε 
υψηλότερα επιτόκια αυξάνο-
ντας το επιτόκιο πολιτικής κατά 100 μονά-
δες βάσης. σήμερα», ανέφερε σε ανακοί-
νωσή της η Τράπεζα του Καναδά.
Η κεντρική τράπεζα σημείωσε επίσης ότι 
αναμένει να αυξήσει περαιτέρω τα επιτό-
κια.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να κρί-
νει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν 
περαιτέρω και ο ρυθμός των αυξήσεων θα 
καθοδηγείται από τη συνεχιζόμενη αξιολό-
γηση της οικονομίας και του πληθωρισμού 
από την Τράπεζα».
Η κεντρική τράπεζα είπε ότι ενώ οι παγκό-
σμιοι παράγοντες έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στην αύξηση του πληθωρισμού - ο 
οποίος έφτασε στο υψηλό 39 ετών, στο 
7,7% τον Μάιο - οι εγχώριες πιέσεις κινού-
νται στο προσκήνιο.
«Ο πληθωρισμός στον Καναδά είναι υψη-
λότερος και πιο επίμονος από ό,τι ανέμενε 
η Τράπεζα στην Έκθεση Νομισματικής 
Πολιτικής του Απριλίου και πιθανότατα θα 
παραμείνει γύρω στο 8% τους επόμενους 
μήνες», σημείωσε η τράπεζα στη δήλωσή 
της.
«Ενώ οι παγκόσμιοι παράγοντες όπως ο 

πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνεχιζό-
μενες διαταραχές της προσφοράς υπήρξαν 
οι μεγαλύτεροι μοχλοί, οι εγχώριες πιέσεις 
τιμών από την υπερβολική ζήτηση γίνονται 
πιο εμφανείς».
Η Τράπεζα του Καναδά ανέφερε ότι περισ-
σότερα από τα μισά στοιχεία που συνθέ-
τουν τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αυξά-
νονται κατά περισσότερο από πέντε τοις 
εκατό.
«Με αυτή τη διεύρυνση των πιέσεων στις 
τιμές, οι βασικοί δείκτες πληθωρισμού 
της Τράπεζας αυξήθηκαν μεταξύ 3,9% και 
5,4%.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι είχαν προ-
βλέψει ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει 
τα επιτόκια κατά τα τρία τέταρτα της εκατο-

στιαίας μονάδας.
Μετά την ανακοίνωση 
των επιτοκίων τον περα-
σμένο μήνα, ο διοικητής Tiff 
Macklem είπε ότι η κεντρική 
τράπεζα «ίσως χρειαστεί να 
κινηθεί πιο γρήγορα» για να 
μειώσει τον πληθωρισμό.
Η Τράπεζα του Καναδά έχει 
ήδη αυξήσει το επιτόκιο 

τρεις φορές φέτος, με την ελπίδα να μειώ-
σει τον πληθωρισμό στο 2-3%.
Ωστόσο, το αυξανόμενο επιτόκιο κάνει επί-
σης δύσκολη τη ζωή για άτομα που έχουν 
χρέη, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορού-
σατε να δείτε πολύ λιγότερες δαπάνες και 
μια πιθανή ύφεση για την καναδική οικο-
νομία.
Το ασήμαντο είναι ότι καθώς τα επιτόκια 
ανεβαίνουν, το ποσοστό απόδοσης των 
GIC σταθερού εισοδήματος θα μπορούσε 
να αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο που δεν 
έχει παρατηρηθεί εδώ και χρόνια.
Η επόμενη ανακοίνωση των επιτοκίων έχει 
προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Οικονομικές προβλέψεις της Τράπε-
ζας του Καναδά
Στην τελευταία έκθεσή της για τη νομισμα-
τική πολιτική, η κεντρική τράπεζα δήλωσε 
ότι αναμένει ανάπτυξη της οικονομίας του 
Καναδά κατά 3,5 τοις εκατό φέτος, 1,75 τοις 
εκατό το 2023 και 2,5 τοις εκατό το 2024.
Ωστόσο, σημειώνει ότι η δραστηριότητα 
της οικονομίας θα επιβραδυνθεί καθώς επι-
κρατεί αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Το τυχαίο τεστ COVID του Καναδά 
επιστρέφει για εμβολιασμένους που 
ταξιδεύουν αεροπορικώς

Ο 
Καναδάς επαναφέρει τις υποχρεωτικές τυχαίες δοκιμές των εμβολιασμέ-
νων ταξιδιωτών που φτάνουν στα αεροδρόμιά του στο Βανκούβερ, το Κάλ-
γκαρι, το Μόντρεαλ και το Τορόντο από τις 19 Ιουλίου.
Η Health Canada λέει τώρα ότι όλες οι δοκιμές για τους ταξιδιώτες αερο-

πλάνων - τόσο για αυτούς που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, όσο και για μερικούς ή μη 
εμβολιασμένους - θα γίνονται εκτός αεροδρομίων σε επιλεγμένες τοποθεσίες αυτο-
προσώπως ή με εικονικό ραντεβού για αυτοεξέταση.
«Όπως έχουμε πει από παλιά, τα μέτρα των συνόρων του Καναδά θα παραμείνουν 
ευέλικτα και προσαρμόσιμα, με γνώμονα την επιστήμη και τη σύνεση. Πρέπει να δια-
τηρήσουμε τα μέτρα συνοριακών δοκιμών, γιατί έτσι παρακολουθούμε την εισαγωγή 
του ιού COVID-19 και των νέων παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία», δήλωσε ο 
υπουργός Υγείας Ζαν-Ιβ Ντούκλος σε δήλωση την Πέμπτη. «Θα συνεχίσουμε να προ-
σαρμόζουμε τα συνοριακά μας μέτρα για να εξισορροπήσουμε την ανάγκη προστα-
σίας των Καναδών, υποστηρίζοντας παράλληλα την οικονομική μας ανάκαμψη».
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Τ
ην ικανοποίηση της εξέφρασε η Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου για την  
υπερψήφιση των νομοσχεδίων για την 
ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης.

Στην ανακοίνωση της, ευχαριστεί τα πολιτικά 
κόμματα που στήριξαν, με τις εισηγήσεις τους 
και με τη θετική τους ψήφο, τα νομοσχέδια.
«Με τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της δικαιο-
σύνης που έγινε ποτέ, μια νέα, αισιόδοξη μέρα 
ξεκινά για τους συμπολίτες μας», καταλήγει η 
ανακοίνωση.
Αυτούσια η ανακοίνωση:
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω 
την ομόφωνη υπερψήφιση των νομοσχεδίων 
από την Ολομέλειας της Βουλής που αφορούν 
στην αναδιαμόρφωση της ανώτατης βαθμίδας 
του δικαστικού μας συστήματος.
Με τη ψήφιση των δύο αυτών νομοσχεδίων 
δημιουργείται το Εφετείο, που αποτελεί τη δεύ-
τερη βαθμίδα της δικαιοσύνης καθώς και τα 
δύο νέα δικαστήρια της τρίτης βαθμίδας, το νέο 
Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Συνταγμα-
τικό Δικαστήριο.
Τα νέα δικαστήρια ωφελούν τον πολίτη. Κάνουν 

την απονομή δικαιοσύνης πιο γρήγορη και πιο 
αποτελεσματική, με δραστική μείωση του χρό-
νου λήψης αποφάσεων.
Τα νέα δικαστήρια στελεχώνονται με 16 νέες 
θέσεις δικαστών στο Εφετείο, 9 στο Ανώτατο 
Συνταγματικό Δικαστήριο και 7 στο Ανώτατο 
Δικαστήριο.
Θερμές ευχαρισ τ ίες σ τα πολιτ ικά κόμματα 
που στήριξαν, με τις εισηγήσεις τους και με τη 
θετική τους ψήφο, τα νομοσχέδια που συζη-
τούμε εδώ και χρόνια.
Ευχαριστώ τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Νομικών για την εξαιρετική συνεργασία 
και ειδικότερα τον Πρόεδρό της κ. Τορναρίτη 
για την αποτελεσματικότητά του.
Ευχαριστώ επίσης τους θεσμικούς εκπροσώ-
πους της Δικαιοσύνης που υποστήριξαν τη 
μεταρρύθμιση: το Ανώτατο Δικαστήριο, τον 
Γενικό Εισαγγελέα και τον Παγκύπριο Δικηγο-
ρικό Σύλλογο, καθώς και τους προκατόχους 
μου.
Με τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της δικαιο-
σύνης που έγινε ποτέ, μια νέα, αισιόδοξη μέρα 
ξεκινά για τους συμπολίτες μας.

Δράκου/Μεταρρύθμιση Δικαιοσύνης: Νέα 
αισιόδοξη μέρα ξεκινά για τους πολίτες

Αναμένονται αυξήσεις 24% στην τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος

Ε
ντός των ημερών αναμένεται να εγκριθούν 
τα σχέδια διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρι-
σμού Κύπρου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ε-
νέργειας Κύπρου, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥ-

ΠΕ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπα-
δοπούλου, η οποία ανέφερε πως μέχρι στιγμής η 
Αρχή δεν γνωρίζει τα ακριβή ποσοστά των αυξήσε-
ων στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Κληθείσα από το ΚΥΠΕ να αναφέρει ποιο θα είναι 
το ποσοστό αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος, η 
κ. Παπαδοπούλου είπε πως η ΑΗΚ δεν έχει ακόμα 
τα επίσημα στοιχεία και δεν γνωρίζει το ακριβές 
ποσοστό των αυξήσεων, ωστόσο, εξέφρασε την 
εκτίμηση ότι η αύξηση θα κυμανθεί κάπου στο 
24%.
«Υπάρχει μεγάλη αύξηση στην αναπροσαρμογή 
της τιμής του καύσιμου του τελευταίου μήνα. Αυξή-
θηκε πάρα πολύ η τιμή του πετρελαίου και παράλ-
ληλα υπάρχει αύξηση στις βασικές διατιμήσεις της 
ΑΗΚ», είπε.
Σε ερώτηση αν θα γίνονται ευκολίες πληρωμής για 
τους πολίτες, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, 

η κ. Παπαδοπούλου είπε πως η ΑΗΚ πάντοτε κάνει 
ευκολίες στα άτομα που πραγματικά δυσκολεύο-
νται να ανταπεξέλθουν.
Εξήγησε πως οι λειτουργοί εξυπηρέτησης της πρώ-
της γραμμής ετοιμάζουν σχέδια εξόφλησης, ούτως 
ώστε να διευκολυνθεί ο πελάτης που δυσκολεύε-
ται και παράλληλα να μειώνεται το χρεωστικό υπό-
λοιπο.
Σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είπε 
ότι έχουν την ειδική διατίμηση με κώδικα 08, όπως 
καθορίζεται από το κράτος.
Ανέφερε πως τα τιμολόγια των συγκεκριμένων ομά-
δων πληθυσμού είναι περίπου 20% μειωμένα σε 
σχέση με τους υπόλοιπους πελάτες.
Επίσης, είπε πως ισχύει η μείωση στο συντελεστή 
ΦΠΑ στα τιμολόγια όλων των οικιακών πελατών, 
σημειώνοντας πως ο συντελεστής του ΦΠΑ για τους 
οικιακούς πελάτες είναι μειωμένος στο 9% από το 
19% που ήταν και θα παραμείνει μειωμένος μέχρι 
το τέλος Αυγούστου.
Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι για τις ευάλωτες ομάδες ο 
συντελεστής του ΦΠΑ είναι μειωμένος στο 5%.

Η 
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (Ο-
ΠΟΚ), στο πλαίσιο εκδήλωση διαμαρτυρίας μπροστά από το 
Προεδρικό Μέγαρο για την προστασία της Χερσονήσου Ακά-
μα, παρέδωσε χθες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπό-

μνημα με τις θέσεις της για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα και 
Κοινή Διακήρυξη για την Προστασία της Χερσονήσου Ακάμα, την οποία 
μέχρι στιγμής έχουν συνυπογράψει περισσότερα από 10.000 άτομα.
Στην εκδήλωση, που όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΠΟΚ «διοργα-
νώθηκε ως απάντηση στις έντονες παρασκηνιακές πιέσεις και απαρά-
δεκτες πολιτικές παρεμβάσεις, οι οποίες παρατηρούνται τους τελευταί-
ους δύο μήνες, με στόχο την έγκριση και δημοσίευση του Αναθεωρη-
μένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα», συμμετείχαν εκπρόσωποι περιβαλλο-
ντικών οργανώσεων, οργανωμένων συνόλων και πολιτικών κομμάτων.
Σημειώνεται ότι το υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Νίκο Αναστασιάδη, με τις θέσεις της ΟΠΟΚ για το Αναθεωρημένο 
Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, καθώς και η Κοινή Διακήρυξη για την Προστα-
σία της Χερσονήσου Ακάμα, την οποία μέχρι στιγμής έχουν συνυπο-
γράψει περισσότερα από 10,000 άτομα, επιδόθηκε στον Διευθυντή 
του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ανδρέα Ιωσήφ.
Στην ανακοίνωσή της, η ΟΠΟΚ αναφέρει ότι η διαδικτυακή πρωτοβου-
λία συλλογής υπογραφών, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο 2021 και στο 
πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη συλλεχθεί περισσότερες από 10.000 
υπογραφές πολιτών, υποδηλώνει «ότι οι θέσεις και εισηγήσεις της 
ΟΠΟΚ τυγχάνουν ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής», καθώς οι υπογρά-
φοντες τη Διακήρυξη «ζητούν την προστασία της κοινής μας, φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Χερσόνησο Ακάμα».
Ο πρόεδρος της ΟΠΟΚ, Χρίστος Κάρουλας, σε δηλώσεις του τόνισε την 
αποφασιστικότητα του οργανωμένου περιβαλλοντικού κινήματος για 
κλιμάκωση του αγώνα για την αποτελεσματική προστασία ολόκληρης 
της Χερσονήσου Ακάμα, καθώς και την εφαρμογή των αναγκαίων αντι-
σταθμιστικών μέτρων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την αειφόρο ανά-
πτυξη και την ευημερία των κοινοτήτων και των κατοίκων της περιοχής.
Στην ανακοίνωσή της η ΟΠΟΚ επισημαίνει ότι το Πολεοδομικό Συμ-
βούλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
έπρεπε να είχαν ήδη προβεί στην αναγκαία αναθεώρηση και ριζική 
τροποποίηση αρκετών και σημαντικών προτεινόμενων προνοιών και 
πολεοδομικών ζωνών του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, 
έτσι ώστε να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί το συγκριτικό πλεονέ-
κτημα της περιοχής μελέτης, το οποίο δεν είναι άλλο από το μοναδικό 
και αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον και τοπίο της Χερσονήσου Ακάμα.
Τη θέση αυτή στηρίζει στο γεγονός ότι, στις 07.10.2021, η Περιβαλλο-
ντική Αρχή εξέδωσε αρνητική Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγη-
σης (Δέουσας Εκτίμησης) και Γνωμάτευση Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, το Πολεοδο-
μικό Συμβούλιο δεν υιοθέτησε μία σειρά από νομικά δεσμευτικούς και 
ουσιώδεις όρους που έθεσε η έκθεση.
Επιπρόσθετα, η ΟΠΟΚ τονίζει ότι, σύμφωνα με το ίδιο το Τμήμα Περι-
βάλλοντος, τα συμπεράσματα της αρχικής απόφασης δεν διαφορο-
ποιούνται ουσιωδώς σε σχέση με την επικαιροποιημένη Ειδική Οικο-
λογική Αξιολόγηση του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. 
Σημειώνεται ότι, με βάση τις τελικές τοποθετήσεις και αιτιολογημένες 
εισηγήσεις των μελών της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολο-
γική Αξιολόγηση, το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα θα επιφέ-
ρει, «πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας και επιστημονικής επιφύλαξης, 
σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώ-
σεις στο φυσικό περιβάλλον και το μοναδικό τοπίο της Χερσονήσου 
Ακάμα».

Διακήρυξη για Προστασία της 
Χερσονήσου Ακάμα με 10.000 
υπογραφές στον Πρόεδρο
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

 Σε ετήσια βάση, η αύξηση 
του πραγματικού ΑΕΠ 
προβλέπεται σε 3,2% το 2022 
και 2,1% το 2023 αναφέρει 
η Κομισιόν στις θερινές της 
προβλέψεις για την κυπριακή 
οικονομία

Η 
κυπριακή  ο ικονο -
μία αιφνιδίασε θετικά 
το πρώτο τρίμηνο του 
2022 αναφέρει η Κομι-

σιόν στις θερινές προβλέψεις της 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα 
σήμερα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα 
θετικά αποτελέσματα οφείλονται 
κυρίως στην ταχύτερη από την 
αναμενόμενη ανάκαμψη του του-
ρισμού και της συνεχιζόμενης επέ-
κτασης των εξαγωγών άλλων υπη-
ρεσιών, ιδίως επιχειρηματικών 
υπηρεσιών και πληροφορικής.
Οι αφίξεις τουριστών και τα έσοδα 
αυξήθηκαν σημαντικά τους πρώ-
τους μήνες του 2022 και έφτασαν 
περίπου το 75% των προπανδημι-
κών επιπέδων. Οι προοπτικές του 
κλάδου παραμένουν θετικές για 
τη θερινή περίοδο, με βάση στοι-
χεία για προγραμματισμένες διε-
θνείς πτήσεις και έρευνες για κρα-
τήσεις τουριστικών καταλυμάτων, 
παρά τη σημαντική απώλεια του 
ιστορικά σημαντικού τουρισμού 
από τη Ρωσία.
Ωστόσο, η αποδυνάμωση της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε 
συνδυασμό με την εκτίναξη του 
πληθωρισμού και την αύξηση των 
επιτοκίων αναμένεται να οδηγή-
σει σε σημαντική επιβράδυνση 
της κατανάλωσης και των επενδύ-
σεων των νοικοκυριών το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους.
Σε ετήσια βάση, η αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται σε 
3,2% το 2022 και 2,1% το 2023. 
Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αναμέ-
νεται να είναι η εγχώρια ζήτηση 

και, αν και σε μικρότερο βαθμό, 
οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών. 
Οι επενδύσεις, ιδίως στις κατα-
σκευές, αναμένεται να υποφέρουν 
από τη σταδιακή αυστηροποίηση 
των οικονομικών συνθηκών, τις 
επίμονες διαταραχές στην εφοδι-
αστική αλυσίδα και τις εξαιρετικά 
υψηλές τιμές των δομικών υλικών.
Το θετικό είναι ότι η εφαρμογή του 
Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας αναμένεται να 
στηρίξει τις επενδύσεις, αναφέρει 
η Κομισιόν.
Η ιδιωτική κατα-
νάλωση αναμέ-
νεται να επηρεα-
στεί αρνητικά από 
τον υψηλό πληθω-
ρισμό και τη διά-
βρωση της αγορα-
στικής δύναμης, 
παρόλο που το εισόδημα των 
νοικοκυριών υποστηρίζεται από 
μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση 
για την αντιμετώπιση των υψη-
λών τιμών ενέργειας και τη μερική 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή των 
μισθών που θα εφαρμοστεί τον 
Ιανουάριο του 2023. Η αβεβαιό-
τητα και κίνδυνοι για τις προοπτι-
κές ανάπτυξης εξακολουθούν να 
υφίστανται, ιδίως καθώς ο τουρι-
σμός και άλλοι τομείς υπηρεσιών 
που προσανατολίζονται στις εξα-
γωγές είναι ευάλωτοι στις αρνη-
τικές παγκόσμιες επιπτώσεις του 
συνεχιζόμενου επιθετικού πολέ-
μου της Ρωσίας κατά της Ουκρα-
νίας και στην εξέλιξη της πανδη-
μίας COVID-19.
Οι υψηλές τιμές ενέργειας αυξά-
νουν τον πληθωρισμό, σημειώνει 
η έκθεση. Ο ονομαστικός πληθω-
ρισμός βάσει του Εναρμονισμένου 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προ-
βλέπεται να είναι κατά μέσο όρο 
7% φέτος και να επιβραδυνθεί στο 
3,3% το 2023, σύμφωνα με την 
υπόθεση ότι οι πιέσεις τιμών από 
τις στενές αγορές εμπορευμάτων 

θα αμβλυνθούν το επόμενο έτος.
Η πρόβλεψη για το επόμενο έτος 
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της 
μερικής αυτόματης τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής των μισθών.

Εντυπωσιάστηκε με τη 
Λευκωσία η Επίτροπος Φε-
ρέιρα
Σημαντικά έργα στον Δήμο Λευ-
κωσίας επισκέφθηκε η Επίτροπος 
Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. 
Ελίζα Φερέιρα, στο πλαίσιο της 

παρουσίας της στην 
Κύπρο, με αφορμή 
την επίσημη ανα-
κοίνωση της υπο-
γραφής της Συμφω-
νίας Εταιρικής Σχέ-
σης (ΣΕΣ) της πολιτι-
κής συνοχής, καθώς 
και την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 
και του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβα-
σης της Κύπρου.
Στο Δημαρχείο Λευκωσίας, την κ. 
Φερέιρα υποδέχθηκε ο Δήμαρ-
χος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο 
οποίος έκανε μια σύντομη παρου-
σίαση των σημαντικών έργων που 
έχουν υλοποιηθεί στην πρωτεύ-
ουσα, αξιοποιώντας τα κοινο-
τικά κονδύλια με στόχο την ανα-
βάθμιση και αναζωογόνηση του 
αστικού περιβάλλοντος και την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων. 
Ακολούθως, την ξενάγησε στους 
χώρους του Δημαρχείου, όπου 
από τον τρίτο όροφο είχε την 
ευκαιρία να δει από ψηλά την πόλη 
και την πράσινη γραμμή, καθώς 
και τα αναπτυξιακά έργα που βρί-
σκονται σε εξέλιξη στην εντός των 
τειχών Λευκωσία.
Η Επίτροπος έδειξε ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον για την ιστορία και την 
πολιτιστική κληρονομιά της περι-
οχής, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της και την ανά-
γκη ενίσχυσης της προσπάθειας 
για αναζωογόνησή της.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, μαζί με 
την Δημοτική Γραμματέα Μύρια 
Πηλακούτα, την Δημοτική Μηχα-
νικό Κούλα Ιωάννου και την Ανώ-
τερη Αρχιτέκτονα / Λειτουργό 
Πολεοδομίας, Προϊστάμενη του 
γραφείου του Ενιαίου Ρυθμιστι-
κού Σχεδίου Λευκωσίας Αθηνά 
Παπαδοπούλου, συνόδευσαν την 
κ. Φερέιρα και τη συνοδεία της σε 
μια σύντομη βόλτα, ώστε να διαπι-
στώσει τη μεγάλη αλλαγή και τον 
αντίκτυπο που έχουν στην καθη-
μερινότητα των πολιτών η απορ-
ρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων.
Μεταξύ άλλων, η συνοδεία επι-
σκέφθηκε την Παλαιά Δημοτική 
Αγορά, τη Συνοικία Δημιουργικών 
Επιχειρήσεων στις οδούς Αισχύ-
λου, Λεύκωνος και Τρικούπη, την 
Πλατεία Ελευθερίας, το έργο της 
Ανάπλασης του Εμπορικού Τρι-
γώνου (Μακαρίου και Στασικρά-
τους), ενώ κατά την επιστροφή 
στο Δημαρχείο, πραγματοποίησε 
στάση στην οδό Ελπινίκης στο 
Gardens of the Future.
Η κ. Φερέιρα επέδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και  έθεσε  ερωτή-
σεις για κάθε λεπτομέρεια, ιδιαί-
τερα αναφορικά με την αξιοποί-
ηση κοινοτικών πόρων και άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων. 
Έβγαζε φωτογραφίες για το προ-
σωπικό της αρχείο, ενώ δήλωσε 
εντυπωσιασμένη από τη φιλοσο-
φία, πάνω στην οποία δομήθηκε 
η ευρύτερη παρέμβαση στην Λευ-
κωσία, η οποία πλέον δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτα από τις μεγάλες 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Η περιήγηση κατέληξε και πάλι 
στο Δημαρχείο της πόλης, εκεί 
όπου η κ. Φερέιρα συνεχάρη τον 
Δήμαρχο και τους λειτουργούς του 
Δήμου για την αξιέπαινη προσπά-
θειά τους, την πρόοδο που έχουν 
επιτύχει έως σήμερα, καθώς και το 
όραμά τους για την επόμενη μέρα 
στη Λευκωσία.

Χ
ε ι ρ ο π έ δ ε ς  σ ε 
43χρονο φόρεσε η 
Αστυνομία το μεση-
μέρι της Πέμπτης, 

σχετικά με ξυλοδαρμό γυναί-
κας, που σημειώθηκε χθες 
στη Λάρνακα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Αστυνομίας, ο43χρονος σχε-
τικά με την υπόθεση για διευ-
κόλυνση των ανακρίσεων.Ενα-
ντίον του διερευνώνται αδική-
ματα επίθεσης και πρόκλησης 
πραγματικής σωματικής βλά-
βης. 
Το σοκαριστικό βίντεο που 
κάνει τον γύρο των social 
media, προκάλεσε αποτροπι-
ασμό και έντονες αντιδράσεις. 
Το βίντεο είναι από γειτονιά 
της Λάρνακας και διακρίνε-
ται άνδρας να κλωτσά αλλο-
δαπή γυναίκα η οποία κρατά 
το παιδί της στην αγκαλιά της. 
Το επεισόδιο άρχισε σύμ-
φωνα με  ανάρτ ηση του 
Generation for Change Cy, 
όταν η γυναίκα ενημέρωσε 
τον άνδρα για προβλήματα 
στο αυτοκίνητο που της είχε 
πωλήσει. 
Ανακοίνωση σχετικά με το 
συμβάν εξέδωσε και ο Γενικός 
Εισαγγελέας, ο οποίος επικοι-
νώνησε όπως με τον Αρχηγό 
της Αστυνομίας.
Εναντίον του 43χρονου διε-
ρευνώνται αδικήματα επίθε-
σης και πρόκλησης πραγματι-
κής σωματικής βλάβης.
Πληροφορίες του ΚΥΠΕ ανα-
φέρουν ότι ο 43χρονος ύπο-
πτος θα ανακριθεί από την 
Αστυνομία και ανάλογα με 
την ανάλυση του μαρτυρικού 
υλικού θα αποφασιστεί κατά 
πόσον θα οδηγηθεί αύριο 
ε νώπιον του Επαρχ ιακού 
Δικαστηρίου Λάρνακας για 
έκδοση διατάγματος κράτη-
σης του.
Εν τω μεταξύ η γυναίκα η 
οποία δέχθηκε την επίθεση 
από τον 43χρονο θα οδηγη-
θεί στην Αστυνομία προκειμέ-
νου να δώσει κατάθεση για το 
περιστατικό.

Χειροπέδες σε 
43χρονο για τον 
ξυλοδαρμό της 
γυναίκας στη 
Λάρνακα

Κομισιόν: Αιφνιδίασε θετικά η κυπριακή 
οικονομία
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Ο Ιταλός πρωθυπουργός  πήρε ψήφο 
εμπιστοσύνης από τη Γερουσία αλλά 
όχι από το Κίνημα Πέντε Αστέρων-  
«Δεν υφίσταται πλέον η σχέση 
εμπιστοσύνης που αποτελεί βάση της 
κυβερνητικής δράσης» αναφέρεται 
στο επίσημο ανακοινωθέν της 
ιταλικής κυβέρνησης - Ο Ντράγκι 
συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
Ματαρέλα, ο οποίος προσπάθησε να 
τον μεταπείσει  χωρίς αποτέλεσμα

Σ
ε βαθιά πολιτική κρίση μπαίνει η 
Ιταλία, με τον πρωθυπουργό της 
χώρας, Μάριο Ντράγκι, να ανακοι-
νώνει την παραίτησή του. Ο «Σού-

περ Μάριο» υπενθυμίζεται ότι διορίστη-
κε πρωθυπουργός από τον Σέρτζιο Ματα-
ρέλα, προκειμένου να ανακάμψει η Ιταλία 
μετά την πανδημία και να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα της χώρας. Ωστόσο έναν χρό-
νο μετά, ο Ντράγκι βρέθηκε αντιμέτωπος 
με ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο και 
με το Κίνημα των Πέντε Αστέρων να κόβει - 
όπως φάνηκε - το νήμα της ζωής της κυβέρ-
νησης, επικρίνοντας τον Ντράγκι για τους 
χειρισμούς του όσον αφορά στο κύμα της 
ακρίβειας που επελαύνει 
ανά την Ευρώπη.
Μετά τη συνάντησή του 
με τον πρόεδρο της ιτα-
λικής Δημοκρατίας, Σέρ-
τζιο Ματαρέλα, ο Ντά-
γκι συγκάλεσε υπουργικό 
συμβούλιο και ανακοίνωσε 
στα μέλη του την απόφασή 
του να παραιτηθεί.
Πιο αναλυτικά, σε επίσημο 
ανακοινωθέν την ιταλικής κυβέρνησης, 
αναπαράγεται η δήλωση του Ιταλού πρω-
θυπουργού, ο οποίος τονίζει:
«Θέλω να σας ανακοινώσω ότι απόψε πρό-
κειται να υποβάλω την παραίτησή μου στον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι σημερινές 
ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο είναι πολύ 
σημαντικό γεγονός από πολιτικής από-
ψεως. Δεν υφίσταται πλέον η σχέση εμπι-
στοσύνης που αποτελεί βάση της κυβερνη-
τικής δράσης. Η πλειοψηφία εθνικής ενότη-
τας η οποία στήριξε αυτήν την κυβέρνηση 
από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας της 
δεν υφίσταται πλέον.
Τις ημέρες αυτές από μέρους μου καταβλή-
θηκε η μέγιστη προσπάθεια για να συνεχι-

στεί η κοινή πορεία, προσπαθώντας να ικα-
νοποιήσω τα αιτήματα που μου έθεσαν οι 
πολιτικές δυνάμεις. Είναι όμως σαφές από 
την πολιτική συζήτηση και από τη σημερινή 
ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο ότι αυτή η 
προσπάθεια δεν ήταν αρκετή».
Ο Ντράγκι υπενθύμισε ότι θα συνέχιζε 
ως πρωθυπουργός «μόνο αν υφίστατο η 
προοπτική υλοποίησης του κυβερνητικού 
προγράμματος για το οποίο είχε λάβει την 
αρχική ψήφο εμπιστοσύνης».

