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“Οι δοκιμασίες 

κάνουν τη ζωή 

ενδιαφέρουσα και 

η επιτυχία τους 

κάνουν τη ζωή 

να έχει νόημα” 

Joshua J. Marine

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες 

θέλω να σας βρίσκω καλά και να 

περνάτε καλά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η 

καθημερινότητα μας συνεχίζεται και συνεχίζεται 

μεταξύ φθοράς κι αφθαρσίας. Κάθε ημέρα ακούμε, 

διαβάζουμε και βλέπουμε διάφορα περιστατικά, 

τα οποία κάποια χρόνια πριν θα μας φαινόντουσαν 

σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ιστορίες 

και περιστατικά που πραγματικά, όσο «προχώ» 

κι αν είσαι βάσει των εποχών που ζούμε, είναι 

τραβηγμένα.

Βασικά, έχουν χαθεί από την πλούσια ελληνική 

γλώσσα ωραίες εκφράσεις και κουβέντες που την 

έκαναν πολύ ξεχωριστή από τις άλλες γλώσσες 

των άλλων λαών. «Ευχαριστώ πολύ», «υπάρχει 

και φιλότιμο», «να ανταποδώσουμε την καλοσύνη 

του», «παράδειγμα προς μίμηση» και άλλα πολλά 

κι ακούμε διάφορες ιστορίες!

«Γεια σου Κώστα, τι κάνουν τα παιδιά; Έκλεισαν 

ήδη δυο μήνες γάμου, περνάνε καλά;»

«Τι λες βρε αδελφέ; Τα παιδιά χώρισαν. Μάλιστα 

η κόρη μου έχει γνωρίσει ένα καλό παιδί και πάνε 

για γάμο!»

Η κυβέρνηση βγάζει ανακοίνωση και λέει «μην 

πλησιάσετε αυτούς με τις μεγάλες μηχανές και τα 

πολλά τατουάζ στο σώμα, είναι επικίνδυνοι». Στο 

Carlaw σήμερα είχε καμία 500αρια από δαύτους, 

«ομόρφυνε η γειτονιά μας!»

Πριν λίγες ημέρες, δυο άτομα τουλάχιστον έδωσαν 

τέλος στην ζωή τους, αυτό το είδαμε περνώντας 

και βλέποντας πυροσβεστικά κι ασθενοφόρα 

πάνω στη γέφυρα από όπου έπεσαν. Σίγουρα 

αποκαρδιωτικό και πολύ λυπηρό.

Πας στο σούπερ-μάρκετ και ψωνίζεις και βλέπεις 

τα κερασάκια $25 το pound και θυμάσαι τα παιδικά 

σου χρόνια στο χωριό ή τα έξι σύκα φρέσκα με $17 

και πάλι αναπολείς το χωριό σου. Και σου λέει ο 

άνδρας ή η γυναίκα σου «Εντάξει, δεν χάθηκε κι ο 

κόσμος αν δεν φας σύκα φέτος» και σίγουρα κάτι 

μονολογείς από μέσα σου… 

Από ρούχα, ειδικά οι πιο νέοι, όχι ότι υστερούν οι 

μεγαλύτεροι… φορούν λοιπόν δυο ρουχαλάκια, 

ένα παντελονάκι ή ένα μπλουζάκι εντελώς τυπικό 

για να μην φαίνονται όλα. Εάν κι είναι ζήτημα 

χρόνου να μην φοράνε τίποτα!!!

Θα μπορούσα να γράφω όλη μέρα, αλλά 

κινδυνεύω να με πείτε παράξενο και παλαιών  

σκουριασμένων ιδεών… καλά εντάξει, δεν 

συνεχίζω… Α ρε και να είχαμε δυο τρία κιλά σύκα 

και κεράσια!

Καλό ταξίδι όσοι φεύγετε και τα χρυσαφικά 

αφήστε τα σε καμιά θυρίδα… μην σας τα πάρει 

κανείς για σουβενίρ…

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Τελικά αδέρφια Ελληνίδες κι Έλληνες 
οι καιροί άλλαξαν πολύ ή γινόμαστε 

πολύ παράξενοι λόγω ηλικίας;
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επικαιρότητα

Για έκτη φορά κάηκε η Πεντέλη

Τ
ις πληγές της μετράει η Πεντέλη μετά την καταστρο-
φική πυρκαγιά που κατέκαψε το Ντράφι, την Παλλή-
νη και άλλες περιοχές. Ο φακός της «Ζούγκλας» κα-
τέγραψε τα καμένα σπίτια και τα κατεστραμμένα οχή-

ματα, τις περιουσίες των πολιτών που έγιναν στάχτη από το 
πέρασμα της πυρκαγιάς.
Είναι η έκτη φορά τα τελευταία 41 χρόνια που η Πεντέλη 
καίγεται, και για ακόμη μια φορά εκφράζονται υποψίες ότι 
έγινε στόχος εμπρηστών. Οι κάτοικοι πλέον έχουν φτάσει 
στα όρια τους, αφού γνωρίζουν ότι η περιουσία που με 
κόπο έχουν δημιουργήσει, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να 
χαθεί. Αυτό αναδείχτηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο με την 
αυτοκτονία του 80χρονου που δεν άντεξε να δει το σπίτι του 
να καίγεται για τρίτη φορά. H πυρκαγιά της Δευτέρας έκαψε 
15.500 στρέμματα, ενώ 15 σπίτια και τέσσερα καταστήματα 
κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα ή επικίνδυνα.

Οι προηγούμενες πυρκαγιές στην Πεντέλη
Η φωτιά που ξέσπασε στις 4 Αυγούστου 1981 στο δάσος 
Κοκκιναρά της Κηφισιάς είχε ως αποτέλεσμα να καεί η 
βόρεια πλευρά της Πεντέλης με τις φλόγες να φτάνουν ως 
το κτήμα Συγγρού. Εκείνες τις μέρες η Αττική κηρύχτηκε σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δύο άνθρωποι πέθαναν από 
καρδιακή προσβολή, άλλα 30 τραυματίστηκαν, ενώ κάηκαν 
δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα πρασίνου.
Τον Ιούλιο του 1995, η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο 
Πέτρο δημιούργησε ένα μέτωπο 25 χιλιομέτρων που έκαιγε 
επί τρείς ολόκληρες ημέρες προκαλώντας μεγάλες κατα-
στροφές στην Πεντέλη, στο Ντράφι, στην Ανθούσα, στο 
Πικέρμι, στην Καλλιτεχνούπολη, στο Νέο Βουτζά και σε 
άλλες περιοχές. Τότε είχαν καεί περισσότερα από 100.000 
στρέμματα δάσους και 150 σπίτια. Κάηκε, επίσης, ολοσχε-
ρώς το δάσος της Ραπεντώσας, μεταξύ Διονύσου και Νέας 
Μάκρης.
Τρία χρόνια αργότερα, η φωτιά ξεκίνησε από τη Σταμάτα 
και συνεχίστηκε στον Διόνυσο. Οι οικισμοί Ροδόπολη και 
Σεμέλη παραδόθηκαν στις φλόγες. Το μέτωπο έφτανε στις 
κοινότητες Ανθούσας και Καλλιθέας και απλώθηκε μέχρι τα 
λατομεία και τον σταθμό μεταφόρτωσης της Νέας Μάκρης. 
Συνολικά κάηκαν 75.000 στρέμματα.  
Τον Αύγουστο του 2007 η φωτιά εκδηλώθηκε σε τέσσερα 
μέτωπα και κατέκαψε εξοχικές κατοικίες και δασικές εκτά-
σεις στην Πεντέλη, στην Πολιτεία και στο Ντράφι, ενώ οι 
φλόγες κατέβηκαν στην περιοχή των Μελισσίων και των 
Βριλησσίων. Κάηκαν ή υπέστησαν ζημιές πάνω από δέκα 
σπίτια, ενώ εκκενώθηκαν κλινικές, νοσοκομεία και κατα-
σκηνώσεις.
Στις 23 Ιουλίου του 2018 σημειώθηκε η μεγαλύτερη τρα-
γωδία των τελευταίων δεκαετιών, όταν η φωτιά που ξεκί-

νησε από το Νταού Πεντέλης κινήθηκε πολύ γρήγορα λόγω 
της ακραίας ταχύτητας των ανέμων προς τη Ραφήνα, τον 
Νέο Βουτζά, το Κόκκινο Λιμανάκι και το Μάτι. Έχασαν τη 
ζωή τους 102 άνθρωποι, εκ των οποίων 11 παιδιά και 200 
άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.

Επείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις φωτιές 
στην Αττική
Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσαν οι πυρκα-
γιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στις περιοχές 
Πεντέλης, Ανθούσας, Γέρακα , Παλλήνης, Ντράφι  και Μεγά-
ρων από τις οποίες προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές.
Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Μαρία 
Γκανέ, διέταξε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής 
εξέτασης προς κάθε κατεύθυνση για την αναζήτηση  ποινι-
κών ευθυνών.
Με βάση την παραγγελία της κας Γκανέ  προς την Προϊστα-
μένη της Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρίας Παπα-
γεωργακοπούλου  θα διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές 
ευθύνες για την τέλεση συγκεκριμένων αξιοποίνων πρά-
ξεων , όπως εμπρησμός, εμπρησμός δάσους και παράβαση 
του νόμου προστασίας του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, που θα διενεργήσεις 
ο αρμόδιος εισαγγελέας, θα αξιολογήσει άμεσα, αποδει-

κτικά στοιχεία, πληροφορίες αλλά και ενδεχόμενες μηνύ-
σεις για την αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τις πυρ-
καγιές που είχαν ως αποτέλεσμα τεράστια οικολογική κατα-
στροφή στις περιοχές που επλήγησαν αλλά και σημαντικές 
ζημιές σε περιουσίες πολιτών.  

Βίντεο ντοκουμέντο που «δείχνει» εμπρησμό 
στα «χέρια» των Αρχών
Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα βίντεο ντοκουμέντο 
που αφορά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πεντέλη 
το απόγευμα της Τρίτης και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε στις 
γύρω περιοχές. Το βιντεοληπτικό υλικό που πρόβαλε ο 
Alpha, βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έχει καταγραφεί 
τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Χριστούπολη Σπάτων 
που βρίσκεται δίπλα στο Πανόραμα Παλλήνης και ενώ στη 
γύρω περιοχή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Σε αυτό εμφανίζεται ένας μαυροφορεμένος άνδρας να 
περνάει το δρόμο με πολύ γρήγορο βήμα και έπειτα να 
σκύβει κάτω. Στη συνέχεια διακρίνεται να κρύβεται πίσω 
ένα δένδρο και αμέσως μετά φεύγει βιαστικά από το 
σημείο. Ακολούθως ξεσπάσει φωτιά ενώ ο μαυροφορε-
μένος άνδρας δεν έχει αντιληφθεί ότι παρακολουθείται 
από περίοικους.
«Σταμάτησε το αυτοκίνητό του. Κατέβηκε κι άνοιξε το πορτ 
μπαγκάζ. Μου κίνησε την περιέργεια. Ήμασταν ξύπνιοι, η 
φωτιά έκαιγε από πάνω, είχε φτάσει στο Πανόραμα. Τον 
βλέπω να περνάει απέναντι. Για μια στιγμή τον χάνω, μετά 
τον βλέπω να φεύγει και σε λίγα δευτερόλεπτα ξεσπούν 
φλόγες» καταγγέλλει γείτονας. «Με παραξένεψε που οι 
κινήσεις του έδειχναν να ψάχνει κάτι στο δέντρο» αναφέ-
ρει άλλος αυτόπτης μάρτυρας.
Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη τόσο ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης 
άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο η φωτιά που ξεκίνησε από 
την Πεντέλη και επεκτάθηκε στις γύρω περιοχές να οφεί-
λεται σε εμπρησμό. 
«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτε, θα έχουμε περισ-
σότερα, όταν ολοκληρώσει η πυροσβεστική το ανακρι-
τικό έργο της» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς σχετικώς μετά την ενη-
μέρωση που έλαβε στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβε-
στικής υπηρεσίας, όπου μετέβη εκ νέου αργά το απόγευμα 
της Τετάρτης.
Από την πλευρά του ο κ. Στυλιανίδης κατά τη διάρκεια 
της έκτακτης ενημέρωσης για τα αίτια της πυρκαγιάς στην 
Πεντέλη, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει προκλη-
θεί από βραχυκύκλωμα ή κεραυνό. «Όλα τα υπόλοιπα 
ενδεχόμενα είναι ανοικτά» είπε.

Χωρίς ενεργό μέτωπο σε 
Πεντέλη, Μέγαρα και Σαλαμίνα, 
επί ποδός για τις αναζωπυρώσεις 
- Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι 
αυτοψίες από μηχανικούς του 
υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών σε σπίτια και κτίρια 
των πληγέντων δήμων
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Σ
την πρωινή ενημερωτική εκπομπή 
του Open μίλησε η Ελένη Γερασιμί-
δου, μια μέρα μετά την καταστροφι-
κή πυρκαγιά που έκαψε το σπίτι της 

στην Παλλήνη και αναφέρθηκε στην κατά-
σταση που επικρατεί σήμερα στο σπίτι της.
«Η περιοχή μας κάηκε, το σπίτι μας κάηκε. 
Το μισό τουλάχιστον. Δεν είναι κατοικήσιμο. 
Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τίποτα. Δια-
νυκτερεύουμε όπου βρούμε. Φύγαμε τελευ-
ταία στιγμή γιατί θα καιγόμασταν… Όταν 
φτάσαμε ήταν πια αργά. Αργά το απόγευμα, 
όταν πια είχε σβήσει η φωτιά και είχε κάψει 
τα πάντα, περάσανε οι πάντες… Εμφανίστη-
καν όλοι και η Πυροσβεστική και η Πολι-
τική Προστασία και κάποιοι Κοινωνικοί Λει-
τουργοί.
Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια 

μας μόνοι μας.
Να είναι καλά οι άνθρωποι αλλά δε θα φτά-
σουμε τώρα σε αυτή την ηλικία με τόσες 
δυσκολίες που περάσαμε να δεχόμαστε 
τέτοια βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ βέβαια. 
Ήρθα και μια κυρία από τον Δήμο κατό-
πιν εορτής και αυτή βέβαια να μας πει αν 
θέλουμε να πάμε σε ξενοδοχείο. Μετά από 
μια τέτοια ζωή, δωσμένη στον κόσμο οι 
προσφορές ήταν τεράστιες.
Αυτό το σπίτι είναι αυτό που φτιάξαμε με 
τόσο κόπο όπως όλοι οι άνθρωποι. Τώρα 
είναι μισό αλλά έχουν καεί τα πάντα, διακό-
πτες, όλα. Έχει μπετά αλλά είναι όλα… Έχει 
καταστραφεί η σκάλα τελείως. Δε μπορείς 
να πατάς σε τέτοια υλικά. Σας εύχομαι ολό-
ψυχα να μην ακουμπήσετε ποτέ σε τέτοια 
τραγωδία» είπε η Ελένη Γερασιμίδου.

Ελένη Γερασιμίδου: Η επόμενη μέρα 
στο σπίτι της που τυλίχτηκε στις 
φλόγες από τη φωτιά στην Παλλήνη

Για προπαγανδιστικό μοτίβο, το οποίο 
επαναλαμβάνεται σε κάθε έλλειψη 
προσωπικού, στην υγεία, στην 
εκπαίδευση ή στη δασοπυρόσβεση, 
κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Διαρκής 
Ιερά Σύνοδος

Α
πάντηση σε δημοσιεύματα που κά-
νουν λόγο για προσλήψεις «χιλιάδων 
κληρικών» δίνει με ανακοίνωση της 
η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελ-

λάδος.
Κάνει λόγο για ένα προπαγανδιστικό μοτίβο το 
οποίο επαναλαμβάνεται σε κάθε έλλειψη προ-
σωπικού, στην υγεία, στην εκπαίδευση ή στη 
δασοπυρόσβεση, όπου αντιπαρατίθεται το 
ψεύδος ότι το Κράτος προσέλαβε ή «μονιμο-
ποίησε» χιλιάδες Ιερείς τονίζοντας ότι «και τα 
δύο είναι αναληθή, αλλά και αντικρουόμενα 
μεταξύ τους. Ωστόσο, λίγη 
σημασία έχει η συνέπεια και 
η ακρίβεια για τη στρατευ-
μένη ψευδολογία».
H Ιερά Σύνοδος αναφερό-
μενη στην τραγωδία των 
πυρκαγιών αναφέρει ότι «το 
λιγότερο που απαιτείται είναι 
να παραμένουμε ενωμέ-
νοι και πρόθυμοι να βοηθή-
σουμε όσους δοκιμάζονται. 
Η Εκκλησία της Ελλάδος και ολόκληρο το πλή-
ρωμά Της (ιερός Κλήρος και πιστός Λαός) σε 
κάθε περίπτωση συμπαραστέκονται εμπρά-
κτως στους ανθρώπους που υποφέρουν».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Τον Αύγουστο 2021 άρχισε στο διαδίκτυο η 
διασπορά του αναληθούς ισχυρισμού περί 
4.000 νέων προσλήψεων Ιερέων. Η πραγμα-
τικότητα είναι ότι από το 2011 έως το 2021 ο 
αριθμός των εμμίσθων Εφημερίων-Κληρικών 
της Εκκλησίας της Ελλάδος όχι μόνον δεν αυξή-
θηκε, αλλά μειώθηκε από τους 9.018 σε 8.311, 
ενώ υπάρχουν πολλές Ενορίες χωρίς Ιερέα σε 
επαρχιακές περιοχές, όπως επίσης και Κληρι-
κοί άμισθοι.
Οι ανακρίβειες συνεχίσθηκαν από «καθοδηγη-
τές της κοινής γνώμης» με σκοπό την πρόκληση 
συλλογικού μίσους εις βάρος των Ορθοδόξων 
Κληρικών.
Έχει καταστεί προπαγανδιστικό μοτίβο σε κάθε 
έλλειψη προσωπικού στην υγεία, στην εκπαί-
δευση, στη δασοπυρόσβεση, να αντιπαρατί-
θεται το ψεύδος ότι το Κράτος προσέλαβε ή 

«μονιμοποίησε» χιλιάδες Ιερείς. Και τα δύο 
είναι αναληθή, αλλά και αντικρουόμενα μεταξύ 
τους. Ωστόσο, λίγη σημασία έχει η συνέπεια 
και η ακρίβεια για τη στρατευμένη ψευδολογία.
Μέσα στην τραγωδία των πυρκαγιών που αντι-
μετωπίζει η Πατρίδα μας αυτές τις ημέρες, το 
τελευταίο που αναμενόταν από ορισμένα ΜΜΕ 
είναι να επαναλαμβάνουν την αναλήθεια ότι 
με το τελευταίο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ έγιναν 
δήθεν νέες προσλήψεις 2.500 κληρικών, προ-
σφέροντας κάλυψη στη ρητορική μίσους κατά 
των θρησκευτικών λειτουργών της Εκκλησίας 
και των εργαζομένων σ’ Αυτή.
Πρόκειται για διαστρέβλωση της πραγματικό-
τητας και παραπλανητικό επιχείρημα το οποίο 
διαψεύδεται πανηγυρικά και από την πρόταση 
συμφωνίας Πολιτείας και Εκκλησίας της Ελλά-
δος της προηγούμενης Κυβερνήσεως (ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ) του 2019, γι’ αυτό και οι εκπρόσω-
ποι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν το 

χρησιμοποίησαν ούτε κατά 
την συζήτηση του εν λόγω 
νομοσχεδίου στη Βουλή.
Σ’ εκείνο το σχέδιο συμ-
φωνίας προτεινόταν η 
νομοθετική κατοχύρωση 
των θέσεων μόνο των ήδη 
υπηρετούντων τότε Ιερέων 
(που ήταν περισσότεροι 
από όσοι είναι σήμερα), 
αναγνωριζόταν ότι έχουν 

μόνιμη εργασιακή σχέση με τις Ιερές Μητροπό-
λεις τους και ότι δεν είναι συμβασιούχοι, ώστε 
να πρέπει να «μονιμοποιηθούν», ενώ δεν προ-
τεινόταν καμία νέα πρόσληψη επιπλέον του τότε 
υφισταμένου αριθμού θέσεων Κληρικών.
Συνεπώς, και η πρόταση της προηγούμενης 
Κυβερνήσεως συμπίπτει απολύτως στα εν 
λόγω σημεία με το σχετικό άρθρο του προσφά-
τως ψηφισθέντος νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ.
Στις δύσκολες και κρίσιμες ώρες που διανύ-
ουμε σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά 
και μπροστά στις τραγικές συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής, των πυρκαγιών και στον εξ 
αυτών πόνο των ανθρώπων που βλέπουν να 
καίγεται η περιουσία τους και η κοινή τροφός 
όλων μας, η φυσική δημιουργία του Θεού, 
το λιγότερο που απαιτείται είναι να παραμέ-
νουμε ενωμένοι και πρόθυμοι να βοηθήσουμε 
όσους δοκιμάζονται. Η Εκκλησία της Ελλάδος 
και ολόκληρο το πλήρωμά Της (ιερός Κλήρος 
και πιστός Λαός) σε κάθε περίπτωση συμπαρα-
στέκονται εμπράκτως στους ανθρώπους που 
υποφέρουν.

Η Εκκλησία απαντά: «Fake news» οι 
προσλήψεις ιερέων - Όχι μόνο δεν 
αυξήθηκαν, αλλά έχουν μειωθεί 
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Επανέρχεται ο Τούρκος υπουργός στη ρητορική των γκρίζων ζωνών - Δηλώνει ότι αναγνωρίζουν το 
εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου στα 6 και όχι στα 10 ναυτικά μίλια, αλλά δεν λέει το παραμικρό 
για το γεγονός ότι η Άγκυρα αποδεχόταν τον ελληνικό εναέριο χώρο από το 1931 μέχρι το 1975

Σ
ε νέο κρεσέντο προκλητικών 
δηλώσεων προχώρησε ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. Πιστός 

στο δόγμα των προκλήσεων ο επικε-
φαλής της τουρκικής διπλωματίας αμ-
φισβήτησε για ακόμα μία φορά την κυ-
ριαρχία των νησιών του Αιγαίου από 
την Ελλάδα αλλά και τον ελληνικό ενα-
έριο χώρο. 
Μιλώντας στο κρατικό TRT Haber σχο-
λιάζοντας τους περιορισμούς των ΗΠΑ 
στο θέμα των αμερικανικών F-16 καθώς 
και στις υπερπτήσεις επεσήμανε πως  
«δεν είναι εφικτό να πούμε ‘’ναι’’ σε 
μια διαδικασία για τον ελληνικό εναέ-
ριο χώρο. Τι εννοείτε όταν λέτε ελληνι-
κός εναέριος χώρος; Υπάρχουν νησιά 
τα οποία η Ελλάδα λέει ότι είναι δικά 
της, νησιά και βραχονησίδες που δεν 
είναι ξεκάθαρο το καθεστώς ιδιοκτη-
σίας τους και δεν έχουν παραχωρηθεί 
με συμφωνίες».
Στη συνέχεια κατέστησε σαφές ότι η 
Τουρκία δεν θα σταματήσει να παραβι-
άζει τον ελληνικό ενάεριο χώρο καθώς 
όπως είπε η Άγκυρα αναγνωρίζει έξι 
μίλια εναέριου χώρου για την Αθήνα 
και όχι δέκα. 
«Με 6 μίλια χωρικά ύδατα να ζητούν 
εναέριο χώρο 10 μιλίων, αυτό δεν 
συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Αυτό ανα-
φέρθηκε σε μια επιστολή που έστειλε 
το υπουργείο Eξωτερικών των ΗΠΑ στο 
Κογκρέσο. Τώρα η Ελλάδα απαιτεί 10 
μίλια. Δεν τίθεται θέμα να μην χρησι-
μοποιήσουμε αυτά τα 4 μίλια. Οι ΗΠΑ 
δίνουν στην Ελλάδα υλικά αμυντικής 
βιομηχανίας. αλλά έχουν κατασκευά-
σει και βάσεις. Όταν δίνετε ένα προϊόν 
(αμυντικής βιομηχανίας) στην Ελλάδα 
θέτετε κάποιο όρο για να μην παραβι-
άσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας;», 
δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών. Προφανώς, σκοπίμως ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών επιχειρεί να δια-
στρεβλώσει τα πράγματα. Διότι είναι 
άλλο πράγμα να μην αναγνωρίζει η 

Τουρκία τα 10 ναυτικά μίλια του ελληνι-
κού εναέριου χώρου, και τελείως άλλο 
να ισχυρίζεται ότι αυτά τα 4 ν.μ. (από 
τα 6 μέχρι τα 10 που είναι ο ελληνικός 
εναέριος χώρος με βάση Προεδρικό 
Διάταγμα του 1931 που η Τουρκία ανα-
γνώριζε μέχρι το 1975) ανήκουν στην 
Τουρκία! Ακόμη κι αν κάποιος ελάμ-
βανε ως βάση συζήτησης την τουρκική 
επιχειρηματολογία, ο εναέριος χώρος 
από τα 6 μέχρι τα 10 ναυτικά μίλια από 
τις ακτές των ελληνικών νησιών δεν θα 

μπορούσε να είναι τουρκικός αλλά διε-
θνής! Επιπλέον, η Τουρκία έχει ανακη-
ρύξει τον εναέριο χώρο της στο Αιγαίο 
και η Ελλάδα δεν αμφισβητεί τα όριά 
του.
«Πρώτον, υπάρχει απόκλιση από την 
ισορροπημένη πολιτική που ακολου-
θούσαν οι ΗΠΑ, τόσο στην Κύπρο όσο 
και μεταξύ Τουρκίας - Ελλάδας. Οι ΗΠΑ 
πρέπει να αντεπιστρέψουν σε αυτήν την 
πολιτική ισορροπίας. Δεύτερον, στο 
αμερικανικό κογκρέσο υπάρχουν μέλη 
ελληνικής καταγωγής που δραστηριο-
ποιούνται στα λόμπι. Ο ίδιος ο Μητσο-
τάκης στην ομιλία του άσκησε πίεση για 
τα F-16», συμπλήρωσε ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου.
Σχετικά με τις σχέσεις με τα άλλα κράτη, 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε 
πως «εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε 
με τους συμμάχους μας στον τομέα της 
αμυντικής συμμαχίας. Βλέπετε πόσες 
προσπάθειες κάνουμε για να άρουν 
τους περιορισμούς εναντίον της Τουρ-
κίας. Αυτό θέσαμε και στο ΝΑΤΟ κατά 

την διάρκεια διαδικασίας για την ένταξη 
της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Κάναμε 
βήματα για να πάρουμε τα F-16 από τις 
ΗΠΑ».

Η Τουρκία δεν ζητά άδεια για στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία
Η Τουρκία «δεν ζητά ποτέ άδεια» από 
οποιονδήποτε πριν εξαπολύσει στρα-
τιωτική επιχείρηση στην Συρία, προει-
δοποίησε σήμερα ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
«Μπορεί να ανταλλάσσουμε ιδέες, 
αλλά δεν έχουμε ζητήσει ποτέ και δεν 
θα ζητήσουμε ποτέ άδεια για τις στρα-
τιωτικές μας επιχειρήσεις κατά της τρο-
μοκρατίας», είπε «Μπορεί να συμβεί, 
ξαφνικά, μια νύκτα», δήλωσε σε συνέ-
ντευξή του στο κρατικό δίκτυο TRT 
Haber .
Κατά την διάρκεια της τριμερούς συνά-
ντηση κορυφής με τον Ιράν και την 
Ρωσία στην Τρίτη στην Τεχεράνη, ο 
πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντο-
γάν, ο οποίος απειλεί από τον Μάιο με 
τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στην 
Συρία, δήλωσε ότι υπολογίζει «στην 
υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν 
στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας».
Ομως οι δύο ομόλογοί του απηύθυναν 
σαφή προειδοποίηση κατά οποιασ-
δήποτε επιχείρησης στην βορειοανα-
τολική Συρία, η οποία θα ήταν επικίν-
δυνη για την περιοχή. Ο Τσαβούσο-
γλου υπενθύμισε ότι η Τουρκία «διέ-
κοψε» τις επιχειρήσεις της στην ανατο-
λική Συρία τον Οκτώβριο 2019, «έπειτα 
από τις υποσχέσεις των ΗΠΑ και της 
Ρωσίας».
Συμφωνία η οποία υπεγράφη υπό την 
αιγίδα της Ουάσινγκτον και της Μόσχας 
όριζε απόσυρση των κουρδικών δυνά-
μεων σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από 
τα τουρκικά σύνορα. «Αλλά οι υποσχέ-
σεις αυτές δεν τηρήθηκαν. Επιθέσεις 
κατά σύρων αντιφρονούντων και των 
στρατιωτών μας έχουν αυξηθεί», είπε ο 
τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Προκαλεί πάλι ο Τσαβούσογλου: «Θα 
συνεχίσουμε να παραβιάζουμε τον 
ελληνικό εναέριο χώρο» 

Μεγάλη νίκη για την 
ελληνική φέτα, κέρδισε τη 
μάχη με τη Δανία

Έ
χασε οριστικά τη μάχη της “φέτας” η Δανία. Το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η Δανία 
παραβίασε τις υποχρεώσεις της παραλείποντας 
να λάβει μέτρα, ώστε να θέσει τέρμα στη χρήση 

της ονομασίας «φέτα» για τυριά τα οποία προορίζονται 
για εξαγωγή προς τρίτες χώρες.
Η Δανία δεν παραβίασε ωστόσο την υποχρέωση καλόπι-
στης συνεργασίας.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η λέξη «φέτα» είχε καταχωρη-
θεί ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 
το 2002.
Έκτοτε, η ονομασία «φέτα» επιτρέπεται να χρησιμοποι-
είται μόνο για τυρί που παράγεται στην οριοθετημένη 
γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και πληροί τις σχετικές 
προδιαγραφές του προϊόντος.
Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας λόγω παραβά-
σεως κράτους μέλους, η Επιτροπή, υποστηριζόμενη 
από την Ελλάδα και την Κύπρο, ισχυρίστηκε ότι η Δανία 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τον κανονισμό 
1151/2012 2, παραλείποντας να λάβει μέτρα για την πρό-
ληψη ή την παύση της χρήσης της ονομασίας «φέτα» για 
τυρί το οποίο παράγεται στη Δανία αλλά προορίζεται για 
εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο κρί-
νει, πρώτον, ότι με βάση το γράμμα του κανονισμού 
1151/2012 η χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για τον 
προσδιορισμό μη καλυπτόμενων από την καταχώριση 
προϊόντων που παρασκευάζονται στην Ένωση και προ-
ορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες δεν εξαιρείται 
από την απαγόρευση την οποία προβλέπει ο κανονισμός.
Όσον αφορά, δεύτερον, το όλο πλαίσιο του κανονισμού 
1151/2012, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο κανονισμός 
προστατεύει τις ΠΟΠ και τις προστατευόμενες γεωγρα-
φικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ως δικαιώματα διανοητικής ιδιο-
κτησίας. Το σύστημα των ΠΟΠ και των ΠΓΕ θεσπίστηκε 
προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη στους παραγωγούς 
προϊόντων συνδεόμενων με συγκεκριμένες γεωγραφικές 
περιοχές, μέσω της διασφάλισης ομοιόμορφης προστα-
σίας των ονομασιών ως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας σε ολόκληρη την Ένωση.
Η χρήση όμως μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ για τον προσδιορισμό 
προϊόντος που παρασκευάζεται μεν εντός της Ένωσης 
αλλά δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές προσβάλ-
λει, στην Ένωση, την αντίστοιχη ΠΟΠ ή ΠΓΕ ως δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ακόμη και αν το προϊόν αυτό 
προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Τρίτον, ως προς τους σκοπούς που επιδιώκονται με τον 
κανονισμό 1151/2012, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο 
σκοπός των ΠΟΠ και των ΠΓΕ έγκειται στην παροχή συν-
δρομής στους παραγωγούς προϊόντων συνδεόμενων 
με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές μέσω της εξα-
σφάλισης δίκαιων αποδόσεων, ανάλογων με την ποι-
ότητα των προϊόντων τους, στην κατοχύρωση ενιαίας 
προστασίας των ονομασιών ως δικαιωμάτων διανοητι-
κής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ένωση και στην παροχή 
σαφούς ενημέρωσης στους καταναλωτές για τις ιδιότη-
τες των προϊόντων οι οποίες τους προσδίδουν προστι-
θέμενη αξία.
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Τα βλήματα που έχουν εντοπιστεί δεν 
θα καταστραφούν στο σημείο της 
πτώσης - Θα μεταφερθούν σε άλλο 
σημείο - Όλα τα πυρομαχικά που 
έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα είναι 
εκπαιδευτικοί και φωτιστικοί όλμοι

Μ
ε εντατικούς ρυθμούς προχωρά 
τις έρευνες για τα πυρομαχικά 
το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκο-
πεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) στην πε-

ριοχή των Αντιφιλίππων, όπου κατέπεσε το 
αεροσκάφος Αντόνοφ An-12, το βράδυ του 
περασμένου Σαββάτου.
Οι ομάδες των πυροτεχνουργών έχουν ήδη 
οριοθετήσει και περιφράξει την περιοχή 
πτώσης του αεροσκάφους, έκτασης περίπου 
120 στρεμμάτων όπου υπάρχουν συντρίμ-
μια και βλήματα.
Η έκταση της περιοχής που πρέπει να ερευ-
νηθεί είναι όπως αναφέρουν σχετικές πλη-
ροφορίες 600 στρέμματα περίπου και όπως 
επισημαίνουν αρμόδιοι αξιωματούχοι μέχρι 
την Παρασκευή θα έχει ολο-
κληρωθεί η έρευνα εξωτε-
ρικά της περίφραξης.
Οι ομάδες του TENΞ ξεκί-
νησαν την έρευνα από την 
εξωτερική περίμετρο προς 
το κέντρο της περιοχής πτώ-
σης και όταν ολοκληρωθεί 
θα ξεκινήσει η περισυλλογή 
μόνο των βλημάτων, χωρίς 
μετακίνηση τμημάτων του αεροπλάνου.
Ο αριθμός των βλημάτων που έχουν εντοπι-
στεί δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά όπως έγινε 
γνωστό, όλα τα ευρήματα έως τώρα είναι 
όλμοι εκπαιδευτικοί - ασκήσεων 60 και 82 
χιλ. και φωτιστικοί όλμοι 82 χιλ.
Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, όλα 
τα πυρομαχικά που συγκεντρώνονται από 
τις ομάδες των πυροτεχνουργών και προκει-
ται να μεταφερθούν σε άλλο σημείο για να 
ελεγχθούν και να καταστραφούν.
Νωρίτερα,  μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 
δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιά-
δης, εμφανίστηκε απολύτως καθησυχαστι-
κός όσον αφορά την ασφάλεια των παραγό-
μενων αγροτικών προϊόντων από τις πρώτες 
ύλες της περιοχής όπου κατέπεσε το αερο-
σκάφος.