Η συνάντηση Ντράγκι-Ματαρέλα 
Μια ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Ντρά-
γκι με τον πρόεδρο Ματαρέλα. Αμέσως 
μετά τη συνάντηση, πολιτικοί αναλυτές 
εκτίμησαν ότι ο Ιταλός τεχνοκράτης πρω-
θυπουργός θα επέλεγε την οδό της παραί-
τησης. Ο Ιταλός πρόεδρος, όμως, προσπά-
θησε να τον μεταπείσει ώστε ο Ντράγκι να 
παρέμενε στη θέση του μέχρι την ερχόμενη 
άνοιξη.
Στο μεταξύ, ο Τζουζέπε Κόντε, πρόεδρος 
του Κινήματος Πέντε Αστέρων (οι γερου-
σιαστές του οποίου δεν έδωσαν σήμερα 
το μεσημέρι ψήφο εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση), δήλωσε, δυναμιτίζοντας το 
ήδη τεταμένο κλίμα: «Δεν δεχόμαστε πιέ-

σεις και εκβιασμούς. Δεν 
θα συναινέσουμε ποτέ με 
την δημιουργία νέας εγκα-
τάστασης για την αποτέ-
φρωση των απορριμμάτων 
στην περιοχή της ιταλικής 
πρωτεύουσας».
Ψή φ ο  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς 
έλαβε, νωρίτερα, η κυβέρ-
νηση του Ντράγκι. Η ψήφος 
εμπιστοσύνης δόθηκε από 

τη Γερουσία της Ρώμης, η οποία έδωσε 
«πράσινο φως» και στα πιο πρόσφατα 
οικονομικά μέτρα στήριξης πολιτών και 
επιχειρήσεων.
Το Κίνημα Πέντε Αστέρων δεν πήρε μέρος 
στην ψηφοφορία, μία στάση που είχε προ-
αναγγείλει καθώς οι γερουσιαστές δεν 
εισήλθαν καν στην αίθουσα.
Σε σύνολο 315 γερουσιαστών, οι 172 εξέ-
φρασαν την εμπιστοσύνη τους στον Ιταλό 
τεχνοκράτη πρωθυπουργό.
Σύμφωνα με την Corriere della Sera, o Ιτα-
λός πρόεδρος ζήτησε με έμφαση από τον 
Ντράγκι να παραμείνει στην θέση του, 
έστω και με την υποστήριξη μιας πιο περι-
ορισμένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Δ
ίχως έλεος συνεχίζονται τα 
ρωσικά χτυπήματα στην Ου-
κρανία. Τουλάχιστον 20 άμα-
χοι σκοτώθηκαν και δεκάδες 

τραυματίστηκαν στην πόλη της κεντρι-
κής Ουκρανίας Βινίτσια από πλήγμα 
ρωσικού πυραύλου κρουζ που εκτο-
ξεύθηκε από υποβρύχιο στη Μαύρη 
Θάλασσα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωμα-
τούχοι. Πλάνα βίντεο και φωτογραφίες 
από την πόλη, που είναι μακριά από τις 
γραμμές του μετώπου, έδειξαν πυκνό 
μαύρο καπνό να υψώνεται από ένα πο-
λυώροφο κτίριο έπειτα από ένα από τα 
πιο φονικά πλήγματα σε πολιτικό στόχο 
αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρα-
νία στις 24 Φεβρουαρίου.
Τρία παιδιά περιλαμβάνονται μεταξύ 
των νεκρών, δήλωσαν αξιωματούχοι. 
Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε πως 
η Βινίτσια, μια πόλη 200 χλμ. νοτιο-
δυτικά του Κιέβου, επλήγη από τρεις 
ρωσικούς πυραύλους Καλίμπρ που 
εκτοξεύθηκαν από ένα υποβρύχιο που 
δεν κατονόμασε και πως οι ουκρανικές 
δυνάμεις κατέρριψαν άλλους δύο. Η 
αστυνομία δήλωσε πως από τους τραυ-
ματίες περίπου 50 φέρουν σοβαρά 
τραύματα και πως άλλοι 15 αγνοού-
νται. «Πύραυλοι κρουζ έπληξαν δύο 
κοινοτικές εγκαταστάσεις, σπίτια κατα-
στράφηκαν, ένα ιατρικό κέντρο κατα-
στράφηκε, αυτοκίνητα και τραμ τυλί-
χθηκαν στις φλόγες» δήλωσε ο πρόε-
δρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πύραυλος έπληξε τον χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων

«Αυτή είναι πράξη ρωσικής τρομο-
κρατίας… 20 άνθρωποι έχουν πεθάνει 
μέχρι στιγμής», είπε σε μία εξ αποστά-
σεως ομιλία σε διεθνή διάσκεψη που 
αποσκοπεί στην άσκηση διώξεων για 
εγκλήματα πολέμου που διαπράχθη-
καν στην Ουκρανία. Το ρωσικό υπουρ-
γείο Άμυνας δεν έχει προσώρας σχολι-
άσει τις πληροφορίες από τη Βινίτσια. 
Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία 
στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι στο-
χοποιεί αμάχους και υποστηρίζει πως 
οι δυνάμεις της δεν έχουν διαπράξει 
εγκλήματα πολέμου.
Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας 
Χάνα Μαλιάρ, σε ενημέρωση δημοσι-
ογράφων στο Κίεβο, χαρακτήρισε την 
επίθεση «άλλο ένα αποδεικτικό στοι-
χείο για γενοκτονία». Ο υπουργός 
Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατη-
γόρησε τη Ρωσία στο Twitter ότι διέ-
πραξε «άλλο ένα έγκλημα πολέμου». 
Πύραυλος έπληξε τον χώρο στάθ-
μευσης αυτοκινήτων του εννιαώρο-
φου κτιρίου γραφείων “Yuvelirniy” 
γύρω στις 10.50 π.μ. ανέφερε η Κρα-
τική Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων. 
Κοντινά κτίρια κατοικιών υπέστησαν 
ζημιές από το πλήγμα και ξέσπασε 
μεγάλη πυρκαγιά, ανέφερε. Υψηλό-
βαθμος αξιωματούχος της περιφερει-
ακής υπηρεσίας εκτάκτων καταστά-
σεων δήλωσε πως δεν υπάρχουν πολ-
λές πιθανότητες να βρεθούν περισσό-
τεροι επιζώντες κάτω από τα ερείπια 
στη Βινίτσια, μια πόλη με πληθυσμό 
περίπου 370.000 κατοίκους πριν από 
την εισβολή της Ρωσίας.

Βομβαρδισμός Βινίτσια – 
Ουκρανία: Νέα ρωσική θηριωδία 
με νεκρούς, ανάμεσά τους και 
παιδιά 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ιταλία: Την παραίτησή του 
ανακοίνωσε ο Ντράγκι - 
Κορυφώνεται η πολιτική κρίση 
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Ο 
πρόεδρος της Σρι Λάνκα Γκοτα-
μπάγια Ρατζαπάξα, ο οποίος εί-
χε προαναγγείλει την παραίτησή 
του μετά τις επεισοδιακές διαδη-

λώσεις των προηγούμενων ημερών, εγκα-
τέλειψε τη χώρα με αεροπλάνο, μετέδωσε 
το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Όπως μετέδωσε το BBC, ο 73χρονος 
έφτασε με πολεμικό  αεροσκάφος στις Μαλ-
δίβες γύρω στις 03:00 της Τετάρτης (τοπική 
ώρα, 01:00 στην Ελλάδα). Μαζί του διέ-
φυγε από τη χώρα ο αδελφός του Μπέι-
ζιλ, ο οποίος ήταν στο παρελθόν υπουρ-
γός Οικονομικών. Εκτιμάται ότι ο Μπέιζιλ 
Ρατζαπάξα θα κατευθυνθεί προς τις ΗΠΑ.
Η είδηση της φυγής, η οποία βάζει τέλος 
σε μια οικογενειακή δυναστεία εξουσίας, 
έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στην πρωτεύ-
ουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο. Χιλιάδες 
άνθρωποι περίμεναν εξάλλου την παραί-
τηση του προέδρου η οποία θα γινόταν την 
Τετάρτη ,όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος.
Νωρίτερα την Τρίτη είχε γίνει γνωστό ότι 
σχεδίαζε να φύγει με πλοίο, αφού στελέχη 

της υπηρεσίας μετανάστευσης στο αερο-
δρόμιο του Κολόμπο φέρονται να τον απώ-
θησαν με ταπεινωτικό τρόπο. Ένα πολεμικό 
πλοίο είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για τη μετα-
φορά του αρχηγού του κράτους το Σάββατο 
από το προεδρικό μέγαρο, το οποίο πολι-
ορκούσαν διαδηλωτές, στο λιμάνι του Τριν-
κομάλε, στο βορειοανατολικό τμήμα της 
χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι 
των υπηρεσιών μετανάστευσης στο αερο-
δρόμιο του Κολόμπο αρνήθηκαν στον 
Ρατζαπάξα την πρόσβαση στην αίθουσα 
VIP προκειμένου να του σφραγίσουν το 
διαβατήριό του, καθώς ο ίδιος ήθελε να 
αποφύγει έναν τερματικό σταθμό ανοικτό 
στο κοινό, φοβούμενος την αντίδραση του 
κόσμου.
Ο πρόεδρος και η σύζυγός του πέρασαν την 
προηγούμενη νύχτα σε στρατιωτική βάση 
κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, αφού έχα-
σαν τέσσερις πτήσεις που θα μπορούσαν 
να τους οδηγήσουν στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα.

Α
ντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορί-
ες βρίσκεται η Uber, καθώς πάνω 
από 550 γυναίκες στις ΗΠΑ την ε-
μπλέκουν με σεξουαλικές παρενο-

χλήσεις και απαγωγές.
Όπως αναφέρει το BBC, η δημοφιλής αμε-
ρικανική υπηρεσία μεταφορών δέχτηκε 
μήνυση από 550 γυναίκες που ισχυρίζονται 
ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενό-
χλησης και κακοποίησης από οδηγούς εται-
ρείας.
Στην αγωγή που κατατέθηκε χθες σε δικα-
στήριο του Σαν Φρανσίσκο, οι πελάτισσες 
κατηγορούν οδηγούς της υπηρεσίας για 
απαγωγή, σεξουαλική κακοποίηση, ξυλο-
δαρμό σεξουαλικής φύσεως, παρακολού-
θηση, παρενόχληση και επίθεση.
Οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία δεν 
έθεσε σε εφαρμογή επαρκείς προστατευτι-

κές διατάξεις και τις έθεσε σε κίνδυνο κατά 
τη διάρκεια των διαδρομών.
Στην αγωγή υποστηρίζεται επίσης ότι η 
Uber γνώριζε ανάλογα περιστατικά που 
σημειώθηκαν σε διάφορες αμερικανικές 
πολιτείες ήδη από το 2014 κι ότι έριξε μεγα-
λύτερο βάρος στην ανάπτυξή της, παρά 
στην ασφάλεια του πελατολογίου της.
Σε δηλώσεις τους στο BBC, εκπρόσωποι της 
Uber είπαν χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει 
τίποτα πιο σημαντικό από την ασφάλεια, για 
το λόγο αυτό η Uber έχει δώσει νέες δυνα-
τότητες ασφαλείας, έχει θεσπίσει πολιτικές 
με επίκεντρο την επιβίωση και έχει γίνει πιο 
διαφανής αναφορικά με σοβαρά περιστα-
τικά. Αν και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε 
την τρέχουσα αγωγή, θα συνεχίσουμε να 
βάζουμε την ασφάλεια στον πυρήνα της 
δουλειάς μας».

διεθνή νέα

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα εγκατέλειψε 
τη χώρα - Έφτασε με στρατιωτικό 
αεροσκάφος στις Μαλδίβες

Δεκάδες γυναίκες στις ΗΠΑ 
καταγγέλλουν σεξουαλικές 
κακοποιήσεις από οδηγούς Uber! 

Μακρόν: Πρέπει να προετοιμαστούμε για 
ένα σενάριο χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο 

Γ
ενική κινητοποίηση» για τη μεί-
ωση της κατανάλωσης ενέργειας 
τους επόμενους μήνες, ιδίως τον 
επόμενο χειμώνα», ανακοίνωσε o 

Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε 
συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά 
δίκτυα «TF1» και «France 2».
Ανήμερα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας, 
ο ένοικος των Ηλυσίων υποστήριξε ότι, 
η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα ενερ-
γειακό «σχέδιο νηφαλιότητας» εντός του 
καλοκαιριού για τον σκοπό αυτό.
«Πρέπει τώρα να προετοιμαστούμε 
για ένα σενάριο όπου θα μπορούμε 
να κάνουμε και χωρίς ρωσικό φυσικό 
αέριο», τόνισε.
Σε ότι αφορά στο εργασιακό, δήλωσε 
ότι θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
πλήρη απασχόληση».
Ο Μακρόν είπε ότι επιθυμεί να συζη-
τηθεί ένα εργατικό νομοσχέδιο στο κοι-
νοβούλιο, το οποίο θα περιλαμβάνει 
«ασφάλιση για τους ανέργους, αποτί-
μηση της εμπειρίας και των προσόντων 

των εργαζομένων».
Σε ό,τι αφορά την ιδιαίτερη σχέση του 
με την Uber, όταν ήταν υπουργός Οικο-
νομίας της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν 
επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι 
δεν μετανιώνει για τη μεταρρύθμιση 
της αγοράς ταξί μεταξύ των ετών 2014- 
2016, κατά την οποία είχε έρθει σε επα-
φές με στελέχη του αμερικανικού ομί-
λου Uber.
«Υπερασπίστηκα πλήρως αυτό το 
άνοιγμα της αγοράς και θα το υπερασπι-
στώ και αύριο», τόνισε ο Μακρόν προ-
σθέτοντας:
«Δεν έχω την ιδιοσυγκρασία να βρίσκο-
μαι υπό επιρροή», είπε, αναφερόμενος 
επίσης στην κριτική για την εγγύτητά του 
με το λόμπι της πλατφόρμας εκείνη την 
εποχή.
Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, ο πρόε-
δρος της Γαλλίας εξέφρασε την πεποί-
θηση ότι θα πρέπει να διεξαχθούν 
περαιτέρω συνομιλίες με τα συνδικάτα.
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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

Πόση ώρα μετά το φαγητό είναι 
ασφαλές για το παιδί να βουτήξει 

στη θάλασσα;

Τ
α παιδιά πάντα ανυπομονούν για τα 
μπάνια στη θάλασσα αλλά ως γνω-
στόν το κολύμπι με γεμάτο στομάχι 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Να για-

τί η φράση «δεν θα βουτήξεις αν δεν περά-
σουν τρεις ώρες από το φαγητό» μεταδίδεται 
από γενιά σε γενιά.

Πόση ώρα μετά το γεύμα να μπει το 
παιδί στη θάλασσα
Στην πραγματικότητα, το τρίωρο είναι περισ-
σότερο θρύλος παρά πραγματική ιατρική 
συμβουλή. Πρώτα απ’ όλα, κάθε τρόφιμο 
έχει διαφορετικό χρόνο πέψης. Επίσης, δεν 
υπάρχει πραγματικά ιδανικό γεύμα για τη 
θάλασσα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι κανό-
νες που ισχύουν για όλους, μικρούς και 
μεγάλους.
Μια γενική συμβουλή, ανάλογα με την ηλικία 
του παιδιού σας είναι η εξής:

Μωρά

Για τα μωρά που θηλάζουν, είναι συνή-
θως καλό να δίνετε μια μικρή δόση τροφής 
έως και μία ώρα πριν από τα μπάνιο στη 
θάλασσα. Όμως, αποφύγετε να του δώσετε 
ένα ολόκληρο μπουκάλι γάλα ή στερεά 
τροφή.

Νήπια και μεγαλύτερα παιδιά
Αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα 
μεταξύ του φαγητού και της βουτιάς στη 
θάλασσα.
Εάν το παιδί είναι ιδιαίτερα ζωηρό, είναι 
προτιμότερο να προτιμάτε ελαφριές και 
εύπεπτες τροφές, όπως φρούτα και λαχα-
νικά. Επιπλέον, τρώγοντας μικρά γεύματα και 
μασώντας καλά, η διαδικασία της πέψης υπο-
βοηθάται και άρα επιταχύνεται.

Τα καλύτερα σνακ για το παιδί στην 
παραλία
Καλές επιλογές για το παιδί που τρώει στε-
ρεές τροφές είναι: κουάκερ βρώμης, ψωμί 
και ζυμαρικά ολικής άλεσης, γλυκοπατάτες, 
ανάλατοι ξηροί καρποί, bagels, smoothies 
ή γιαούρτι. Αυτές οι τροφές θα δώσουν 
στο παιδί σας μια σταθερή παροχή ενέρ-
γειας κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών στη 
θάλασσα. Tip: Αποφύγετε τυχόν λιπαρά ή 
τηγανητά τρόφιμα, κρέας και βαριές σάλτσες.

Τα απαραίτητα για μια μέρα στην 
παραλία με το μωρό

Αντηλιακό φιλικό για το μωρό
Ακόμα κι αν το μωρό σας πρόκειται να είναι 
αποκλειστικά στη σκιά, μην ξεχνάτε το αντη-
λιακό. Επιλέξτε ένα αντηλιακό που είναι 
ειδικά φτιαγμένο για το ευαίσθητο δέρμα 
των μωρών. Αναζητήστε ένα που έχει «ευρύ 
φάσμα», που σημαίνει ότι προστατεύει από 
τις ακτίνες UVB και UVA. Τα αντηλιακά με 
μεταλλικά συστατικά (όπως το οξείδιο του 
ψευδαργύρου) είναι προτιμότερα επειδή 
είναι λιγότερο σκληρά.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό 
να εφαρμόζετε αντηλιακό με SPF 30-50 στο 
πρόσωπο, τα πόδια και το πίσω μέρος των 
χεριών του μωρού σας. Το υπόλοιπο σώμα 
τους θα πρέπει να καλύπτεται με ελαφριά 
ρούχα για να προσφέρει την απόλυτη προ-
στασία από τις ακτίνες του ήλιου.

Ενυδατικές τροφές
Λόγω του μικρού τους μεγέθους, είναι πιο 
εύκολο για τα μωρά και τα νήπια να αφυ-
δατωθούν. Εάν θα περάσετε όλη την ημέρα 
στην παραλία με ζεστό καιρό, τότε να έχετε 
μαζί σας αρκετό νερό καθώς και φαγητά 
πλούσια σε νερό.
Μόλις τα μωρά γίνουν περίπου 6 μηνών, 
μπορούν να αρχίσουν να πίνουν και νερό 
εκτός από το μητρικό γάλα, σύμφωνα με 
τους ειδικούς. Προσφέρετε στο μωρό σας 
νερό μόνο εάν το έχει συνηθίσει και σας έχει 
δώσει το πράσινο φως ο παιδίατρός σας.

Γυαλιά ηλίου και καπέλο
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα μωρά είναι 
σημαντικό να φορούν γυαλιά ηλίου όταν 
είναι 6 μηνών ή μεγαλύτερα. Όπως ισχύει 
και για το δέρμα τους, τα μωρά έχουν πολύ 
πιο ευαίσθητα μάτια από τα μεγαλύτερα παι-
διά και τους ενήλικες. 
Δεδομένου ότι τα μάτια τους εξακολουθούν 
να αναπτύσσονται, ο κρυσταλλικός φακός 
δεν μπορεί να φιλτράρει αποτελεσματικά τις 
ακτίνες UV του ήλιου. 
Αυτό διευκολύνει τις ακτίνες UB να βλάψουν 
τον αμφιβληστροειδή, καθιστώντας τα γυα-
λιά ηλίου σημαντικό μέρος της ασφάλειας 
στον ήλιο.

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;

Ανθρώπινες ιστορίες 
πίσω από ξεχωριστά καρέ

Π
ροβλήματα, οικονομική κρίση, 
ακόμη και… κινητά τηλέφωνα έ-
χουν απομακρύνει τους ανθρώ-
πους και τους έχουν κάνει να βλέ-

πουν τον διπλανό τους σε δύσκολη κατάστα-
ση και πολλές φορές να μη νοιάζονται.
Κι όμως, δεν είναι όλοι έτσι. Μπορεί πλέον 
η «βαριά» καθημερινότητα να αποξενώ-
νει, αλλά πάντα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. 
Εκείνοι που θα βρεθούν στο δρόμο κάποιου 
που έχει την ανάγκη τους, που θέλει στήριξη 
ή απλώς μια καλή πράξη για να «ζεσταθεί» 
η καρδιά του. Η θέα της αρνητικής πλευ-
ράς των πραγμάτων, μας κάνει να χάνουμε 
την πίστη μας στην ανθρωπότητα. Παρόλα 
αυτά, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μπο-
ρούν να την αποκαταστήσουν με τις πρά-
ξεις τους.
Συγκινητικές ιστορίες ανθρωπιάς αποτυπώ-
νονται σε φωτογραφίες και μας κάνουν να 
δούμε τον κόσμο με άλλο μάτι… Δείτε τις 
και αφήστε το χαμόγελο να κάνει την εμφά-
νιση του στα χείλη σας.

Δάκρυσε ένα άστεγο κορίτσι

Ένα άστεγο κορίτσι περπατά με γυμνά πόδια 
στους «καυτούς», από τον ήλιο και τη ζέστη, 
δρόμους του Ρίο ντε Τζανέιρο. Δεν αντέχει 
άλλο, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει, μη μπο-
ρώντας να κάνει διαφορετικά. Ένας άνδρας 
τη βλέπει και με την κίνηση του την κάνει να 
δακρύσει από συγκίνηση. Βγάζει τις σαγιο-
νάρες του και σκύβει και τις δίνει στο κορί-
τσι.

Δωρεάν φόρτιση λόγω… τυφώνα
Ο τυφώνας Σάντι χτύπησε τις ΗΠΑ και οι 
καταστροφές ήταν μεγάλες. Στην ανατο-
λική ακτή ο κόσμος έχασε περιουσίες -και 
όχι μόνο- οι καταστροφές ήταν μεγάλες και 
μετά το πέρασμα του οι Αμερικανοί προ-
σπαθούσαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν. 
Δύσκολο και εξίσου δύσκολη ήταν και η επι-
κοινωνία, ιδίως από τη στιγμή που πολύς 
κόσμος δεν είχε πρόσβαση στα σπίτια του. 
κάποιοι είχαν την ιδέα να τραβήξουν καλώ-

διο και με ένα πολύπριζο και μια «ανακοί-
νωση» να δώσουν τη δυνατότητα σε όσους 
ήθελαν να φορτίσουν εκεί το κινητό τους για 
να μπορούν να βρουν δικούς τους ανθρώ-
πους ή να καλύψουν άλλες ανάγκες επικοι-
νωνίας.

Έχε πίστη
Ένα μήνυμα σε όσους χάνουν την πίστη τους 
για τα άσχημα που τους βρίσκουν, αποφά-
σισε να στείλει ένα αγοράκι κατά τη διάρ-
κεια μιας αθλητικής εκδήλωσης. Έγραψε τη 
σκέψη και αυτό που πιστεύει σε ένα μπλοκ 

και το σήκωσε στον αέρα για να δουν όλοι 
οι παρευρισκόμενοι ότι «Ο Θεός δε μισεί 
κανέναν». Κοινώς, ο καθένας είναι υπεύ-
θυνος για τις πράξεις και τις συνέπειες του, 
απλώς υπάρχουν φορές που ορισμένοι πλη-
ρώνουν τα λάθη άλλων, καθώς –ως γνωστό- 
μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. 
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Τ
α αίτια του πόνου στη μέ-
ση μπορεί να είναι πολλά 
και σύνθετα, υπάρχουν 
ωστόσο αρκετές κινήσεις 

που μπορείτε να κάνετε για να α-
νακουφιστείτε και να αποφύγε-
τε την επιδείνωσή του. Οποιαδή-
ποτε κίνηση προτείνουν οι ειδι-
κοί αφορά την ανακούφιση από 
την πίεση, τη μείωση της έντασης, 
την προστασία της σπονδυλικής 
στήλης και την μυική ενδυνά-
μωση.

Βάλτε ένα μαξιλάρι 
κάτω από τα γόνατα
Εάν είστε ξαπλωμένοι 
ανάσκελα τότε προκει-
μένου να αποφύγετε 
πρόσθετη πίεση στη 
μέση πρέπει να έχετε 
ελαφρά ανασηκωμένα 
τα πόδια σας. Αυτό το επιτυγ-
χάνετε βάζοντας ένα μαξι-
λάρι κάτω από τα γόνατα 
– μειώνεται η πίεση στη 
μέση κατά 50%.

Ενισχύστε τον κορμό 
σας
Οι ασκήσεις που εστιά-
ζουν στην ενδυνάμωση 
του κορμού – κοιλιά και 
πλάτη – μείωνουν και τον 
κίνδυνο τραυματισμών 
(μυικών σπασμών, τρα-
βηγμάτων) στη σπονδυλική 
στήλη. Για πιο δυνατό και 
εύκαμπτο κορμό ενσωματώ-
στε τέτοιου είδους ασκήσεις δυο 
φορές την εβδομάδα στις προπο-
νήσεις σας.

Αλλάξτε παπούτσια 
Για να αποφύγετε τους πόνους στη 
μέση να φοράτε άνετα χαμηλο-
τάκουνα παπούτσια – το τακούνι 
να μην ξεπερνά τα 2,5 εκατοστά 
– ιδιαίτερα όταν στέκεστε όρθιοι 
πολλή ώρα.

Ισιώστε την πλάτη
Μην καμπουριάζετε και μη βου-
λιάζετε τους ώμους. Είτε κάθε-

στε είτε είστε όρθιοι, φροντίστε 
να είναι ίσια η πλάτη σας.  Δια-
φορετικά φορτίζεται η σπονδυ-
λική στήλη, ιδιαίτερα η μέση. Εάν 
χρειαστεί στην καρέκλα βάλτε ένα 
μαξιλαράκι ώστε να ευθυγραμμι-
στεί η σπονδυλική στήλη.

Μην καπνίζετε
Οι καπνιστές είναι πιο πιθανό 
να εμφανίσουν πόνο στην πλάτη 

συγκριτικά με τους μη καπνι-
στές. Μια πιθανή εξήγηση 
είναι ότι η νικοτίνη μειώ-
νει την αιμάτωση των μεσο-

σπονδύλιοων δίσκων, 
ευνοώντας το «στέ-
γνωμά» τους ή ακόμη 

και τη ρήξη τους.  Επίσης 
το κάπνισμα μείωνει την 

οξυγόνωση του αίμα-
τος, επομένως και την 
θρέψη μυών και τενό-
ντων, αυξάνοντας την 

ευαλωτότητα της πλά-
της.

Μοιράστε τα βάρη 
Αποφύγετε να μεταφέ-
ρετε βαριά αντικείμενα 
και αν δεν μπορείτε να 

το αποφύγετε φροντίστε 
να μοιράζετε το βάρος στα 
δυο χέρια ή ώμους. Ιδανικά 

να προτιμάτε το καρότσι 
του σούπερ μάρκετ για να 
μεταφέρετε τα ψώνια σας. 

Εάν έχετε σακούλες μοι-
ράστε τις στα δυο χέρια. Επί-

σης όταν μεταφέρετε βαριά αντι-
κείμενα να τα έχετε κοντά στον 
κορμό σας και να διατηρείτε τα 
γόνατα ελαφρώς λυγισμένα.

Κάντε διατάσεις
Μη χάνετε ευκαιρία να τεντωθείτε 
π.χ. όταν ξυπνάτε το πρωί, μετά 
από πολύωρο καθισιό ή ορθο-
στασία σε συγκεκριμενη θέση. Οι 
διατάσεις βελτιώνουν την κυκλο-
φορία του αίματος στην σπονδυ-
λική στήλη και ανακουφίζουν από 
μικροενοχλήσεις λόγω έλλειψης 
κίνησης.