«Μέχρι στιγμής, οι μετρήσεις που έγιναν 
δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό», τόνισε ο 
δήμαρχος και συνεχίζει: «εννοώ πως δεν 
υπήρχε ραδιενέργεια ή άλλο βιολογικό 
υλικό επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Πιθανόν 
η φωτιά που προκλήθηκε από το αεροπλάνο 
να επιβάρυνε προσωρινά την περιοχή, αλλά 
νομίζω πως αυτό δεν είναι ανησυχητικό 
στοιχείο. Για τον σκοπό αυτό έχουμε συχνή 
επικοινωνία με αρμόδιους και με πανεπι-
στημιακούς, οπότε λαμβάνουμε σχετικές 
ενημερώσεις. Επιπλέον, έχουν ληφθεί δείγ-
ματα χώματος και νερού από την επίμαχη 
περιοχή, δηλαδή από το σημείο της πρό-
σκρουσης, οπότε και αναμένουμε τα απο-
τελέσματα».

Τα οκτώ μέλη του πληρώματος εκ-
σφενδονίστηκαν από το αεροσκά-
φος - Τι έδειξε η νεκροψία
Βαρύτατες κακώσεις σώματος με συντρι-
πτικά κατάγματα και με ρήξεις πολλαπλών 
οργάνων εντοπίστηκαν στα οκτώ μέλη του 
πληρώματος του μοιραίου Antonov που 

συνετρίβη το βράδυ του 
Σαββάτου σε χωράφια 
δίπλα στο Παλαιοχώρι 
Καβάλας.
Όπως προέκυψε από τη 
νεκροψία - νεκροτομή 
που ολοκληρώθηκε 
σήμερα το μεσημέρι 
σ την Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Θράκης, τα 

άτομα φέρουν βαρύτατες σωματικές κακώ-
σεις με συντριπτικά κατάγματα στο κρανίο, 
στον θώρακα, στα άνω και κάτω άκρα, στην 
κοιλιακή χώρα και στα πλευρά, ενώ εντοπί-
στηκαν ρήξεις πνευμόνων και εσωτερικών 
οργάνων. Παράλληλα, τα μέλη του πληρώ-
ματος αιμορραγούσαν εσωτερικά.
Όπως αναφέρει στη Voria.gr ο ιατροδικα-
στής Θράκης, Νικόλαος Κιφνίδης, που ανέ-
λαβε τις νεκροψίες, πρόκειται για ουκρανι-
κής καταγωγής άνδρες με το εύρος των ηλι-
κιών να είναι από 35 έως 50 έτη περίπου. 
Οι σοροί δεν έφεραν εγκαύματα καθώς 
εκσφενδονίστηκαν από το αερασκάφος πριν 
αυτό τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ τα τραύματά 
τους ήταν παρόμοια για όλους. Οι σοροί 
είχαν κακώσεις που ταιριάζουν σε θύματα 
αεροπορικού δυστυχήματος.

επικαιρότητα

Συντριβή αεροσκάφους στην 
Καβάλα: Περιέφραξαν έκταση 120 
στρεμμάτων με τα βλήματα του 
μοιραίου «Antonov» 

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η απελπισμένη 
Ελλάδα δημιουργεί βάσεις κατά 
UAV στο Αιγαίο» 

Οι ενέργειες της χώρας μας να βάλει 
φρένο στη δράση των τουρκικών 
UAVs και Drones στο Αιγαίο 
Πέλαγος, ενοχλούν την Άγκυρα 
και τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, 
που κάνουν λόγο για «κινήσεις 
πανικού»

Ο
ι ενέργειες της Ελλάδας να 
βάλει φρένο στη δράση των 
τουρκικών UAVs και Drones 
στο Αιγαίο Πέλαγος, ενοχλούν 

την Άγκυρα και τα φιλοκυβερνητικά Μ-
ΜΕ, που κάνουν λόγο για «κινήσεις πανι-
κού» εκ μέρος της χώρας μας, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί η τουρκική υπερο-
χή στους αιθέρες.
Με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί βάσεις 
κατά των UAV σε νησιά του Αιγαίου», 
η εφημερίδα AKSAM αναφέρεται στην 
ανάπτυξη «ομπρέλας» κατά των εχθρι-
κών μη επανδρωμένων αεροσκα-
φών πάνω από τα ελληνικά νησιά - και 
όχι μόνο - μετά τις αγορές αντίστοιχων 
συστημάτων από Ισραήλ και ΗΠΑ.
«Τα όπλα, άλλη μια προκλητική προσπά-
θεια της Ελλάδας κατά της Τουρκίας, που 
αγόρασε πρόσφατα από τις ΗΠΑ και το 
Ισραήλ, τραβούν την προσοχή» σχολιά-
ζει η AKSAM, τονίζοντας πως «Η Ελλάδα 

τοποθετεί αντι-UAV συστήματα στα 
νησιά. Απελπισμένη μπροστά στην υπε-
ροχή της τουρκικής αμυντικής βιομηχα-
νίας, η Αθήνα βρήκε λύση στο Ισραήλ και 
στις ΗΠΑ. Τα αμερικανικά και ελληνικά 
μέσα έγραψαν ότι το σύστημα anti-SİHA 
που αγοράστηκε από το Ισραήλ θα εγκα-
τασταθεί στα νησιά του Αιγαίου» γράφει 
η ΑΚSAM.
Εκτός από τα αντί-UAV και αντί-Drone 
συστήματα το δημοσίευμα αναφέρε-
ται στο ενδεχόμενο απόκτσης μαχητι-
κών αεροσκαφών F-35 από την Ελλάδα, 
σημειώνοντας ωστόσο πως η «εύθραυ-
στη ελληνική οικονομία» ίσως δεν επι-
τρέψει την πραγματοποίηση της αγοράς.
«Μετά την ανακοίνωση πως η Ελλάδα 
θα αγοράσει αρχικά 20 μαχητικά αερο-
σκάφη F-35 από τις ΗΠΑ, οι απόψεις των 
ειδικών επί του θέματος δόθηκαν στο 
Breaking Defence, ένα από τα πιο επι-
δραστικά αμυντικά μέσα των ΗΠΑ. Ο 
Nicholas Danforth, ένας από τους κορυ-
φαίους εμπειρογνώμονες της Τουρ-
κίας πολλών δεξαμενών σκέψης στις 
ΗΠΑ, εξέφρασε τις σκέψεις του για το 
θέμα, λέγοντας πως η πώληση F-35 
στην Ελλάδα θα εξοργίσει την Άγκυρα, 
με εμβάθυνση των αμερικανοελληνικών 
σχέσεων να προκαλεί ανησυχία στην 
Τουρκία» γράφει η τουρκική εφημερίδα.
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επικαιρότητα

Τ
ις 10.000 αγγίζουν οι γεννήσεις με την 
εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβο-
ηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα 
μας κατά τη διετία 2018-2019.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό ποσοστό επί 
του συνόλου των γεννήσεων, περίπου 6%, 
επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική 
Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής με αφορμή τα σχετικά επίσημα στοι-
χεία που κατατέθηκαν στην Αρχή από τις 
Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής (ΜΙΥΑ).
Ειδικότερα, το έτος 2018 στην Ελλάδα δηλώ-
θηκαν 86.440 γεννήσεις, εκ των οποίων οι 
4.290 (ποσοστό 5,1%) ολοκληρώθηκαν με 

μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής. Τα στοιχεία δόθηκαν από 43 Μονά-
δες της χώρας.
Το έτος 2019 οι γεννήσεις ήταν 83.763, εκ των 
οποίων οι 5.521 (ποσοστό 6,4%) με μεθόδους 
ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 
Τα στοιχεία προέρχονται από 41 ΜΙΥΑ.
Σημειωτέον ότι οι γεννήσεις αφορούν τα 
περιστατικά που καταγράφηκαν στην Ελλάδα. 
Η Αρχή αναφέρει πως δεν συμπεριλαμβάνο-
νται οι γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο εξωτερικό.
Aναλυτικά, οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν 
και οι κύκλοι (προσπάθειες) που έγιναν από 
τις γυναίκες έχουν ως εξής:

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: 
Έφτασαν τις 10.000 οι γεννήσεις 
στην χώρα μας τη διετία 2018 -2019

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας 
πέταξε με F-16 και μετείχε σε εναέρια 
μάχη εναντίον F-35! 

Σ
ε επίσημες διαπραγματεύσεις με 
την αμερικανική πλευρά για την ε-
πίσημη υποβολή αιτήματος αγο-
ράς 20 μαχητικών αεροσκαφών F-

35 (με option για άλλα 20) βρίσκεται το 
υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επιτελείς της 
Πολεμικής Αεροπορίας συνομιλούν με α-
νώτατα στελέχη της αμερικανικής κατα-
σκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin 
προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λε-
πτομέρειες του προγράμματος που θα 
δώσει νέες δυνατότητες στους φρουρούς 
του Αιγαίου και θα βάλει την Ελλάδα στο 
πολύ κλειστό club των χωρών που θα έ-
χουν στο οπλοστάσιό τους το stealth μα-
χητικό.
Πέρα από τα σχέδια επί χάρτου και τις 
συνομιλίες που γίνονται σε ανώτατο επί-
πεδο - χθες Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις 
της Lockheed Martin όπου κατασκευάζο-
νται τα F-35- ο αρχηγός του Γενικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας αντιπτέραρχος Θεμι-
στοκλής Μπουρολιάς, άδραξε την ευκαι-
ρία και με αφορμή την μεταστάθμευση 
F-35 της αμερικανικής πολεμικής αεροπο-
ρίας συμμετείχε ο ίδιος σε εκπαιδευτική 
πτήση όπου δύο ελληνικά F-16 Block 52+ 
έκαναν εναέρια μάχη εναντίον δύο F-35.
Πιλότος ο ίδιος, με εμπειρία στα F-16 και 
συνολικά με περισσότερες από 5.000 
ώρες πτήσης σε διάφορους τύπους μαχη-
τικών, ο αντιπτέραρχος Μπουρολιάς 
μπήκε στη θέση του χειριστή σε ένα μονο-
θέσιο F-16 Block 52+ και τέσταρε τις δυνα-

τότητες των F-35 που η Πολεμική Αεροπο-
ρία σχεδιάζει να εντάξει στο οπλοστάσιο 
της μέχρι το τέλος της 10ετίας που διανύ-
ουμε.
Η εναέρια μάχη των δύο ελληνικών F-16 
Block 52+ εναντίον των δύο αμερικανικών 
F-35, έγινε την Τετάρτη στην 115 Πτέρυγα 
Μάχης στην Κρήτη, στο πλαίσιο της άσκη-
σης «Poseidon Rage».
Τι διαπίστωσε ο αρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου Αεροπορίας; 
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί δημοσίως 
είναι απλώς ότι οι κλειστές αερομαχίες 
δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονε-
κτήματα των F-35. Τα αμερικανικά μαχη-
τικά αεροσκάφη 5ης γενιάς είναι ένα 
στρατηγικό όπλο, αθέατο στους αντιπά-
λους λόγω των χαρακτηριστικών stealth 
που διαθέτουν. Από τακτικής πλευράς, 
το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας θέλει να προχωρήσει ταχύτατα  την 
παραγγελία των F-35 για μια σειρά από 
λόγους που είναι βαρύνουσας σημασίας 
για την ισορροπία δυνάμεων και τον μετα-
σχηματισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, 
γνωρίζοντας ότι οι κλειστές αερομαχίες 
δεν είναι το μεγαλύτερο ατού των συγκε-
κριμένων μαχητικών. Ποια είναι τα... υπε-
ρατού των F-35 είναι κάτι που γνωρίζουν 
πολύ καλά φίλοι και σύμμαχοι με πρώ-
τους εκείνους εξ ανατολών που σχεδία-
ζαν να αγοράσουν 100 από τα αόρατα 
αμερικανικά μαχητικά αλλά τορπίλισαν οι 
ίδιοι την προσπάθειά τους επιλέγοντας τα 
ρωσικά αντιαεροπορικά F-35.
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καναδάς

Το 70 τοις εκατό των Καναδών 
πιστεύει ότι η κατάσταση του 
αεροδρομίου είναι ντροπή

Η 
μεγάλη πλειονότητα των 
Καναδών πιστεύει ότι οι 
καθυστερήσεις και τα άλλα 
προβλήματα που συμβαί-

νουν στα μεγάλα αεροδρόμια της 
χώρας είναι μια παγκόσμια ντροπή, 
σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση, 
ενώ μια παρόμοια μεγάλη ομάδα λέει 
ότι αποφεύγει εντελώς τα αεροδρό-
μια.
Η Ipsos λέει σε μια νέα δημοσκόπηση 
ότ ι το 70 τοις εκατό των Καναδών 
πιστεύει τώρα ότι «η κατάσταση στα 
καναδικά αεροδρόμια είναι ν τροπή 
για τον Καναδά» και σχεδόν το 60 τοις 
εκατό των ερωτηθέντων αποφεύγουν 
να πετάξουν μέχρι να δουν βελτιώσεις.
Οι ισ τορίες γ ια χαμένες συνδέσεις, 
χαμένες αποσκευές, ακυρώσεις και 
καθυστερήσεις, που μερικές φορές 
ωθούν τους ανθρώπους να κοιμούνται 
στους ορόφους των τερματικών αερο-
δρομίων, εμφανίζονται εδώ και μήνες 
καθώς οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
χαλάρωσαν νωρίτερα το 2022.
Οι ειδησεογραφικές αναφορές για τις 
καθυστερήσεις φαίνεται να αντικαθι-
στούν τον πραγματικό αντίκτυπο των 
ίδιων των περιστατικών, με την Ipsos 
να διαπιστώνει ότι το 5% των ερωτηθέ-
ντων συμφώνησε έντονα ότι επηρεά-
στηκαν προσωπικά από καθυστερήσεις 
ενώ ταξίδευαν μέσω καναδικού αερο-

δρομίου, αλλά σχεδόν το 60% λέει θα 
αποφύγουν την είσοδο σε αεροδρόμιο 
προς το παρόν ως αποτέλεσμα.
Όταν ρωτήθηκαν ποιος φταίει για την 
κατάσταση στα αεροδρόμια, το 39 τοις 
εκατό των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 
ευθύνονται εξίσου τα ίδια τα αεροδρό-
μια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι 
αεροπορικές εταιρείες και οι Καναδοί 
που δεν ξέρουν πώς να συμπεριφέρο-
νται όταν ταξιδεύουν.
Περιορίζον τας το σε συγκεκριμένα 
ζητήματα στα αεροδρόμια, ένα πλή-
θος (34 τοις εκατό και 44 τοις εκατό) 
κατηγόρησε τις αεροπορικές εταιρείες 
για χαμένες αποσκευές ή ακυρώσεις, 
ενώ το 34 τοις εκατό κατηγόρησε την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση για επιβρά-
δυνση στα τελωνεία.
Όταν επρόκειτο για καθυστερήσεις στα 
σημεία ελέγχου ασφαλείας, το 33 τοις 
εκατό των ερωτηθέντων κατηγόρησε τα 
αεροδρόμια και το 23 τοις εκατό κατη-
γόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Όταν ρωτήθηκαν πόσο μπορεί να διαρ-
κέσουν τα προβλήματα στα αεροδρό-
μια, το 55 τοις εκατό των ερωτηθέντων 
απάντησαν ότι συμφώνησαν ότι ήταν 
ένα προσωρινό ζήτημα που θα μπο-
ρούσε να λυθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι 
τον Σεπτέμβριο, ενώ το 45 τοις εκατό 
είπε ότι τα προβλήματα θα διαρκέσουν 
πέρα από το καλοκαίρι.

170 επιθεωρητές ασφαλείας 
αποχώρησαν από τη δουλειά τα 
ξημερώματα της Πέμπτης

Τ
ο συνδικάτο που εκπροσωπεί τους επι-
θεωρητές ασφάλειας στην Αρχή Τεχνι-
κών Προτύπων και Ασφάλειας (TSSA) 
λέει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύμ-

βαση κατέληξαν, με αποτέλεσμα 170 μέλη του 
να αποχωρήσουν από τη δουλειά από τις 12:01 
π.μ. της Πέμπτης.
Σε δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, 
ο OPSEU/SEFPO αναφέρει ότι οι επιθεωρητές 
ασφαλείας με το Local 546 διαπραγματεύονταν 

το πρώτο τους συμβόλαιο από τον Νοέμβριο 
του 2021 και οι συνομιλίες διακόπηκαν το από-
γευμα της Τετάρτης όταν η TSSA αποχώρησε 
από το τραπέζι. Το συνδικάτο αναφέρει ότι οι 
απεργοί εργαζόμενοι επιθεωρούν βόλτες σε 
λούνα παρκ, φορτηγά τροφίμων, ανελκυστή-
ρες, εξοπλισμό καύσης καυσίμων, λέβητες και 
δοχεία πίεσης και στοιχεία σε πυρηνικούς σταθ-
μούς, καθώς και υποστήριξη στην αστυνομία 
και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.

`
Το Οντάριο θα φέρει το σύστημα 
«ισχυρού δημάρχου» για το Τορόντο 
και την Οτάβα

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δίνει 
$1εκατ. για τις κοινότητες που έχουν 
πληγεί από την ευλογιά των πιθήκων

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
σχεδιάζει να δώσει 1 εκα-
τομμύριο δολάρια σε κοι-
νοτικούς οργανισμούς σε 

όλη τη χώρα για να παράσχουν στους 
ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους 
άνδρες πληροφορίες σχετικά με την 
ευλογιά των πιθήκων και την καταπο-
λέμηση του στίγματος γύρω από την 
ασθένεια.
Ο υπουργός Περιβάλλον τος Steven 
Guilbeault λέει ότι η κοινοτική οργάνωση 
RÉZO στο Μόντρεαλ θα λάβει 150.000 $ 
για να υποστηρίξει τις τοπικές και επαρ-
χιακές προσπάθειες προσέγγισης και η 
Επιτροπή AIDS του Τορόντο και η MAX 

Ottawa θα λάβουν από 100.000 $ η καθε-
μία.εκατό το 2023 και 2,5 τοις εκατό το 
2024. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του 
Καναδά λέει ότι η ασθένεια μεταδίδεται 
κυρίως μεταξύ ανδρών που αναφέρουν 
στενή επαφή με άνδρες, αλλά ο καθένας 
μπορεί να νοσήσει από ευλογιά των πιθή-
κων. Μέχρι την Τετάρτη, υπήρχαν 604 επι-
βεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς στον 
Καναδά, με τη συντριπτική πλειοψηφία στο 
Κεμπέκ και το Οντάριο.
Δύο οργανισμοί στο Βανκούβερ και ένας 
στο Έντμοντον αναμένεται επίσης να 
λάβουν χρήματα και ο Οργανισμός Δημό-
σιας Υγείας θα κρατήσει 100.000 $ στο 
αποθεματικό για να αντιμετωπίσει τυχόν 

Τ
ο Οντάριο σχεδιάζει να εισαγάγει 
ένα λεγόμενο σύστημα «ισχυρού 
δημάρχου» για ορισμένες πόλεις, 
καθώς φαίνεται να δώσει περισ-

σότερη εξουσία στα χέρια εκείνων που 
ηγούνται ορισμένων από τους μεγάλους 
δήμους της επαρχίας.
Ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ δήλωσε 
την Τετάρτη ότι η Προοδευτική Συντη-
ρητική κυβέρνησή του θα εξετάσει τις 
λεπτομέρειες ενός τέτοιου συστήματος, 
αλλά και  ότι θα εφαρμοστεί πριν από τις 
δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου.
«Απλώς νομίζω ότι ο δήμαρχος του 
Τορόντο ή της Οτάβα, ή οποιοσδήποτε 
δήμαρχος, είναι υπόλογοι για τα πάντα, 
αλλά έχουν την ίδια ψήφο με έναν μόνο 
δημοτικό σύμβουλο», είπε ο Φορντ σε 
δημοσιογράφους έξω από το νομοθετικό 
σώμα.
«Θα μπούμε στις λεπτομέρειες αργό-
τερα… θα είναι άμεσα καθώς προχωράμε 
στις εκλογές του Οκτωβρίου».
Οι αυξημένες δημαρχιακές εξουσίες 
θα παραχωρηθούν μόνο στους δημάρ-
χους της Οτάβα και του Τορόντο και θα 
μπορούσαν να εισαχθούν μέσα σε λίγες 
εβδομάδες.
Το αμερικανικού τύπου σύστημα «ισχυ-
ρού δημάρχου» χαρακτηρίζεται τυπικά 
από τη συγκέντρωση της εκτελεστικής 

εξουσίας με τον δήμαρχο, ο οποίος έχει 
τον έλεγχο των διορισμών των επικεφα-
λής τμημάτων, επιβλέπει τους προϋπολο-
γισμούς και μερικές φορές έχει δικαίωμα 
αρνησικυρίας (βέτο).
«Οι ισχυρές εξουσίες του δημάρχου είναι 
κάτι που έχω πει ότι θα υποστήριζα – το 
μίλησα πριν από τις τελευταίες εκλογές», 
δήλωσε ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον 
Τόρι σε μια δήλωση, απαντώντας στα νέα 
της πρότασης.
«Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι που 
διερευνά η επαρχία προκειμένου να χτι-
στούν περισσότερα σπίτια όσο το δυνα-
τόν γρηγορότερα. Ως Δήμαρχος, είμαι 
απολύτως αποφασισμένος να φτιάξω 
περισσότερα σπίτια – ανεξάρτητα από τις 
εξουσίες που έχω».
Οι αντίστοιχοι δήμαρχοι θα μπορούσαν 
να είναι σε θέση να λαμβάνουν βασικές 
δημοσιονομικές αποφάσεις χωρίς να 
κερδίζουν την υποστήριξη του δημοτι-
κού συμβουλίου. Ο δήμαρχος έχει επί 
του παρόντος μόνο μία ψήφο στη λήψη 
αποφάσεων, την ίδια με τους άλλους 
δημοτικούς συμβούλους. 
Η κίνηση θα μπορούσε να επιτρέψει στην 
επαρχία να παρακάμψει το δημοτικό συμ-
βούλιο σε ορισμένες αποφάσεις και αντ’ 
αυτού να ασχοληθεί απευθείας με τον 
δήμαρχο.
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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

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
10.5" x 20.79"
None

1069
Hyundai
Shift Into Drive
Newspaper
Master

None

None

Russell Grant

Linda White

Ravi Ramnarace

Jennifer Cheng

Hyundai Sans Text (Bold, Regular, Medium), Hyundai Sans Head 
(Medium), Arial (Regular)

Master - CZ None

JULSID_CZMASTER_EN.indd

JULSID_CZMASTER_EN

Revision date: 6-30-2022 1:34 PM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Central English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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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καναδάς

Ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δεν μάσησε τα λόγια του στην καταδίκη του για το 
Χόκεϊ του Καναδά, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο για το σώμα να έχει ένα ταμείο 
που χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση αξιώσεων όπως η σεξουαλική επίθεση.
Απαντώντας ερωτήσεις στο Bowen Island της Βρετανικής Κολομβίας την Τρίτη, 

ο Τριντό είπε ότι είναι δύσκολο να δει κανείς πώς μπορεί κάποιος στον Καναδά να πιστεύει 
στο σώμα του χόκεϊ.
«Μπορώ να καταλάβω γιατί τόσοι πολλοί γονείς, γιατί τόσοι πολλοί Καναδοί, που νιώθουν 
τόσο περήφανοι για τα εθνικά μας χειμερινά σπορ είναι απολύτως αηδιασμένοι με αυτό που 
συμβαίνει», είπε.
Τα σχόλια του Τριντό έρχονται καθώς η The Globe and Mail ανέφερε για πρώτη φορά ότι ένα 
ειδικό ταμείο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, που χρηματοδοτείται από τέλη εγγραφής 
παικτών, έχει χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διακανονισμών σε περιπτώσεις υποτιθέ-
μενης σεξουαλικής επίθεσης χωρίς τη συμμετοχή της ασφαλιστικής της εταιρείας, και ως εκ 
τούτου, χωρίς εξωτερική ευθύνη.
Η Globe ανέφερε ότι το αποθεματικό ταμείο έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια δολάρια τα 
τελευταία χρόνια, ωστόσο λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί το ταμείο δεν αποκαλύπτο-
νται στην ετήσια έκθεση του Hockey Canada.

O Τριντό καταδικάζει το Hockey 
Canada μετά τις τελευταίες 
αποκαλύψεις

Αφαίρεση μισθού σε Δημοτικό 
Σύμβουλο της περιοχής του 
Νιαγάρα εξαιτίας της συμμετοχής 
του στο «Freedom Convoy»

Ένας αγροτικός δημοτικός 
σύμβουλος του Οντάριο παραβίασε 
τον κώδικα συμπεριφοράς του 
δήμου του συμμετέχοντας δυνατά 
και σθεναρά στην κατάληψη 
από το «Freedom Convoy» στην 
Οττάβα, διαπίστωσε ο επίτροπος 
ακεραιότητας του δήμου.

Ο 
Harold Jonker της περιοχής 
Gainsborough του West Lincoln 
Township «ενθάρρυνε, υπο-
στήριξε και συμμετείχε ενεργά 

σε παράνομες δραστηριότητες που σχε-
τίζονται με την κατάληψη του «Freedom 
Convoy» στο κέντρο της Οττάβα τον Φε-
βρουάριο», διαπίστωσαν οι επίτροποι α-
κεραιότητας για τον δήμο βρήκαν σε μια 
έκθεση που δημο-
σιεύθηκε νωρίτερα 
αυτό το μήνα.
Υποστηρίζουν ότι ο 
Jonker παραβίασε 
τον κώδικα συμπε-
ριφοράς του συμ-
βουλίου του West 
Lincoln συμμετέ-
χοντας στην παρά-
νομη δραστηριό-
τητα, επειδή φέρεται ότι δέχθηκε κεφάλαια 
από την αρχική εκταμίευση του GoFundMe 
ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την 
υποστήριξη των κατακτητών και ότι δεν 
ανταποκρίθηκε σε αίτημα για πληροφορίες 
από επιτρόπους ακεραιότητας που εξετά-
ζουν την έκταση της συμμετοχής του στις 
διαδηλώσεις.
Οι επίτροποι για την ακεραιότητα διαπί-
στωσαν ότι ο Jonker έφερε 11 φορτηγά 
από την επιχείρηση φορτηγών της οικο-
γένειάς του στην Οτάβα στα τέλη Ιανουα-
ρίου 2022.
Συχνά μιλούσε σε μέσα ενημέρωσης για 
το Freedom Convoy και τους στόχους του, 
αλλά ποτέ δεν αυτοπροσδιορίστηκε ως 
μέλος του συμβουλίου του West Lincoln 
Township.
Οι επίτροποι ακεραιότητας βρήκαν ότι ο 
Jonker συμμετείχε στη διαμαρτυρία ακόμη 

και αφού αυτή κηρύχτηκε παράνομη, 
παραβιάζοντας τον κώδικα δεοντολογίας 
του δήμου.
Οι δικηγόροι υποστήριξαν επειδή η δια-
μαρτυρία της συνοδείας της Οτάβα τελικά 
διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει δημο-
τικό, επαρχιακό και ομοσπονδιακό νόμο, 
ο Jonker «όφειλε καθήκον πίστης στον 
κάτοικο του Δήμου», το οποίο έσπασε 
συμμετέχοντας σε μια παράνομη διαμαρ-
τυρία.
Είπαν επίσης ότι ο Jonker δεν απάντησε 
όταν ρωτήθηκε αν έλαβε χρήματα από το 
GoFundMe, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
έλαβε χρήματα.
«Όταν δόθηκε η ευκαιρία να διευκρινίσει, 
ο Σύμβουλος επέλεξε να μην πει τίποτα», 
έγραψαν οι δικηγόροι στην έκθεσή τους.

Ο Jonker είπε στο CP24 ότι 
δεν έλαβε χρήματα από το 
GoFundMe και «δεν είπε 
τ ίποτα» όταν ρωτήθηκε 
επειδή απλώς έχασε κάποιες 
ερωτήσεις μέσω email από 
τους δικηγόρους Aird και 
Berlis.
«Έχασα μερικά email, αυτό 
με βαραίνει», είπε.
Είπε ότι δεν πήρε χρήματα 

από δωρεές και ξόδεψε τα δικά του χρή-
ματα για να συμμετάσχει.
«Πήγαμε εκεί ως εταιρεία –η εταιρεία φορ-
τηγών μου– αποφασίσαμε ως συνεργάτες 
να συμμετέχουμε – χάσαμε χρήματα – ως 
επιχείρηση έχασα πολλά χρήματα, εννοώ 
πολλά χρήματα», είπε.
Είπε ότι τα μόνα πράγματα που έλαβε και 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν «δώρα» 
ήταν ένα περιστασιακό σάντουιτς στον 
χώρο διαμαρτυρίας.
Ο επίτροπος ακεραιότητας συνέστησε στον 
Jonker να χάσει την αμοιβή 30 ημερών ως 
αποτέλεσμα των πράξεών του, κάτι που ο 
Jonker λέει ότι θα του κοστίσει περίπου 
1.300 δολάρια.
Συνέστησαν επίσης στον Jonker να «ξεπλη-
ρώσει» το κόστος οποιουδήποτε φαγητού 
ή καυσίμου που του δόθηκε κατά τη διάρ-
κεια της διαμαρτυρίας εντός 30 ημερών.