Πόνος στη μέση: 7 κινήσεις 
που θα τον κόψουν 
«μαχαίρι»Σ

ε μια σημαντική διαπίστωση κατέληξε μια ο-
μάδα ερευνητών, η οποία υποστηρίζει ότι τα 
επίπεδα μιας συγκεκριμένης ορμόνης στον ορ-
γανισμό μπορούν να… προβλέψουν τον κίνδυ-

νο εμφάνισης κατάθλιψης.
Οι ερευνητές από το The Irish Longitudinal Study on 
Aging (TILDA) εξέτασαν ενήλικες 60 ετών και άνω και 
ανακάλυψαν ότι όσοι κατέγραφαν υψηλότερα επίπεδα 
κορτιζόλης στον οργανισμό τους, είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης 
αργότερα στη ζωή τους.
Ειδικότερα, οι μελετητές συνέλεξαν τρίχες από τα μαλ-
λιά των συμμετεχόντων το 2014, μέσω των οποίων 
μέτρησαν τα επίπεδα κορτιζόλης στον οργανισμό του 
καθενός και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εκεί-
νοι που εμφάνισαν τα υψηλότερα επίπεδα αυτής της 
ορμόνης ήρθαν αντιμέτωποι με τα συμπτώματα της 
κατάθλιψης 6 χρόνια αργότερα, δηλαδή κατά τους 
πρώτους μήνες της πανδημίας της νόσου COVID-19.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν, επιπλέον, πως τα υψηλά 
επίπεδα κορτιζόλης μαρτυρούν παράλληλα ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν βιώσει στο παρελθόν τουλάχι-
στον μία περίοδο έντονου στρες. Σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, αυτή η ορμόνη μπορεί να αποκαλύψει 
και άλλους βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες υγείας των ατόμων, ωστόσο αυτό τελεί υπό περαι-
τέρω διερεύνηση.
Υψηλά επίπεδα κορτιζόλης καταγράφονται σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που πάσχουν ήδη από 
κατάθλιψη. Τα νέα ερευνητικά ευρήματα, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η κορτιζόλη που μετράται με αυτό 
τον τρόπο είναι ικανή να προβλέψει ποιοι είναι περισσότερο επιρρεπείς ως προς το να έρθουν αντιμέτω-
ποι με την κατάθλιψη στο μέλλον, αφού πρώτα έχουν υποστεί έντονο στρες στο παρελθόν.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετητών, δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στα αποτελέσματα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών.
Η δρ. Joanne Feeney, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και κύρια μελετητής Ιατρικής Γεροντολογίας 
στο Trinity, εξήγησε ότι η έρευνα υπογραμμίζει ένα βασικό πλεονέκτημα των διαχρονικών μελετών. 
«Καθώς το TILDA συγκέντρωνε στοιχεία για χρόνια, ήμασταν σε θέση να κοιτάξουμε πίσω στο μακρινό 
2014, οπότε και μετρήθηκαν τα επίπεδα κορτιζόλης στους συμμετέχοντες της έρευνας και να διερευνή-
σουμε αν σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα εν λόγω αποτελέσματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. «Με δεδομένο 
τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η πανδημία και τα lockdown στην ψυχική υγεία, τα νέα ευρήματα είναι 
σημαντικά για να κατανοήσουμε ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από την κατάθλιψη και να σκεφτούμε 
πιθανές μεθόδους προστασίας για το μέλλον», πρόσθεσε η δρ. Feeney.
H καθηγήτρια και κύρια ερευνήτρια του TILDA, Rose Anne Kenny, συμπλήρωσε: «Η μέτρηση της κορτι-
ζόλης στα δείγματα τριχών είναι μια καινοτόμος προσέγγιση σε μια μελέτη πληθυσμού. Είναι, επιπλέον, 
η πρώτη φορά που αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε τόσο μεγάλη κλίμακα στην Ιρλανδία. Αυτό μας 
επιτρέπει να μετρήσουμε με ευκολία τις επιδράσεις του ορμονικού στρες, ενώ παλαιότερα για τις ίδιες 
μετρήσεις απαιτούνταν 5 δείγματα αίματος ή σάλιου σε μια ημέρα.  Η κορτιζόλη συνδέεται με τις διαδι-
κασίες της γήρανσης και το άγχος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της βιολογικής μας γήρανσης».

Κατάθλιψη: Οι 60ρηδες που 
κινδυνεύουν περισσότερο 

Είναι ένα φαγητό που αρέσει στους περισσότερους άνδρες και γι’αυτό πολλές φορές αγνοούν τις προει-
δοποιήσεις των ειδικών όσον αφορά στα προβλήματα που πιθανώς επιφέρει στην υγεία η υπερβολική 
κατανάλωσή του. Τι συμβαίνει, όμως, όταν το κόκκινο κρέας «απειλεί» και τη στύση τους;

Οι ερευνητές μιας νέας μελέτης εξέτασαν το σύνδεσμο μεταξύ διατροφής και διάρκειας στύσης και βρή-
καν ότι οι άνδρες που καταναλώνουν πολύ κόκκινο κρέας έχουν μικρότερης διάρκειας στύσεις.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι ερευνητές ζήτησαν από τρεις φοιτητές που αθλούνταν τακτικά να φορέ-
σουν δαχτυλίδι πέους κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης για δύο βράδια, προκειμένου να κατα-
γράψουν τις στύσεις τους. Το πρώτο βράδυ, οι συμμετέχοντες έφαγαν ένα μπουρίτο με κρέας (μεξικάνικο 
φαγητό), ενώ το δεύτερο έφαγαν ένα παρόμοιο γεύμα αλλά με χορτοφαγικό περιεχόμενο.

Η ανάλυση των δεδομένων που λήφθηκαν από τα δαχτυλίδια πέους αποκάλυψε ότι η στύση των 
ανδρών διήρκησε περισσότερο το δεύτερο βράδυ, όταν δηλαδή έφαγαν το χορτοφαγικό 

μπουρίτο. Οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν σε αυτή τη μελέτη να υποδείξουν κάποιο 
πιθανό λόγο που να εξηγεί την ύπαρξη αυτού του συνδέσμου με αποτέλεσμα 

αυτός να παραμένει ασαφής. Επιπλέον, το δείγμα των τριών ατόμων που 
συμμετείχαν στη μελέτη πολύ ήταν μικρό, γι’αυτό και οι ερευνητές τονί-

ζουν ότι εκτενέστερες μελέτες είναι απαραίτητες για την επαλήθευση 
αυτών των ευρημάτων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ολοένα και περισ-

σότερες έρευνες συσχετίζουν τη διατροφή με την ικανότητα και τη 
διάρκεια της στύσης, προκαλώντας ανησυχία σε μεγάλη μερίδα του 
ανδρικού πληθυσμού που βλέπει τις σεξουαλικές του επιδόσεις να 
μειώνονται, αλλά και δίνοντας την ελπίδα της βελτίωσης της στυτι-
κής λειτουργίας μέσω των αλλαγών στη διατροφή.

Πόσα αποκαλύπτει μια χειραψία για τον 
κίνδυνο εμφάνισης άνοιας
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Μέριλιν Μονρόε
Στο φως άγνωστες ιστορίες από τη ζωή της

Όταν πέθανε, δεν είχε χρήματα για κανονική κηδεία...

Η 
ζωή της Μέριλιν Μονρόε εξιστορείται μέσα από 
τη σειρά του Netflix, «Blonde» και κάθε επεισό-
διο επιφυλάσσει μία νέα άγνωστη ιστορία πίσω 
από τον ταραχώδη βίο της εμβληματικής ξανθιάς 

του Χόλιγουντ. Το σύμβολο του σεξ, γεύτηκε στιγμές μεγά-
λης δόξας και κανείς δεν θα περίμενε η Μέριλιν Μονρόε να 
φύγει από τη ζωή σχεδόν φτωχή, όπως αποκαλύφθηκε στη 
σειρά.
Η ταινία η οποία είναι βασισμένη στο ομό-
τιτλο βιβλίο τηςΤζόις Κάρολ Όουτς, 
δείχνει πως η Χολιγουντιανή σταρ 
έφτασε στο σημείο να μην διαθέ-
τει καθόλου χρήματα σε τέτοιο 
βαθμό που δεν έφταναν καν 
για μια κανονική κηδεία.
Η 84χρονη συγγραφέας 
μίλησε για την ιστορία 
της Μονρόε υποστη-
ρίζοντας ότι «κέρδισε 
δόξα αλλά όχι μια ταυ-
τότητα με την οποία 
μπορείς να ζήσεις». 
Αρχικά, η Όουτς εξή-
γησε ότι η Μονροε, 
κατά κόσμον Νόρμα Τζιν 
Μόντερσον, έχασε την 
ταυτότητά της δημιουργώ-
ντας το προφίλ της απόλυτης 
σεξοβόμβας του κινηματογρά-
φου και συγκεντρώνοντας αμέ-
τρητους θαυμαστές ανά τον κόσμο.
«Έκανε λεφτά για πολλούς άντρες αλλά 
όχι πολλά για τον εαυτό της. Όταν πέθανε 
στα 36 της δεν είχε καν αρκετά χρήματα για μια κανονική 
κηδεία», επισήμανε η συγγραφέας προσθέτοντας πως «όσο 
μεγάλωνε, έπαιρνε πολλούς μεγάλους ρόλους υποδυόμενη 
την χαζή ξανθιά που πλησίαζε τα 40».
Στην πορεία, η Όουτς εξέφρασε τη δική της γνώμη της σχε-
τικά με το μυστήριο γύρω από τον θάνατό της. «Κάποιοι λένε 
ότι αυτοκτόνησε αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό απαραίτητα. 
Πιστεύω ότι πέθανε από βαθιά απογοήτευση», είπε χαρα-
κτηριστικά.
Όσον αφορά την ηθοποιό που υποδύεται τη Μονρόε στην 
ταινία, Άνα ντε Άρμας, η Όουτς μόνο θετικά σχόλια είχε να 
κάνει. «Ο Άντριου Ντόμινικ είναι σπουδαίος σκηνοθέτης. 
Νομίζω ότι κατάφερε να δείξει την εμπειρία και την ιστόρια 
της Νόρμα Τζον Μπάρκερ από τη δική της οπτική και δεν το 
παρουσίασε από μια άλλη οπτική, από το πως οι άντρες βλέ-
πουν μια γυναίκα».
Άντριου Ντόμινικ: «Εάν είχε βγει πριν μερικά χρόνια, θα 
είχε συμπέσει με το #MeToo και θα ήταν μια έκφραση όλων 
αυτών των ζητημάτων»
Σε συνέντευξη του πριν από λίγους μήνες, ο σκηνοθέτης του 
«Blonde», Άντριου Ντομινίκ είχε πει στο περιοδικό Vulture: 
«Εάν είχε βγει πριν μερικά χρόνια, θα είχε συμπέσει με το 
κίνημα #MeToo και θα ήταν μια έκφραση όλων αυτών των 
ζητημάτων. Είμαστε σε μια στιγμή που, πιστεύω, οι άνθρω-
ποι είναι πολλοί αβέβαιοι για το που βρίσκονται τα όρια».
Στη συνέχεια, ο 54χρονος σκηνοθέτης είχε τονίσει: «Είναι 
μια ταινία που κολυμπάει σε πολύ αμφίβολα νερά γιατί δεν 
πιστεύω ότι θα είναι όπως οι άνθρωποι θέλουν να την δουν. 
Υπάρχουν πράγματα μέσα στην ταινία που μπορούν να προ-
σβάλουν τον καθένα».
Ο ίδιος μάλιστα εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι τον εξέ-
πληξε το γεγονός πως η ταινία του κρίθηκε ακατάλληλη 
για κοινό κάτω των 17 ετών, εξαιτίας από κάποιες «σκη-
νές σεξουαλικού περιεχομένου. Πιστεύω ότι χρωματίσαμε 
ανάμεσα στα όρια», όπως είπε.  «Αλλά αν έχεις μια ομάδα 
αντρών και γυναικών σε ένα συμβούλιο που μιλούν για 

σεξουαλική συμπεριφορά, ίσως οι άντρες ανησυχούν για 
το τι θα πιστέψουν οι γυναίκες. Είναι μια περίεργη εποχή. 
Δεν είναι εικόνες μιας ευτυχισμένης σεξουαλικότητας. Είναι 
εικόνες καταστάσεων που είναι ασαφείς. Από τη μία πλευρά, 
εάν είχα την επιλογή, θα προτιμούσα να δω μια ταινία για 
άνω των 17 ετών για τη Μονρόε. Γιατί ξέρουμε πως η ζωή 
της ήταν στα άκρα, ξεκάθαρα από τον τρόπο που τέλειωσε», 
εξήγησε.
Η ταινία του Ντομινίκ επικεντρώνεται στην επίδραση που 

είχε η υπερβολική δόξα, στη ζωή της Μονρόε. «Η ιδέα 
πίσω από το “Blonde” είναι ότι παρουσιάζει 

το δράμα της παιδικής της ηλικίας και όλα 
τα ψέματα που κουβαλάει στην ενή-

λικη ζωή της, βλέποντας τον κόσμο 
μέσα από αυτά και διαχωρίζο-

ντας το δημόσιο προφίλ της 
που αγαπιέται και την προ-
σωπική της ζωή που δεν 
είχε ελπίδα οικειότητας. 
Δεν βλέπει τον εαυτό της 
στην πραγματικότητα, 
βλέπει τον εαυτό της».

10 άγνωστες  ιστο-
ρίες:

1. Δούλευε σε εργο-
στάσιο

Πριν γίνει διάσημη ηθοποιός 
και σύμβολο του σεξ, η Μέρι-

λιν Μονρόε εργάστηκε σε εργο-
στάσιο κατασκευής αλεξίπτωτων 

καθώς κατά τη διάρκεια του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου, πολλές γυναίκες 

απασχολήθηκαν στην πολεμική βιομηχανία.
Ο πρώτος που ανακάλυψε τη σαγηνευτική σχέση της με τον 
φακό ήταν ο φωτογράφος του αμερικανικού στρατού Ντ. 
Κόνοβερ.
Aπό καστανή, την έκανε ξανθιά και της άνοιξε το δρόμο για 
την 20th Century Fox.

2. Το όνομα “Μέριλιν Μονρόε”  δεν είναι το αλη-
θινό της
Ο Ben Lyon ήταν το στέλεχος της αμερικανικής εταιρείας 
παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 20th Century 
Fox, με το οποίο η Μέριλιν Μονρόε υπέγραψε συμβόλαιο. 
Ωστόσο, το όνομά της δεν ήταν ιδιαίτερα “πιασάρικο” για 
τον χώρο του θεάματος και αποφάσισε να το αλλάξει.
Επέλεξε το όνομα “Μέριλιν” από μια διάσημη σταρ του 
Μπρόντγουεϊ και πρόσθεσε το “Μονρόε”, από το επώνυμο 
της γιαγιάς της.

3. Η μητέρα της είχε διπολική διαταραχή και τον 
πατέρα της δεν τον γνώρισε ποτέ
Η μητέρα της Μονρόε, Γκλάντυς Περλ Μπαίηκερ, διαγνώ-
στηκε με διπολική διαταραχή και εισήχθη σε ψυχιατρική 
μονάδα, λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της. Όταν η 
Μέριλιν ήταν δύο εβδομάδων στάλθηκε σε ανάδοχη οικογέ-
νεια. Μέχρι τα 16 της άλλαξε αρκετές φορές στέγη ενώ κατά 
την παραμονή της σε ορφανοτροφείο κακοποιήθηκε σεξου-
αλικά αρκετές φορές.
Όταν έγινε διάσημη, έλεγε την ιστορία της μητέρας της αλλά 
αρκετοί δεν την πίστευαν.

4. Παντρεύτηκε στα 16 της για να μην πάει σε 
ορφανοτροφείο
Η Μέριλιν έζησε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής της ηλι-
κίας σε ανάδοχες οικογένειες. Όταν ήταν 15 ετών, η ανά-
δοχη οικογένειά της αποφάσισε να μετακομίσει στη Δυτική 
Βιρτζίνια. Όμως, οι νόμοι της Καλιφόρνια περί προστασίας 
των παιδιών δεν επέτρεψαν στους θετούς της γονείς να την 

πάρουν μαζί τους εκτός πολιτείας. Αυτό σήμαινε ότι η Μέρι-
λιν θα επέστρεφε στο ορφανοτροφείο. Κάτι που κανείς δεν 
ήθελε.
Έτσι, πρότειναν στον γείτονά τους, Τζέιμς Ντόχερι, να 
παντρευτεί τη νεαρή Μέριλιν, για να  μην επιστρέψει στο 
ορφανοτροφείο. Παντρεύτηκαν 18 ημέρες αφότου γιόρτασε 
τα 16α γενέθλιά της, όταν ο Τζέιμς ήταν 21 ετών. Το 1946, 
μετά από τέσσερα χρόνια γάμου, πήραν διαζύγιο.
“Ο γάμος μου μαζί του δεν με έκανε δυστυχισμένη αλλά 
ούτε και ευτυχισμένη. Ο σύζυγός μου και εγώ δεν μιλούσαμε 
σχεδόν καθόλου μεταξύ μας. Όχι επειδή ήμασταν θυμωμέ-
νοι. Απλώς δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Εγώ πέθαινα από 
πλήξη”, είχε δηλώσει για αυτή την περίοδο της ζωής της.

5. Συνώνυμό της η αργοπορία
“Αργώ πάντα στα ραντεβού μου. Μερικές φορές μπορεί να 
αργώ και δύο ώρες. Προσπάθησα να αλλάξω τους τρόπους 
μου, αλλά τα πράγματα που με κάνουν να καθυστερώ είναι 
πάντα πολύ ευχάριστα”.
Όπως αποκάλυψαν συνεργάτες της, μόλις έγινε διάσημη και 
επιτυχημένη, η συμπεριφορά της άλλαξε δραματικά. Συχνά 
ανάγκαζε όλα τα μέλη της παραγωγής να την περιμένουν ενώ 
οι σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργαζόταν δεν ήξεραν τι 
ώρα θα έφθανε στο γύρισμα… αν έφθανε.
Απολύθηκε από την τελευταία της ταινία “Something’s Got 
to Give”, εξαιτίας της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς της.

6. Το IQ της ήταν υψηλό
Μπορεί αρκετοί να την έβλεπαν ως μία όμορφη γυναίκα ή 
“χαζή ξανθιά” αλλά ήταν μία ευφυέστατη προσωπικότητα. 
“Επιχειρηματικά προσανατολισμένη, πολιτικά έξυπνη και 
κοινωνικά προσγειωμένη, ήταν η επιτομή της ομορφιάς και 
του ακονισμένου μυαλού” είχαν γράψει δημοσιογράφοι 
που τη γνώρισαν. Η  φήμη ότι ο δείκτης νοημοσύνης της ήταν 
168, δηλαδή μεγαλύτερος από του Αϊνστάιν, είναι μάλλον 
υπερβολική και δεν τεκμηριώνεται από πουθενά.

7. Δεν ήταν η πιο καλοπληρωμένη
Σε σύγκριση με τις ηθοποιούς της γενιάς της, η Μέριλιν Μον-
ρόε δεν έπαιρνε τις πιο υψηλές αμοιβές. Ενδεικτικά, η Ελί-
ζαμπεθ Τέιλορ έλαβε 1 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο 
της Κλεοπάτρας, την ίδια στιγμή που ο μισθός της Μονρόε 
για την τελευταία της ταινία, Something’s Gotta Give, ήταν 
100.000 δολάρια.

8. Το φόρεμα που έσπασε ρεκόρ
Το φόρεμα που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε όταν τραγού-
δησε το “Happy Birthday Mr President” στον Τζον Κένε-
ντι πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 4,8 εκατομμυρίων. 
δολαρίων. Το εντυπωσιακά στενό φόρεμα με τα 2.500 κρύ-
σταλλα, αγοράστηκε από την αλυσίδα μουσείων Ripley’s 
Believe It or Not. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας δήλωσε ότι 
πρόκειται για “το πιο εμβληματικό κομμάτι της ποπ κουλτού-
ρας που υπάρχει”.

9. Φοβόταν να βγει στη σκηνή
Η φήμη της Μέριλιν ως “δύσκολης” ηθοποιού προήλθε και 
από τον φόβο της σκηνικής παρουσίας, σε συνδυασμό με τη 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και την τελειομανία. Ταλαιπωρήθηκε 
επίσης από έντονο άγχος και αϋπνία, που πιθανότατα την 
οδήγησαν στην κατάχρηση ουσιών.

10. Αυτοκτονίες μετά τον θάνατό της
Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο αριθμός 
των αυτοκτονιών στη Νέα Υόρκη, μία εβδομάδα μετά από 
το θάνατο της Μονρόε, σημείωσε ρεκόρ, φτάνοντας τις 12 
την ημέρα. Μία αυτόχειρας λέγεται ότι έγραψε σε σημείωμα 
που άφησε:
Αν το πιο υπέροχο, όμορφο πλάσμα σε αυτό τον κόσμο δεν 
έχει τίποτα για το οποίο αξίζει να ζήσει, τότε δεν θα πρέπει 
να έχω ούτε εγώ.
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Καινούριο προϊόν!
Κρίνος Τζατζίκι σε
ατομική συσκευασία.
Πρακτικό, Εύκολο 
και Νοστιμότατο!
krinos.ca

Τζατζίκι με 
και χωρίς 
σκόρδο.
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Τ
ο σημερινό άρθρο θ’ ασχοληθεί με 
τη νέα SLANG, δηλαδή τη «ζωντα-
νή» γλώσσα του δρόμου, που δυ-
στυχώς εξελίσσεται ραγδαία σήμε-

ρα στην Ελλάδα. 
Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι λεγό-
μενοι σκεϊτάδες και γκραφιτάδες, η νέα 
«συνθηματική» γλώσσα των νέων για να μη 
τους καταλαβαίνουν οι μεγαλύτεροι. 
Οι νεολογισμοί και οι φράσεις που προκύ-
πτουν από την επαφή με άτομα από άλλες 
κουλτούρες είναι κάτι που δεν προέκυψε 
τώρα. Στην ελληνική γλώσσα ανέκαθεν 
έμπαιναν σφήνα ξένες λέξεις και φράσεις 
που έρχονταν από άλλες γλώσσες ή φτιά-
χνονταν «κατά παραγγελία», κυρίως από 
τους νέους. Εάν ακούσετε τους νεοέλληνες 
να μιλάνε μεταξύ τους νομίζετε ότι έρχονται 
από άλλον κόσμο γιατί περιέχουν ένα σωρό 
ακαταλαβίστικες λέξεις.
Η αποκαλούμενη γλώσσα του δρόμου λοι-
πόν περιέχει λέξεις, κυρίως από την αγγλική 
αργκό και αποτελείται από ένα συνονθύ-
λευμα λέξεων. Παραθέτω κάποιες από αυτές  
που ενδεχομένως να φανούν «χρήσιμες» σε 
όσους σκοπεύουν να επισκεφτούν φέτος την 
Ελλάδα.  
Έχουμε και λέμε λοιπόν:
Τέπο=ποτέ, Τερμαλιρέ=παρακάνεις,Τερμα-
τηλέ=φλυαρείς, Τεκάν=ούτε καν, Κέτο=πα-
κέτο, Τέπο=ποτέ, Μπιστάρι=σαβούρα, Ultra 
κούρα=πολλή κούραση, 
Ποτατί=τίποτα, Σάκαρος=χαζός, Τέκου=α-
νόητος, ‘Αιντα=επιφώνημα ενθουσιασμού, 
Σερτιφιέ=σίγουρα, Μονέτο=μονόφυλλος, 
Προφάνουσλυ=προφανώς, Κάνω diss=δεί-
χνω ασέβεια, Ντόπα=ναρκωτικό, Γράφω ένα 

verse=γράφω έναν στίχο, Κάνω beef=αρ-
χίζω καυγά, Κάνω flex=κάνω επίδειξη, Έχω 
το sauce=αποπνέω, Salute=γεια, Τζέτ=τέ-
λεια, Γιαναμσέινγκ=το εννοώ, Fam=οικο-
γένεια, Αιτ=εντάξει, Μπρο=αδελφός, Τσι-
λ=χαλαρά, Γκάνγκ=παρέα, Χάσλιν=δου-
λεύεις έξυπνα, Χουν=γειτονιά, Χόμι=φίλος 
από παλιά, Ντοουπ=εξαιρετικο, Φλάι=είσαι 
κουλ,Τσιό=χόρτο, Γκαφρά=πρασινάδα,Τσι-
κάκι=γκόμενα, Χιονάτη=κοκαΐνη, Μπαφά-
ρισμα=άσπρισμα τοίχου,Τσούτσου=τραίνο, 
Στριτάδες=καλλιτέχνες του δρόμου... 
Δεν χωρεί πλέον καμία αμφιβολία ότι η 
ελληνική γλώσσα φθείρεται και συρρι-
κνώνεται ραγδαία. Πολύς λόγος γίνεται 
τον τελευταίο καιρό για το αν κινδυνεύει η 
γλώσσα μας από τις ξένες λέξεις που έχουν 
εισβάλλει στη καθημερινή ζωή. 
Το κακό βέβαια αρχίζει με τους καναλάρχες. 
Δεν υπάρχει τηλεοπτικός σταθμός που να 
μην έχει ως τίτλο κάποια αγγλική ονομασία. 
Alpha, Ant1, Open, One, Star, Sky κ.λπ.
Οι εκπομπές όμως που αποτελούν «περι-
βόλι» των φραγκολεβαντίνικων ελληνικών 
είναι οι «live», όπως αποκαλούνται οι ζωντα-
νές εκπομπές στις οποίες πρωταγωνιστούν 
οι ξανθομαλλούσες τηλεπερσόνες. Μερικά 
γλωσσικά μαργαριτάρια είναι ενδεικτικά:
By the way, μπορείς να μου πεις… Είναι ώρα 
για ένα break… Με το come back… Μου 
έδωσε permission… In my case… Βρήκε το 
σωστό timing… Είχαμε μια conversation… 
Θα σου δείξω μια άλλη version… και άλλα 
ηχηρά παρόμοια!
Θεωρείται βλέπετε «in», να χρησιμοποι-
ούν διάφορες «αγγλικούρες», κάτι που δε 
σημαίνει βέβαια πως κατέχουν την αγγλική 
γλώσσα. Απλά γνωρίζουν κάποιες στερεότυ-
πες αγγλικές λέξεις ή φράσεις. 
Από την άλλη πλευρά, η χρήση των αγγλικών 
λέξεων αλλά και τα greeklish, που τα χρησι-
μοποιούν κυρίως οι νέοι από τα κινητά τηλέ-
φωνα όταν συνομιλούν με τους φίλους τους, 
θεωρούνται ως ένα επικίνδυνο μέσο επικοι-
νωνίας, εφόσον χάνεται η ορθογραφία της 
λέξης και κάποιες φορές ακόμα και η σημα-
σία της.
Προσωπικά πιστεύω ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα παίζει τεράστιο ρόλο στη δια-
τήρηση της γλώσσας, το οποίο οφείλει να 
εμπλουτίσει τα παιδιά με πλούσιες γνώσεις, 
οι οποίες θα αποτελέσουν το μέλλον μας.

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

SLANG: Η «ζωντανή» γλώσσα 
του δρόμου… 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

Τὸ πρόβλημα τῶν προβλημάτων

ΣΥΧΝΑ γίνεται λόγος γιὰ προβλή-
ματα καὶ προβληματισμούς. Προ-
βλήματα πνευματικά, ηθικά, κοι-
νωνικά, οἰκογενειακά, προσωπικά. 