Η κυβέρνηση τoυ Οντάριο επεκτείνει 
το πρόγραμμα πληρωμένων ημερών 
ασθενείας λόγω COVID-19 έως τις 31 
Μαρτίου

Τ
ο πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει στους κατοίκους του Οντάριο που χάνουν την 
εργασία τους λόγω COVID-19 να έχουν έως και τρεις ημέρες άδεια, είχε οριστεί να 
λήξει στις 31 Ιουλίου.
Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε ότι επεκτείνει το πρόγραμμα πληρωμένων 

ημερών ασθενείας COVID-19 έως τις 31 Μαρτίου 2023.
Το πρόγραμμα προσφέρει στους επιλέξιμους εργαζόμενους έως και 200 $ την ημέρα για 
έως και τρεις ημέρες, εάν πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις, να εμβολιαστούν, να λάβουν 
αναμνηστικά εμβόλια, να απομονωθούν ή να φροντίσουν ένα μέλος της οικογένειας που 
είναι άρρωστο από COVID.
Η επαρχία θα συνεχίσει να αποζημιώνει τους δικαιούχους εργοδότες για τις ημέρες άδειας 
μετ’ αποδοχών.
Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε το πρόγραμμα τον Απρίλιο του 2021. Η επαρχία 
συνεργάστηκε με το Συμβούλιο Ασφάλειας και Ασφάλισης στο Χώρο Εργασίας για να 
παραδώσει το πρόγραμμα και να αποζημιώσει το προσωπικό της.
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Π
ροειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο για 
τη μη κοινοποίηση προς την Κομισιόν για τη 
μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δύο οδηγι-
ών απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμ-

φωνα με ανακοίνωση την Τετάρτη. Για την πρώτη ο-
δηγία, που αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με 
αναπηρία, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή συνολι-
κά 26 κράτη μέλη, ενώ για τη δεύτερη, που αφορά τη 
χρήση εγγράφων βασικών πληροφοριών σε σχέση με 
επενδύσεις, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή συνο-
λικά 24 κράτη μέλη.
Ειδικότερα, η Κομισιόν κινεί διαδικασίες επί παραβά-
σει στα κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν τα μέτρα 
που έλαβαν για τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο 
εθνικό τους δίκαιο («παραβάσεις λόγω μη κοινοποί-
ησης»), και για τα οποία έληξε πρόσφατα η σχετική 
προθεσμία.
Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να 
απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και 
να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών στο 
εθνικό τους δίκαιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κομι-
σιόν μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογη-
μένη γνώμη, που είναι το δεύτερο στάδιο της διαδι-
κασίας επί παραβάσει, με το τελευταίο στάδιο να απο-

τελεί πιθανή προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.
Η πρώτη οδηγία είναι η Ευρωπαϊκή πράξη για την 
προσβασιμότητα (Οδηγία 2019/882) σε προϊόντα και 
υπηρεσίες, με την οποία απαιτείται ορισμένα ορι-
σμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως οι δημόσιες 
συγκοινωνίες, οι τραπεζικές υπηρεσίες και τα διαδι-
κτυακά καταστήματα, να είναι προσβάσιμα στα άτομα 
με αναπηρία.
Όπως σημειώνεται, οι επιχειρήσεις που πωλούν προ-
ϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία 
καλούνται από αυτήν να διασφαλίσουν τη συμμόρ-
φωσή τους με συγκεκριμένες απαιτήσεις για την προ-
σβασιμότητα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, 
με προθεσμία συμμόρφωσης τις 28 Ιουνίου 2025.
Τα κράτη μέλη που δεν μετέφεραν τη νομοθεσία 
στο εθνικό τους δίκαιο πριν την προθεσμία στις 28 
Ιουνίου φέτος είναι η Κύπρος, η Αυστρία, το Βέλ-
γιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η 
Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Κροατία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, 
η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, 
η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η 
Φινλανδία.

Διαδικασία επί παραβάσει για νομοθεσίες 
προσβασιμότητας και επενδύσεις

Απέκλεισαν επ’ αόριστον είσοδο ΟΕΔΑ 
Πεντακώμου οι κάτοικοι της περιοχή

Μ
ετά τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλι-
κού, έξω από την είσοδο του ΟΕΔΑ Πεντα-
κώμου - όπου συνεχίζεται η προσπάθεια 
κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε 

την περασμένη Παρασκευή σε άχρηστα υλικά - συγκε-
ντρώθηκαν την Τετάρτη κάτοικοι των εννέα κοινοτήτων 
της περιοχής, απαγορεύοντας την είσοδο οχημάτων.
«Αυτά που λέμε τα εννοούμε. Δίνουμε περιθώριο για να 
διορθωθούν τα πράγματα και όταν δεν διορθώνονται 
λαμβάνουμε τα μέτρα, τα οποία θα εντείνονται περισ-
σότερο και θα είναι πιο δυναμικά», δήλωσε στα ΜΜΕ 
ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Λευτέρης 
Φωκά.
Ο κ. Φωκά ανέφερε πως «το ποτήρι ξεχείλισε» με την 
πυρκαγιά σε ελαστικά στις 19 Μαΐου «όπου θα λαμβά-
νονταν μέτρα για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο». 
Δυστυχώς, συνέχισε, έχει επαναληφθεί με την φωτιά 
στον ΟΕΔΑ Πεντακώμου και επέρριψε ευθύνες στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ).
«Παρόλο που (η ΠΥ) έχει κάνει ανακοινώσεις ότι έχει 
στείλει αρκετά οχήματα και επιλαμβάνεται της υπόθε-
σης, εγώ έχω επισκεφθεί εδώ το χώρο αρκετές φορές 

και βλέπω την Πυροσβεστική να είναι θεατής και περι-
μένουν τους διοικούντες του ΟΕΔΑ να κατασβήσουν την 
πυρκαγιά με τόνους χωμάτων», συμπλήρωσε.
Υπογράμμισε πως, με βάρδιες, αριθμός κατοίκων θα 
βρίσκεται επί 24ωρου βάσεως στην είσοδο του εργο-
στασίου και θα απαγορεύει την είσοδο φορτηγών.
Όπως δε σημείωσε, έχει διαπιστωθεί πως δεν υπάρ-
χει άδεια για τη λειτουργία του εργοστασίου του ΟΕΔΑ 
Πεντακώμου, και πως αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από το 
Τμήμα Περιβάλλοντος και πρόσθεσε πως «το περίεργο 
είναι ότι, όταν εμείς στις δημόσιες διαβουλεύσεις λέγαμε 
ότι αυτό το έργο, εφόσον θα το κάνει η ίδια εταιρεία που 
έκανε το ΧΥΤΥ της Κόσιης, θα είναι παρόμοιο ή και χει-
ρότερο, μας κορόιδευαν».
Σήμερα, συνέχισε, «φτάσαμε σε αυτό το σημείο και τα 
οργανικά απόβλητα που απομένουν, πάνε 100% για 
ταφή. Η αδειοδότηση εδώ ήταν για το κύτταρο για 10 
χρόνια, ενώ στα πέντε χρόνια έχει γεμίσει και έχουν 
κάνει αίτηση για νέο κύτταρο». Ο κ. Φωκά υπέδειξε πως, 
αν σε πέντε χρόνια χρειάζεται ένα κύτταρο έκτασης, τότε 
σε 30 χρόνια ο χώρος θα καταντήσει ένας νέος σκουπι-
δότοπος, όπως ήταν το Βατί.

Η 
φετινή αξιολόγηση της Κύπρου στην Έκθεση για την Ε-
μπορία Προσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών των Η-
ΠΑ για το 2022 και η αναβάθμισή της στην Κατηγορία 1 
αποτελεί για τη χώρα μας σημαντική εξέλιξη, αφού ανα-

γνωρίζονται οι ενέργειες που εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση 
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ανησυχητικού φαινομέ-
νου της εμπορίας προσώπων.
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας το οποίο σημειώνει ότι όπως καταγράφεται στην Έκθεση, 
η Κύπρος υιοθέτησε πλήρως τις συστάσεις και προχώρησε στην 
υλοποίηση διάφορων πολιτικών και μέτρων, με στόχο την αντιμε-
τώπιση των ελλείψεων.
Στην Έκθεση, προστίθεται, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη δημιουργία 
του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και τη στελέχωσή του με 
επιπρόσθετο προσωπικό. Η ίδρυση του Υφυπουργείου, σύμφωνα 
με την Έκθεση, συνιστά σημαντικό βήμα για τον συντονισμό των 
διαδικασιών και των αρμόδιων Υπηρεσιών και την ενίσχυση της 
προστασίας των θυμάτων, συνεχίζει το Υφυπουργείο.
Σημειώνεται ακόμη ότι στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της 
Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλ-
λευσης προσώπων, επιδίωξη του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρό-
νοιας είναι η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος και, μέσα από 
συντονισμένες δράσεις, η παροχή στήριξης στα θύματα εμπορίας 
και εκμετάλλευσης, δίνοντάς τους πρόσβαση σε πληροφόρηση, 
υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης, βοήθεια για στέγαση, απασχόληση και κοινωνική επανέ-
νταξή τους.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε τον περασμένο 
Ιανουάριο Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου για 
τα θύματα εμπορίας προσώπων, μέσω του οποίου θεσπίζονται οι 
απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό και την παροχή βοή-
θειας προς τα θύματα.
Επιπρόσθετα, αναφέρει η ανακοίνωση, στην Έκθεση γίνεται ανα-
φορά στις ενέργειες για ενίσχυση του κρατικού καταφυγίου με 
Λειτουργούς Κοινωνικής Ευημερίας, ώστε να ενδυναμωθούν τα 
θύματα που διαμένουν στον χώρο, με την παροχή βοήθειας και 
στήριξης σε όλα τα επίπεδα, ενώ παράλληλα, από τον Μάρτιο του 
2021, λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1497, όπου οι πολίτες μπο-
ρούν να αποτείνονται και να προβαίνουν σε καταγγελίες ή να ενη-
μερώνονται σχετικά με τα θέματα εμπορίας προσώπων.
«Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση χαι-
ρετίζει τη θετική εξέλιξη της αναβάθμισης της Κύπρου στην Έκθεση 
του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Παρά την πρόοδο που επι-
τεύχθηκε, σημειώνει η Υφυπουργός, δεν μπορεί να υπάρξει εφη-
συχασμός» αναφέρεται.
Προσθέτει ότι «αναζητούμε συνεχώς τρόπους και πρακτικές που 
μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιούμε στο έπα-
κρο τις εισηγήσεις που καταγράφονται στην Έκθεση του Αμερικά-
νικου Υπουργείου Εξωτερικών, και στη βάση αυτών, ενισχύουμε 
την ετοιμότητά μας να εφαρμόσουμε επιπρόσθετα μέτρα για απο-
τελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας προ-
σώπων».
Η κ. Ανθούση ευχαριστεί, τέλος, την ομόλογό της Υπουργό Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας Τάξης, τη Νομική Υπηρεσία και τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας για τη συνεργασία και την προσήλωσή τους στη συλλο-
γική προσπάθεια για τον εντοπισμό των δραστών και των θυμάτων.

«Σημαντική αναβάθμιση για 
Εμπορία Προσώπων, αλλά δεν 
υπάρχει εφησυχασμός»
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Κανένας δεν πρέπει να 
υποτιμά και να μηδενίζει τις 
προσπάθειες που γίνονται 
στο δημόσιο σχολείο στην 
Κύπρο, δήλωσε την Τετάρτη 
ο Υπουργός Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, 
Πρόδρομος Προδρόμου.

Η 
βελτίωση και στα αποτε-
λέσματα της Κύπρου σε 
διεθνείς έρευνες δείχνει 
τη θετική επίδραση της 

Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης», 
πρόσθεσε.
Ο Υπουργός Παιδείας αναφερό-
ταν, στις δηλώσεις του, σε σχό-
λιο το οποίο δημοσιεύθηκε σε 
Μέσο Κοινωνικής Δικτύωση από 
την πρώην Ευρωπαία Επίτροπο, 
αρμόδια για θέματα Εκπαίδευσης, 
Ανδρούλλα Βασιλείου. Συγκεκρι-
μένα, στο σχόλιο της η κα. Βασι-
λείου έγραφε: «Μπορείτε να 
φανταστείτε, φίλοι μου πόσο εξαί-
ρετα θα είναι τα αποτελέσματα της 
επόμενης «Pisa»; Την τελευταία 
φορά αν δε κάνω λάθος η Κύπρος 
κατετάγη τελευταία από όλες τις 
χώρες της ΕΕ και την αμέσως προ 
προηγούμενη προτελευταία πριν 
από Ρουμανία και Βουλγαρία. Που 
λέτε να βρισκόμαστε τώρα ;».
«Επειδή χθες έγινε ένα δημό-
σιο σχόλιο σε ΜΚΔ από την 
Ανδρούλλα Βασιλείου, πρώην Επί-
τροπο της ΕΕ αρμόδια για θέματα 
Εκπαίδευσης, ότι η Κύπρος κατε-
τάγη τελευταία στην έρευνα PISA 
από όλες τις χώρες της ΕΕ. Θέλω 
να δηλώσω ότι αυτό δεν είναι αλή-
θεια. Ήταν κάποτε αλήθεια πριν 
από κάποια χρόνια. Τα τελευταία 
χρόνια το δείγμα και η απόδειξη 
του ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθ-
μιση αποδίδει είναι το ότι έχουν 
βελτιωθεί πάρα πολύ τα αποτελέ-
σματα των μαθητών και μαθητριών 
μας στις διεθνείς έρευνες» είπε.
Συνέχισε, λέγοντας ότι «η τελευ-

ταία διεθνής έρευνα της οποίας 
έχουμε τα αποτελέσματα είναι 
η  έρευνα TIMSS του 2019 στην 
οποία συμμετέχουν δεκάδες 
χώρες από όλο τον κόσμο. Είναι 
μια έρευνα για τις επιδόσεις, τις 
γνώσεις στα Μαθηματικά και τις 
Φυσικές επιστήμες. Η PISA, στην 
οποία έγινε αναφορά, αξιολογεί 
άλλα θέματα», είπε ο Υπουργός 
Παιδείας.
Στη τελευταία λοιπόν αυτή έρευνα, 
συνέχισε ο κ. Προδρόμου, η 
Κύπρος κάθε άλλο 
παρά κατατάσσεται 
τελευταία.
« Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά 
στους μαθητές και 
τις μαθήτριες του 
Δημοτικού η μέση 
επίδοση στα Μαθη-
ματικά ήταν 532, 
αρκετά πιο πάνω από την κεντρική 
τιμή που ήταν 500. Οι μαθητές και 
οι μαθήτριές μας ήταν στη 18η 
θέση από 58 χώρες. Οι επιδόσεις 
τους ήταν ανάλογες με μαθητές και 
μαθήτριες από τη Φινλανδία και το 
Βέλγιο. Ήταν καλύτερες από μαθη-
τές και μαθήτριες από τη Δανία 
ή την Πορτογαλία. Αυτό το λέω 
όχι γιατί αφ’ εαυτού έχουν από-
λυτη αξία αυτές οι κατατάξεις και 
συγκρίσεις μεταξύ χωρών, αλλά 
για να πάψουμε να έχουμε την 
εντύπωση ότι τα σχολεία μας δεν 
κάνουν καλή δουλειά. Πραγμα-
τικά δεν πρέπει να μηδενίζουμε», 
σημείωσε.
Συγκεκριμένα, είπε ο κ. Προδρό-
μου, όσον αφορά στη διεθνή 
έρευνα TIMSS είπε ότι  καταγρά-
φεται διαχρονικά πρόοδος. «Στα 
Μαθηματικά Δημοτικού ξεκινώ-
ντας από επίπεδο 475, την πρώτη 
φορά,  το 1995, σε σχέση με την 
κεντρική τιμή που είναι το 500, 
είχαμε φτάσει σε επίπεδο 510 το 
2003 και έκτοτε, 4% πιο πάνω, σε 
επίπεδο 532, το 2019. Ανάλογη 
βελτίωση κατέγραψαν τόσο στα 

Μαθηματικά όσο και στη Φυσική 
και οι μαθητές/μαθήτριες Δημοτι-
κών και Γυμνασίων. Στην τελευταία 
αυτή έκθεση TIMSS του 2019,  οι 
μαθητές και μαθήτριες των Γυμνα-
σίων μας είχαν βελτιώσει τις επιδό-
σεις τους σε σχέση με το παρελθόν 
και βρέθηκαν στη 17η θέση από 39 
χώρες», συμπλήρωσε.
Υπάρχουν βεβαίως ζητήματα 
που πρέπει να βελτιώσουμε στα 
σχολεία, συνέχισε ο κ. Προδρό-
μου «αλλά δεν μπορούμε να 

δεχθούμε σχόλια 
τα οποία υποβιβά-
ζουν ή μηδενίζουν 
τ ις προσπάθειε ς 
των εκπαιδευτικών 
μας –έχουμε καλούς 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κο ύ ς 
στην Κύπρο- ούτε 
τις προσπάθειες των 

μαθητών και των μαθητριών μας».
Ελπίζω, είπε, ότι στην επόμενη 
έρευνα PISA και στην επόμενη 
έρευνα TIMSS θα καταγραφούν 
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα 
γιατί η προσπάθεια είναι διαρ-
κής και οι μέχρι τώρα βελτιώσεις 
αντανακλούν οπωσδήποτε και τη 
θετική επίδραση της Εκπαιδευτι-
κής Μεταρρύθμισης.
«Απλώς ήθελα να υπογραμμίσω 
ότι κανένας δεν πρέπει να υπο-
τιμά και να μηδενίζει τις προσπά-
θειες που γίνονται στο δημόσιο 
σχολείο στην Κύπρο, ούτε πρέ-
πει να δεχόμαστε μηνύματα απα-
ξίωσης των σχολείων μας. Εξάλ-
λου, τα παιδιά τα οποία αυτές τις 
μέρες διαγωνιστήκαν, διεκδίκη-
σαν και πέτυχαν θέση στα πανεπι-
στήμια στην Κύπρο και την Ελλάδα 
δίνουν την απάντηση ότι η προ-
σπάθεια στον στίβο της γνώσης 
είναι συνεχόμενη και πρέπει κάθε 
χρόνο να προσπαθούμε, αξιοποι-
ώντας τους πόρους και τις δυνά-
μεις που έχουμε, την προσπάθεια 
που καταβάλλει η Πολιτεία μας για 
να κατακτούμε τη γνώση και να 

έχουμε στόχο την αριστεία, όπως 
μαρτυρά και η παρουσία των πρω-
τευσάντων εδώ σήμερα», κατέ-
ληξε.