Προβλήματα παληὰ καὶ σύγχρονα. ̓Ανάμεσα 
σ᾽ αὐτὰ ξεχωρίζει ἕνα. Κανένας δὲν μπορεῖ 
νὰ τὸ ξεφύγη. Ἀπασχολεῖ τὸν ἄνθρωπο τῆς 
διαστημικῆς ἐποχῆς, ὅπως ἀπασχολοῦσε καὶ 
τὸν ἄνθρωπο τῆς λιθίνης. Συγκλονίζει τὸν 
πλούσιο ὅσο καὶ τὸ φτωχό, τὸν σοφὸ καὶ τὸν 
λιγογράμματο, τὸν ἡλικιωμένο καὶ τὸ νέο. 
Εἶναι τὸ πρόβλημα τῶν προβλημάτων, γιατὶ 
ἀφορᾷ τὴν οὐσία τῆς ὑπάρξεώς μας, τὴν ἀθά-
νατη ψυχή μας. ̓́ Οχι τὰ ἑβδομήντα ἢ ὀγδόντα 
χρόνια τῆς ζωῆς μας, ἀλλὰ τὸ αἰώνιο μέλ-
λον μας. Εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς σωτηρίας 
μας. Δὲν εἶναι ἁπλῶς πρόβλημα μεταφυσικό. 
Εἶναι καὶ καθημερινό. Ἀπὸ τὴ λύσι ποὺ θὰ 
δώσουμε ἐξαρτᾶται ὄχι μονάχα ἡ ἄλλη ζωή, 
ἀλλὰ καὶ ἡ τωρινή. Τὸ ἔλυσες σωστά; Βρῆκες 
τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Καταξίωσες τὴν ὕπαρξί 
σου. *Εζησες τὸ πλήρωμα τῆς χαρᾶς. Δὲν τὸ 
ἔλυσες; Θὰ σὲ κατατρώη ἀδιάκοπα.
Καίριο τὸ πρόβλημα αὐτὸ τῆς σωτηρίας. 
Συγκλονίζει κυριολεκτικὰ τὴν ἀνθρώπινη 
ψυχή. Στὴν ἐποχή μας ιδιαίτερα παίρνει δια-
στάσεις τραγικὲς μὲ ἀντίκτυπο στὴ ψυχοσω-
ματικὴ ὑγεία καὶ ἴσορρο πία μας. Οχι σπάνια 
ὀρθώνεται σὰν ἐρώτημα χωρὶς ἀπάντησι.
*Ετσι ὁ ἄνθρωπος αὐτός, μὲ τὸ ἄλυτο πρό-
βλημα μέσα του, γίνεται προβληματικὸς γιὰ 
τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους. Κουρασμένος 
ἀπὸ τὴν ποικίλη ἀνομία, ἀπογοητευμένος 
ἀπὸ τὸ πιεστικὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας στέκε-
ται μόνος καὶ διερωτᾶται: Τί θὰ γίνη μὲ τὸν 
ἑαυτό του; Ποῦ βαδίζει ‘δ κόσμος; Ποῦ κατευ-
θύνεται ἡ ἀνθρωπότης; Τί θὰ γίνη μὲ τὴ σύγ-
χρονη ἀποστασία;
Καὶ τὰ ἐρωτήματα δὲν σταματοῦν ὡς ἐδῶ. 
῎Εχουν τὶς προεκτάσεις τους, ἀποτέλεσμα 
τῆς πτωτικῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου: 
Τί θὰ γίνη μὲ τὴν τρελλὴ κούρσα τῶν πολε-
μικῶν ἐξοπλισμῶν; Ποῦ θὰ καταλήξουμε 
μὲ τὴν ὑστερία τοῦ κύματος τῆς βίας καὶ τῆς 
τρομοκρατίας, ποὺ σαρώνει τὸν πλανήτη 
μας; Τι θὰ γίνη μὲ τὴν ἀσυλλόγιστη μόλυνσι 
τοῦ περιβάλλοντος;
Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιζήση δ’ ἄνθρωπος μέσα 
σ αὐτὸν τὸν κυκεῶνα τῆς ἀσυναρτησίας καὶ 
τοῦ πα lραλογισμοῦ, ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἁμαρ-
τία; Ποιὸς ἐπι τέλους θὰ ντύση καὶ ποιὸς θὰ 
θρέψη, στὴν ἐποχὴ αὐτὴ τῆς ὑλικῆς ὑπερα-
φθονίας, τὶς γυμνὲς ψυχές, ποὺ λιμοκτονοῦν; 
Ποῖος θὰ ἀκούσῃ τὴν ἀπεγνωσμέ νηκραυγή 
«λιμῷ ἀπόλλυμαι» ἀπὸ τὶς μακρυνὲς χῶρες 
τῆς ἀποστασίας;
Καὶ τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας 
εἰναι φανερά, ψηλαφητὰ στὴν ἐποχή μας, 
Υποφέρει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀπὸ ἕνα 

αἴσθημα φόβου, ἀνασφαλείας, μειονεξίας 
καὶ κομπλεξικότητος, ἔστω κι ἂν συχνὰ 
προσπαθῆ νὰ τὸ ἀποκρύψη καὶ νὰ δείξη τὸ 
ἀντίθετο. Πασχίζει μὲ ὑποκατάστατα νὰ τὸ 
ξεπεράση. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα; ̔́ Ενα ξεγέλα-
σμα τοῦ ἑαυ τοῦ του καὶ τίποτε ἄλλο. Καὶ 
ὅλα αὐτά, γιατὶ παραμερίζει τὴν ψυχή, 
τὴν πεῖνα καὶ τὴ δίψα της, γιὰ λύτρωσι καὶ 
σωτηρία. Καὶ προπάντων γιατὶ θέλει νὰ 
ἀγνοῆ τὸ μοναδικὸ Σωτῆρα καὶ Λυτρωτή. 
καταφεύγει σὲ διάφορους ψευτομεσσια-
νισμούς, ποὺ τὸν παραπλανοῦν καὶ τὸν 
· ἐκτρέπουν ἀπὸ τή σωτηρία. Ο Βούδδας, ὁ 
Κομφούκιος, ὁ Μωάμεθ καὶ τόσοι ἄλλοι 
παληοὶ καὶ σύγχρονοι θρησκευτικοὶ ἀρχη-
γοὶ ἦσαν καὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι. Δὲν πρόσφε 
ραν σωτηρία, ἀφοῦ καὶ οἱ ἴδιοι εἶχαν ἀνά-
γκη σω τηρίας.
Νὰ γιατί λέμε, πὼς κάθε προσπάθεια χωρὶς 
τὸν Χριστό, τὴ σταυρική του θυσία καὶ τὴν 
ἀξία, ποὺ Ἐκεῖνος δίνει στὴ ψυχή, εἶναι κατα-
δικασμένη σὲ ἀποτυχία. Τὸ αἷμα τοῦ οιστοῦ 
καθαρίζει τὴν ψυχή μας ἀπὸ τὰ νεκρὰ ἔργα 
τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς χαρίζει νέα ζωή.
Αὐτὴ τὴ νέα ζωὴ τῆς λυτρώσεως ἔφερε δ’ 
Χριστὸς στοὺς «ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου 
καθημέ νους». Καὶ αὐτὴ · τὴ ζωὴ πρέπει νὰ 
οἰκειωθῆ ὁ κά·θε πιστός, Νὰ τὴν κάνη προ-
σωπικό κτῆμα του μὲ τὴν πίστι στὸ Σωτῆρα 
Κύριο. Καὶ τότε μονάχα βρίσκει τὸ νόημα τῆς 
ζωῆς καὶ τῆς ὑπάρξεως. 
Εδώ ακριβώς φαίνεται η μοναδικότης του 
χριστιανικού  κηρύγματος. Ὁ Χριστὸς κήρυξε 
τὴν πιὸ μεγάλη πνευματικὴ ἐπανάστασι γιὰ 
τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς Παρουσίασε μιὰ διδα-
σκα τελείως νέα.
Ἕνα μήνυμα ἀνυψωτικὸ καὶ ἀνακαινιστικό. 
Ένα κήρυγμα ριζοσπαστικό, ποὺ γιὰ πρώτη 
φορὰ ἀντη χοῦσε στὴ γῆ. «Εστρεψε τὴν προ-
σοχὴ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στὸ βάθος. Ζήτησε 
μιὰ ἐσωτερική ἀλλαγὴ καὶ μεταμόρφωσι.
Κήρυξε ἐπανάστασι γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ 
μόνο γἰ  αὐτόν. Καὶ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ βρῆ δ’ 
ἄνθρωπος τὸ στόχο του, τὸ σκοπό του, τον 
προορισμό του, ἀφοῦ πρῶτα βρῆ τὴ σωτηρία 
του καὶ ἀνακαλύψη τὸν ἑαυτό του.
῎Ετσι τὸν ἄνθρωπο δὲν τὸν ἀφήνει μονάχο 
του νὰ παλεύη ἀπεγνωσμένα, νὰ βασανίζε-
ται στὴν πτωτική του κατάστασι, στὴν ἠθική 
του ἐξαθλίωσι. Τὸν παίρνει τραυματισμένο 
στὴν ἀγκαλιά του, τὸν ἀνεβάζει στοὺς σταυ-
ροφόρους ὤμους του καὶ τὸν μεταφέρει στο 
πανδοχεῖο τῆς ἀγάπης του.
Αὐτὸ τὸ μοναδικὸ ἔργο τῆς σωτηρίας πραγ-
ματο ποίησε ‘ὁ Κύριος στὴ γῆ μας, *Ηλθε νὰ 
θεραπεύση τὰ τραύματά μας, “Εγινε ἄνθρω-
πος γιὰ νὰ ἐλευ θερώση τοὺς θλιβεροὺς 
σκλάβους τῆς ἁμαρτίας απὸ τὰ τυραννικὰ 
δεσμά τους.

Μια γυναίκα γράφει

Α
υτός είναι ο πατέρας μου, μαζί με 
τον Ρόμπιν, τη γάτα που είχαμε στο 
σπίτι για 16 χρόνια. Όταν τους εί-
δαμε να κοιμούνται τόσο τρυφε-

ρά, έτρεξα να πάρω την κάμερα.
Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία του 
πατέρα μου, το ίδιο βράδυ μας άφησε για 
πάντα παίρνοντας μαζί του ένα κομμάτι από 
την καρδιά μας.
Δεν θα με πιστέψετε αλλά αυτή είναι και η 
τελευταία φωτογραφία του Ρόμπιν, μετά 
από δύο ακριβώς νύχτες, μας άφησε κι 
αυτός.
Είμαστε σίγουροι ότι όλο αυτό έχει ένα 
νόημα, ότι ο Ρόμπιν που ήταν πολύ δεμένος 
με τον πατέρα μου επέλεξε να τον ακολου-
θήσει, μην αντέχοντας την απουσία του.
Τώρα τους φανταζόμαστε ακόμα έτσι, αγκα-
λιά που πλέον τίποτα και κανείς δεν θα μπο-
ρεί να τους χωρίσει»
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Επιτυχία και όμορφες εποχές έζησαν όσοι είχαν την 
ευκαιρεία να παρευρεθούν στο φετινό φεστιβάλ της 

Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Η Πρόεδρος, κα Μπέττυ 
Σκουτάκη, με το Διοικητικό της Συμβούλιο και δεκάδες 

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε μετά από τρία ολόκληρα 
χρόνια το 30ο Καλοκαιρινό Φε-
στιβάλ της Ελληνικής Κοινότη-

τας Τορόντο (ΕΚΤ), στον περίβολο της εκκλη-
σίας του Αγίου Ιωάννη, από την Παρασκευή 
8 έως την Κυριακή 10 Ιουλίου, 2022.
Με σύμμαχο τον καταπληκτικό καιρό, περισ-
σότερα από 3,000 άτομα, παρευρέθησαν 
στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Κοινότη-
τας δηλώνοντας με την παρουσία τους την 
υποστήριξη και την αγάπη τους για τον οργα-
νισμό!
Μεταξύ αυτών ο Πρόξενος της Ελλάδας 

στο Τορόντο κ. Μαλιγκούδης, εκπρόσω-
ποι των παροικιακών εθνοτοπικών συλλό-
γων – οργανισμών, τα μέλη του νέου διοικη-
τικού συμβουλίου, οι Ιερείς των τεσσάρων 
εκκλησιών της ΕΚΤ καθώς και όλες οι κυρίες 
της Πρόνοιας. Ο Νίκος Μαντάς, σύμβουλος 
Scarborough-Agincourt, μας τίμησε με την 
παρουσία του και παρέδωσε τιμητική πλα-
κέτα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Φυσικά δεν έλειψαν οι άξιοι και ικανοί εθε-
λοντές, που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, 
για να συμπαρασταθούν τόσο σε αυτή την 
εκδήλωση, όσο και σε όλα τα δρώμενα της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.

Τιμητική πλακέτα του Δημοτικού Σύμβουλου κ. Νίκου Μαντά από το 
Δημαρχείο στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Τιμητική πλακέτα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νίκου Μαντά από το 
Δημαρχείο στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Ο αποχωρών Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με 
τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νίκο Μαντά

Η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, κα Μπέτυ Σκουτάκη, 
ανάμεσα από τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη και τον αγαπητό 

ιερέα π. Χαρίδημο Σαρρή

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με 
την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, 

κα Μπέτυ Σκουτάκη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με 
την γνωστή και μη εξαιρετέα κα Ειρήνη 

Κερογλίδου

Mε τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, και τον κ. Χάιτα με 
την οικογένεια του

Mε τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, και τον κ. Χάιτα με την οικογένεια του
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εθελοντές, έκαναν τα πάντα ώστε οι πάνω από 3,000 
επισκέπτες του τριήμερου να περάσουν όμορφες 

στιγμές μετά την πανδημία όπως τον παλιό καλό καιρό. 
Συγχαρητήρια και του χρόνου.

Πατήρ, υιός κι η ωραιότατη οικογένεια  των κ.κ. Σκενδέρη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νίκος 
Μαντάς, με τη σύζυγο του, κα Τζίνα 

Σκάγος

Η όμορφη παρέα της κα Ειρήνης και κ. Θόδωρου Κερογλίδη, με τον κύριο και την κυρία Παπαγιάννη και 
την όμορφη παρέα τους

Η παρέα των κ. Γιώργου και η κα Ειρήνης Καλομοίρη και κ. Λούκα και κα Στέλλα Πουτσούνγκα και κα 
Ανθούλα Παπάζογλου με την παρέα τους
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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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Μια πολύ όμορφη εκδήλωση για τα μέλη του National Ethnic Press and 
Media Council of Canada διοργάνωσε ο Πρόεδρος κ. Θωμάς Σάρας για 

τα μέλη του οργανισμού στην Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο. Εκδότες, 
πολιτικοί και φυσικά η βράβευση του αποχωρούντος τελειώνοντας την 
πολύ εποικοδομητική θητεία του στο Τορόντο κ. Βίκτωρα Μαλιγγούδη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μετά από τρία ολόκληρα χρόνια το 
30ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ), στον 
περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη, από την Παρασκευή 8 έως την 
Κυριακή 10 Ιουλίου, 2022.

Με σύμμαχο τον καταπληκτικό καιρό, περισσότερα από 4,800 άτομα, παρευρέθησαν 
στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Κοινότητας δηλώνοντας με την παρουσία τους την 
υποστήριξη και την αγάπη τους για τον οργανισμό!

Μεταξύ αυτών ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Μαλιγκούδης, εκπρόσωποι των 
παροικιακών εθνοτοπικών συλλόγων – οργανισμών, τα μέλη του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου, οι Ιερείς των τεσσάρων εκκλησιών της ΕΚΤ καθώς και όλες οι κυρίες της Πρό-
νοιας. Ο Νίκος Μαντάς, σύμβουλος Scarborough-Agincourt, μας τίμησε με την παρου-
σία του και παρέδωσε τιμητική πλακέτα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Φυσικά δεν έλειψαν οι άξιοι και ικανοί εθελοντές, που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, 
για να συμπαρασταθούν τόσο σε αυτή την εκδήλωση, όσο και σε όλα τα δρώμενα της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.

Το μουσικό πρόγραμμα επιμελήθηκαν με σειρά εμφάνισης το συγκρότημα «Seizmos», 
η τοπική ορχήστρα «Παρέα» με τη Δήμητρα Καχριμανίδου, η ορχήστρα «ΟΠΑ- ΟΠΑ» 
που ξεσήκωσαν το πλήθος και τις τρεις μέρες του φεστινάλ.

Η Παρασκευή ήταν αφιερωμένη στη νεολαία μας που ομολογουμένως έδωσε δυναμικό 
παρόν!

Πλήθος νέων διασκέδασαν τόσο με παραδοσιακά όσο και με πιο μοντέρνα λαϊκά ακού-
σματα και χόρεψαν με άφθονο κέφι και ενθουσιασμό.

Τα χορευτικά τμήματα της Ε.Κ.Τ. έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προσφέροντας ένα 
μοναδικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Την Κυριακή 10 Ιουλίου 
το καλλιτεχνικό σχήμα περιελάμβανε παραστάσεις από το χορευτικό συγκρότημα του 
Πανμεσσηνιακού Συλλόγου και της Λεβεντιάς που ξεσήκωσαν το κοινό με τη δυναμική 
τους παρουσία.

Ο Γρηγόρης Τερζάκης, σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας Ιριδα της ΕΚΤ, έκανε εξαιρετική 
δουλειά στην παρουσίαση των δρώμενων, προσθέτοντας τη δική του δημοσιογραφική 
νότα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν παραδοσιακό 
ελληνικό φαγητό, άφθονη μπύρα αλλά και κρασί!

Με τη συνεισφορά και την αρωγή του κοινού συγκεντρώθηκε το συνολικό ποσό των 
$115,193!Θερμές ευχαριστίες στους ιδιοκτήτες των περιπτέρων Greek World and Gorani 
Oil για την συμμετοχή τους στο τριήμερο φεστιβάλ.

Ηθικά υπόχρεοι στις επιχειρήσεις «Kariba Foods» και «Cool Beer», που υποστήριξαν για 
ακόμα μια φορά το ετήσιο φεστιβάλ της Κοινότητας.

Εγκάρδιες ευχαριστίες στις εταιρείες Dino’s Sound, Costco Wholesale, Serano Bakery και 
«Parkview Manor» για τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης!

Tα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Odyssey Television Network, Εβδομάδα, Ελληνικός 
Τύπος, Ηellas News, Πατρίδες, BCI Media, Greek Events προώθησαν ακόμα μια φορά το 
τριήμερο φεστιβάλ και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Είμαστε ευγνώμονες στις κυρίες της Πρόνοιας και όλους τους εθελοντές για την πολύτιμη 
προσφορά τους καθώς και τον κ. Νίκο Κούλη για το φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης.

Ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκόμενους για την αυθεντική και παραδειγματική 
αγάπη και εμπιστοσύνη στην Ελληνική Κοινότητα που προσπαθεί μέσα από τα εκπαι-
δευτικά και πολιτιστικά της προγράμματα να διατηρήσει το πνεύμα της ελληνικής ταυ-
τότητας και πολιτισμού για την ομογένεια. Εκ μέρους της προέδρου κ. Μπέτυς Σκουτάκη 
και του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνετελέσαν στην 
πραγματοποίηση και υλοποίηση ακόμη ενός επιτυχημένου φεστιβάλ της Ελληνικής Κοι-
νότητας Τορόντο!

Δύναμή μας, η ηθική σας συμπαράσταση.

Δελτίο Τύπου
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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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“Ιδανικός  κι ανάξιος εραστής” 
Μουσική: Γιάννης Σπανός - Στίχοι: Νίκος Καββαδίας - Α: Ερμηνεία: Κώστας Καράλης 1975

Τ
ο “Ιδανικός κι ανάξιος εραστής” , 
είναι ένα από τα υπέροχα ποιήματα 
του Νίκου καββαδία  που μελοποιή-
θηκε από τον Γιάννη σπανό  το 1975 

και εμπεριέχεται στην τρίτη ανθολογία  Ας 
δούμε όμως, ποια ήταν τα γεγονότα που έγι-
ναν  αφορμή  για τον Νίκο Καββαδία να γρά-
ψει  το συγκεκριμένο ποίημα.
Ο Νίκος καββαδίας γεννήθηκε στις 11 
Ιανουαρίου  1910 στην άπω ανατολή στο 
ΝικόλσκιΟυσουρίσκι,  μια μικρή πόλη  της 
Μαντζουρίας, κοντά στην περιοχή του Χαρ-
μπίν. Ο Νίκος ήταν το δεύτερο παιδί του 
Χαρίλαου και της Δωροθέας καββαδία οι 
οποίοι είχαν ακόμη τρία παιδιά την  Ευγενία  
τον Δημήτρη και τον Αργύρη.
Ο πατέρας τους Χαρίλαος είχε την ρωσική 
υπηκοότητα και διατηρούσε επιχείρηση 
εισαγωγών εξαγωγών,  τροφοδοτώντας 
κυρίως τον τσαρικό στρατό, στον οποίο ήταν 
και έφεδρος αξιωματικός. Η μητέρα τους  
Δωροθέα προερχόταν από την κεφαλλονί-
τικη εφοπλιστική οικογένεια  των Αγγελά-
των.

Το 1914 με τις εξεγέρσεις στην Μαντζουρία 
αλλά και σε ολόκληρη την Κίνα, ο Χαρίλαος 
καββαδίας έφερε την οικογένεια του πίσω 
στην Ελλάδα, στην Άσσο και στο Φισκάρδο 
της Κεφαλονιάς κοντά στους  παππούδες. 
Ο ίδιος επέστρεψε στην Μαντζουρία αλλά 
τον βρήκε η οκτωβριανή επανάσταση και 
ο ρωσικός εμφύλιος, έτσι αποκλείστηκε 
στην Σιβηρία. Στη συνέχεια φυλακίστηκε και 
έχασε όλη την περιούσια του. Το 1920 επέ-
στρεψε στην Ελλάδα  σε άσχημη ψυχολογική 
και σωματική κατάσταση. 
 Το 1921 η οικογένεια Καββαδία μετακό-
μισε   στον Πειραιά, αρχικά στην Φρεατίδα 
και στην συνέχεια στο Πασαλιμάνι.  Εκείνη 
την εποχή ο εντεκάχρονος Νίκος Καββαδίας 
θα πάρει το βάπτισμα της θάλασσας  με το 
πλοίο «Πολικός» των Αγγελάτων, ταξιδεύο-
ντας στη γραμμή Πειραιάς- Σμύρνη-Κωνστα-
ντινούπολη μαζί με τον πατέρα του, όπου  
αφού συνήλθε, δούλευε σαν τροφοδότης 
του πλοίου.
Εν τω μεταξύ ο Νίκος  από το δημοτικό σχο-
λείο είχε αρχίσει να εκδηλώνει την κλίση του 

στο γράψιμο.  Σκάρωνε στιχάκια, έγραφε 
λογοτεχνικά κείμενα,  ενώ με την οικονο-
μική ενίσχυση συγγενών και φίλων εξέδωσε    
σχολική εφημερίδα με τίτλο «Ο σχολικός 
σάτυρος». Ακόμη  έστελνε  ποιήματα του 
στην «Διάπλαση των παίδων» με το ψευδώ-
νυμο «Μικρός ποιητής».
Παράλληλα με το γράψιμο και το διάβασμα 
ο Νίκος καββαδίας  ασχολήθηκε  με  τον 
αθλητισμό. Γυμναζόταν στο παλιό γυμνα-
στήριο  του Πειραιά, όπου έκανε πυγμαχία 
και αγωνιζόταν στον Πειραϊκό σύλλογο.
Τελειώνοντας το γυμνάσιο  γράφτηκε  στην 
ιατρική σχολή του πανεπιστήμιου της Αθή-
νας, αλλά σύντομα εγκατάλειψε τις σπουδές 
του για να εργαστεί σε  ναυτιλιακό γραφείο 
του  Πειραιά, κρατώντας τα χοντρά λογι-
στικά βιβλία…!
Η πνευματική του ανησυχία όμως, αλλά 
κυρίως  οι ιστορίες των ναυτικών  που 
άκουγε καθημερινά στο γραφείο, τον 
συνάρπαζαν και του δημιουργούσαν μια 
έντονη διάθεση για ταξίδια μακρινά. Ήθελε  
να γνωρίσει τον κόσμο και να ζήσει την περι-
πέτεια, μακριά από την καθημερινότητα. Κι 
ενώ είναι αποφασισμένος να μπαρκάρει,  
βρίσκεται αντιμέτωπος με την μητέρα του 
την Δωροθέα, η οποία σαν γόνος της κεφαλ-
λονίτικης εφοπλιστικής οικογένειας  των 
Αγγελάτων, γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκο-
λίες  που συναντάνε οι ναυτικοί, και βέβαια 
σαν μητέρα δεν θέλει το παιδί της να φύγει 
μακριά. θεωρούσε  επίσης  η μητέρα του 
πως τον να ταξιδέψει ο Νίκος,  ήταν  μια τρέ-
λα-μια λόξα  νεανική και  πως κάποια στιγμή 
θα του περνούσε.  Όμως για τον καββα-
δία δεν ήταν μια λόξα νεανική, ήταν όνειρο  
ζωής.
.Έτσι μετά τον θάνατο του πατέρα του Χαρί-
λαου το 1929 και παρά τις  έντονες ακόμη 
αντιρρήσεις της μητέρας του  αποφασίζει να 

κάνει το Όνειρο του πραγματικότητα. Μπαρ-
κάρει στο φορτηγό Άγιος Νικόλαος, γραμμή 
Πορτ Σαιντ –Αλεξάνδρεια- Μασσαλία. 
Από τότε και μέχρι τις 10 Φεβρουάριου 
1975  που έφυγε από τη ζωή θα περιπλανη-
θεί σε όλους του ωκεανούς και θα καταγρά-
ψει  μέσα στα ποιήματα και τα πεζά του,  ένα 
μεγάλο μέρος από  την καθημερινή ζωή  των 
ναυτικών  στα πλοία και τα λιμάνια ,όπως 
επίσης και διάφορα περιστατικά που βίωσε 
η άκουσε  στα  πάμπολλα ταξίδια του σαν 
ασυρματιστής.
Το τέλος του Νίκου καββαδία όμως θα είναι 
άδοξο,  αφού δεν πέθανε στην αγκαλιά της 
θάλασσας όπως ο ίδιος είχε ποθήσει, αλλά 
σε μια κλινική της Αθήνας, τους Αγίους 
Αποστόλους  από εγκεφαλικό επεισόδιο και 
δυστυχώς είχε μια κηδεία σαν των πολλών 
ανθρώπων τις κηδείες ..1

Θα μείνω πάντα ιδανικός 
κι ανάξιος εραστής
Των μακρυσμένων ταξιδιών 
και των γαλάζιων πόντων 
Και θα πεθάνω μιας βράδια 
σαν όλες τις βραδιές
 χωρίς να σχίσω την θολή γραμμή 
των οριζόντων 
για το μαντρας την Σιγκαπούρ 
τ’ Αλγέρι και το Σφαξ 
θα αναχωρούν σαν πάντοτε 
περήφανα τα πλοία 
και γω σκυφτός σ’ ένα γραφείο 
με χάρτες ναυτικούς
 θα κάνω χρήση σε χοντρά
 λογιστικά βιβλία

θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ 
οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα’ χω
 πια ξεχάσει 
κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ
’ όποιον ρωτά 
ήταν μια λόξα νεανική μα τώρα 
έχει περάσει 

μα ο εαυτός μου μια βραδιά 
εμπρός μου θα υψωθεί
και λόγω ως ένας δικαστής στυγνός  
θα μου ζητήσει
κι αυτό το ανάξιο χέρι μου 
που τρέμει θα οπλιστεί
 θα σημαδέψει κι άφοβα 
τον φταίχτη θα χτυπήσει

κι εγώ που τόσο εποθησα 
μια μέρα να ταφω 
σε κάποια θάλασσα βαθιά 
στις μακρινές Ινδίες 
θα έχω ένα θάνατο κοινό 
και θλιβερό πολύ 
και μια κηδεία σαν τον πολλών 
ανθρώπων τις κηδείες

Ο Νίκος Καββαδίας
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Η 
περιφερειακή αστυνομία του 
Γιορκ απήγγειλε κατηγορίες σε 
έναν 64χρονο άνδρα και μια 
61χρονη γυναίκα σε σχέση με φε-

ρόμενες σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον 
δύο έφηβων κοριτσιών που χρονολογού-
νται πριν από περισσότερες από τρεις δε-
καετίες.
Η αστυνομία λέει ότι άρχισε να ερευνά τον 
περασμένο μήνα αφού μια γυναίκα εμφανί-
στηκε για να αναφέρει ότι είχε δεχτεί σεξου-
αλική επίθεση από δύο υπόπτους μεταξύ 
1987 και 1990, όταν ήταν μεταξύ 13 και 17 
ετών.
Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, μια 
δεύτερη γυναίκα εμφανίστηκε και ανέφερε 
στην αστυνομία ότι είχε δεχτεί σεξουαλική 
επίθεση από τον ίδιο άνδρα ύποπτο μεταξύ 
1992 και 1993, όταν ήταν 13 ετών.
Και τα δύο θύματα ήταν μέλη της εκκλησίας 

Banfield Memorial στην οποία παρευρέθη-
καν και οι ύποπτοι.
Ο Raymond Swash, ο οποίος κατείχε τη θέση 
του Εφημερίου Νέων και του Ηγέτη της Νεο-
λαίας στην εκκλησία στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες 
για σεξουαλική επίθεση, δύο κατηγορίες για 
σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρού ατόμου, 
σεξουαλική επαφή με άτομο κάτω των 14 
ετών. και σεξουαλική επαφή με άτομο ηλι-
κίας μεταξύ 14 και 15 ετών.
Η Sandra Swash αντιμετωπίζει κατηγορίες 
για σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική 
εκμετάλλευση νεαρού ατόμου. Οι δυο τους 
συμμετείχαν επίσης σε πολλές εκκλησια-
στικές ομάδες στην περιοχή του York, στο 
Hamilton και στην περιοχή του Νιαγάρα. 
Παρακαλείται όποιος έχει πληροφορίες να 
επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Πρώην πάστορας νεαρών κατηγορήθηκε 
για σεξουαλική επίθεση σε 2 κορίτσια 
πριν από περισσότερα από 30 χρόνια

Σ
ε μια έκθεση που θα παρουσιαστεί 
στο διοικητικό συμβούλιο αργότε-
ρα αυτή την εβδομάδα, ο επικεφα-
λής της Επιτροπής Διέλευσης του 

Τορόντο (TTC) λέει ότι η επιβατική κίνηση 
εξακολουθεί να είναι λίγο πάνω από το μι-
σό από αυτό που ήταν πριν από την πανδη-
μία COVID-19.
Το TTC λέει ότι μέτρησε κάτι περισσότερο 
από έξι εκατομμύρια εβδομαδιαίες βόλτες 
όλο τον Μάιο.
Στη μηνιαία ειδοποίησή του, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος Rick Leary λέει ότι αυτό είναι 
μόνο το 61 τοις εκατό από αυτό που θα 
περίμενε η υπηρεσία μεταφορών πριν από 
την έναρξη της πανδημίας.
«Οι τάσεις των επιβατών και η ανάκαμψη 

συνεχίζουν να παρακολουθούνται στενά 
και αναμένουμε ότι τα έσοδα θα συνεχί-
σουν να αυξάνονται σε όλα τα modes», 
είπε ο Leary.
Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι μηνιαίες πωλή-
σεις εισιτηρίων είναι περίπου στο 40 τοις 
εκατό από ό,τι ήταν, ενώ οι συχνοί αναβά-
τες, που χρησιμοποιούν το σύστημα εννέα 
φορές την εβδομάδα ή περισσότερες, απο-
τελούν μόνο το 19 τοις εκατό της επιβατι-
κής κίνησης — από περίπου 32 τοις εκατό 
πριν.
Ο Leary σημειώνει ότι τα έσοδα από τα 
κιβώτια ναύλων μέχρι τον Μάιο ήταν 
σχεδόν 58 εκατομμύρια δολάρια υψη-
λότερα από το αναμενόμενο και η επιβα-
τική κίνηση αυξάνεται σταθερά κάθε μήνα 

Ο αριθμός επιβατών του TTC 
εξακολουθεί να είναι χαμηλός με τα 
βίαια περιστατικά να αυξάνονται

Η 
προσβολή από τον COVID-19 άλ-
λαξε ριζικά τη ζωή της Tracey 
Thompson. Έχουν περάσει περισ-
σότερα από δύο χρόνια από την αρ-

χική μόλυνση, αλλά τα συμπτώματά της εξα-
κολουθούν να υπαγορεύουν τις μέρες της, α-
φήνοντάς της βαριά κόπωση, αφαιρώντας της 
την ενέργεια και την ικανότητά της να εργαστεί.
Η Thompson, κάτοικος του Τορόντο στα 50 
της, λέει ότι η διαρκής ασθένεια και η έλλειψη 
ουσιαστικής οικονομικής υποστήριξης την 
οδήγησαν να ξεκινήσει τη διαδικασία αίτη-
σης για ιατρική βοήθεια στον θάνατο (MAiD), 
μια διαδικασία που έγινε για πρώτη φορά 
νόμιμη στον Καναδά το 2016. Μετά από 26 
μήνες χαμένου εισοδήματος από την έναρξη 
των συμπτωμάτων, χωρίς προβλέψιμη ικανό-
τητα εργασίας και απουσία υποστήριξης, η 
Thompson είπε ότι αναμένει να ξεμείνει από 
χρήματα σε περίπου πέντε μήνες.
«Οι επιλογές μου είναι βασικά να πεθάνω 
αργά και οδυνηρά ή γρήγορα. Αυτές είναι οι 
επιλογές που απομένουν», είπε.
Εκτός από τη σοβαρή κόπωση, η Thompson 
απαριθμεί μια σειρά από συμπτώματα που 
έχει αναπτύξει από μακροχρόνιο COVID: δεν 
μπορεί πλέον να διαβάζει βιβλία ή 
να γράφει περισσότερο από ένα 
Tweet. Η όρασή της συνήθως αρχί-
ζει να θολώνει κατά τη δύση του 
ηλίου. Της είναι δύσκολο να αφο-
μοιώσει το φαγητό. Η γεύση και 
η μυρωδιά της έχουν αλλοιωθεί. 
Μερικές μέρες, η ανταλλαγή οξυγό-
νου στους πνεύμονές της διακυβεύεται, καθι-
στώντας δύσκολη την αναπνοή. Ουλές σημα-
δεύουν την καρδιά της από το πρήξιμο που 
βίωσε από μυοκαρδίτιδα. Ένα χρόνο αφό-
του η Thompson αρρώστησε, η νομοθεσία 
MAiD αναθεωρήθηκε στον Καναδά. Προη-
γουμένως, μόνο εκείνοι των οποίων ο φυσι-
κός θάνατος ήταν εύλογα προβλέψιμος - 

αλλιώς γνωστοί ως ασθενείς Track One - μπο-
ρούσαν να υποβάλουν αίτηση για MAiD. Για 
παράδειγμα, ασθενείς με τελικές ασθένειες. 
Η νομοθεσία που τροποποιήθηκε τον Μάρ-
τιο του 2021 οδήγησε στη δημιουργία ενός 
ασθενούς Track Two. Τώρα, ένας Καναδός που 
υπομένει μια «ανυπόφορη» και «μη αναστρέ-
ψιμη» ασθένεια, ασθένεια ή αναπηρία που 
μπορεί να μην είναι κοντά στο φυσικό τέλος 
της ζωής του μπορεί επίσης να πληροί τις προ-
ϋποθέσεις για υποβοηθούμενο θάνατο. Τα πιο 
πρόσφατα δεδομένα του Health Canada δεί-

χνουν ότι 7.595 Καναδοί επέλεξαν θανάτους 
με ιατρική βοήθεια το 2020 – που αντιστοι-
χούν στο 2,5 τοις εκατό των θανάτων της 
χώρας. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση άνω του 
34 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Ωστόσο, το 2020, μόνο ασθενείς που 
είχαν εύλογα προβλέψιμο θάνατο ήταν επι-
λέξιμοι για MAiD. Έκτοτε, το δυναμικό των 
αιτούντων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Πριν η Thompson προσβληθεί από τον 
COVID-19, εργαζόταν ως σεφ στο Τορόντο. 
Η δουλειά της ήταν πολλές ώρες γεμάτες με 
γρήγορες αποφάσεις και σωματική κατα-
πόνηση. Τώρα, λέει ότι το να αποφασίσει 
αν θα σηκωθεί και να γεμίσει ένα ποτήρι 

με νερό μπορεί να ακινητοποιήσει τη 
μέρα της. Μέχρι στιγμής, η Thompson 
έχει ζητήσει την έγκριση ενός για-
τρού για το MAiD και περιμένει να 
ακούσει από έναν δεύτερο ειδικό. 