ΥΠΑΝ: Μπορούμε και πρέ-
πει να έχουμε πρότυπα α-
ριστείας
Ο στόχος της εκπαίδευσης, της 
μάθησης και των σπουδών «είναι 
για όλους μας, για την κοινωνία 
μας, ένας ιερός σκοπός», είπε ο 
Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, Πρόδρομος Προ-
δρόμου, προσθέτοντας ότι «μπο-
ρούμε και πρέπει να έχουμε στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα, πρό-
τυπα αριστείας».
Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, συναντήθηκε 
την Τετάρτη, στο Υπουργείο, στην 
παρουσία των Διευθυντών Μέσης 
Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαί-
δευσης, καθώς και εκπροσώπου 
της Υπηρεσίας Εξετάσεων, τους/τις 
πρωτεύσαντες/πρωτεύσασες στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις  Πρόσβασης 
2022. Σημειώνεται ότι στη συνά-
ντηση κατάφεραν να παραστούν 9 
από τους 13 πρωτεύσαντες.
Υποδεχόμενους τους πρωτεύ-
σαντες και τις πρωτεύσασες στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις  Πρόσβα-
σης 2022, ο κ. Προδρόμου είπε ότι 
η συνάντηση είναι για να τους συγ-
χαρεί από κοντά, καθώς το Υπουρ-
γείο θέλει να υπογραμμίσει την 
επιτυχία τους.
«Δεν υποτιμούμε τις προσπάθειες 
όλων των παιδιών. Στο πρόσωπο 
σας, όμως, βλέπουμε τη δυνατό-
τητα, - όπως άκουσα και κάποιους 
από εσάς να λέτε με δηλώσεις που 
κάνατε-, που έχουν οι νέοι μας, τα 
παιδιά μας, με συστηματική προ-
σπάθεια, με αφοσίωση, να πετύ-
χουν το σκοπό και το στόχο τους» 
είπε, σημειώνοντας πως ο στόχος 
της εκπαίδευσης, της μάθησης και 
των σπουδών είναι για την κοινω-
νία ένας «ιερός σκοπός».

 Τη συμφωνία από την οποία 
βγαίνουν όλοι κερδισμένοι και 
σηματοδοτεί την συμμόρφωση 
όλων των εμπλεκομένων με την 
παραγωγή χαλλουμιού ΠΟΠ, 
χαιρέτισε ο Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Κώστας Καδής.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. 
Καδής είπε πως με βάση τη συμ-
φωνία διαφοροποιείται η ποσό-
στωση του αιγοπρόβειου γάλα-
κτος, ενώ η μεταβατική περίο-
δος για την αύξηση του αιγοπρό-
βειου στο 50% θα παραταθεί 
μέχρι το 2029, από το 2024, για 
το οποίο θα ζητηθεί τροποποί-
ηση του σχετικού κανονισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η συμφωνία επήλθε σε συνά-
ντηση όλων των εμπλεκομένων, 
χθες στα γραφεία του ΚΕΒΕ, την 
οποία ο κ. Καδής χαρακτήρισε 
«επεισοδιακή».
«Ήταν μια δύσκολη συνάντηση, 
υπήρξαν και στιγμές έντασης 
αλλά όλοι αντιλαμβάνονταν ότι 
δεν μπορούσε η συνάντηση να 
ολοκληρωθεί χωρίς συμφωνία», 
ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Καδής 
προσθέτοντας ότι σε στιγμές 
κάποιοι είχαν απειλήσει και με 
αποχώρηση.
Χαρακτηρίζοντας τη συμφω-
νία ως ιστορική, ο κ. Καδής 
είπε πως έπειτα από πάμπολ-
λες συσκέψεις χωρίς συμφωνία, 
για πρώτη φορά όλο οι εμπλε-
κόμενοι «βρήκαν κοινό έδαφος 
και συμφώνησαν σε ένα πλαί-
σιο ως προς το πώς θα προχω-
ρήσουμε απ’ εδώ και πέρα για το 
χαλλούμι».
Σύμφωνα με τον κ. Καδή, έπειτα 
από συμφωνία όλων, η μεταβα-
τική περίοδος (για αύξηση του 
αιγοπρόβειου στο 50%), που 
βάσει του κανονισμού για κατο-
χύρωση του χαλλουμιού ως 
ΠΟΠ ολοκληρωνόταν το 2024, 
θα επεκταθεί μέχρι το 2029.
Υπενθυμίζεται ότι με κατοχύ-
ρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, 
η Κομισιόν είχε δώσει μεταβα-
τική περίοδο μέχρι το 2024 για 
αύξηση του ποσοστού αιγοπρό-
βειου γάλακτος στο 50%.

Κέρδος για όλους 
βλέπει ο Υπ. 
Γεωργίας από τη 
συμφωνία για το 
χαλλούμι ΠΟΠ

ΥΠΑΝ:Κανένας να μην μηδενίζει τις προσπάθειες 
που γίνονται στο δημόσιο σχολείο
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Ο Γουίλιαμ Μπερνς διέλυσε, 
προς το παρόν, τις φήμες περί 
«σοβαρής ασθένειας» του Πούτιν - 
Ο επικεφαλής της CIA δικαιολόγησε 
και τη σκληρή στάση που κρατά 
τελευταία ο Ρώσος πρόεδρος

Τ
ην έντονη φημολογία που έχει ξε-
σπάσει, ιδιαίτερα μετά την έναρξη 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία, αναφορικά με την κατάσταση υ-

γείας του Βλαντιμίρ Πούτιν διέλυσε, προ-
σωρινά τουλάχιστον, ο διευθυντής της CIA, 
Ουίλιαμ Μπερνς, με δηλώσεις που έκανε 
την Τετάρτη σε event στο Άσπεν του Κολο-
ράντο.   
Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές 
περίο σοβαρής ασθένειας από την οποία 
μπορεί να πάσχει ο 70χρονος Ρώσος πρό-
εδρος, ο Μπερνς είπε, με εύθυμη διάθεση 
πως  «υπάρχουν πολλές φήμες για την υγεία 
του προέδρου Πούτιν, αλλά, εξ όσων γνω-
ρίζουμε, είναι εντελώς υπερβολικά υγιής».
Ο διευθυντής της CIA διευκρίνισε ότι τα 
λεγόμενά του δεν αποτελούν επίσημη αξι-
ολόγηση πληροφοριών.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατες ανα-
φορές για την υγεία του 
Πούτιν έγιναν ξανά πριν 
από δυο ημέρες, κατά την 
άφιξή του στην Τεχεράνη, 
όταν κατέβηκε από το 
αεροσκάφος που τον μετέ-
φερε.  Ο Ρώσος πρόεδρος 
επισκέφθηκε την ιρανική 
πρωτεύουσα όπου είχε 
συνομιλίες με τον ανώτατο 
θρησκευτικό ηγέτη του 
Ιράν, Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ  και τον Τούρκο 
ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Μπερνς, ο οποίος υπηρέτησε ως πρέσβης 
των ΗΠΑ στη Μόσχα, τόνισε ότι ήταν σε 
επαφή με τον Ρώσο ηγέτη για περισσότερες 
από δύο δεκαετίες.
«Ο κ. Πούτιν πιστεύει πολύ στον έλεγχο, τον 
εκφοβισμό και στην εκδίκηση» και αυτά τα 
χαρακτηριστικά του έχουν σκληρύνει την 
τελευταία δεκαετία, καθώς ο κύκλος των 
συμβούλων του έχει συρρικνωθεί, ανέφερε 
ο επικεφαλής της CIA.
«Είναι πεπεισμένος ότι το πεπρωμένο του 
ως ηγέτης της Ρωσίας είναι να αποκαταστή-
σει τη Ρωσία ως μεγάλη δύναμη. Πιστεύει 
ότι το κλειδί για να γίνει αυτό είναι να ανα-

δημιουργηθεί μια σφαίρα επιρροής στη 
γειτονιά της Ρωσίας και δεν μπορεί να το 
κάνει αυτό χωρίς να ελέγξει την Ουκρανία» 
σημείωσε ο Μπερνς.
Ο Μπερνς ταξίδεψε στη Μόσχα το Νοέμ-
βριο για να προειδοποιήσει για τις σοβα-
ρές συνέπειες της εισβολής στην Ουκρανία 
μετά από πληροφορίες που είχαν συλλέξει 
οι ΗΠΑ σχετικά με τα σχέδια της Ρωσίας. 
Αλλά ο διευθυντής της CIA είπε ότι «έφυγα 
πιο προβληματισμένος από όταν έφτασα».
Τα σχέδια του Ρώσου προέδρου βασίστη-
καν σε «βαθιά εσφαλμένες υποθέσεις και σε 
κάποιες πραγματικές ψευδαισθήσεις, ειδικά 
για την Ουκρανία και τη θέληση για αντί-
σταση», είπε ο Μπερνς.
«Ο Πούτιν πιστεύει πραγματικά τη ρητο-
ρική του. Τον άκουσα να λέει ιδιωτικά όλα 
αυτά τα χρόνια ότι η Ουκρανία δεν είναι 
πραγματική χώρα. Λοιπόν, οι πραγματικές 
χώρες αντεπιτίθενται. Και αυτό έχουν κάνει 
οι Ουκρανοί» είπε.
Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι ρωσικές απώλειες 
στην Ουκρανία μέχρι στιγμής έχουν φτά-
σει τους περίπου 15.000 νεκρούς και ίσως 
45.000 τραυματίες, είπε ο Μπερνς. Εκτί-
μησε ότι οι απώλειες της Ουκρανίας ήταν 
λίγο λιγότερες.

Απορρίπτει και το 
Κρεμλίνο τις φήμες
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλί-
νου δήλωσε σήμερα ότι ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντί-
μιρ Πούτιν είναι καλά στην 
υγεία του, απορρίπτοντας 
εικασίες για την κατάστασή 
του.
Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι 

Πεσκόφ είπε σε δημοσιογράφους ότι υπάρ-
χουν εικασίες στη Δύση για την υγεία του 
προέδρου τους τελευταίους μήνες, αλλά 
οι αναφορές ότι είναι άρρωστος δεν είναι 
«τίποτα άλλο παρά ψευδείς».
Ο Πούτιν έβηξε κατά τη διάρκεια δημό-
σιας εμφάνισής του χθες, με το πρακτορείο 
ειδήσεων Interfax να μεταδίδει πως ο ίδιος 
δήλωσε ότι είχε ένα ελαφρύ κρύωμα από 
την επίσκεψή του στο Ιράν την προηγού-
μενη ημέρα.
«Είχε πολλή ζέστη στην Τεχεράνη χθες, 
πάνω από 38 (βαθμούς Κελσίου) και ο κλι-
ματισμός ήταν πολύ δυνατός εκεί. Άρα, 
ζητώ συγγνώμη», δήλωσε ο 69χρονος Πού-
τιν, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο
ι υπολογισμοί του Ταγίπ Ερντο-
γάν από την επίσκεψή του στην 
Τεχεράνη δεν φάνηκε να είναι 
σωστοί. Ο Σύρος υπουργός Ε-

ξωτερικών Φαϊσάλ Μεκντάντ, που επι-
σκέπτεται το Ιράν, δήλωσε ότι ο Τούρκος 
πρόεδρος δεν μπόρεσε να λάβει την υπο-
στήριξη του Ιράν ή της Ρωσίας για μια επί-
θεση στη Συρία που απειλεί να εξαπολύ-
σει από τον Μάιο.
Ο Σύρος αξιωματούχος έκανε τη δήλωση 
αυτή την επομένη της τριμερούς συνόδου 
κορυφής που πραγματοποιήθηκε χθες, 
Τρίτη, στην Τεχεράνη με τους προέδρους 
της Τουρκίας, της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πού-
τιν και του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί.
Η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία είναι 
σημαντικοί παράγοντες στη σύγκρουση 
που ξέσπασε στη Συρία το 2011, με την 
Τεχεράνη και τη Μόσχα να υποστηρίζουν 
το καθεστώς του Μπασάρ αλ-’Ασαντ και 
την Τουρκία να στηρίζει τους αντάρτες.
Κατά τη σύνοδο κορυφής της Τεχεράνης 
την Τρίτη, οι στόχοι του Ερντογάν «δεν 
επιτεύχθηκαν έπειτα από συνομιλίες και 
απόψεις που εξέφρασαν οι φίλοι, ο Ιρα-
νός και ο Ρώσος», δήλωσε ο Μεκντάντ σε 
συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη με τον 
Ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντο-
λαχιάν.
Στη σύνοδο κορυφής, ο πρόεδρος Ερντο-
γάν, που θέλει να δημιουργήσει μια ουδέ-
τερη ζώνη 30 χλμ. κατά μήκος των συρια-
κών συνόρων, εξέφρασε την αποφασιστι-
κότητά του να εξαπολύσει «σύντομα» νέα 
στρατιωτική επιχείρηση κατά των κουρδι-
κών δυνάμεων που ελέγχουν την περιοχή.
«Πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι δεν 

υπάρχει θέση στην περιοχή για τα αυτο-
νομιστικά τρομοκρατικά κινήματα και 
τους συνεργούς τους. Θα συνεχίσουμε 
σύντομα τη μάχη μας κατά των τρομοκρα-
τικών οργανώσεων», προειδοποίησε ο 
Τούρκος πρόεδρος, που θεωρεί «τρομο-
κράτες» τους Κούρδους μαχητές.
Σε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, 
ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ 
Αλί Χαμενεΐ είχε υπογραμμίσει την αντί-
θεση της χώρας του σε μια τουρκική επι-
χείρηση στη Συρία, κρίνοντάς την «επι-
βλαβή» για την περιοχή και καλώντας 
σε μια διευθέτηση μέσω του διαλόγου 
μεταξύ Άγκυρας, Δαμασκού, Μόσχας και 
Τεχεράνης.
Η Μόσχα είχε επίσης καλέσει την Άγκυρα 
να απόσχει από μια τέτοια επιχείρηση στη 
Συρία.
Στην κοινή τους ανακοίνωση στο τέλος της 
συνόδου κορυφής, οι τρείς χώρες υπο-
στηρίζουν εμμέσως την Άγκυρα στη μάχη 
της κατά των Κούρδων, εκφράζοντας τη 
«βούλησή (τους) να αντιταχθούν σε αυτο-
νομιστικές φιλοδοξίες που θα μπορού-
σαν να υπονομεύσουν την κυριαρχία και 
την ακεραιότητα της Συρίας» και να απει-
λήσουν την ασφάλεια των γειτονικών 
χωρών.
Για τον επικεφαλής της συριακής διπλω-
ματίας, οποιαδήποτε τουρκική εισβολή 
θα προκαλούσε μια «άλλη μορφή 
σύγκρουσης» μεταξύ των δυο χωρών.
Ο Ιρανός ομόλογός του, από την άλλη 
πλευρά, μίλησε για την ανάγκη αποχώ-
ρησης των αμερικανικών δυνάμεων 
που έχουν αναπτυχθεί στις περιοχές της 
Συρίας ανατολικά του Ευφράτη.