Για να ληφθεί υπόψη, ένας υπο-
ψήφιος χρειάζεται δύο ανεξάρτη-

τους γιατρούς ή νοσηλευτές για να επιβεβαι-
ώσουν ότι πληρούν τα κριτήρια. Αυτό συνο-
δεύεται από ένα γραπτό αίτημα για MAiD υπο-
γεγραμμένο από το άτομο που το υποβάλλει. 
Ο αιτών έχει προθεσμία μέχρι τη στιγμή 
πριν από τη διαδικασία για να ανακαλέσει τη 
συγκατάθεσή του. Τελικά, μόλις επιτευχθούν 
τα κριτήρια, η απόφαση είναι στα χέρια τους.

Γυναίκα από το Τορόντο που 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα 
λόγω μακροχρόνιου COVID αιτείται τη 
διαδικασία για θάνατο με ιατρική βοήθεια
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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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LIFE

Αλίσα Σμιντ: 
Με αποκαλυπτικό μπικίνι στις 
παραλίες του Μπαλί

Φορώντας ένα υπέροχο 
μαύρο μπικίνι, η Γερμανίδα 
δρομέας, Αλίσα Σμιντ, 
άφησε άφωνους τους 
θαυμαστές της, κόβοντας 
βόλτες στις υπέροχες 
παραλίες του Μπαλί.

Αν κρίνουμε από τις 
φωτογραφίες, η 23χρονη 
δικαίως θεωρείται «η πιο 
σέξι αθλήτρια στον κόσμο», 
ενώ για πολλούς διαθέτει 
τα πιο όμορφα πόδια του 
στίβου.

Ανεβάζοντας μία 
φωτογραφία από 
παλαιότερο ταξίδι της στο 
Μπαλί, όπου έκανε τις 
διακοπές της, η Γερμανίδα 
δρομέας απέδειξε ότι 
βρίσκεται σε τέλεια φόρμα. 
Η σχετική φωτογραφία 
με το μπικίνι ανέβηκε 
στο Instagram με την 
Γερμανίδα αθλήτρια 
να γράφει στη λεζάντα: 
«Ανυπομονώ να ξαναβρεθώ 
αύριο στον ήλιο».
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Ο 
Θανάσης Πα-
τριαρχέας, ο 
οποίος έπαιξε 
κομβικό ρόλο 

ως «Άγγελος» στη δρα-
ματική σειρά του Alpha 
«Σασμός», παίρνει με-
ταγραφή και «ταξιδεύ-
ει» στον ΣΚΑΪ με τη νέα 
σειρά «Άγρια γη». Τη φε-
τινή σεζόν είδαμε τον η-
θοποιό σε ένα δραματι-
κό φινάλε. Ο «γιατρός» 
του Σασμού δολοφονή-
θηκε και το έγκλημα πα-
ρέμεινε ανεξιχνίαστο, με 
σκοπό να αποκαλυφθεί ο 
πραγματικός δολοφόνος 
με την έλευση της νέας τη-
λεοπτικής σεζόν.   Για τον 
ηθοποιό, ο κύκλος που 
άνοιξε την προηγούμενη 
σεζόν έκλεισε με τον «θά-
νατό» του στην Άνω Πο-
ριά και μέσα από τον προ-
σωπικό του λογαριασμό 
στο Instagram ανακοίνω-
σε τα νέα επάγγελματικά 
του σχέδια.

Βίκυ Κάβουρα: Το 
καυτό τσιφτετέλι της 
έβαλε φωτιά

Φωτιά έβαλε για ακόμα μια φορά 
η Βίκυ Κάβουρα στο TikTok…
H ηθοποιός ανέβασε στον προ-
σωπικό της λογαριασμό ένα 
βίντεο στο οποίο χορεύει το 
«Σπίρτο και βενζίνη» της Μαρί-
νας Σάττι που είναι διασκευή του 
«Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο».
Η Βίκυ Κάβουρα χορεύει αισθησι-
ακά τσιφτετέλι φορώντας το μπι-
νίκι της.
Στο βίντεο εμφανίζεται και μια 
φίλη της για να δώσει στο φινάλε 
μία χιουμοριστική πινελιά.

Ηλίας Μπόγδανος: 
Aποχαιρετά το 
«X-Factor»

To δικό του «αντίο» στο X-Factor 
είπε ο Ηλίας Μπόγδανος. Ο γνω-
στός τραγουδιστής, που βρισκόταν 
στα backstage του μουσικού show 
θέλησε να αποχαιρετήσει τους 
συνεργάτες του και να μοιραστεί με 
το κοινό του τα συναισθήματα που 
έχει, τώρα που ο διαγωνισμός έριξε 
την αυλαία του. Φυσικά, έδωσε 
και τα συγχαρητήριά του στην 
Κατερίνα Λαζαρίδου, την παί-
κτρια από την ομάδα του Χρή-
στου Μάστορα, η οποία ανα-
δείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του 
X-Factor.

Η ηθοποιός, Μαρία Σολωμού, 
είναι ιδιαίτερα ενεργή σ τα 
social media και μάλιστα οι δια-
δικτυακοί της φίλοι απολαμβά-
νουν νa αλληλεπιδρούν με το 
περιεχόμενό της.
Η Μαρία Σολωμού είναι μια 
γυναίκα που ξεχωρίζει για τον 
δυναμικό της χαρακτήρα και το 
ταμπεραμέντο της ενώ ασχολεί-
ται παράλληλα με πολλά, τόσο 
στον επαγγελματικό τομέα, όσο 
και στην προσωπική της ζωή.

Σε αυτή τη σειρά θα δούμε 
τον «Άγγελο» του Σασμού 
από τη νέα σεζόν

Ιωάννα Τούνη: Η σέξι εμφάνιση 
στη Μύκονο που σχολιάστηκε 
έντονα

Η Μαρία Σολωμού… 
κολάζει με το μαύρο 
μπικίνι 

Η 
γνωστή ηθοποιός Ζέτα Δούκα «α-
νέβασε» τη θερμοκρασ ία σ το 
Instagram, καθώς δημοσίευσε δύο 
φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει 

με μαύρο μπικίνι.
Η ηθοποιός μαγνητίζει τα βλέμματα με την 
καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενώ καθοριστικό 
ρόλο έπαιξε η καλή της φίλη, Μαρία Ναυ-
πλιώτου, στις οποία αποδίδονται τα credits 
για τις εικόνες.

Η Ζέτα Δούκα αυτές τις ημέρες τις καλοκαι-
ρινές της διακοπές, Ωστόσο, δεν λησμονεί 
τους διαδικτυακούς της φίλους, τους οποίους 
«τροφοδοτεί» με δροσερά στιγμιότυπα από 
την καθημερινότητά της.
«Να ήταν καλοκαίρι όλη η ζωή μας…», 
έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα με την οποία 
συνόδευσε τις εικόνες.

Η Ζέτα Δούκα ποζάρει με μαγιό και 
μας «κόβει» την ανάσα

Σ
ε μια ανάρτηση από 
τις διακοπές της στη 
Μύκονο προχώρη-
σε η Ιωάννα Τούνη 

στον προσωπικό της λο-
γαριασμό στο Instagram, 
προκαλώντας φρενίτιδα 
στους ακολούθους της. Η 
γνωστή ινφλουένσερ είναι 
αρκετά ενεργή στα social 
media και μοιράζεται συ-
χνά στιγμές από την καθη-
μερινότητα της, με τους δι-
αδικτυακούς της φίλους. 
Στην ανάρτησή της, η Ιωάν-
να Τούνη φορά ένα αποκα-
λυπτικό outfit, το οποίο α-
ναδεικνύει το καλογυμνα-
σμένο της σώμα, ενώ έχει 
κάνει τα μαλλιά της ράστα, 
γεγονός που σχολιάστηκε 
έντονα από τους θαυμα-
στές της. Η ίδια ποζάρει με 
σέξι τρόπο, απολαμβάνο-
ντας τη βραδινή της έξοδο. 
Η καυτή εμφάνιση της Ιω-
άννας Τούνη απέσπασε πε-
ρισσότερα από 80 χιλιάδες 
likes στο Instagram.



LIFE 51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

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.

Ό
ταν πρόκειται για 
ελληνικούς προο-
ρισμούς, η Μύκο-
νος αποτελεί τον 

αγαπημένο των celebrities. 
Φέτος, πλήθος διασήμων έ-
χουν επιλέξει το νησί των Α-
νέμων για καλοκαιρινές δι-
ακοπές. Ανάμεσά τους και ο 
γιος του, Κλιντ Ίστγουντ, Σκοτ. 
Ο 36χρονος γιος του θρύλου 
του κινηματογράφου επισκέ-
φτηκε το νησί των Κυκλάδων, 
συνοδευόμενος από τη σύ-
ντροφό του και ειδικό ευεξί-
ας, Μάντι Σερβιέντε. Το ζευ-
γάρι παρέμεινε στο νησί για 
τρεις ημέρες και επέλεξε ένα 
από τα πολυτελέστερα ξενο-
δοχεία για τη διαμονή του. Η 
κάμερα του Mykonos Live TV 
τους εντόπισε στο beach bar 
του ξενοδοχείου. Οι δυο τους 
τράβηξαν όλα τα βλέμματα 
πάνω τους, καθώς αποτελούν 
ένα πολύ γοητευτικό ζευγά-
ρι. Το γυμνασμένο κορμί του 
Σκοτ Ίστγουντ δεν πέρασε α-
παρατήρητο στις γυναίκες 
που βρίσκονταν τριγύρω, ε-
νώ και η αγαπημένη του έγινε 
αντικείμενο θαυμασμού από 
τον ανδρικό πληθυσμό που 
απολάμβανε τις βουτιές του 
στη θάλασσα.

Σκοτ Ίστγουντ: Στη Μύκονο με τη 
σύντροφό του 

Τ
ην Ίμπιζα επέλε-
ξε η αδερφή του 
Νεϊμάρ, Ραφαέλα, 
για να περάσει τις 

καλοκαιρινές της διακο-
πές και δεν ξεχνά να κρα-
τά ενήμερους τους εκατομ-
μύρια θαυμαστές της στο 
Instagram. Με τις τελευταί-
ες αναρτήσεις της μάλιστα, 
η Βραζιλιάνα έβαλε φωτιά 
στην πλατφόρμα, δημοσι-
εύοντας φωτογραφίες της με 
μαγιό και σαπουνάδες από το 
τζακούζι του σκάφους.

Κιάρα Φεράνι: Ποζάρει γυμνή και 
«αναστατώνει» το Παρίσι

Η Έμιλι περιμένει στο σαλόνι Η Έμιλι περιμένει στο σαλόνι 
της χωρίς… ρούχατης χωρίς… ρούχα

Τ
ο πασίγνωστο μοντέλο, το οποίο 
πολλές φορές στο παρελθόν έ-
χει διαμαρτυρηθεί για το γεγονός 
πως την αντιμετώπισαν με σε-

ξισμό και πως την επέλεγαν σε αρκετές 
δουλειές για το σώμα της, ανήρτησε για 
ακόμα μια φορά μια ολόγυμνη φωτογρα-
φία της στο Instagram.
Κάποτε ήταν κάτι που το έκανε σε σχε-
δόν καθημερινή βάση. Η μητρότητα και 
τα επιχειρηματικά της πρότζεκτ, άλλαξαν 
αρκετά αυτή τη συνήθεια…
Έτσι, η Έμιλι Ρατακόφσκι ανέβασε στο 

προφίλ της στο Instagram μια φωτογρα-
φία όπου είναι ξαπλωμένη στο χαλί, στο 
σαλόνι του σπιτιού της, παρέα με τον 
σκύλο της, και δεν φοράει ούτε ρούχα, 
ούτε εσώρουχα.
Μάλιστα, το μοντέλο έχει πάρει την ίδια 
ακριβώς πόζα με τον σκύλο που έχουν 
με τον σύζυγό της και πιθανότατα είναι 
εκείνος που τους φωτογραφίζει.
Η φωτογραφία είναι τόσο εντυπωσιακή, 
ώστε να έχει ξεπεράσει τα δυο εκατομ-
μύρια likes.

Η αδερφή του Νεϊμάρ ποζάρει με 
μαγιό και σαπουνάδες σε τζακούζι 

σκάφους
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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



LIFE 53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com FUN

Ο Μάκης και η Σούλα είναι ένα ζευγάρι 10 
χρόνια παντρεμένο που τα πήγαινε πάντα 
πολύ καλά, μέχρι που ξαφνικά άρχισαν τα 
προβλήματα. 
Μια μέρα γυρίζει η Σούλα από τη δουλειά 
και βλέπει τη βρύση του μπάνιου χαλα-
σμένη.
Λέει λοιπόν στον Μάκη: 
«Μάκη μου θα πας να φτιάξεις τη βρύση 
που χάλασε;» «Βρε Σούλα, τόσα χρόνια 
παντρεμένοι με έχεις δει ποτέ να φτιάχνω 
καμιά βρύση;» Την επόμενη μέρα χαλάει 
μια πρίζα και ξαναλέει στον Μάκη: 
«Μάκη μου θα φτιάξεις την πρίζα;» 
«Βρε Σούλα, τόσα χρόνια με έχεις δει 
ποτέ να φτιάχνω πρίζες;» 
Περνάνε δύο μέρες και βλέπει η Σούλα 
ότι στάζει ο νεροχύτης, οπότε του ζητάει 
να τον φτιάξει και της απαντάει πάλι εκεί-
νος: «Βρε Σούλα, τόσα χρόνια με έχεις δει 
ποτέ να φτιάχνω νεροχύτες, βρύσες, πρί-
ζες ή οτιδήποτε;» 
Μετά από λίγες μέρες γυρίζει στο σπίτι ο 
Μάκης και τα βλέπει όλα διορθωμένα… 
«Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά, έφερες 
μάστορα;» της λέει «Όχι καλέ, τον Κώστα 
από δίπλα φώναξα που πιάνουν τα χέρια 
του και τα επισκεύσε όλα!» 
«Και πόσα σου πήρε;» «Τίποτα, με 
ρώτησε αν θέλω να του κάτσω ή αν προ-
τιμώ να του φτιάξω μουσακά…» 
«Πως; Κι εσύ τι έκανες;» «Βρε Μάκη, 

τόσα χρόνια με έχεις δει ποτέ να φτιάχνω 
μουσακά;»

Ένα ζευγάρι, χρόνια παντρεμένο, αντιμε-
τωπίζει μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας 
και αποφασίζει να πάει σε σύμβουλο 
γάμου. 
Έμαθαν για έναν πολύ καλό που βρίσκε-
ται κοντά τους και πάντα λύνει τα προ-
βλήματα των ζευγαριών, οπότε τον επέ-
λεξαν.
Ξεκινάει η συνεδρία και τους ρωτάει: «Τι 
πρόβλημα υπάρχει;» 
Ο άντρας σκύβει το κεφάλι και δεν 
μιλάει… 
Αντίθετα, η γυναίκα του αρχίζει να μιλάει 
ασταμάτητα για όλα τα προβλήματα τους 
χωρίς να βάλει γλώσσα μέσα. 
Μετά από κανένα μισάωρο, ο σύμβου-
λος γάμου την αρπάζει και της δίνει ένα 
παθιασμένο φιλί στο στόμα. 
Η γυναίκα μένει άφωνη για αρκετή ώρα 
και λέει ο σύμβουλος στον σύζυγο: 
«Τα βλέπετε; Αυτό θέλει η γυναίκα σας 
2-3 φορές τη βδομάδα κι όλα θα στρώ-
σουν!» 
«Ωραία!» λέει ο σύζυγος. 
«Μπορώ να σας την φέρνω κάθε Δευ-
τέρα, Τετάρτη και Παρασκευή;»

ΚΡΙΟΣ
Ξαναβρίσκετε τη φόρμα και τη ζωτικότητά 
σας. Οι μέρες αυτές ίσως φέρουν καθυ-
στερήσεις στην πραγματοποίηση των 
στόχων σας. Προσέξτε κάποιες παρεξηγή-
σεις με φίλους. Οι ισορροπίες είναι ευαί-
σθητες. Δυστυχώς είστε αναγκασμένοι να 
ζείτε κάτω από σκληρές συνθήκες!! Μην 
εμπλακείτε ποτέ σε καταστάσεις που θα 
σας στεναχωρήσουν.

ΤΑΥΡΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας απο-
δέχεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώ-
νει το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος 
είναι καλή για να προβάλετε τα προσόντα 
σας ή να διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορ-
φωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα 
λόγου ή εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαί-
τερα και θα αποφέρουν φήμη και χρήμα. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ως προς τα οικονομικά σας θα πρέπει να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχει 
μία τάση από τη μια μεριά σπατάλης και 
από την άλλη «απρόοπτα έξοδα». Χρει-
άζεται ιδιαίτερα προσοχή στο να αποφύ-
γετε τσακωμούς, ακόμα και ρήξεις που 
αφορούν χρήματα και εργασία. Ο 
εσωτερικός σας όμως κόσμος 
και γενικότερα η διάθεσή 
σας βελτιώνεται αισθητά. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή την περίοδο 
είναι απαραίτητο να 
μάθετε να ελέγχετε 
όλες τις ηθικές σας 
αδυναμίες. Τώρα, αντί 
να βασίζεστε στην εξω-
τερική σας εμφάνιση για 
να προσελκύσετε τους γύρω 
σας, χρησιμοποιήσετε περισ-
σότερο τη σοφία σας. Μάθατε πλέον να 
μπαίνετε στη θέση του άλλου και η εξαι-
ρετική γενναιόδωρη διάθεσή σας σας 
κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς. Τώρα σας 
δίνονται πολλές ευκαιρίες για να ανοι-
χθείτε οικονομικά.

ΛΕΩΝ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον 
χώρο εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν 
την ανασυγκρότηση των συμφερόντων 
σας και η εποχή σας εξυπηρετεί για να 
εφαρμόσετε μία νέα τακτική από εδώ και 
πέρα. Προσέξτε τη διάθεση και ενδεχομέ-
νως την υγεία σας. Δυστυχώς το διάστημα 
αυτό ευνοεί την υπερένταση, η οποία σας 
εμποδίζει να προοδεύσετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας, 
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή 
κι αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκειται 
να αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε 
εσείς αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει 
και σας κακοφαίνεται. Και δυστυχώς τις 
επόμενες μέρες ένα ς φίλος θα φροντί-
σει να σας πει όλη την αλήθεια για κάποιο 
θέμα σας που σας απασχολεί. 

ΖΥΓΟΣ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτη-
μένοι πάνω στα εργασιακά σας θέματα. 
Μόνο έτσι θα πετύχετε αυτό που θέλετε. 
Τακτοποιήστε τα οικογενειακά σας θέματα 
και μην αναβάλλετε συνέχεια για αύριο. 
Εάν δεν νιώθετε καλά μη διανοηθείτε να 
προβείτε σε επαγγελματικές συζητήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μια μετάθεση σε άλλο τόπο, μια αλλαγή 
πόστου και γενικά μια σημαντική μετακί-
νηση θα σας συναρπάσει. Δεν αποκλεί-
εται να μετακομίσετε για επαγγελματι-
κούς λόγους ακόμα και στο εξωτερικό. Τα 
έσοδά σας θα αυξηθούν ειδικά εάν ταξι-
δεύετε ή μετακινείστε συχνά για επαγγελ-
ματικούς λόγους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη την κατά γενική ομο-
λογία άβολη και περίεργη κατάσταση, 
όπου ενώ είστε γεμάτοι από ενέργεια, δεν 
έχετε που να την εκτονώσετε. Οι επιλογές 
σας δυστυχώς περιορίζονται ανάμεσα στο 
να βρείτε μία νέα ασχολία ή στο να έρθετε 
σε επαφή με φίλους που αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα για να τους βοηθήσετε. 

Οικονομικά μικρά προβλήματα θα 
παρουσιαστούν αλλά με λίγη 

προσοχή όλα θα φτιάξουν 
γρήγορα!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αυτή την περίοδο το 
μεγαλύτερο ενδια-
φέρον σας θα είναι 
σ τ ρ α μμ έ ν ο  σ τ ο ν 

οικονομικό τομέα. 
Όμως, λίγο αργότερα 

θα μπείτε σε μία δια-
φορετική φάση αντίλη-

ψης τόσο για τα καθημερινά 
σας ζητήματα, όσο και για τη θέση που 

παίρνετε απέναντι στα οικονομικά σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή 
να κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα 
κάντε την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε 
προς τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε 
το μέλλον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις 
σας και κάντε τις σωστές επιλογές, για να 
κάνετε ένα βήμα μπροστά κι όχι πισωγυ-
ρίσματα στο παρελθόν. Φροντίστε να ανα-
καλύψετε τη διαφορά ανάμεσα στην επι-
θετικότητα και την υποχωρητικότητα, γιατί 
όσο κι αν πιστεύετε το αντίθετο η καθημε-
ρινότητα θα σας διαψεύσει.

ΙΧΘΕΙΣ
Οι αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο 
είναι αισθητές και αυτό θα καλυτερεύσει 
κατά πολύ τη διάθεσή σας. Την περίοδο 
αυτή η εκκαθάριση των οικονομικών σας 
προβλημάτων θα προχωρήσει με ταχύ-
τατους ρυθμούς. Ξεγλιστρήστε με διπλω-
ματία, από μία συζήτηση που δεν θα σας 
βγάλει πουθενά. Βρείτε φίλους που θα 
σας κάνουν να ξεχαστείτε και σταματή-
στε να αγχώνεστε ακόμη και για ανούσια 
πράγματα.
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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

Η Βουλή διακοσμημένη κατά την 
υποδοχήν του Βασιλέως

Πλατεία Συντάγματος

ΡΟΔΟΣ 31.03.1947. Από 
την τελετή παράδοσης της 

νήσου στις Ελληνικές 
Αρχές. «Κορίτσια της 

Ρόδουμε τοπικές στολές...»

Η κηδεία του Πρωθυπουργού Θ. 
Δηλιγιάννη. Ο Δηλιγιάννης ήταν 

πολέμιος των χαρτοπαικτικών λεσχών 
οι οποίες ήταν μάστιγα για την εποχή. 
Δολοφονήθηκε στις 31 Μαΐου 1905 
στις σκάλες της Βουλής, ολίγον προ 

της 5 μ.μ από τον διαβόητο 
χαρτοπαίκτη και μόνιμο θαμώνα 
χαρτοπαικτικών λεσχών Αντώνη 

Γερακάρη

ΕΛΛΑΔΑ 1945 
Πένθος. 

Φωτογραφία 
μητέρας και παιδιών

Ο λήσταρχος Θωμάς Καντάρας 
(ή Γκαντάρας) επικαλούμενος 
και ως «Μαύρος Λήσταρχος»

Αιδηψός - Ο μαγευτικός 
κήπος Ξενοδοχείου 

Αίγλη

Το Ιλίου Μέλαθρον, γνωστό και ως Μέγαρο 
Σλήμαν είναι νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο 

της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου.

Κέρκυρα , στο 
Κανόνι
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Η Σαμοθράκη είναι ένα πανέμορφο 
νησί του Βορείου Αιγαίου. Είναι 
γνωστή για την άγρια φυσική 
ομορφιά, τα παραδεισένια 
καταπράσινα τοπία, τις βάθρες και 
τη μυστηριακή της ατμόσφαιρα. 
Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες 
για τις διακοπές στη Σαμοθράκη, τις 
παραλίες, το φαγητό, τα αξιοθέατα 
και τα δρομολόγια πλοίων για το 
νησί

Η 
Σαμοθράκη είναι ένα αρκετά 
μεγάλο νησί του Θρακικού Πέ-
λαγους. Ξεχωρίζει για το άγριο 
παρθένο φυσικό τοπίο και την 

πυκνή της βλάστηση, που σπάνια συνα-
ντάται σε ελληνικά νησιά. Διακοπές στη 
Σαμοθράκη σημαίνει βόλτες στη φύση, 
επαφή με έναν πιο απλό τρόπο ζωής και 
απόλυτη χαλάρωση. Το νησί συνδυάζει 
μοναδικά βουνό και θάλασσα, με τις υπέ-
ροχες παραλίες του και το όρος Σάος που 
στέκει στο κέντρο του και φτάνει τα 1.600 
μέτρα. Η ορεινή Σαμοθράκη θα σε μαγέ-
ψει με τα εντυπωσιακά της τοπία, γεμάτα 
καταρράκτες, ποτάμια, πηγές, φαράγγια, 
βάθρες, μονοπάτια για πεζοπορία και πε-
ριοχές για ορειβασία. 
Η Χώρα του νησιού είναι χτισμένη αμφι-
θεατρικά μέσα στα δέντρα στην πλαγιά 
του όρους Σάος. Μια βόλτα στα γραφικά 
σοκάκια αυτού του παραδοσιακού οικι-
σμού θα σε γοητεύσει. Τα Θέρμα (ή Λου-
τρά) είναι, επίσης, must για τις διακοπές 
σου στο νησί. Εκεί μπορείς να κάνεις ιαμα-
τικά λουτρά, αλλά και βουτιές στη διά-
σημη Γριά Βάθρα. Από τα Θέρμα ξεκινούν 
και οι διαδρομές για το όρος Σάος. 

Η χώρα της Σαμοθράκης
Η χώρα είναι ο κατεξοχήν παραδοσιακός 
οικισμος του νησιου και είναι χτισμένη 
στο βουνό Σάος σε υψόμετρο περίπου 
300 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασ-
σας. Αξίζει να περπατήσετε στα όμορφα 
σοκάκια της, να χαζέψετε στα μικρά μαγα-
ζάκια με τα κεραμικά και τα τουριστικά 
είδη και να απολαύσετε τον καφέ σας στην 
πλατεία της χώρας με πολύ ωραία θέα 
προς το Αιγαίο Πέλαγος. Επίσης στην περι-
οχή θα βρείτε όμορφες παραδοσιακές 
ταβέρνες για φαγητό και για πιο αργά για 
ποτό. Ακόμη αξίζει να επισκεφθείτε μέρος 
του οχυρού των “Γκατιλούζι” το οπόιο 
σώζεται εως και σήμερα, την παμπάλαια 
και πολύ όμορφη εκκλησία της “Κοίμη-
σης της Θεοτόκου” που χρονολογείται το 
γύρω στο 1875, και το Λαογραφικό Μου-
σείο. Εάν βρίσκεσται στην Χώρα το πρωί, 
μπορείτε να περάσετε από τον παραδο-
σιακό φούρνο που ψήνει τα αρτοπαρα-
σκευάσματα του σε φούρνο με ξύλα και να 
προμηθευτείτε ότι σας κάνει όρεξη.

Θέρμα
Πρόκειται για ένα καταπράσινο οικισμό, 
περίπου 8 χιλιόμετρα από την Καμαριώ-
τισσα. Βρίσκεται σε ένα όμορφο τοπίο με 
πολλά πλατάνια, με βασικό χαρακτηρι-

στικό της περιοχής οι φυσικές της πηγές 
οι οποίες προσφέρονται για ιαματικά 
λουτρά. Το χωρίο είναι η αφετηρία για το 
μονοπάτι που καταλήγει στου πολύ γνω-
στούς καταρράκτες της Γριάς Βάθρας. Στην 
πλατεία του χωριού, θα βρείτε ταβέρνες, 
εστιατόρια και καταστήματα mini market 
για τα καθημερινά σας ψώνια.