«Πόρτα» από Μόσχα και 
Τεχεράνη στον Ερντογάν - Δεν 
στηρίζουν τις επεκτατικές κινήσεις 
του στη Συρία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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CIA: Ο Πούτιν χαίρει άκρας υγείας 
- «Πιστεύει πολύ στον εκφοβισμό 
και στην εκδίκηση» 
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Η 
Βουλή των Αντιπροσώπων ενέ-
κρινε νομοσχέδιο το οποίο εγ-
γυάται την πρόσβαση στην α-
ντισύλληψη, ανταποκρινόμενη 

στις ανησυχίες ότι το δικαίωμα αυτό θα 
μπορούσε να απειληθεί από τη συντη-
ρητική πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου, που ανακάλεσε μια νομολογία 
η οποία διασφάλιζε το δικαίωμα στην άμ-
βλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Βουλή 
που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς 
με ψήφους 228 υπέρ έναντι 195 κατά. 
Οκτώ Ρεπουμπλικάνοι το υπερψήφισαν, 
ωστόσο είναι αβέβαιο αν θα εγκριθεί από 
τη Γερουσία. Με το κείμενο αυτό, θεω-
ρείται ομοσπονδιακό δικαίωμα να έχουν 
όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε αντι-
συλληπτικά και οι γιατροί και φαρμακο-
ποιοί υποχρεώνονται να τα παρέχουν. 
Σύμφωνα με το Guttmache Institute, μια 
ομάδα που προασπίζεται το δικαίωμα 
στην άμβλωση, το 88% των γυναικών 
αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν προ-

σπαθούν να κάνουν παιδί, χρησιμοποι-
ούν αντισυλληπτικά.
Ορισμένες πολιτείες έχουν προτείνει 
νομοσχέδια για τον περιορισμό της πρό-
σβασης σε μέσα αντισύλληψης, όμως 
κανένα από αυτά δεν έχει εγκριθεί ακόμη. 
Επιπλέον, 12 πολιτείες επιτρέπουν στους 
παρόχους υγείας να αρνούνται να χορη-
γήσουν αντισυλληπτικά.
«Χρειαζόμαστε ομοσπονδιακούς νόμους 
ώστε να καταστεί απολύτως σαφές ότι 
οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αγο-
ράζουν και να χρησιμοποιούν αντισυλ-
ληπτικά για τον έλεγχο των γεννήσεων», 
δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Κάθι 
Μάνινγκ. Η Ρεπουμπλικανή Καθ Μακ-
Μόρις Ρότζερς ωστόσο υποστήριξε ότι το 
δικαίωμα αυτό δεν κινδυνεύει και ότι οι 
Ρεπουμπλικάνοι κατανοούν ότι υπάρχει 
«σαφής διαφορά» μεταξύ της αντισύλλη-
ψης και της άμβλωσης. Ισχυρίστηκε όμως 
ότι ο νόμος θα ανάγκαζε τους παρόχους 
υγειονομικών υπηρεσιών «να καταπατή-
σουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους».

Θ
ετικός διαγνώστηκε ο Αμερι-
κανός πρόεδρος Τζο Μπάι-
ντεν στον κορονοϊό, σύμφω-
να με πρόσφατη ανακοίνωση 

του Λευκού Οίκου.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο 
Τύπου, ο Αμερικανός πολιτικός ηγέτης 
παρουσιάζει ήπια συμπτώματα.
Σημειώνουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει 
εμβολιαστεί πλήρως, ενώ έχει κάνει και 
δύο ενισχυτικές δόσεις κατά της Covid-
19. Αυτή είναι η πρώτη φορά που νοσεί 
από κορονοϊό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευ-
κού Οίκου, ο 79χρονος πρόεδρος λαμ-
βάνει ήδη αντιική θεραπεία, με το φάρ-
μακο Paxlovid.
«Αναμένω επομένως ότι θα ανταποκρι-
θεί θετικά» στη θεραπεία, είπε ο γιατρός 

του προέδρου, Κέβιν Ο’Κόνορ.
Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν εμφά-
νισε συμπτώματα το βράδυ της Παρα-
σκευής: συνάχι, κόπωση και «περιστα-
σιακά, ξηρό βήχα». Ακολούθησε το 
πρωτόκολλο, κάνοντας αρχικά ένα τεστ 
αντιγόνου το οποίο βγήκε θετικό και στη 
συνέχεια το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε 
και από το τεστ PCR στο οποίο υποβλή-
θηκε.
Ο Τζο Μπάιντεν θα συνεχίσει να ασκεί 
κανονικά όλα τα καθήκοντά του κατά τη 
διάρκεια της απομόνωσής του. «Ήταν σε 
τηλεφωνική επαφή με μέλη της ομάδας 
του Λευκού Οίκου σήμερα το πρωί και 
θα συμμετάσχει μέσω τηλεφώνου και 
Zoom στις προγραμματισμένες συσκέ-
ψεις», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευ-
κού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ.

διεθνή νέα

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ νομοσχέδιο 
για την πρόσβαση στην αντισύλληψη 

Θετικός στον κορονοϊό ο Τζο 
Μπάιντεν 

Δηλητηρίασαν τον πιο στενό συνεργάτη 
του Πούτιν, Νικολάι Πατρούσεφ 

Α
πόπειρα δηλητηρίασης διαπρά-
χθηκε σε βάρος του πιο στενού 
συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πού-
τιν, εμπνευστή της εισβολής 

στην Ουκρανία, όπως υποστηρίζει ρωσι-
κό μέσο ενημέρωσης. Ο 71χρονος Νικο-
λάι Πατρούσεφ, «γεράκι του Κρεμλίνου», 
πρώην επικεφαλής της μυστικής υπηρε-
σίας FSB και γραμματέας του συμβουλίου 
ασφαλείας της Μόσχας, φέρεται να με-
ταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο 
τις προηγούμενες ημέρες ύστερα από α-
διαθεσία.
Σύμφωνα με το General SVR, ρωσικό 
κανάλι στο Telegram το οποίο διαχειρί-
ζονται αντιφρονούντες προς την κυβέρ-
νηση Πούτιν, τα αποτελέσματα των τοξι-
κολογικών εξετάσεων αποκάλυψαν ότι ο 
Πατρούσεφ είχε προσβληθεί από «συν-
θετικό δηλητήριο», αλλά τελικά επέζησε.
Εντύπωση είχε προκαλέσει δημοσίευμα 
της  Washington Post σύμφωνα με το 
οποίο ο Πατρούσεφ εμφανιζόταν δημό-
σια για να δικαιολογήσει την εισβολή και 

να προωθήσει τους πολεμικούς στόχους 
της Ρωσίας, τη στιγμή που ο Πούτιν φαι-
νόταν να παραπαίει κατά τους πρώτους 
τρεις μήνες της σύρραξης.
Σε μια σειρά από συνεντεύξεις που έδινε 
σε ρωσικές εφημερίδες, ο 71χρονος 
Πατρούσεφ προέβλεπε την κατάρρευση 
της Ευρώπης υπό το βάρος μιας παγκό-
σμιας επισιτιστικής και προσφυγικής κρί-
σης αλλά και τη διάσπαση της Ουκρανίας 
σε πολλά κράτη.
Ο πανίσχυρος γραμματέας του Συμβου-
λίου Ασφαλείας είχε υπηρετήσει στο 
αρχηγείο της KGB στην Αγία Πετρού-
πολη, ενώ είχε υποστηρίξει  πως πίσω 
από τις εντάσεις στην ανατολική Ουκρα-
νία κρύβονταν οι ΗΠΑ αλλά και πως απώ-
τερος στόχος της Ουάσιγκτον ήταν να 
προκαλέσει την κατάρρευση της Ρωσίας.
«Το καθήκον μας είναι να υπερασπι-
στούμε την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας μας και την κυριαρχία της», είχε 
επισημάνει ο Πατρούσεφ, εκφράζοντας 
μια ψυχροπολεμική άποψη.
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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

Παιδί: Πώς θα προστατέψετε τα 
αυτιά του το καλοκαίρι

Τ
ο καλοκαίρι τα παιδιά περνούν περισ-
σότερο χρόνο απολαμβάνοντας υπαί-
θριες δραστηριότητες, κάτι που αυξά-
νει τον κίνδυνο να υποστούν ωτίτιδα. 

Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε γιατί οι γονείς 
πρέπει να προσέχουν περισσότερο την υγεία 
των παιδιών τους ενώ παίζουν έξω και τι μπο-
ρούν να κάνουν για να αποφευχθεί μια μό-
λυνση ή φλεγμονή στα αυτιά.

Πώς να προλάβετε τις καλοκαιρινές 
λοιμώξεις στα αυτιά των παιδιών

#1 Βεβαιωθείτε ότι τα αυτιά τους είναι 
απολύτως στεγνά μετά το κολύμπι
Για να αποφύγετε το «αυτί του κολυμβητή», 
μια διαβόητη και επώδυνη λοίμωξη που 
προκαλείται από την υγρασία και το νερό 
που παραμένει στον ακουστικό πόρο μετά 
το κολύμπι, συνιστούμε στα παιδιά να χρη-
σιμοποιούν ωτοασπίδες σιλικόνης. Τα παιδιά 
πρέπει επίσης να προσέχουν πολύ να στε-
γνώνουν καλά τα αυτιά τους κάθε φορά που 
αφήνουν το νερό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη 

γραμμή άμυνας έναντι της εξωτερικής ωτίτι-
δας ή της μέσης ωτίτιδας (φλεγμονή του έξω 
ή του μέσου αυτιού) και άλλων τύπων λοίμω-
ξης του αυτιού. Ωστόσο, αυτό το προληπτικό 
μέτρο θα πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, ακόμη και μετά το ντους.

#2 Αποφύγετε την υπερβολική χρήση 
του κλιματιστικού
Αυτές οι μονάδες μειώνουν τα επίπεδα υγρα-
σίας στον αέρα, δημιουργώντας ένα τεχνητό 
περιβάλλον και συνεχή ρεύματα αέρα που 
επηρεάζουν την αναπνευστική οδό και, επο-
μένως, τα αυτιά και την ακοή. Συνιστούμε 
να δημιουργήσετε μια σταθερή θερμοκρα-
σία δωματίου μεταξύ 22º-24º Κελσίου και να 
γεμίσετε μερικά δοχεία με νερό για να αφή-
σετε σε διάσπαρτα σημεία στο σπίτι, κάτι 
που θα συμβάλει στην αύξηση των επιπέδων 
υγρασίας.

#3 Διατηρήστε τα επίπεδα ενυδάτω-
σης του παιδιού τις πιο ζεστές μέρες
Εκτός από το ότι προκαλεί ζάλη και ναυτία, η 
αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει εμβοές, 
μειώνοντας τον όγκο του αίματος που κυκλο-
φορεί και μειώνοντας την αρτηριακή πίεση. 
Τα παιδιά θα πρέπει κατά προτίμηση να 
πίνουν από 4 έως 6 ποτήρια νερό την ημέρα.

#4 Πρόληψη βαροτραυμάτων
Κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, τα αερο-

πορικά ταξίδια γίνονται πιο συχνά. Μερικοί 
άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι στις αλλα-
γές της πίεσης του αέρα, οι οποίες μπορεί να 
προκαλέσουν δυσφορία και πόνο στο αυτί. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης 
να υποστούν προσωρινή απώλεια ακοής. Ο 
καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσετε 
αυτά τα συμπτώματα είναι να δίνετε στα παι-
διά σας να πίνουν συχνά υγρά, να πιπιλίζουν 
ένα γλυκό ή να μασούν τσίχλα κατά τη διάρ-
κεια της πτήσης.

#5 Μην κολυμπάτε σε μολυσμένα 
νερά
Οι μολύνσεις των αυτιών μπορεί επίσης να 
προκληθούν από το κολύμπι σε ανθυγιεινά 
ή βρώμικα νερά όπως λίμνες ή ποτάμια. Αυτό 
το είδος νερού μπορεί να μολυνθεί από ένα 
βακτήριο που ονομάζεται Pseudomonas 
aeruginosa, το οποίο εισέρχεται στον ακου-
στικό πόρο και προκαλεί λοιμώξεις, συλλογή 
υγρού και απώλεια ακοής. Επομένως, συνι-
στούμε να αποφεύγετε να πηγαίνετε τα παι-
διά σας σε οποιονδήποτε χώρο κολύμβησης 

που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα υγι-
εινής.

#6 Αποφύγετε τις βαθιές βουτιές και 
τις καταδύσεις
Εάν δεν θέλετε το παιδί σας να υποστεί 
μόλυνση στο αυτί ή να βλάψει το τύμπανο 
του αυτιού του το καλοκαίρι, μην του επιτρέ-
ψετε να πηδήξει στην πισίνα ή στη θάλασσα 
από ψηλά, για να αποφύγετε να γεμίσουν 
ξαφνικά τα αυτιά του με μεγάλη ποσότητα 
νερού. Το ίδιο ισχύει και για τις καταδύσεις: 
όσο πιο βαθιά βουτάμε, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πίεση στην οποία εκτίθενται τα αυτιά 
μας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τα παι-
διά σας να συμμετέχουν σε αυτό το άθλημα. 
Μια λιγότερο επιβλαβής εναλλακτική είναι η 
κολύμβηση με αναπνευστήρα που έχει ωτο-
ασπίδες.

#7 Προστατέψτε τα από τον δυνατό 
θόρυβο
Το καλοκαίρι είναι η εποχή του χρόνου κατά 
την οποία πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν σε 
περισσότερα φεστιβάλ, πάρτι και συναυλίες, 
που συνήθως έχουν πολύ δυνατούς θορύ-
βους είτε λόγω μουσικής είτε λόγω πυροτε-
χνημάτων. Εάν θέλετε να προστατεύσετε την 
ακοή του παιδιού σας, υπάρχουν διαθέσιμες 
ειδικές ωτοασπίδες που μειώνουν την πίεση 
στο τύμπανο του αυτιού του σε αυτές τις περι-
πτώσεις.

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
 Σε ένδειξη συμπαράστασης

Έκανε πολύ κόπο για να φτάσει μέχρι 
τη στιγμή που περίμενε τόσο καιρό. Το 
«πάλεψε», τόσο με τα μαθήματα και τις εξε-
τάσεις, όσο και με την ασθένεια. Τελικά, για 
τον συγκεκριμένο φοιτητή έφτασε η στιγμή 
της αποφοίτησης. Μέχρι τότε ο ίδιος είχε 
δώσει μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Οι 
χημειοθεραπείες είχαν κάνει τα μαλλιά του 
να πέσουν. Οι συμφοιτητές του όμως ήταν 
εκεί γι’ αυτόν. Όταν ήρθε η μεγάλη μέρα, 
αυτή της αποφοίτησης, τον συγκίνησαν με 
την κίνηση τους. εμφανίστηκαν όλοι με ξυρι-
σμένα κεφάλια σε ένδειξη συμπαράστασης.

Ο σωτήρας του

Ένας άνδρας είδε το σκυλάκι του να παρα-
σύρεται από τον ισχυρό άνεμο. Δεν το πρό-
λαβε όμως. Προσπάθησε, αλλά μάταια. Το 
Shih Tzu κατέληξε στα μανιασμένα νερά του 
ποταμού και ο ίδιος που δεν ήξερε κολύμπι 
κοιτούσε απελπισμένος από τη γέφυρα. Δεν 
ήξερε τι να κάνει. Ώσπου πέρασε ένας νεα-
ρός και βλέποντας τι είχε συμβεί έσπευσε 
να βοηθήσει. Έπεσε στο νερό και έσωσε το 
σκυλάκι. Το παρέδωσε στα χέρια του αφε-

ντικού του, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια 
πήρε αγκαλιά τον άνθρωπο που έσωσε τον 
σκύλο του και τον ευχαριστούσε συγκινη-
μένος.

Το καροτσάκι έγινε… κιόσκι

Καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι 
βρίσκεται εδώ και χρόνια το παιδί τους. 
οι γονείς του προσπαθούν να κάνουν την 
καθημερινότητα του χαρούμενη και να διώ-
ξουν τις έννοιες τους –στο βαθμό που είναι 
δυνατό, πάντα. Έτσι, για του χαρίσουν το 
χαμόγελο έφτιαξαν μια εκπληκτική κατα-
σκευή γύρω από το καροτσάκι του παι-
διού. Δημιούργησαν ένα κιόσκι παγω-
τού και έντυσαν τον μικρό παγωτατζή για 
το Halloween, χαρίζοντας του το καλύτερο 
κοστούμι και την πιο ευρηματική μεταμφί-
εση με… τα όλα της.

Απαλύνει τον πόνο του

Έχει γεράσει. Οι πόνοι στο κορμί του είναι 
αβάσταχτοι. Τόσο που τον κάνουν να μη 
μπορεί να κοιμηθεί τις νύχτες. Το αφεντικό 
του, ο Τζον Άνγκερ, κρατά στην αγκαλιά 
του τον σκύλο του Schoep για να καταφέ-
ρει να κοιμηθεί. Κάθε μέρα βρίσκεται με τον 
σκύλο στην αγκαλιά του στη Λίμνη Superior. 
Η άνωση του νερού του δημιουργεί το πιο 
απαλό στρώμα και μόνο έτσι ο Schoep μπο-
ρεί να κλείσει τα μάτια του. Έτσι, ο ιδιοκτή-
της του δεν παραλείπει να τον πηγαίνει εκεί 
κάθε σούρουπο για να απαλύνει με αυτό τον 
τρόπο τους πόνους του.
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Ε
ίναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της παιδικής ηλικί-
ας όπως περίπου η πά-
να ή το μπουσούλημα. 