Καμαριώτισσα
Το χωριό της Καμαριώτισσας, βρίσκε-
ται στο δυτικότερο άκρο του νησιού, 
είναι το κεντρικό λιμάνι του νησιού και 
εξ’αιτίας αυτού το χωριό με την περισσό-
τερη κίνηση στο νησί της Σαμοθράκης. Η 
Καμαριώτισσα οφείλει το όνομά της στην 
εκκλησία της «Παναγίας της Καμάρας» και 
στο ομώνυμο εικόνισμα που φυλάσσε-
ται εκεί. Στο χωριό αυτό θα βρείτε πολλές 
παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια και 
καφετέριες, πρακτορεία για να αγοράσετε 
εφημερίδες και περιοδικά, τράπεζες, πρα-
κτορεία ταξιδίων και άλλα καταστήματα 
που δύσκολα θα βρείτε σε άλλο σημείο 
του νησιού.

Παραλίες
Παρόλο που οι παραλίες της Σαμοθρά-
κης δεν είναι τόσο γνωστές όσο οι βάθρες 
της, δεν στερούνται φυσικής ομορφιάς. 
Σε αρκετές καταλήγουν καταρράκτες ή χεί-
μαρροι και όλες έχουν πεντακάθαρα κρυ-
στάλλινα νερά! Κάποιες από τις ωραιότε-
ρες παραλίες της Σαμοθράκης είναι:
Βάτος: Μία από τις πιο εντυπωσιακές 
παραλίες του νησιού. Περιβάλλεται από 
ψηλούς βράχους και είναι μεγάλη, με 
λευκή ψιλή άμμο, σμαραγδένια νερά και 
δέντρα. Προσεγγίζεται μόνο με καραβάκι.
Παχιά Άμμος: Η πιο πολυσύχναστη παρα-
λία της Σαμοθράκης. Η χρυσή άμμος, τα 
τιρκουάζ νερά και η πυκνή βλάστηση 
θυμίζουν μέρη εξωτικά. Η παραλία διαθέ-
τει ομπρέλες, ξαπλώστρες, εστιατόριο και 
beach bar και είναι προσβάσιμη οδικώς.
Κήποι: Ήσυχη, ερημική παραλία με 
σκούρα γκρίζα βότσαλα, γαλάζια νερά 

και υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Είναι η μεγα-
λύτερη του νησιού και πλαισιώνεται από 
βράχια.
Πύργος του Φονιά: Χαρακτηριστικό της 
παραλίας είναι τα ερείπια ενός μεσαιω-
νικού πύργου. Έχει γκρίζα βότσαλα και 
καταγάλανα νερά, ενώ εκεί εκβάλλουν τα 
νερά του Φονιά, του πιο γνωστού χειμάρ-
ρου της Σαμοθράκης.
Θέρμα: Η παραλία του ομώνυμου οικι-
σμού. Είναι οργανωμένη και έχει βότσαλα 
και πεντακάθαρα δροσερά νερά.
Γυαλί: Πήρε το όνομά της από τα διαυγή, 
κρυστάλλινα νερά της. Έχει λευκά βότσαλα 
και είναι προσβάσιμη με καραβάκι.

Βάθρες του Φονιά
Για τις βάθρες του «Φονιά», θα πρέπει να 
συνεχίσετε περίπου 1 χιλιόμετρο ανα-
τολικά μετά τον οικισμό Θέρμα και στο 
σημείο που ο δρόμος τέμνει το ρέμα του 
Φονιά, υπάρχει χώρος στάθμευσης οχη-
μάτων. Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθή-
σετε το μονοπάτι, παράλληλα με το ρέμα 
του «Φονιά», μία πολύ ωραία διαδρομή 
μέσα σε ένα δάσος από πλατάνια. Η δια-
δρομή μέχρι την πρώτη βάθρα είναι η πιο 
προσβάσιμη, διαρκεί περίπου 30 με 45 
λεπτά και στο τέλος θα συναντήσετε τον 
ομώνυμο καταρράκτη που φτάνει σε ύψος 
τα 15 μέτρα. Εκεί μπορείτε να απολαύ-
σετε κρύο έως πολύ κρύο μπάνιο, αλλά 
και φυσικό ντους – μασάζ από το ορμη-
τικό νερό του καταρράκτη που πέφτει στο 
σώμα σας. Σαμοθράκη Βάθρες Του Φονιά 
fonias defteri Samothraki greektrips.
grΜπορείτε επίσης από αυτό το σημείο 
να συνεχίσετε την ανάβαση προς τον επό-
μενο καταρράκτη και τις επόμενες βάθρες 
όπου τα νερά γίνονται όλο και πιό κρύα. 
Η διαδρομή έχει ευδιάκριτη σήμανση και 
αν και είναι λίγο κουραστική θα αποζημι-
ωθείτε καθως θα συναντήσετε ένα πανέ-
μορφο τοπίο και το μπάνιο στις βάθρες 
είναι πολύ απολαυστικό. Βέβαια, χρειά-
ζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και 
συγκεντρωμένοι στη δρόμο σας, καθώς 

είναι αρκετά κακοτράχαλος. Γι’ αυτό τον 
λόγο θα σας συνηστουσαμε να φορέστε 
παπούτσια που προστατεύουν τα δάχτυλα 
σας και είναι αναπαυτικά.

Παλιόπολη
Στην Παλιόπολη στεγάζεται το Αρχαιολο-
γικό μουσείο της Σαμοθράκης.Το Αρχαι-
ολογικό μουσείο, φιλοξενούνται αρχαι-
ολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως 
κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές που 
ξεκίνησε η Αμερικανική Αρχαιολογική 
Σχολή το 1938, όπως αυτά από το Ιερό 
των Μεγάλων Θεών. Στο μουσείο φυλάσ-
σονται πλήθος από χρηστικά αντικείμενα, 
κοσμήματα, αγάλματα, μετώπες από κτί-
σματα. Επίσης, υπάρχει κι ένα αντίγραφο 
του ακέφαλου αγάλματος της Νίκης της 
Σαμοθράκης εξίσου εντυπωσιακό με το 
πρωτότυπο, καθώς το πρωτότυπο στεγά-
ζεται στο μουσείο του Λούβρου στη Γαλ-
λία.Επίσης μπορείτε να δείτε και το Ιερό 
των Μεγάλων Θεών, έναν από τους σημα-
ντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Ελλάδας,που ιδρύθηκε από τους Αιο-
λείς αποίκους του νησιού και ήταν αφι-
ερωμένο στην λατρεία και την τέλεση 
των Μυστηρίων των Μεγάλων Θεών. 
Στο χώρο του Ιερού βρέθηκε το 1863, 
το άγαλμα της πολύ διάσημης φτερωτής 
Νίκης της Σαμοθράκης, που σήμερα είναι 
ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα στο 
μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Καταρράκτης Κρεμαστού
Ο εντυπωσιακός καταρράκτης του Κρε-
μαστού που καταλήγει στη θάλασσα, βρί-
σκεται κοντά στην πανέμορφη παραλία 
του Βάτου. Είναι ο μεγαλύτερος καταρρά-
κτης της Μεσογείου και πέφτει από ύψος 
83 μέτρων μέσα στη θάλασσα. Ο μοναδι-
κός τρόπος προσέγγισης του εντυπωσια-
κού αυτού καταρράκτη είναι με το εκδρο-
μικό πλοιάριο, που κάνουν το γύρω του 
νησιού. Ακόμη, το φαράγγι του Κρεμα-
στού αποτελεί ένα απ’ τα πιο συναρπα-
στικά σημεία του νησιού για canyoning.

Σαμοθράκη: Ταξίδι στο όνειρο



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Ο Ιδρυτής της Φιλαρμονικής 
Λεχαινών Ηλείας, ήταν 
έμπορος με καταγωγή από τη 
Γορτυνία, που παντρεύτηκε 
στα Λεχαινά και έζησε εκεί 
όλα του τα χρόνια. 

Ο 
Γεώργιος Κατσούφης πέ-
θανε σε βαθιά γεράμα-
τα, έχοντας την ευτυχία 
να βλέπει και να θαυμά-

ζει το δημιούργημά του, τη Φιλαρ-
μονική Λεχαινών, για περισσότερο 
από πενήντα χρόνια.
Ο έμπορος Γεώργιος Κατσούφης 
είχε τέτοιο πάθος για το Σύλλογο 
και τη μουσική που όπως λέγεται, 
«υποχρέωνε» όλους τους προμη-
θευτές του, να πληρώνουν συν-
δρομή για τη φιλαρμονική αφαι-
ρώντας χρήματα από τις παραγγε-
λίες που ο ίδιος τους έκανε, απο-
δίδοντας τα χρήματα στο Σύλλογο 
για να καλύπτονται οι ανάγκες της 
Φιλαρμονικής .
Η Φιλαρμονική Λεχαινών, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή 
των Λεχαινιτών και των κατοίκων 
της ευρύτερης περιοχής, αφού 
τους συνοδεύει για 90 χρόνια σε 
όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 
Επιπλέον, αποτελεί για τους μου-
σικούς της τον προθάλαμο για την 
επαγγελματική καταξίωση πολ-
λών δεδομένου ότι, τα τελευταία 

χρόνια αρκετοί από αυτούς έχουν 
απορροφηθεί επαγγελματικά σε 
μπάντες του Στρατού, των Σωμά-
των Ασφαλείας καθώς και σε μπά-
ντες διαφόρων άλλων μεγάλων 
Πόλεων.
Αυτή τη στιγμή την Φιλαρμονική 
Λεχαινών απαρτίζουν 60 καταρτι-
σμένοι μουσικοί και περίπου 50 
μαθητές, ενώ η συμμετοχή της με 
εμφανίσεις σε Πανελλαδικό επί-
πεδο είναι συνεχής και εντυπω-
σιακή. Ιδιαίτερης αναφοράς χρή-
ζουν οι εμφανίσεις της στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, στο Μεσο-

λόγγι, στην Κόνιτσα, στην Κεφα-
λονιά, στο Αιτωλικό, στην Πάτρα, 
στον Πύργο, στους Φιλιάτες και 
Αρχαία Ολυμπία.
Από το 2016 την Καλλιτεχνική Διεύ-
θυνση έχει αναλάβει ο Αρχιμουσι-
κός Ευρυσθένης Χατζηγιάννης.
Από τη Φιλαρμονική Λεχαινών 
έχουν περάσει πολλοί και άξιοι 
αρχιμουσικοί, αυτοί όμως που 
άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στα 
μουσικά ιδεώδη του τόπου, ήταν 
ο Παναγιώτης Ζωιτσούδης, που 
υπήρξε Αρχιμουσικός για 28 χρό-
νια, ο πρόωρα χαμένος Χαράλα-

μπος Κλάδης, που αναμόρφωσε 
και έθεσε σε επαγγελματική βάση 
τη Φιλαρμονική και ο  Αρχιμουσι-
κός Διονύσιος Χριστόπουλος, που 
ανέλαβε το 2005 τη Φιλαρμονική  
και συνέχισε επάξια το έργο του 
μέχρι το 2011.
Η Φιλαρμονική Λεχαινών μετά 
από πολλές δεκαετίες περιπλα-
νήσεων θα αποκτήσει δική της 
στέγη, αφού ο Δήμος Ανδραβί-
δας Κυλλήνης της παραχωρεί μια 
μεγάλη αίθουσα 360 τετραγωνι-
κών μέτρων στο κτίριο του Α.Σ.Ο. 
στα Λεχαινά.

T
o ταξίδι της στα γαλάζια νερά του Αι-
γαίου συνεχίζει η έκθεση με κειμήλια 
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου α-
πό τον ναυτικό Αγώνα κατά την Επανά-

σταση του 1821. Η «EΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: η 
πλωτή έκθεση» εντάσσεται στο πλαίσιο επε-
τειακών δράσεων για τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση και συνδιοργανώνεται από την 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά-
δος, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» 
και την Τράπεζα Πειραιώς.
Η έκθεση φιλοξενείται στο εκπαιδευτικό ιστι-
οφόρο «Μάνια» του Ναυτικού Λυκείου «Τσά-
κος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπου-
δών» (TEENS). Κειμήλια όπως ο Σταυρός του 
Μιαούλη, επαναστατικές σημαίες, ναυτικά 
όργανα και όπλα, ημερολόγια και σηματο-
λόγια πλοίων του Αγώνα, ταξιδεύουν στο 
Αιγαίο από τις 26 Ιουνίου, καταλήγοντας στον 
Πειραιά στις 31 Ιουλίου 2022.
Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 το ιστιοφόρο 
“Μάνια” κατέπλευσε στο παλιό λιμάνι 
Λήμνου. Την επόμενη ημέρα ξεναγήθηκε 
στην έκθεση ο Δήμαρχος του νησιού Δημή-
τριος Μαρινάκης. Την έκθεση επισκέφθη-
καν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 

Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου κ. Ιερόθεος, ο 
Έπαρχος Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου Άγγε-
λος Βλάττας.
Στο πλαίσιο της παραμονής του σκάφους στη 
Λήμνο, πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ στο 
Παλαιό Λιμάνι της Μύρινας έμπροσθεν του 
Δημαρχείου, εκδήλωση την οποία τίμησαν 
με την παρουσία τους ο ιδρυτής του Κοινω-
φελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» καπε-
τάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος, ο Υποδιοικητής 

Ταξιαρχίας 98 ΣΔΙ Συνταγματάρχης πεζικού 
κ. Σπυρίδων Παπαθανασίου, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου 
κ. Ευάγγελος Χριστοφιδέλλης, η Πρόε-
δρος της Κοινότητας Μύρινας κ. Παρασκευή 
Μοσχάκη, η Πρόεδρος του Παλλημνιακού 
Ταμείου κ. Χριστίνα Σακαρίκου, εκπρόσω-
ποι των εκκλησιαστικών, στρατιωτικών, λιμε-
νικών, αυτοδιοικητικών και λοιπών φορέων 
καθώς και πολλοί πολίτες.

Κουφονήσια: Το 
Φεστιβάλ Κλασικής 
Μουσικής ανοίγει 
τις πύλες του 

Σπουδαίους μουσικούς από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό θα 
φιλοξενήσει το φετινό Φεστι-
βάλ Κλασικής Μουσικής Κου-
φονησίων, που διοργανώνεται 
για έβδομη συνεχή χρονιά, από 
τις 15 Ιουλίου έως τις 8 Αυγού-
στου, στο προαύλιο της Οικίας 
Μιχαηλίδου, στο Άνω Κουφο-
νήσι.
Στους δύσκολους και αχαρτο-
γράφητους καιρούς που δια-
νύει η κοινωνία μέσα από αλλε-
πάλληλες κρίσεις, το Φεστιβάλ 
αποσκοπεί μέσω της θεματικής 
του, στην ανάδειξη της αισιοδο-
ξίας ως κυρίαρχο συναίσθημα 
που πλαισιώνει κάθε αντιξοό-
τητα, αποτελώντας αποκούμπι 
και παράλληλα πόλο ανθρωπι-
σμού, έμπνευσης κι ελπίδας.
Αυτό το πνεύμα διέπει το φετινό 
πρόγραμμα το οποίο φέρει 
την υπογραφή του ιδρυτή και 
καλλιτεχνικού διευθυντή του 
φεστιβάλ, μαέστρου και πια-
νίστα, Κορνήλιου Μιχαηλίδη. 
Περιλαμβάνει πέντε μοναδικές 
συναυλίες με δεκατρείς σπου-
δαίους καλλιτέχνες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως 
οι Nicolas Baldeyrou (κλαρι-
νέτo), Laurent Wagschal (πιάνο), 
Maximilian Hornung (βιολο-
ντσέλο), Sara Christian (βιολί), 
Hisako Kawamura (πιάνο), 
Βασίλης Βαρβαρέσος (πιάνο), 
Marlis Petersen (σοπράνο) και 
Stephan Matthias Lademann 
(πιάνο).
Ξεχωριστή τιμή για το Φεστι-
βάλ αποτελεί φέτος η συμ-
μετοχή ενός από τους κορυ-
φαίους βιολονίστες παγκο-
σμίως, του Ουκρανού Valeriy 
Sokolov, ο οποίος συμπράτ-
τει με τρεις ακόμα μουσικούς, 
τον Ουκρανό Aleksey Shadrin 
(βιολοντσέλο), την Ολλανδή 
Hawijch Elders (βιολί), τον δια-
κεκριμένο Έλληνα μουσικό Ηλία 
Λιβιεράτο (βιόλα), και τον Καλ-
λιτεχνικό Διευθυντή του φεστι-
βάλ, Κορνήλιο Μιχαηλίδη στο 
πιάνο, σε μια μοναδική συναυ-
λία, τα έσοδα της οποίας θα δια-
τεθούν υπέρ του ταμείου αρω-
γής «Ukrainian Emergency Art 
Fund» που στηρίζει Ουκρανούς 
καλλιτέχνες, οι οποίοι δοκιμά-
ζονται στη σκιά του πολέμου.

Φιλαρμονική Λεχαινών: Μια Φιλαρμονική με 90 χρόνια 
ιστορία… 

Συνεχίζει το ταξίδι της στα νησιά του Αιγαίου η 
πλωτή έκθεση «EΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21» 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
1ος προκριματικός γύρος του Champions 
League ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακό γνω-
ρίζει πλέον όλους τους πιθανούς αντιπάλους 
με τους οποίους θα μπει στην κλήρωση του 

3ου προκριματικού (2-3 Αυγούστου οι πρώτοι αγώνες, 
9-10 οι δεύτεροι) τη Δευτέρα (18/7).
Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα τοποθετηθούν στους ισχυ-
ρούς της κλήρωσης ως ζευγάρι με τη Μακάμπι Χάιφα 
και περιμένουν να δουν με ποιον αντίπαλο ή πιο ζευ-
γάρι θα τους φέρει αντιμέτωπους η κληρωτίδα. Ο Απόλ-
λων Λεμεσού είναι η μοναδική ομάδα που γνωρίζει από 
τώρα ότι θα βρίσκεται στους ανίσχυρους του 3ου προ-
κριματικού γύρου και στα υπόλοιπα πέντε μπαλάκια θα 
βρίσκονται ζευγάρια του 2ου προκριματικού (19-20 και 
26-27 τα παιχνίδια), που απαρτίζονται από τους νικητές 
του 1ου.
Την Τρίτη προκρίθηκαν σε αυτόν το γύρο οι 
Ελσίνκι από Φινλανδία, Ζάλγκιρίς Βίλ-
νιους από τη Λιθουανία, Γκαράμπαγ 
από το Αζερμπαϊτζάν, Σκούπι από 
τη Βόρεια Μακεδονία, Σέριφ από 
τη Μολδαβία, Ντουντελάνζ από το 
Λουξεμβούργο, Σάμροκ Ρόβερς από 
την Ιρλανδία, Μάλμε από τη Σουη-
δία και Λουντογκόρετς από τη Βουλ-
γαρία. Την Τετάρτη συμπλήρωσαν το 
παζλ οι Μπόντο Γκλιμτ από τη Νορβη-
γία, Μάριμπορ από τη Σλοβενία, Φερε-
ντσβάρος από την Ουγγαρία, Σλόβαν από τη 
Σλοβακία, Πιουνίκ από την Αρμενία και Λίνφιλντ 
από τη Βόρεια Ιρλανδία. Πρόκειται για πρωταθλήτριες 
στις χώρες τους, όμως δεν είναι όλες αντίπαλοι του Ολυ-
μπιακού, αφού Ελσίνκι, Γκαράμπαγ και Μάλμε θα είναι 
στους ισχυρούς μαζί του.

ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ Γ’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 
CHAMPIONS LEAGUE
Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) ή Σάμροκ (Ιρλανδία)
Μάριμπορ (Σλοβενία) ή Σέριφ (Μολδαβία)
Πιουνίκ (Αρμενία) ή Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)
Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) ή Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) ή Σλόβαν (Σλοβακία)
Τι συμβαίνει στη συνέχεια της διοργάνωσης
Αν ο Ολυμπιακός φτάσει μέχρι τα playoffs, συμπληρώ-
νει την τετράδα των ισχυρών του γύρου και θα έχει τέσ-
σερις πιθανούς αντιπάλους. Σε αυτόν τον γύρο μπαίνει η 

Τράμπζονσπορ ως πρωταθλήτρια Τουρκίας και ακόμα 
τρία ζευγάρια από τον 3ο προκριματικό. Η κλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου, με τα παιχνίδια να 
είναι προγραμματισμένα για 16-17 και 23-24 του μήνα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι στο Europa League αν 
ο Ολυμπιακός αποκλειστεί
Τη Δευτέρα, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε δύο κληρώ-
σεις. Εκτός από εκείνη του 3ου προκριματικού του 
Champions League, θα συμμετάσχει και σε εκείνη του 
3ου προκριματικού γύρου του Europa League (14:00, 
live SPORT24). Αυτό συμβαίνει διότι οι ηττημένοι του 
2ου προκριματικού του Champions League συνεχίζουν 
την πορεία τους στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της 
UEFA και πρέπει να γνωρίζουν τον αντίπαλό τους, ακόμα 

κι αν δεν θα έχουν διεξαχθεί ακόμα τα παιχνίδια 
τους στην κορυφαία διασυλλογική διορ-

γάνωση.
Οι ομάδες που αποκλείονται από το 
Champions League σχηματίζουν 
δικό τους ξεχωριστό μονοπάτι στα 
προκριματικά του Europa League, 
το μονοπάτι των πρωταθλητών. 
Στον 3ο προκριματικό θα συνεχί-
σουν οι 10 ομάδες που θα αποκλει-

στούν από το 2ο προκριματικό γύρο 
του Champions League και ο Ολυμπι-

ακός θα κληρωθεί ξανά ως ζευγάρι με 
τη Μακάμπι, με ένα άλλο ζευγάρι, χωρίς να 

υπάρχουν ισχυροί και ανίσχυροι στην κλήρωση 
(υπάρχει περιορισμός χώρας όμως).
Συνεπώς, πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα προ-
κριματικά του Europa League είναι τα υπόλοιπα εννέα 
ζευγάρια με τα οποία βρίσκεται στο 2ο προκριματικό του 
Champions League.

ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΥ ΣΤΟΝ Γ’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ EUROPA 
LEAGUE
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Σλόβαν (Σλοβακία)
Ντίναμο (Κροατία) - Σκούπι (Βόρεια Μακεδονία)
Γκαράμπαγ (Αζερμπαϊτζάν) - Ζυρίχη (Ελβετία)
Ελσίνκι (Φινλανδία) - Πλζεν (Τσεχία)
Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Ζάλγκιρις (Λιθουανία) - Μάλμε (Σουηδία)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Σάμροκ (Ιρλανδία)
Μάριμπορ (Σλοβενία) - Σέριφ (Μολδαβία)
Πιουνίκ (Αρμενία) - Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον τις έντεκα ομάδες που είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στην 
κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. 
Ποιοι οι πιθανοί αντίπαλοί του στο Europa League, αν αποκλειστεί απ’ τη Μακάμπι.

Champions League: Όλοι οι πιθανοί Champions League: Όλοι οι πιθανοί 
αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην 
κλήρωση για τον 3ο προκριματικόκλήρωση για τον 3ο προκριματικό

ΠΑΟΚ
Επίσημα στον Δικέφαλο ο 
Μπράντον Τόμας, κλείνει και 
τον Σοτέλδο

Ο μέσος από την Βενεζουέλα δεν θέλησε να απαντήσει στις ερω-
τήσεις για το μέλλον του στους δημοσιογράφους που τον περιμέ-
ναν μετά την χθεσινή προπόνηση της Τίγκρες.
Ο Σοτέλδο περιορίστηκε να υπογράψει αυτόγραφα για τους θαυ-
μαστές του μέσα από το αυτοκίνητο του, την ώρα που πάντως 

κάποιοι από αυτούς αναγνώρισαν στη θέση του συνοδηγού έναν από 
τους εκπροσώπους του.

Τα έχει βρει με την πλευρά του παίκτη
Ο 25χρονος έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στον 
ΠΑΟΚ, θέλοντας να κάνει το βήμα στην Ευρώπη και έχει απορρίψει τις 
προτάσεις που του έχουν κάνει ομάδες από την Βραζιλία.
Εκεί συνεχίζει να διατηρεί καλό όνομα από την περίοδο της θητείας 
του στη Σάντος και η Σάο Πάολο ήταν μια από τις ομάδες που ενδια-
φέρθηκαν για την απόκτησή του.
Η διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με την Τίγκρες βρίσκεται σε πολύ καλό 
σημείο και η συμφωνία φαίνεται να είναι θέμα χρόνου από την στιγμή 
που οι Μεξικάνοι, πιέζονται και χρονικά να αποδεσμευτούν από το 
συμβόλαιο του Σοτέλδο.
Είναι γνωστό και στον ΠΑΟΚ πως η Τίγκρες θέλει να απελευθερώσει 
μια θέση ξένου στο ρόστερ της – προκειμένου να ενισχύσει το κέντρο 
της άμυνας της- και αυτό είναι ένα από τα διαπραγματευτικά ατού του 
Δικεφάλου.

Η πρόταση του Δικεφάλου
Η πρόταση του ΠΑΟΚ άλλωστε δεν είναι μακριά από όσα ζητά ο 
Μαουρίτσιο Κουλέμπρο στις συζητήσεις του με τον Ζοζέ Μπότο.
Ο Δικέφαλος θα αναλάβει το σύνολο των αποδοχών του παίκτη, που 
εκτιμάται ότι φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ και μετά τον έναν χρόνο 
δανεισμού του θα μπορεί να αποκτήσει τα δικαιώματα του πληρώνο-
ντας περίπου 3 εκατομμύρια.
Η σημαντική λεπτομέρεια στη διαφαινόμενη συμφωνία των δυο ομά-
δων έχει να κάνει με το ύψος του «ενοικίου» του που θα πληρώσει ο 
ΠΑΟΚ και το οποίο θα αφαιρεθεί από το ρήτρα εξαγοράς των δικαιω-
μάτων του.

Κλίμα απαξίωσης στο Μεξικό
Την ώρα πάντως που ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται την απόκτηση του, 
στο Μεξικό έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα σχεδόν απαξίωσης του Γέφερ-
σον Σοτέλδο από τα τοπικά ΜΜΕ, με αφορμή κάποια πειθαρχικά παρα-
πτώματα του.
Οι Μεξικάνοι προβάλλουν την εξωαγωνιστική συμπεριφορά του παί-
κτη, που του έχει κοστίσει και τη θέση στα πλάνα του προπονητή της 
Τίγκρες.

Τον περιμένει ο Λουτσέσκου
Όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος για την επιλογή του Σοτέλδο. Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου, που είχε εξετάσει την περίπτωση του όταν βρισκό-
ταν στην Αλ Χιλάλ έχει εισηγηθεί θετικά.
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Ο 
πρόεδρος της Super League, Βαγ-
γέλης Μαρινάκης, απέστειλε θε-
σμικά επιστολή προς τον πρόε-
δρο της ΕΠΟ, Τάκη Μπαλτάκο, με 

την παράκληση της άμεσης ικανοποίησης 
μιας σειράς αιτημάτων που αφορούν τα οι-
κονομικά της Ομοσπονδίας, ενώ ζητάει και 
γραφείο στις εγκαταστάσεις της. Ο πρόε-
δρος της Super League, Βαγγέλης Μαρινά-
κης, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο 
της ΕΠΟ, Τάκη Μπαλτάκο, με την παράκλη-
ση της άμεσης ικανοποίησης μιας σειράς 
αιτημάτων που αφορούν τα οικο-
νομικά της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας, 
ενώ παράλληλα ζητά-
ει και γραφείο στις ε-
γκαταστάσεις της.
Ο κύριος Μαρινά-
κης ζητάει κατάλογο 
μισθοδοσίας προ-
σωπικού της ΕΠΟ, τα 
βιογραφικά των υπαλ-
λήλων και περιγραφή 
των καθηκόντων τους, 
τις βασικές συμβάσεις εξω-
τερικής συνεργασίας, τις χορηγι-
κές, διαφημιστικές ή λοιπές συναφείς συμ-
βάσεις τουλάχιστον των τελευταίων τριών 
ετών και λίστα των εισπράξεων από τις FIFA 
και UEFA το ίδιο διάστημα.

Αναλυτικά η επιστολή της Λίγκας 
στην ΕΠΟ:
«Ο πρόεδρος της Super League κ. Ευάγγε-
λος Μαρινάκης απέστειλε θεσμικά επιστολή 
προς τον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Τάκη Μπαλ-
τάκο, με την παράκληση της άμεσης ικανο-
ποίησης των κατωτέρω αιτημάτων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής 
έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια χθεσινής απόφασης του Δ.Σ. 

της Super League 1 και υπό την ιδιότητά μου 
ως B’ Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Ε.Π.Ο., παρακαλώ για τα κάτωθι:
(α) όπως μου παραχωρήσετε ένα χώρο γρα-
φείου εντός της κεντρικής εγκατάστασης 
γραφείων της Ε.Π.Ο. στο Πάρκο Γουδή.
(β) Όπως μου παραδώσετε αντίγραφα των 
εξής εγγράφων:
(β.1) Κατάλογο μισθοδοσίας προσωπικού 
της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση που έχουν δοθεί 
οικειοθελείς παροχές (bonuses), πέραν των 
συμβάσεων εργασίας, παρακαλώ να μου 

δοθεί επίσης σχετική λίστα. Επί-
σης στη λίστα μισθοδοσίας 

παρακαλώ να αναφέρονται 
και οι τυχόν μη χρηματι-
κές παροχές (λ.χ. χρήση 
αυτοκινήτων κ.λ.π.).
(β.2) Βιογραφικά των 
ως άνω υπαλλήλων, 
περιγραφή των καθη-
κόντων αυτών ( job 

descriptions) και εκθέ-
σεις αξιολόγησης αυτών 

τουλάχιστον των τριών (3) 
τελευταίων ετών. Επίσης, ανά-

λυση της διαδικασίας αξιολόγησης 
του προσωπικού.
(β.3) Τις βασικές συμβάσεις εξωτερικής 
συνεργασίας (παροχής υπηρεσιών) με τρίτα 
πρόσωπα, τα οποία παρέχουν κατά στα-
θερό και μόνιμο τρόπο υπηρεσίες προς την 
Ε.Π.Ο.
(β.4) Χορηγικές, διαφημιστικές ή λοι-
πές συναφείς συμβάσεις τουλάχιστον των 
τελευταίων τριών (3) ετών, σε ισχύ ή λήξα-
σες, εκ των οποίων η Ε.Π.Ο. εισπράττει ή 
εισέπραττε χρηματική ή / και άλλη παροχή.
(β.5) Λίστα των εισπράξεων της Ε.Π.Ο. από 
τις FIFA και UEFA των τελευταίων τριών (3) 
ετών.

Παρακαλώ για την άμεση ικανοποίηση των 
ανωτέρω αιτημάτων».

Θ
ετικά δείγματα γραφής για δεύ-
τερο σερί φιλικό έδειξε ο Πανα-
θηναϊκός ο οποίος ήταν εξαιρε-
τικός για τα δεδομένα της επο-

χής από το 20 έως το 60’ όπου σκόραρε 
έφτιαξε ευκαιρίες και έδειξε ωραία πράγ-
ματα στην επικράτηση επί της Αλ Ντουχα-
ΐλ με 1-0 με τον Αϊτόρ να πετυχαίνει το μο-
ναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ένα τέρμα 
το οποίο ήρθε μετά από εκτέλεση πέναλτι 
το οποίο κέρδισε ο Παλάσιος μετά από ω-
ραία προσπάθεια.
Ο Παναθηναϊκός που έπαιξε με ένα άκρως 
επιθετικό σχήμα και με ένα 4-2-3-1 στο 
πρώτο μέρος με τους Παλάσιος, Αϊτόρ, 
Καρλίτος και Ιωαννίδη στην ίδια ενδεκάδα 
μπήκε καλά στο παιχνίδι αλλά από το 20 
και μετά όταν ο Αϊτόρ άρχισε να μπαίνει 
περισσότερο προς τα μέσα και ο Γκάνεα 
πήρε όλη την πλευρά έγινε ακόμα καλύτε-
ρος και ουσιαστικά ήταν ο κυρίαρχος της 
αναμέτρησης έως και το 62’ όταν ο Γιοβά-
νιβιτς έβγαλε και τους τελευταίους παίκτες 
του από το αρχικό σχήμα.
Το τριφύλλι θα μπορούσε να ανοίξει το 
σκορ στο 4’ όταν οι Παλάσιος, Ιωννίδης 
βρέθηκε μέσα στην περιοχή σε θέση για 
σουτ αλλά το πρώτο κόντραρε αλλά το 
δεύτερο έφυγε πάνω από την εστία του 
Αλ Μπακρί.
Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους απεί-
λησαν στο 6’ όταν ο Ολούνγκα έγινε απο-
δέκτης της μπάλας έκανε το συρτό σουτ 
αλλά ο Λοντίγκιν με εξαιρετική επέμβαση 
απέκρουσε τη μπάλα. Επτά λεπτά αργό-
τερα ο ίδιος παίκτης έφυγε στην επίθεση 
από τα δεξιά προσπάθησε να πλασάρει 
τον Λοντίγκιν με τη μπάλα να περνάει 
πάνω από την εστία του.
Ο Παναθηναϊκός από το 15’ και μετά 
άρχισε να ανεβάζει την απόδοση του. Στο 
18’ αναπτύχθηκε υπέροχα με τον Καρλίτος 
να δίνει με τη μια στον Βαγιαννίδη αυτός 
έκανε την παράλληλη μπαλιά με τον Αϊτόρ 
όμως να κάνει τσαφ. Στο επόμενο λεπτό 
ήρθε η απάντηση των γηπεδούχων και 
πάλι με τον Ολούνγκα που και πάλι ήταν 
άστοχος.

ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΓΚΑΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑ-
ΘΗΝΑΪΚΟΣ
Στο 29’ ο Γκάνεα έκανε όμορφη ενέργεια 
από τα αριστερά μπήκε στην περιοχή 
γύρισε προς τον Καρλίτος ο οποίος έκανε 
το διαγώνιο σουτ από το ύψος του πέναλτι 

με τη μπάλα να φεύγει εκτός εστίας. 
Πέντε λεπτά αργότερα και πάλι ο Ρουμά-
νος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά με 
τον Αϊτόρ στο πρώτο δοκάρι να κάνει το 
πλασέ και να στέλνει τη μπάλα έξω.
Στο 42’ ο Παλάσιος από τα δεξιά πέρασε 
τον αντίπαλο του, μπήκε στην περιοχή, 
γύρισε προς τον Γκάνεα που είχε πατή-
σει περιοχή αλλά το πλασέ του Ρουμάνου 
κόντραρε πάνω στους παίκτες των γηπε-
δούχων.
Ο Αργεντινός στο επόμενο λεπτό μπήκε 
και πάλι από τα δεξιά, έκανε διπλή προ-
σπάθεια και κέρδισε το πέναλτι με τον 
Αϊτόρ να αναλαμβάνει την εκτέλεση του. 
Ο Ισπανός εξτρέμ με όμορφη εκτέλεση 
έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Αλ 
Μπακρί και διαμόρφωσε το 0-1 για τον 
Παναθηναϊκό.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο 
Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε έξι αλλαγές 
με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να έχει 
την υπεροχή και να είναι καλύτερος από 
τον αντίπαλο του. Είχε καλή κυκλοφορία, 
έβγαινε σωστά στην επίθεση και την ίδια 
ώρα δεν δεχόταν επιθέσεις από τον αντί-
παλο του. Στο 58’ μάλιστα θα μπορούσε 
να κάνει δύο τα τέρματα του όταν σε κόρ-
νερ του Αϊτόρ από τα αριστερά ο Σάρλια 
πήρε την πρώτη κεφαλιά με τον Παλάσιος 
να υποδέχεται τη μπάλα, έκανε το σουτ 
από το ύψος της μικρής περιοχής αλλά και 
πάλι η μπάλα κόντραρε στην άμυνα των 
γηπεδούχων.

ΕΠΕΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 63’ Η ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γιοβάνοβιτς 
προχώρησε σε ακόμη πέντε αλλαγές με 
τους Φρόκου, Σαρδέλη και Κρυπαράκο 
μεταξύ άλλων να μπαίνουν στο γήπεδο.
Από εκείνο το σημείο και μετά η από-
δοση του Παναθηναϊκού έπεσε με τους 
γηπεδούχους να φτιάχνουν περισσό-
τερες φάσεις και τον Μπρινιόλι να είναι 
αυτός που ουσιαστικά κράτησε το μηδέν 
στην άμυνα του τριφυλλιού. Αρχικά στο 
67’ ο Ιταλός βγήκε γρήγορα και έδιωξε 
τη μπάλα σε μια κάθετη πάσα προς τον 
Ολούνγκα. Το τριφύλλι θα μπορούσε να 
βρει ένα δεύτερο γκολ στο 80’ όταν ο 
Καμπετσής πίεσε, έκλεψε τη μπάλα αλλά 
την ώρα που έφτασε σε θέση βολής το 
πλασέ του δεν ήταν καλό και έστειλε τη 
μπάλα εκτός εστίας.

SUPER LEAGUE

Επιστολή Μαρινάκη στην 
ΕΠΟ: «Ζητάω τα οικονομικά 
σας στοιχεία και γραφείο στις 
εγκαταστάσεις σας»

Προετοιμασία

Αλ Ντουχαΐλ - Παναθηναϊκός 
0-1: Εξαιρετικός για 40 λεπτά
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Ευρωπαϊκό παίδων
Εσβησε 9 match ball και κέρδισε 3-2 
την Γερμανία η Εθνική!

Η Εθνική ομάδα των Παίδων έκανε τρομερή 
ανατροπή καθώς «έσβησε» 9 match ball της 
Γερμανίας στο 4ο και στο 5ο σετ πριν φτά-
σει στη νίκη με 3-2, στην 4η αγωνιστική της 
φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωτα-
θλήματος βόλεϊ και πλέον έχει ελπίδες για να 
διεκδικήσει μια θέση στο γκρουπ 5-8.
Η εκκίνηση της εθνικής στον αγώνα ήταν 
πολύ κακή και η απώλεια του πρώτου σετ 
(μείναμε χωρίς πόντο από μπλοκ και σερβίς 
ενώ κάναμε και 13 λάθη) με την εικόνα μας να 
αλλάζει άμεσα. Στο δεύτερο σετ ισοφαρίσαμε 
εύκολα σε 1-1 για να αρχίσει το πραγματικό 
ντέρμπι.
Στο τρίτο σετ αν και ξεφύγαμε με 4-7 και 8-12 
δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε τη διαφορά 
με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ 
μέχρι το 19-19. Εκεί όμως κάναμε μαζεμένα 
λάθη και η Γερμανία πήρε το προβάδισμα.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε 
αποφασισμένο να οδηγήσει το ματς στο τάι 
μπρέικ και έφτασε να προηγείται με 8-14, 
ωστόσο πάλι τα λάθη μας άλλαξαν την εικόνα 
με την Γερμανία να φτάνει σε τριπλό ματς 
μπολ. Δεν εκμεταλλεύτηκε όμως κανένα με 
την Ελλάδα να τρέχει σερί 0-4 για να ολοκλη-
ρώνει την απίστευτη ανατροπή κλείνοντας το 

σετ στο 30-32.
Δυστυχώς όμως στο τάι μπρέικ ξεκινήσαμε 
με ένα γρήγορο 3-0 από λάθη στην υποδοχή 
και ενώ είχαμε την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε 
στο 6-5 (χαμένη κόντρα μπάλα) αλλάξαμε 
γήπεδο και πάλι στο -3 (8-5).
Παρόλα αυτά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε 
8-8 και με κόντρα του Νανόπουλου να περά-
σουμε για πρώτη φορά μπροστά με 9-8 για 
να φτάσουμε στο +2 (9-11) με λάθος των Γερ-
μανών. Στην επόμενη φάση χάθηκε η ευκαι-
ρία για να αυξήσουμε τη διαφορά για να ισο-
φαρίσουν 12-12 οι Γερμανοί με λάθος στην 
υποδοχή και να προσπεράσουν 13-12 με 
μπλοκ, ενώ έφτασαν σε νέο ματς μπολ μετά 
από δικό μας χαμένο σερβίς (14-13).
Ο Τζάρας το έσβησε με πετυχημένη επίθεση, 
αλλά στην επόμενη φάση το γερμανικό λάθος 
στην υποδοχή πέρασε ανεκμετάλλευτο με τον 
Τζάρα να σβήνει (με μπλοκ) και το επόμενο 
ματς μπολ. Ο Ρούσος με επίθεση ισοφάρισε 
σε 16-16 και το λάθος των Γερμανών μετά την 
εξαιρετική μας άμυνα έφερε το πρώτο ελλη-
νικό ματς μπολ (16-17). Ο Γερμανός τεχνι-
κός πήρε τάιμ άουτ, αλλά με την επανέναρξη 
του αγώνα ο Φρέμπελ κάρφωσε άουτ με την 
ελληνική ομάδα να πανηγυρίζει τη νίκη!

Ο 
Μίλτος Τεντόγλου ενσαρκώνει 
τις μεγαλύτερες ελπίδες από την 
εθνική ομάδα για χρυσό μετάλ-
λιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

του Όρεγκον. Ο ολυμπιονίκης και πρωτα-
θλητής κόσμου στον κλειστό, ταξίδεψε στο 
Όρεγκον για να γίνει πρωταθλητής κόσμου 
και στον ανοικτό στίβο.
Το πρώτο απαραίτητο βήμα είναι ο προ-
κριματικός του αγωνίσματος, που θα γίνει 
το Σάββατο (16/7, 04:00, ώρα Ελλάδας). Το 
όριο πρόκρισης ορίστηκε στα 8.15μ., με 
τον προκριματικό να γίνεται σε δύο παράλ-
ληλα γκρουπ και τη συμμετοχή 32 συνολικά 
αθλητών.
Ο Τεντόγλου με τα 8.55μ. από τον τελικό 
του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλει-
στού στίβου στο Βελιγράδι έχει πετύχει 
την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. 
Οι 12 καλύτεροι θα προκριθούν για τον 
τελικό, που θα γίνει την Κυριακή (17/7, 
04:20μ ώρα Ελλάδας).

Οι Φραντζεσκάκης, Αναστασά-
κης και η Σκαρβέλη κυνηγούν την 
πρόκριση στη σφυροβολία
Στη μάχη πρόκρισης στους τελικούς της 
σφυροβολίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
του Όρεγκον μπαίνουν την Παρασκευή 
οι εκπρόσωποι του ελληνικού στίβου. Οι 
Χρήστος Φραντζεσκάκης και Μιχάλης Ανα-
στασάκης στους άνδρες, η Σταματία Σκαρ-
βέλη στις γυναίκες
Οι Χρήστος Φραντζεσκάκης και ο Μιχάλης 
Αναστασάκης ρίχνονται πρώτοι από ελλη-
νικής πλευράς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
του Όρεγκον .
Μετέχουν την Παρασκευή (15/7) στα δύο 
προκριματικά γκρουπ της σφυροβολίας 
ανδρών. Το όριο πρόκρισης ορίστηκε στα 
77.50μ., με 30 αθλητές να παίρνουν μέρος 
στον προκριματικό και οι 12 με τις καλύτε-
ρες επιδόσεις να προκρίνονται στον τελικό 
του αγωνίσματος, το Σάββατο (16/7, 22:00).
Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ανοίγει την 
αυλαία των ελληνικών συμμετοχών, μετέ-
χοντας στον 1ο προκριματικό όμιλο της 
σφυροβολίας (19:05, ώρα Ελλάδας). Ο 
22χρονος στη δεύτερη συμμετοχή του σε 
παγκόσμιο πρωτάθλημα, ταξίδεψε στις 
ΗΠΑ με την 9η επίδοση από τους συμμε-
τέχοντες. Στις 5 Ιουνίου σημείωσε ατομικό 
ρεκόρ στα 78.15μ., στο Χορζόφ, επίδοση 
που του δίνει την αισιοδοξία πως μπορεί 

να βγάλει τη βολή που θα τον στείλει στον 
τελικό.
Στο 2ο προκριματικό γκρουπ (20:30) θα 
πάρει μέρος ο Μιχάλης Αναστασάκης και 
θα επιδιώξει τη βολή που θα τον στεί-
λει στον τελικό. Ο 28χρονος πρωταθλη-
τής προέχεται από τραυματισμό, ωστόσο 
στη διάρκεια της σεζόν σημείωσε βολή 
στα 77.30μ, στο Φεστιβάλ Ρίψεων της Τρί-
πολης, που είναι η δεύτερη επίδοση της 
καριέρας του. Ο αθλητής του Αλέξανδρου 
Παπαδημητρίου στο προηγούμενο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα έχασε την 
πρόκριση στον τελικό για μια θέση, κατα-
λαμβάνοντας τη 13η θέση στην κατάταξη.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβά-
νει και τον προκριματικό στη σφυροβο-
λία γυναικών, με τη Σταματία Σκαρβέλη να 
μετέχει στο 2ο προκριματικό όμιλο (23:30, 
ώρα Ελλάδας).
Η 27χρονη πρωταθλήτρια στις 21 Μάη 
σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 71.43μ. στην 
Αριζόνα, με το όριο πρόκρισης στον τελικό 
να είναι στα 73.50μ. Μετέχουν συνολικά 
30 αθλήτριες, με τις 12 καλύτερες να προ-
κρίνονται για τον τελικό της Κυριακής (17/7, 
21:35, ώρα Ελλάδας).

Το όριο πρόκρισης για Στεφανί-
δη, Κυριακοπούλου και Πόλακ
Αρκετά υψηλό, όπως αναμενόταν, είναι το 
όριο πρόκρισης στον τελικό του επί κοντώ 
γυναικών. Οι διοργανωτές το όρισαν στα 
4.65μ., με τις Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλ 
Κυριακοπούλου και Ελένη Πόλακ να βρί-
σκονται ανάμεσα στις 30 αθλήτριες που θα 
πάρουν μέρος στον προκριματικό, που θα 
γίνει το Σάββατο (16/7, 03:20, ώρα Ελλά-
δας).
Η Κατερίνα Στεφανίδη, βρίσκεται στο Όρε-
γκον με φετινό ρεκόρ στα 4.65μ., άλμα που 
έβγαλε τον Απρίλιο στο Όστιν των ΗΠΑ. Η 
πρωταθλήτρια κόσμου του 2017, θα αγωνι-
στεί στο 2ο προκριματικό όμιλο.
Οι Κυριακοπούλου και Πόλακ έχουν φετινό 
ρεκόρ στα 4.50μ. και οι δυο το σημείωσαν 
πριν από τρεις εβδομάδες στο βαλκανικό 
πρωτάθλημα στην Κραϊόβα. Θα πάρουν 
μέρος στον 1ο προκριματικό όμιλο και 
θα επιδιώξουν άλμα πάνω από τα 4.50μ. 
και να διεκδικήσουν την πρόκριση, καθώς 
συνήθως η πρόκριση κρίνεται σε χαμηλό-
τερα ύψη. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 
(18/7, 03:27, ώρα Ελλάδας).

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Το όριο πρόκρισης για Τεντόγλου 
στον τελικό του μήκους



64 15 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά



6515 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

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! 

Ο 
Ηρακλής προχωρήσε στην επι-
σημοποίηση της μεταγραφής του 
Βασίλη Βιτλή ολοκληρώνοντας 
μία κίνηση με... άρωμα Super 

League.
Ο «γηραιός» έκανε κάτοικο Θεσσαλονίκης 
τον 28χρονο Έλληνα αριστερό μπακ απο-
κτώντας τον ως ελεύθερο από τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης. Ο Βασίλης Βιτλής υπέγραψε 
διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρα-
κλή.

Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Μάρκο 
Βελλίδη
Στον Ηρακλή για τα επόμενα δύο χρόνια θα 
συνεχίσει την καριέρα του ο 35χρονος τερ-
ματοφύλακας.
Ο Μάρκος Βελλίδης αποχώρησε από τη 
Βέροια και θα συνεχίσει στον Ηρακλή. 
Οι επαφές με τον «Γηραιό» κατέληξαν σε 
συμφωνία και ο 35χρονος τερματοφύλα-
κας υπέγραψε για δύο χρόνια και ανακοι-
νώθηκε.
Αυτή είναι η πέμπτη μεταγραφική προ-
σθήκη για την ομάδα του Ηρακλή, που έχει 
κάνει ήδη αποκτήσει τον Βασίλη Βιτλή, τον 
Χρήστο Κουντουριώτη, τον Αλέξανδρο 
Δόρη και του Βασίλη Πέλκα.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή:
«Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής ανακοινώνει την 
συνεργασία της για τα επόμενα δυο χρόνια 
με τον Μάρκο Βελλίδη.
Γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1987, έχει 
ύψος 1.85 είναι 77 κιλά και αγωνίζεται στην 
θέση του τερματοφύλακα.
Ο Μάρκος Βελλίδης, γεννήθηκε στην 
Κορησό Καστοριάς, στις 4 Απριλίου 1987. 
Ξεκίνησε την καριέρα του υπογράφοντας 
στον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο του 2005. 
Την περίοδο 2006-07 παραχωρήθηκε ως 
δανεικός στο Κορωπί και την επόμενη επί-
σης ως δανεικός στον Διαγόρα Ρόδου.
Επόμενος σταθμός του ο Άρης όπου παρέ-
μεινε τρία συνολικά χρόνια.Το καλοκαίρι του 
2013 συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα 

του στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ιανουάριο 
του 2016 μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, όπου 
αποχώρησε έναν χρόνο αργότερα. Τον Ιού-
νιο του 2017 επέστρεψε στον ΠΑΣ Γιάννινα 
και την περίοδο 2019 - 2020 ξεκίνησε την 
σεζόν στην Λαμία και ολοκλήρωσε την χρο-
νιά στον Ολυμπιακό Λευκωσίας.Στην περ-
σινή σεζόν βρέθηκε στην Βέροια όπου ήταν 
βασικό στέλεχος της ομάδας
Την περίοδο 2006-2008 είχε κληθεί στην 
εθνική Ελπίδων, ενώ τον Μάρτιο του 2015 
κλήθηκε από τον Σέρχιο Μαρκαριάν στην 
Ανδρών. Το ντεμπούτο του πραγματοποιή-
θηκε στις 16 Ιουνίου 2015 στην εκτός έδρας 
φιλική αναμέτρηση εναντίον της Πολωνίας 
(0-0)».

Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον Ντίλαν 
Σέις
Η Κηφισιά γνωστοποίησε την απόκτηση 
του Ντίλαν Σέις ολοκληρώνοντας ακόμη μία 
κίνηση για τον μεταγραφικό της σχεδιασμό.
Η ομάδα των βορείων προαστίων έκανε 
δικό της τον 25χρονο Βέλγο εξτρέμ αποκτώ-
ντας τον ως ελεύθερο, αφού το συμβόλαιό 
του με την ολλανδική Χέλμοντ Σπορτ 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο που 
μας πέρασε.
Την περασμένη σεζόν 
είχε 26 συμμετοχές στην 
δεύτερη κατηγορία της 
Ολλανδίας, όπου σημεί-
ωσε τέσσερα γκολ κι 
έδωσε τέσσερις ασίστ 
σε περισσότερα από 
1.400 αγωνιστικά λεπτά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση 
της Κηφισιάς:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει 
την έναρξη συνεργασίας με τον 
Dylan Seys.
Γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1996, ο 
νεοαποκτηθείς ακραίος επιθετικός αγωνί-
στηκε πέρσι στη Helmond Sport, ομάδα της 
Β’ Κατηγορίας της Ολλανδίας.
Ο Dylan Seys ξεκίνησε από τα τμήματα 
υποδομής της Club Brugges (Βέλγιο), στην 
οποία υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό 
συμβόλαιο της καριέρας του κι αγωνίστηκε 
συνολικά για δεκατρία (13) χρόνια. Με τον 
βελγικό σύλλογο έφτασε μάλιστα να συμμε-
τέχει στο Champions League και το Europa 
League.

Στο β’ μισό της σεζόν 2015/16 βρέθηκε ως 
δανεικός στην Hapoel Acre (Ισραήλ), όπου 
είχε 4 γκολ σε 13 συμμετοχές, ενώ έξι μήνες 
αργότερα ακολούθησε νέος δανεισμός, 
αυτή τη φορά στην Twente FC (Ολλανδία), 
με την οποία είχε 17 συμμετοχές (με 1 γκολ 
και 2 ασίστ) στην Eredivisie.
Οι καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε 
οδήγησαν έναν άλλο σύλλογο της χώρας 
να τον αγοράσει από την Club Brugge. Ο 
λόγος για την RKC Waalwijk (Ολλανδία), την 
οποία βοήθησε να πανηγυρίσει την άνοδο 
στην Eredivisie αφού στα δυόμιση χρόνια 
που φόρεσε τη φανέλα της, ο Dylan Seys 
προσέφερε 23 γκολ και 17 ασίστ σε 78 συμ-
μετοχές. Το 2018/19 μάλιστα, σεζόν κατά 
την οποία η RKC Waalwijk πανηγύρισε την 
άνοδο, ήταν ο MVP της, μετρώντας 15 γκολ 
και 10 ασίστ.
Εν συνεχεία, επέστρεψε στο Βέλγιο για 
λογαριασμό της Mouscron, πριν αγωνιστεί 
εκ νέου στη Β’ Κατηγορία της Ολλανδίας για 
την Excelsior. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη 
φανέλα της Helmond Sport, με την οποία 
είχε 4 γκολ και 4 ασίστ σε 26 συμμετοχές 
στη Β’ Κατηγορία της Ολλανδίας.
Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικο-
γένειά της, του εύχεται υγεία και κάθε επι-
τυχία».

Πανσερραϊκός: Απέκτησε τον Πα-
ναγιώτη Δεληγιαννίδη
Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε ακόμη μία 
μεταγραφική κίνηση γνωστοποιώντας την 
απόκτηση του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη.
Ο 25χρονος Έλληνας αριστερός μπακ απο-
κτήθηκε ως ελεύθερος από την Ξάνθη και 
υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την 
ομάδα των Σερρών. Την περασμένη σεζόν 
ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης αγωνίστηκε 
ξανά στην Super League 2 με την φανέλα 
των Ακριτών και πραγματοποίησε 21 συμ-
μετοχές πετυχαίνοντας ένα τέρμα και δίνο-
ντας και δύο ασίστ σε περισσότερα από 
1.000 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Γιάννης Τάτσης στον Απόλ-
λωνα Σμύρνης

Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης 
ανακοίνωσε ότι νέος προ-
πονητής σ την ομάδα 
αναλαμβάνει ο Γιάννης 
Τάτσης.
Η ανακοίνωση του 
Απόλλωνα Σμύρνης για 
τον νέο τεχνικό της ομά-

δας:
Ο Γιάννης Τάτσης στον 

Απόλλωνα Σμύρνης. Η ΠΑΕ 
Απόλλων Σμύρνης ανακοι-

νώνει ότι νέος προπονητής στην 
ομάδα αναλαμβάνει ο Γιάννης Τάτσης.

Γεννημένος στις 15 Αυγούστου 1972, ως 
ποδοσφαιριστής έκανε σπουδαία καριέρα 
φορώντας τη φανέλα και της ομάδας μας 
για μια τριετία (1995-1998). Ως προπονητής 
εργάστηκε μεταξύ άλλων σε Πλατανιά, Καλ-
λιθέα, Λάρισα και Ηρόδοτο.

Πανσερραϊκός: Στην θέση του ο 
Γενικός Αρχηγός Κώστας Φλίσκας
Ο Κώστας Φλίσκας ανανέωσε την συνεργα-
σία του με τον Πανσερραϊκό και θα παρα-
μείνει και φέτος στην θέση του Γενικού 

Αρχηγού της ομάδας των Σερρών.
Απόλυτα ικανοποιημένη έμεινε η διοί-
κηση της σερραϊκής ΠΑΕ από την δου-
λειά του Κώστα Φλίσκα και γι’ αυτό προ-
έβη στην υπογραφή νέου συμβολαίου με 
τον 41χρονο που θα τον κρατήσει άλλον 
ένα χρόνο στην ομάδα. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση του Πανσερραϊκού:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την επέ-
κταση της συνεργασίας της, με τον Γενικό 
Αρχηγό Κώστα Φλίσκα. Οι δυο πλευρές 
ανανεώνουν με χαρά τη συμφωνία τους, με 
τον βετεράνο ποδοσφαιριστή, να συνεχίζει 
να προσφέρει, για τρίτη συνεχόμενη αγωνι-
στική περίοδο στους “κόκκινους”.
Ο Κώστας Φλίσκας είναι γεννημένος στις 
29/12/1980 και ως ποδοσφαιριστής αγωνί-
στηκε στην Αναγέννηση Καρδίτσας και για 
14 χρόνια στον Α.Ο. Ξάνθη, ολοκληρώνο-
ντας την πολυετή καριέρα του, ως ο μακρο-
βιότερος ποδοσφαιριστή σε έναν σύλλογο, 
της Super League.
Από το 2020 ανέλαβε Γενικός Αρχηγός του 
Πανσερραϊκού, αποτελώντας τον συνδετικό 
κρίκο, μεταξύ του αγωνιστικού τμήματος 
και της Διοίκησης».
Ο Κώστας Φλίσκας ως Γενικός Αρχηγός της 
ομάδας αποτελεί ουσιαστικά τον συνδετικό 
κρίκο ανάμεσα στην ομάδα και στην διοί-
κηση. Ως ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί 
σε Αναγέννηση Καρδίτσας και Ξάνθη. Στην 
τελευταία έμεινε 14 χρόνια αποτελώντας 
τον μακροβιότερο ποδοσφαιριστή σε μία 
ομάδα Super League όταν αποσύρθηκε.

Δικαίωσε Πανδραμαϊκό και Ορ-
φέα Ξάνθης το διαιτητικό δικα-
στήριο της ΕΠΟ
Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δικαίωσε 
τον Πανδραμαϊκό και τον Ορφέα Ξάνθης 
στις προσφυγές που είχαν κάνει δεχόμενο 
τις ενστάσεις για την επικύρωση της βαθμο-
λογίας στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ 
έχει ως εξής: «Κατά την τελευταία του συνε-
δρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδο-
σφαίρου έλαβε τις εξής αποφάσεις.
Δέχτηκε κατά πλειοψηφία την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 13287/17-05-2022 αίτηση του αθλη-
τικού σωματείου με την επωνυμία “ΠΑΝ-
ΔΡΑΜΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑ-
ΜΑΣ”. Ακύρωσε την από 12-05-2022 από-
φαση της Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδο-
σφαιρικών Αγώνων της Ε.Π.Ο., που επικυ-
ρώθηκε με την από 12-05-2022 Απόφαση 
της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, 
που αφορούν την επικύρωση του βαθμο-
λογικού πίνακα του Πρώτου Ομίλου (1ου 
Ομίλου) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαιρικής 
περιόδου 2021-2022. Δέχτηκε κατά πλειο-
ψηφία την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13310/17-05-
2022 αίτηση του αθλητικού σωματείου με 
την επωνυμία “ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘΗΣ”. 
Ακύρωσε την υπ’ αριθμό πρωτ. 35/12-05-
2022 απόφαση της Επιτροπής Διοργανώ-
σεων Ποδοσφαιρικών Αγώνων της Ε.Π.Ο., 
που επικυρώθηκε με την από 12-05-2022 
Απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων 
της Ε.Π.Ο., που αφορούν την επικύρωση του 
βαθμολογικού πίνακα του Πρώτου Ομίλου 
(1ου Ομίλου) του Πανελληνίου Πρωταθλή-
ματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαι-
ρικής περιόδου 2021-2022».
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Η πρώτη μεταγραφή της Τσέλσι στη νέα 
εποχή, με τον Τοντ Μπόλι επικεφαλής της 
αντί του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, είναι πλέον 
γεγονός. Αυτή ακούει στο όνομα Ραχίμ 
Στέρλινγκ, με τον Άγγλο διεθνή φορ να 
αφήνει την Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από 
επτά χρόνια στο Έτιχαντ και να δίνει τα 
χέρια με τους μπλε, υπογράφοντας μαζί 
τους πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Στη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών 
υπάρχει οψιόν για επέκταση της 
συνεργασίας τους και για έκτο 
χρόνο, με το κόστος της 
μεταγραφής να ανέρχε-
ται στα 56 εκατομμύρια 
ευρώ για τους Λονδρέ-
ζους.
«Έχω προφανώς πετύχει 
πολλά στην καριέρα μου 
αλλά υπάρχουν ακόμα 
πολλά για να πετύχω και 
ανυπομονώ να το κάνω αυτό 
στην Τσέλσι, υπό την καθοδήγηση 
του Τόμας Τούχελ.
Το Λονδίνο είναι το σπίτι μου και εδώ που 
άρχισαν όλα για μένα και είναι εκπληκτικό 

που έχω τώρα την ευκαιρία να παίζω μπρο-
στά σε φίλους και οικογένεια βδομάδα 
παρά βδομάδα στο Στάμφορντ Μπριτζ», 
τόνισε ο Στέρλινγκ στις πρώτες του δηλώ-
σεις ως παίκτης της Τσέλσι, για να προσθέ-
σει:
«Ανυπομονώ να συναντήσω σύντομα τους 
οπαδούς. Θέλω να αδράξω την ευκαιρία για 
να ευχαριστήσω τον Τοντ, τον Μπέχνταντ, 
την ιδιοκτησία, τον Τόμας και όλους όσοι 

συμμετείχαν στη διαδικασία για να 
με φέρουν εδώ. Ανυπομονώ να 

αρχίσω τώρα και να συνεχίσω 
να μιλάω στον αγωνιστικό 
χώρο».
Υπενθυμίζ ε ται πως ο 
Άγγλος φορ είχε μετακομί-
σει το 2015 από την Λίβερ-
πουλ στην Σίτι έναντι 52 

εκατομμυρίων ευρώ και στα 
επτά χρόνια που έμεινε στο 

Μάντσεστερ κατέκτησε 4 πρω-
ταθλήματα Αγγλίας, 1 Κύπελλο και 3 

League Cup, με τον ίδιο να «γράφει» 131 
γκολ σε 339 συμμετοχές του σε όλες τις 
διοργανώσεις με τους πολίτες.

Τσέλσι μεταγραφές: Επίσημα 
Λονδρέζος για πέντε χρόνια ο 
Στέρλινγκ

Ασταμάτητος ο Φούντας, έφτασε τα 10 
γκολ σε 11 ματς με την DC United

Δ
ίχως αμφιβολία η εκκίνηση του 
Ταξιάρχη Φούντα στο MLS είναι 
ονειρική. Ο 26χρονος συνεχίζει 
τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με 

την DC United, σκοράροντας ξανά στην ε-
ντός έδρας ισοπαλία με την Κολόμπους (2-
2) την Πέμπτη (14/7).
Στο 80ο λεπτό του αγώνα ο Έλληνας επιθε-
τικός με πλασέ από το ύψος της μικρής περι-
οχής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, ισο-
φαρίζοντας προσωρινά σε 1-1.

Θυμίζουμε ότι ο Φούντας θα αγωνιστεί 
στο φετινό MLS All-Star Game, τον αγώνα 
επίδειξης μεταξύ των κορυφαίων παικτών 
του αμερικανικού πρωταθλήματος κόντρα 
στους κορυφαίους παίκτες της Liga MX του 
Μεξικού.
Η 26η έκδοση του All-Star Game (και δεύ-
τερη με το φορμάτ ΗΠΑ εναντίον Μεξικού) 
είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 
10 Αυγούστου στο «Άλιαντς Φιλντ» της 
Μινεσότα.

Η 
εποχή Έρικ τεν Χαχ στη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
άρχισε με θρίαμβο σε φιλικό 
επίδειξης απέναντι στη Λίβερ-

πουλ στην Μπανγκόκ. Το τελικό 4-0 δια-
μορφώθηκε χάρη σε τρία γκολ από το 1ο 
ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να χρησι-
μοποιούν συνολικά 54 ποδοσφαιριστές.
Ο Ολλανδός τεχνικός χρησιμοποίησε 
αρκετούς βασικούς, σε αντίθεση με τον 
Γιούργκεν Κλοπ που άρχισε με πολλές 
ρεζέρβες και νεαρούς, προαναγγέλλο-
ντας αλλαγές ενδεκάδας κάθε μισή ώρα.
Ο αγώνας είχε ζωντάνια και τον Τζέι-
ντον Σάντσο να ανοίγει το σκορ στο 12’. 
Η Λίβερπουλ απάντησε με δύο δοκάρια 
από τον Φάμπιο Καρβάλιο (που έκανε 
θετικό ντεμπούτο) και Λουίς Ντίας. Ο 
Φρεντ με λόμπα έκανε το 2-0 για τη Γιου-
νάιτεντ στο 30’ και κάπου εκεί άρχισαν οι 
αλλαγές, με τον Κώστα Τσιμίκα να περ-
νάει στον αγώνα (και να έχει πολύ καλή 
απόδοση).

Η... αναμπουμπούλα στο χορτάρι έδωσε 
την ευκαιρία στους «κόκκινους διαβό-
λους» να φτάσουν σε τρίτο γκολ με τον 
Αντονί Μαρσιάλ και να έχουν και δοκάρι 
με τον Ντιόγκο Νταλότ, έπειτα από εξαι-
ρετικό build up.
Στην ανάπαυλα ήταν η σειρά του Τεν Χαχ 
να αλλάξει την ενδεκάδα του, δίνοντας 
ντεμπούτο στον Τάιλερ Μαλάσια στο αρι-
στερό άκρο της άμυνας. Οι «κόκκινοι» 
ήταν ανώτεροι στο 2ο ημίχρονο, πίεσαν 
ψηλά και όταν έφτασε το 60’, βρέθηκαν 
με αρκετούς βασικούς παίκτες στην ενδε-
κάδα τους και τον Ντάργουιν Νούνιες 
που έκανε ντεμπούτο.
Παρά την αλλαγή ισορροπιών, η Λίβερ-
πουλ δεν δημιούργησε ευκαιρίες και 
μάλιστα σε μία αντεπίθεση ο Φακούντο 
Πελίστρι έκανε το 4-0 για τη Γιουνάιτεντ. 
Η μοναδική αντίδραση της Λίβερπουλ 
ήταν ένα δοκάρι του Μοχάμεντ Σαλάχ, το 
τρίτο της στον αγώνα.

Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
0-4: Θρίαμβος στο φιλικό επίδειξης 
των 54 παικτώνΠάρι Σεν Ζερμέν: Ετοιμάζει πρόταση 

στον Μέσι, τον θέλει στο Παρίσι μέχρι 
το 2024

Η 
Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να κρατήσει 
τον Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι μέχρι 
το 2024, κάτι για το οποίο τον έχει 
ενημερώσει ήδη και πολύ σύντομα 

αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση, 
σύμφωνα με τη MARCA. Ο Λιονέλ Μέσι τον 
περασμένο Αύγουστο υπέγραψε στην Παρί 
Σεν Ζερμέν μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Έναν 
χρόνο σχεδόν μετά οι άνθρωποι των Παρι-
ζιάνων θέλουν να τον κρατήσουν στο Παρίσι 
μέχρι το 2024.
Όπως αναφέρει η MARCA, η Παρί έχει ήδη 
ενημερώσει τον Αργεντινό σταρ ότι επιθυμεί 
να ανανεώσει το συμβόλαιό του για ακόμα 
έναν χρόνο. Όλα αυτά βέβαια, είναι ακόμα 
σε πρώιμο προφορικό στάδιο, χωρίς οι δύο 
πλευρές να έχουν μιλήσει για λεπτομέρειες, 
όπως το οικονομικό σκέλος.
Ο σύλλογος έχει την πεποίθηση ότι μετά την 

πρώτη χρονιά προσαρμογής του Μέσι, η 
επόμενη για εκείνον θα είναι πολύ καλύτερη, 
ενώ την ίδια στιγμή σημαντικός παράγοντας 
είναι και το brand name του Αργεντινού σταρ, 
που έχει αυξήσει τα κέρδη της ομάδας κατα-
κόρυφα.

Ρονάλντο: Ομάδα από τη Σαουδική 
Αραβία του δίνει 250 εκατ. ευρώ

Τ
η στιγμή που τρεις ευρωπα-
ϊκές ομάδες, Τσέλσι, Μπά-
γερν και Παρί Σεν Ζερμέν, 
φαίνεται να έχουν κλείσει 

την πόρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, 
που θέλει να αποχωρήσει από τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εμφανίζε-
ται ομάδα της Σαουδικής Αραβίας 
με συγκλονιστική πρόταση.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα πορ-
τογαλικά TVI και CNN υπάρχει σύλ-
λογος από τη χώρα της Μέσης Ανα-
τολής που θέλε ι να κάνε ι δικό της 

τον Πορτογάλο σταρ, τ ινάζοντας την 
μπάνκα στον αέρα.
Συγκεκριμένα η «μυθική» πρόταση 
που έ χε ι καταθέσε ι η ομάδα σ τον 
37χρονο ε ίναι γ ια δύο χρόν ια και 
η οποία θα του αποφέρει 250 εκατ. 
ευρώ, τη σ τ ιγμή που οι «κόκκινοι 
διάβολοι» θα κερδίσουν 30 εκατ . 
ευρώ από την πώλησή του.
Όμως, δημοσίευμα της Record υπο-
σ τηρίζ ε ι  ότ ι  ο  σ ταρ των «κόκκ ι -
νων διαβόλων» αρνήθηκε την προ-
σφορά.
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Στα φιλικά προετοιμασίας, σημασία δεν έχει τόσο το απο-
τέλεσμα, όσο η δουλειά που έγινε, προσπαθώντας ένα 
σύνολο να αποκτήσει χημεία, ομοιογένεια, αλλά και πρω-
τίστως να παρουσιάσει το στιλ ποδοσφαίρου που θέλει 
να παίξει. Όπως ο ΑΠΟΕΛ δεν έγινε η υπερομάδα επειδή 
έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Γκιόρτσε Πέτροφ, έτσι δεν… 

απορρόφησε μουρμούρα επειδή δεν κέρδισε τις Μπότεβ Βράτσα, 
ΤΣΣΚΑ Σόφιας (0-0) και προχθές την ΑΕΚ (2-2).
Σε κάθε περίπτωση, ο Σωφρόνης Αυγουστή έβγαλε αρκετά χρή-
σιμα συμπεράσματα από τα φιλικά προετοιμασίας, τα οποία απο-
τελούν οδηγό ενόψει των προκριματικών στο Κόνφερενς Λιγκ.
Αρχικά, ήταν ξεκάθαρο πως κάθε φορά που ο ΑΠΟΕΛ λειτουρ-
γούσε περισσότερο ομαδικά, με καλή κυκλοφορία της μπάλας και 
αρκετές πάσες, οι φάσεις έβγαναν πιο εύκολα. Θα υπάρξουν και 
στιγμές που θα μιλήσει το ένστικτο του εκάστοτε παίκτη, ασφα-
λώς και είναι επιθυμητό και το «ένας με έναν», αλλά οι πρωτευου-
σιάνοι φέτος θέλουν να σκοράρουν κυρίως μέσα από το σύνολο.
Την ίδια ώρα, ο ΑΠΟΕΛ φέτος θέλει να παρουσιαστεί περισσό-
τερο σκληροτράχηλος στην άμυνα. Απέκτησε μεγαλύτερο ποιο-
τικό μέγεθος με την παρουσία του Χοσέ Κρέσπο. Οι καλές άμυ-
νες που θα βγάζει, θα του δίνουν τη δυνατότητα να τρέξει περισ-
σότερο και να αιφνιδιάσει. Το έκανε, εξάλλου, στα δύο τελευταία 
ματς, όχι όμως στα πρώτα 90λεπτα αφού δεν βρήκε ρυθμό στην 
επίθεση.
Στο ίδιο σκέλος, ένας από τους στόχους είναι να βελτιωθεί και στα 
άκρα της άμυνας. 
Οι Τσεπάκ (δεξιά), Γουίλερ (αριστερά) τα πάνε ανέλπιστα καλά 
φέτος και θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στο ροτέισον. Σε συνδυ-
ασμό με τις προσθήκες των Σούσιτς και Φεράρι υπάρχει αισιοδο-
ξία ότι οι «τρύπες» έκλεισαν. 
Ο πρώτος δείχνει κουρασμένος, δεν έχει την απαιτούμενη φρε-
σκάδα, κάτι λογικό αφού προσφάτως μπήκε στο σύνολο. 
Ο δεύτερος προς το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμος.
Πάμε πιο κάτω: Ο Σαρφό ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε πέρσι, 
αποτελώντας υπερπολύτιμο παίκτη στο πλάνο του προπονητή. 
Δείχνει ότι «δένει» με τον νεοαποκτηθέντα Ντάλσιο στον άξονα, 
παίκτη που αφήνει θετικότατες εντυπώσεις. 
Θα υπάρξουν και μέρες που θα είναι «σβηστός» επιθετικά και 
εκεί θα πρέπει να βρίσκονται και οι υπόλοιποι ώστε να δώσουν 
λύσεις στην επίθεση. Όπως ο βραχύσωμος Γκανέζος δεν βρισκό-
ταν στο γήπεδο, καταγραφόταν μία ανισορροπία.
Και κάτι ακόμα: Από τη στιγμή που απουσιάζει ο Κβιλιτάια και 
ο Μάγκλιτσα προέρχεται από μία σεζόν κατά την οποία έβγαλε 
τραυματισμούς, είναι λογικό να πέφτει με το «καλημέρα» μπόλικο 
βάρος στον Ηλία. Παίρνει πάνω του πρωτοβουλίες, επιθέσεις. 
Αν αποκτήσει αυτοπεποίθηση και βρει ρυθμό, τότε θα αυξήσει 
και την αποτελεσματικότητά του στο τελείωμα των φάσεων. Το 
μόνο σίγουρο; Δίνει τα πάντα στο γήπεδο.
Συνοψίζοντας, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε καλό δρόμο, ο χρόνος δου-
λεύει υπέρ του και ασφαλώς έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. 
Να μην ξεχνάμε, εξάλλου, πως μπαίνουν στο σύνολο οι αριστε-
ροπόδαροι Μαρκίνιος, Φεράρι και Ντουμπραβάνου, ο Κβιλιτάια 
παραμένει στα «πιτς» και προχθές δεν έπαιξαν οι Μάγκλιτσα, 
Σόουζα, Εφραίμ.

Το στοίχημα των πέντε εκπροσώπων της 
Κύπρου στην Ευρώπη.

Α
ντίστροφα μετράμε για τις πρώτες ευρωπα-
ϊκές μάχες των κυπριακών ομάδων στη σε-
ζόν 2022-23. Οι τρεις από τους πέντε εκπρο-
σώπους της Κύπρου στα ευρωπαϊκά κύπελ-

λα θα αρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα το οδοιπορι-
κό τους στα γήπεδα της Ευρώπης, με στόχο φυσικά η 
βαλίτσα να πάει μακριά. Γιατί όχι μέχρι τους ομίλους 
των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ερχόμενη Τρίτη 
η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μίντιλαντ στη Δανία, για τον 
2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Μία ημέ-
ρα αργότερα είναι προγραμματισμένη η ευρωπαϊκή 
πρεμιέρα του ΑΠΟΕΛ με αντίπαλο την Μπότεφ Μπλό-
βντιβ στη Βουλγαρία, για τον 2ο προκριματικό γύρο 
του Κόνφερενς Λιγκ και την Πέμπτη παίρνει την σκυ-
τάλη ο Άρης για την αναμέτρηση με την Νέφτσι.
Μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία η Κύπρος 
εκπροσωπείται από πέν τε ομάδες 
στην Ευρώπη και για πρώτη φορά 
δύο εξ αυτών (Απόλλων και 
Ομόνοια) έχουν εξασφαλι-
σμένη θέση σε ευρωπα-
ϊκό όμιλο πριν καν αγω-
νιστούν! Πρωταθλητής 
και κυπελλούχος, θα 
γευτούν τους καρπούς 
της τ εράσ τ ιας επιτυ-
χίας που καταγράφηκε 
τη σεζόν 2020-21, με την 
Κύπρο να καταλαμβάνει 
την 15η θέση στην κατά-
ταξη της ΟΥΕΦΑ. Όμως, 
κουβαλούν το μέλλον του 
κυπριακού ποδοσφαίρου στις 
πλάτες τους και την υποχρέωση να 
κρατήσουν ψηλά την κυπριακή σημαία. 
Όπως φυσικά και οι άλλες τρεις (ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, 
Άρης) κυπριακές ομάδες.
Στη λήξασα σεζόν η χώρα μας με την πενιχρή 
συγκομιδή των 4.125 κατρακύλησε στην 21η 
θέση με 19.375 βαθμούς, 3.800 βαθμούς λιγό-
τερους από την 15η Ελβετία. Για να μπορέσει η 
Κύπρος να επαναλάβει ή τουλάχιστον να διεκ-
δικήσει το προ διετίας κατόρθωμα επιβάλλεται 
οι κυπριακές ομάδες που θα συμμετάσχουν στα 
ευρωπαϊκά κύπελλα να πανηγυρίσουν προκρί-
σεις και νίκες. Με πέντε εκπροσώπους, εκ των 
οποίων οι δύο στους ομίλους και ο ένας (ΑΕΚ) 
στον προθάλαμο, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Επομένως, γεννάται το ερώτημα, αν όχι φέτος, 
πότε;

Απόλλων: Τρεις μετεγγραφές, μεταβαλ-
λόμενο το σκηνικό
H αναγνώριση της προσφοράς της ομάδας που αγω-
νίζεται είναι ό,τι καλύτερο για έναν παίκτη. Ο Απόλ-
λων, λοιπόν, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργα-
σίας του με τον Ίσρα Κολ μέχρι το 2025, επιβραβεύο-
ντας τον Αργεντινό για την εξαιρετική περσινή σεζόν 
του. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια στη 
μηχανή. Ο βραχύσωμος κεντρικός μέσος που μετακό-
μισε πριν από έναν χρόνο στους πρωταθλητές χωρίς 
πολλές φανφάρες αποτέλεσε μεγάλη αποκάλυψη, 
αφού αγωνίστηκε στους 30 από τους 32 αγώνες στο 
πρωτάθλημα, με ξεχωριστή επιτυχία.
Μετά την ανακοίνωση επέκτασης της συνεργασίας 
με τον Απόλλωνα, ανέφερε: «Το πρωτάθλημα δεν 
μας καθησυχάζει. Θέλουμε να κατακτήσουμε και το 
επόμενο και να γράψουμε ιστορία με την πρόκρισή 
μας στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν θα είναι 
εύκολο καθώς όλοι θα θέλουν να κερδίσουν τον πρω-

ταθλητή. Μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη, 
ενσωματώθηκα άψογα στην ομάδα και 

νιώθω πάρα πολύ καλά που βρί-
σκομαι στον Απόλλωνα. Θα τα 

δώσουμε όλα για ακόμη περισ-
σότερα στο μέλλον».
Από εκεί και πέρα το κομμάτι 
της ενίσχυσης είναι ακόμα 
ανοικτό και συνάμα αρκετά 
ρευστό από τη στιγμή που ο 
κατάλογος Α είναι συμπλη-
ρωμένος. Επομένως, όσοι 

ποδοσφαιριστές προστεθούν 
στην ομάδα θα πρέπει απαραί-

τητα να αποχωρήσουν ισάριθ-
μοι.Το σκηνικό στο σκέλος των 

προσθηκών είναι μεταβαλλόμενο, 
αφού θα πρέπει να γίνει ο καλύτερος 

συνδυασμός παικτών καταλόγου Α και Β στις 
θέσεις που ψάχνει για ενίσχυση η ομάδα της Λεμε-
σού. Οι Αυλωνίτης και Ντένιτς πήραν άδεια από τη 
διοίκηση, ώστε να βρουν νέο ποδοσφαιρικό σταθμό, 
την ίδια ώρα που οι Νογιόκ, Τζουμ εξακολουθούν να 
προσπαθούν να πείσουν τον Τσόρνιγκερ πως μπο-
ρούν να βοηθήσουν. Στην Ευρώπη φυσικά οι θέσεις 
ξένων και κοινοτικών είναι 17, κάτι που σημαίνει πως 
ο Γερμανός τεχνικός έχει αρκετό χρόνο μέχρι να πάρει 
τις τελικές του αποφάσεις.Το πλάνο των Τσόρνιγκερ 
και Κονναφή λέει πως θα γίνουν τρεις ακόμα μετεγ-
γραφές. Ενός ακραίου επιθετικού, ενός μέσου και 
ενός κεντρικού αμυντικού. Σημαντική λεπτομέρεια 
πως σε αυτή τη λίστα δεν συμπεριλαμβάνεται η από-
κτηση του Ζαχαρία Άδωνη, η οποία από τους παράγο-
ντες του Απόλλωνα θεωρείται δεδομένη.

Αν όχι φέτος, μάλλον ποτέ! Τα συμπεράσματα από τα 
τέσσερα φιλικά προετοιμασίας 
του ΑΠΟΕΛ

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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Η Εθνική ομάδα έχει γεμάτο πρόγραμμα τους 
προσεχείς μήνες τόσο στο EuroBasket 2022 που 
αρχίζει την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου όσο 
και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου 2023 εκεί όπου έχει αγώνες για την Β’ φάση 
σε δύο παράθυρα.
Η EuroLeague ανακοίνωσε το αναλυτικό πρό-
γραμμα της κανονικής περιόδου της σεζόν 
2022/23 με την Εθνική ομάδα να 
επηρεάζεται έμμεσα μιας και 
έβαλε πάλι αγώνες πάνω 
στα παράθυρα της FIBA.
Συγκεκριμένα στις 10 
Νοεμβρίου η Εθνική 
θα αντιμετωπίσει την 
Λετονία, ενώ την ίδια 
μέρα ο Ολυμπιακός 
φιλοξενεί την Παρ-
τ ίζαν σ το ΣΕΦ. Μία 
μέρα πιο με τά (σ τ ις 
11/10) ο Παναθηναϊκός 
παίζει με την Μπασκόνια 
στο ΟΑΚΑ. Δύσκολο είναι 
το έργο των Έλληνων διεθνών 
του Ολυμπιακού και του Πανα-
θηναϊκού και στο ματς κόντρα στο Βέλ-
γιο μιας και αυτό έχει προγραμματιστεί για τις 
13/11, δύο μέρες μετά από το ματς των πρασί-
νων με τους Βάσκους.
Επιπλέον η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία, 
σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ματς στις 24 Φεβρου-
αρίου στο δεύτερο παράθυρο των προκριμα-
τικών. Την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός θα βρίσκε-
ται σ την Ισπανία για να παίξει κόντρα στην 
Βαλένθια, ενώ μία μέρα νωρίτερα (στις 23/2) ο 
Παναθηναϊκός θα είναι στο Μιλάνο για το ματς 
κόντρα στην Αρμάνι.
Στις 27 Φεβρουαρίου η Εθνική ολοκληρώνει τις 
υποχρεώσεις της στα παράθυρα απέναντι στην 
Λετονία εκτός έδρας. Φυσικά αυτό δεν επηρεά-
ζει μόνο του διεθνείς από τον Ολυμπιακό και τον 
Παναθηναϊκό αλλά και εκείνους που θα βρίσκο-
νται σε άλλες ομάδες της διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως και ο προπονητής της Εθνικής 
ομάδας, Δημήτρης Ιτούδης θα έχει υποχρεώσεις 
με την Φενέρμπαχτσε, ενώ σε περίπτωση που 
δεν μπορέσει να βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής, 
την ομάδα θα κοουτσάρει ο Σωτήρης Μανωλό-
πουλος.
Την περασμένη φορά που είχε συμβεί κάτι αντί-

στοιχο με αγώνες των ομάδων και της 
Εθνικής, Ολυμπιακός και Πανα-

θηναϊκός είχαν δώσει διε-
θνείς για τα παιχνίδια με 

την Τουρκία.

Αναλυτικά το 
πρόγραμμα των 
προκριματικών 
για την Εθνική
2 5 / 8  Σ ε ρ β ί α  - 
Ελλάδα

28/8 Ελλάδα - Βέλγιο
10/11 Ελλάδα - Λετο-

νία
13/11 Βέλγιο - Ελλάδα

24/2 Ελλάδα - Σερβία
27/2 Λετονία - Ελλάδα

Οι αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού 
που συμπίπτουν με τα ματς της Εθνικής
10/11 Ολυμπιακός - Παρτίζαν
11/11 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
24/2 Βαλένθια - Ολυμπιακός
23/2 Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός
Η βαθμολογία της Εθνικής στη Β’ φάση των προ-
κριματικών
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

Και τη νέα σεζόν οι αγώνες της 
EuroLeague πέφτουν πάνω στα 
παράθυρα της FIBA

Η EuroLeague ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της σεζόν 2022/23 με την 
Εθνική ομάδα να έχει αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Δείτε ποια ματς της 
Εθνικής συμπίπτουν με τους αγώνες της EuroLeague.

Εθνική Μπάσκετ: Το 
πρόγραμμα των αγώνων 
τον Αύγουστο

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το πρό-
γραμμα των φιλικών και επίση-
μων αγώνων της Εθνικής ομά-
δας μπάσκετ ενόψει των υποχρε-
ώσεών της στο EuroBasket 2022 
και στα προκριματικά του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου. Στις 25/8 το 
Σερβία - Ελλάδα στην τιτανομα-
χία Αντετοκούνμπο - Γιοκιτς.
Γεμάτος μπάσκετ με γαλανόλευκο 
χρώμα θα είναι ο Αύγουστος για 
τους φίλους του μπάσκετ και της 
Εθνικής ομάδας. Η ΕΟΚ ανακοί-
νωσε το πρόγραμμα των φιλικών 
και επίσημων αγώνων της «επί-
σημης αγαπημένης» όλων των 
Ελλήνων ενόψει των υποχρεώ-
σεών της στο EuroBasket 2022 
και στα προκριματικά του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου.
Τον Σεπτέμβριο οι παίκτες του 
Δημήτρη Ιτούδη θα μπουν στη 
μάχη του EuroBasket, ένα ταξίδι 
που θα ξεκινήσει από το Μιλάνο 
ενώ στις 25 Αυγούστου όλα 
τα μάτια θα είναι στο Σερβία - 
Ελλάδα και στην τιτανομαχία 
ανάμεσα σε Γιάννη Αντετοκούν-
μπο και Νίκολα Γιόκιτς. Το ματς 
κόντρα στην Σερβία θα ακολου-
θήσει αυτό κόντρα στο Βέλγιο 
τρεις μέρες αργότερα (στις 28/8) 
για τα προκριματικά του Παγκο-
σμίου.
Πρώτα τεστ για την Εθνική ομάδα 
τα φιλικά ματς κόντρα στην 
ισχυρή Ισπανία με το πρώτο να 
διεξάγεται στο ΟΑΚΑ στις 9/8 (με 
τη στήριξη του Χρυσού Χορη-
γού της ομοσπονδίας, τον ΟΠΑΠ) 
και το δεύτερο στις 11/8 στη 
Μαδρίτη.
Παράλληλα η ΕΟΚ ανακοίνωσε 
και τις ημερομηνίες του τουρ-
νουά Ακρόπολις με την συμμε-
τοχή των Εθνικών ομάδων Γεωρ-
γίας, Πολωνίας και Τουρκίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
των αγώνων της Εθνικής 
ομάδας τον Αύγουστο
9/8 (19:00, ΟΑΚΑ, ΕΡΤ) Ελλάδα - 
Ισπανία (φιλικός αγώνας)
11/8 (Μαδρίτη) Ισπανία - Ελλάδα 
(φιλικός αγώνας)

17-19/8 (ΕΡΤ) Τουρνουά Ακρόπο-
λις (με την συμμετοχή των Εθνι-
κών ομάδων Γεωργίας, Πολωνίας 
και Τουρκίας)
25/8 Σερβία - Ελλάδα (επίσημος 
αγώνας)
28/8 Ελλάδα - Βέλγιο (επίσημος 
αγώνας, Β’ Προκριματική Φάση 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023)

Οι εντός έδρας αγώνες της 
Εθνικής
9/8 (19:00, ΟΑΚΑ, ΕΡΤ) Ελλάδα - 
Ισπανία (φιλικός αγώνας)
17-19/8 (ΟΑΚΑ, ΕΡΤ) Τουρνουά 
Ακρόπολις (με την συμμετοχή 
των Εθνικών ομάδων Γεωργίας, 
Πολωνίας και Τουρκίας)
28/8 Ελλάδα - Βέλγιο (επίσημος 
αγώνας, Β’ Προκριματική Φάση 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023).
Παράλληλα η ΕΟΚ ευχαρίστησε 
το φίλαθλο κοινό που έδωσε 
βροντερό παρών στη Λάρισα στο 
ματς κόντρα στην Μεγάλη Βρε-
τανία καθώς επίσης και την ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός και την διοίκηση 
του ΟΑΚΑ για την υποστήριξή 
τους στην Εθνική ομάδα.

Ο Σκαριόλο έβαλε την 
Ελλάδα του Αντετοκούνμπο 
στα φαβορί για το 
EuroBasket
Λίγες εβδομάδες πριν από τα 
δύο φιλικά, επί ελληνικού και 
επί ισπανικού εδάφους, ο Σέρ-
τζιο Σκαριόλο έβαλε την Ελλάδα 
στα φαβορί για ένα μετάλλιο στο 
EuroBasket 2022.
«Η Τουρκία έχει έναν από τους 
κορυφαίους Αμερικανούς που 
παίζουν στην Ευρώπη, τον Σέιν 
Λάρκιν. Η Σλοβενία, η Γαλλία 
και η Σερβία πάντα ξεχωρίζουν 
από τους υπόλοιπους. Όμως και 
η Ελλάδα θα είναι πολύ σκληρή 
με τον Αντετοκούνμπο. Η Ιταλία 
ήταν πέμπτη στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, η Λιθουανία, ακόμη και 
η Γεωργία με τον Μπιτάτζε θα 
είναι καλή» ήταν τα λόγια του 
ομοσπονδιακού προπονητή της 
Εθνικής Ισπανίας σε συνέντευξη 
στην AS.
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Αλ Ντουχαΐλ - Αλ Ντουχαΐλ - 
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