Για κάποιους θα παραμείνει «έ-
νοχη απόλαυση» και μετά την 
ενηλικίωση, μια ηδονική σχε-
δόν συνήθεια που θα απολαύ-
σουν όταν νιώσουν ασφαλείς 
από αδιάκριτα βλέμματα ή 
απλώς χαθούν στις σκέ-
ψεις τους.
Το «σκάλισμα» της μύτης 
είναι μια κίνηση αυτό-
μα τ η  σ χεδόν  που 
παρατηρε ίται σ το 
ανθρώπινο ε ίδος 
και τα συγγενικά του 
πρωτεύοντα. Φαντά-
ζει παιδιάστικη, αθώα 
σχεδόν συνήθεια που στο 
μυαλό πολλών θα συσχε-
τιστεί με έννοιες όπως 
η ν τ ροπή ή απο -
σ τροφή. Πόσοι θα 
σκεφτούν ότι συνδέε-
ται άμεσα με την υγεία;
Επιστήμονες από το Πανε-
πιστήμιο Macquarie της 
Αυστραλίας και το Ινστι-
τούτο Περιβαλλον τ ι-
κής Ανθεκ τ ικότητας 
του Πανεπιστημίου της 
Ιν τιάνα των ΗΠΑ, εξη-
γούν γιατί το να βάζουμε 
το δάχτυλο στη μύτη μας 
εκθέτει σε μια σειρά κινδύ-
νους.

Πώς λειτουργεί η βλέννα
Τα βλεννογόνα κύτταρα της 
μύτης σχηματίζουν τη βλέννα, 
το ρευστό και κολλώδες υγρό 
που σ τη διάρκεια της ημέ-
ρας και των 22.000 περίπου 
κύκλους αναπνοής θα «παγι-
δεύσε ι» σκόνη, μικρόβια, 
αλλεργιογόνα όπως η γύρη 
προτού εισχωρήσουν στους 
αεραγωγούς και προκαλέσουν 
τη φλεγμονώδη απόκριση του 
οργανισμού, άσθμα ή άλλα 

αναπνευστικά συμπτώματα. 
Παράλληλα, θα αιχμαλωτήσει 
και άλλες δυνητικά επιβλαβείς 
ουσίες όπως ο μόλυβδος ή ο 
αμίαντος.
Με το «σκάλισμα» της μύτης 
δίνεται η δυνατότητα σε όλους 
τους παραπάνω βλαπτικούς 
παράγοντες να παρακάμψουν 

την πρώτη γραμμή άμυ-
νας που συνιστά η μύτη, 
να διασπαρούν στο υπό-
λοιπο σώμα και να διεισ-

δύσουν στον οργανι-
σμό. Σχετικές έρευνες 
έχουν καταλήξει σε 

όχι και τόσο καθησυ-
χαστικά συμπεράσματα, 

όπως:
1. η  σ ύ ν δ ε σ η 

τ ο υ  « σ κ α λ ί -
σ μ α τ ο ς »  τ η ς 

μύτης με τη μετα-
φορά του χρυσίζο-

ν τος Σταφυλόκοκκου 
( S t a p hy lo co cc u s 
a u r e u s ) ,  ε ν ό ς 
μ ικρο βίου  που 
ε ν τ ο π ί ζ ε τ α ι 

κυρίως στο δέρμα 
και τις βλεννογόνιες 
μεμβράνες και μπορεί 

να προκαλέσει ήπιες 
έως σοβαρές λοιμώ-
ξεις. Ειδικότερα, με 

τον τρόπο αυτό μπο-
ρεί να μεταφερθεί σε 

πληγές, να εισέλθει και να 
αποικήσει προκαλώντας 
λοίμωξη, μια περίπτωση 
ενίοτε ανησυχητική λόγω 
της ευρείας αντίσταση στα 
αντιβιοτικά

2. η πιθανότητα με τάδο -
σης του πνευμονιόκοκκου 
μέσω του «σκαλίσμαστος» 
της μύτης στο περιβάλλον

3. ο κίνδυνος τραυματισμού 
της ρινικής κοιλότητας που 
θα επιτρέψει την είσοδο 
των παθογόνων στον οργα-
νισμό.

«Σκαλίζετε» τη μύτη 
σας; 3 σοβαροί λόγοι να 
σταματήσετε αμέσως!Μ

ικρές αλλαγές μπορούν να σας χαρίσουν έ-
ναν καλό ύπνο ακόμα και την πιο ζεστή κα-
λοκαιρινή νύχτα - Διαβάστε ποιες είναι και 
...όνειρα γλυκά! Οι καλοκαιρινές βραδιές 

είναι υπέροχες, αρκεί η ζέστη να είναι υποφερτή και να 
μην μπαίνει εμπόδιο στην προσπάθεια μας για έναν ξε-
κούραστο ύπνο.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ιδανική θερμοκρασία 
χώρου για να κοιμόμαστε είναι μεταξύ 16 και 21 βαθ-
μών Κελσίου, με τον εγκέφαλο να έχει ελαφρώς χαμη-
λότερη θερμοκρασία από το υπόλοιπο σώμα.
«Ένας καλός ξεκούραστος ύπνος είναι σημαντικός για 
την σωματική και πνευματική διαδικασία της αποφόρ-
τισης και ‘επιδιόρθωσης’ που χρειάζεται ο οργανισμό 
μας», εξηγεί ο ειδικός σε θέματα ύπνου, Δρ Nerina 
Ramlakhan.
Με τη θερμοκρασία του πλανήτη να αυξάνεται από 
σταδιακά συντελώντας σε θερμότερα καλοκαίρια και 
την ενεργειακή κρίση να βάζει «φρένο» στη χρήση 
των συσκευών κλιματισμού, ο καλός βραδινός ύπνος 
τις καυτές καλοκαιρινές νύχτες μοιάζει ουτοπία.
Υπάρχουν όμως πάντα μικροπράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να απολαύσουμε ξεκούραστο 
ύπνο ακόμα και τις πιο ζεστές νύχτες:
1. Προτιμήστε να γυμναστείτε νωρίς το πρωί αντί αργά το απόγευμα ώστε να έχει το περιθώριο το 

σώμα σας να αποφορτιστεί και να έχει φυσιολογική θερμοκρασία το βράδυ.
2. Κάνετε ντους πριν ξαπλώσετε με νερό όμοιο με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αποφύγετε το 

παγωμένο ντους γιατί έτσι αναγκάζεται το σώμα σας να αυξήσει τη θερμοκρασία του για να αντιμε-
τωπίσει την αίσθηση του κρύου.

3. Έχετε πάντα στο κομοδίνο ένα μπουκάλι με κρύο νερό που θα μπορείτε να ψεκάσετε στο πρόσωπο, 
στον αυχένα και το πίσω μέρος των γονάτων σας ώστε να μένετε δροσεροί.

4. Κοιμηθείτε μόνοι! Τις ζεστές νύχτες προτιμήστε να κοιμηθείτε χωρίς παρέα αφού έτσι μειώνεται η 
εκπεμπόμενη θερμότητα στο δωμάτιο.

5. Επιλέξτε δροσερά κλινοσκεπάσματα – ιδανικά από βαμβάκι – για το κρεβάτι καθώς και ελάχιστο 
βραδινό ρουχισμό ώστε να μειώσετε την εφίδρωση.

6. Κρατήστε παράθυρα και κουρτίνες κλειστά καθ’ όλη τη διάρκειας μιας καυτής ημέρας, εμποδίζοντας 
τη ζέστη να εισχωρήσει στο υπνοδωμάτιο.

7. Φάτε ελαφριά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας αποφεύγοντας την πολλή πρωτεΐνη, η οποία 
ωθεί τον οργανισμό να ανεβάσει τον μεταβολικό ρυθμό του και έτσι να αυξηθεί η θερμοκρασία του 
σώματος.

8. Σβήστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που έχετε στο υπνοδωμάτιο ώρες πριν κοιμηθείτε, καθώς και 
αυτές εκπέμπουν θερμοκρασία του χώρου.

9. Αφήστε μπροστά στον ανεμιστήρα ένα μπολ με παγωμένο νερό για να δημιουργηθεί ένα δροσερό 
κύμα αέρα.

10. Εφαρμόστε σε όλο το σώμα λοσιόν σώματος για μετά την έκθεση στον ήλιο, που προηγουμένως θα 
έχετε βάλει στο ψυγείο. Η παγωμένη λοσιόν θα δροσίσει το δέρμα σας για αρκετή ώρα.

Ζέστη: Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε; 10 
tips για να τα καταφέρετε

Ο θυρεοειδής αδένας που υπολειτουργεί - υποθυεροειδισμός - φαίνεται ότι μπορεί να μείωσει και 
τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου, με νέα έρευνα να συσχετίζει τον υποθυρεοειδισμό με την άνοια
Υψηλότερος ο κίνδυνος άνοιας για τους ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή για την αντιμετώπιση του 

υποθυρεοειδισμού σύμφωνα με νεότερη έρευνα που δημιοσιεύθηκε στο Neurology.
Οι ερευνητές εξέτασαν τους ιατρικούς φακέλους 15.000 ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας από την Ταιβάν.
Διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος διάγνωσης με άνοια ήταν υψηλότερος για όσους λάμβαναν αγωγή για τον 
υποθυρεοειδισμό – δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη συσχέτιση με τον υπερθυρεοειδισμό.
Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο αν ο υποθυρεοειδισμός οδηγεί σε μη αναστρέψιμη άνοια με την νέα 
έρευνα να μην δίνει οριστική απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα.
Οι ερευνητές εξηγούν ωστόσο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με άνοια στη μελέτη δεν είχαν ιστο-

ρικό υποθυρεοειδισμού – λιγότερο από το 1% είχαν.
Συγκεκριμένα μεταξύ των ασθενών με άνοια διαπιστώθηκε ότι το 0,9% είχαν ιστορικό 

υποθυρεοειδισμού έναντι 0,4% όσων δεν είχαν άνοια.
Μεταξύ των ασθενών άνω των 65 ετών εκείνοι με ιστορικό υποθυρεοειδισμού 

είχαν 81% περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με άνοια. Ειδικότερα 
ο κίνδυνος για όσους λάμβαναν αγωγή με θυρεοειδικές ορμόνες ήταν τρι-

πλάσιος συγκριτικά τα άτομα χωρίς υποθυρεοειδισμό. Εντούτοις σύμ-
φωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Δρ Chien-Hsiang Weng της Ιατρι-

κής Σχολής Alpert του Πανεπιστημίου Brown, είναι σημαντικό οι 
ασθενείς με υποθυρεοειδισμό να γνωρίζουν ότι διατρέχουν αυξη-
μενο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι απαι-
τούνται περισσότερες έρευνες για την κατανόηση της σύνδεσης 
μεταξύ του υποθυρεοειδισμού και της άνοιας.

Άνοια: Πότε φταίει ο θυρεοειδής – Οι 65αρηδες 
που κινδυνεύουν περισσότερο
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ιστορίες

Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
Τι απέγιναν τα παιδιά του πολέμου

Τα παιδιά που αγνοούνται ακόμα και σήμερα αλλά και αυτοί 
που κατάφεραν να επιζήσουν και σήμερα, ως μεσήλικες πλέον, 
κουβαλούν τ α τραύματα του πολέμου και τον πόνο της απώ-
λειας στην ψυχή τους

Ε
ίναι εύκολο να ανιχνεύσει κάποιος τα σημάδια που αφή-
νει ο πόλεμος. Χορταριασμένα μνήματα, ερείπια, απο-
μεινάρια φονικών σιδερικών και διάχυτο το αίσθημα της 
απορίας. Γιατί;

Αυτό το «γιατί;» ίσως να μπορεί να εκλογικευτεί και να βρει απα-
ντήσεις στο πέρασμα του χρόνου, όταν ο πόνος γίνεται σκυτάλη 
που χάνεται μαζί με αυτούς που τον βίωσαν ως πρω-
ταγωνιστές, θύτες ή θύματα. Και ας μη γελιό-
μαστε, τα θύματα ενός πολέμου δεν είναι 
μόνο αυτοί που έφυγαν, δεν είναι αυτοί 
που έζησαν με την απώλεια, δεν είναι 
αυτοί που ξυπνούν από τις εκρήξεις 
της φρίκης στον μονίμως ταραγ-
μένο ύπνο τους.
Και αυτοί που γνώρισαν έτσι 
τη ζωή; Αυτοί που πριν γνω-
ρίσουν το χάδι γνώρισαν τον 
θάνατο; Αυτοί που αναγκάστη-
καν να συνειδητοποιήσουν πως 
η καπνισμένη κάνη ενός όπλου 
είναι ο «νόμος»;
Αυτοί. Τα παιδιά του πολέμου, που 
σήμερα, αν κατάφεραν να επιβιώ-
σουν, είναι μεσήλικες, φορτωμένοι με 
μια ζωή που δεν επέλεξαν να τη ζήσουν με 
τον τρόπο που τους επιβλήθηκε.

Η πιπίλα του Αντρέα
Το 2015 είχαν περάσει 41 χρόνια από την εισβολή. Τόσα χρόνια 
όσα κεριά θα έσβηνε στα γενέθλιά του ο Ανδρέας Κυριακού. Είχε 
γεννηθεί λίγο πριν από την εισβολή του 1974 και δεν είχε προ-
λάβει να κάνει τα πρώτα του βήματα. Δεν είχε καν αντιληφθεί τη 
ζεστασιά της αγκαλιάς της γυναίκας που τον έφερε στον κόσμο 
και του πατέρα που δεν πρόλαβε να αποτυπώσει στη μνήμη 
το πρόσωπό του. Ηταν εκείνο το καλοκαίρι που η μυρωδιά του 
θανάτου κάλυπτε ολόκληρη την Κύπρο και το διψασμένο από την 
αναβροχιά χώμα ποτιζόταν με αίμα. Τότε «χάθηκε» ο Αντρέας, 
μόλις 6 μηνών, για να βρεθεί μετά από τέσσερις δεκαετίες θαμ-
μένος πλάι στη μητέρα την γιαγιά και τις θείες του Στο στόμα και η 
πιπίλα για να υπενθυμίζει το μέγεθος του εγκλήματος και τη βαρ-
βαρότητα των φονιάδων.
Ο Αντρέας βρέθηκε, χάθηκαν οι ελπίδες και οι αμφιβολίες, έστω 
και αν κανείς δεν υπήρχε πια να περιμένει. Στον ομαδικό τάφο 
βρέθηκαν τα λείψανα της -25χρονης τότε- μητέρας του Αγγελικής 
της 46χρονης γιαγιάς του Ελένης και των θείων της Θεμιστού-
λας, 21 ετών, η οποία ήταν έγκυος, Μάρως, 19 ετών, και Σούλας, 
11 ετών. Ο θάνατος τους βρήκε στα χωράφια έξω από το χωριό 
τους στο Τραχώνι Κυθραίας κατά τη δεύτερη φάση της εισβο-
λής. Η γιαγιά κρατούσε ακόμα στο χέρι το κλειδί του σπιτιού, 
στο οποίο δεν θα ξαναγύριζε κανείς πλέον. Ετρεχαν να σωθούν 
όταν έμαθαν ότι οι Τούρκοι μπήκαν στο χωριό. Αοπλοι άνθρω-
ποι και ο Αντρέας στα χέρια της μητέρας του κοντοστάθηκαν για 
να βοηθήσουν κάποιον τραυματία που είχε χτυπηθεί από πολυ-
βόλο τεθωρακισμένου του τουρκικού στρατού. Ακούστηκε μια 
έκρηξη από βλήμα όλμου και δεν υπήρξε κανείς για να πει την 
ιστορία για 41 χρόνια. Μίλησε ο ομαδικός τάφος και ο Αντρέας 
«ενηλικιώθηκε» σε μια στιγμή. Μια στιγμή όσο περίπου ήταν 
και η ζωή του.

Ξεγέλασαν τον θάνατο με τον θάνατο
Ο Πέτρος και ο Κώστας Σουππουρής ήταν 10 και 8 χρόνων. Ηταν 
Δεκαπενταύγουστος του 1974 και οι Τούρκοι βρίσκονταν ήδη 
στην Κύπρο. Επικρατούσε η ανήσυχη ηρεμία της εκεχειρίας, η 
οποία όπως αποδείχθηκε ήταν απλώς μια ανάπαυλα ανασύντα-
ξης των δυνάμεων εισβολής, για να συνεχίσουν με τον «Αττίλα» 
δύο την πορεία τους για κατάληψη των εδαφών που είχε θέσει 
ως στόχους το τουρκικό γενικό επιτελείο.

Στο χωριό Παλαίκυθρο ο τρόμος σκέπασε τα λιγοστά σπίτια, 
καθώς οι ψίθυροι για δολοφονίες, βιασμούς και λεηλασίες στα 
κοντινά χωριά δεν άφηναν περιθώρια εφησυχασμού.
Ο Αντρέας και η Αρετή Σουππουρή έμειναν στο χωριό μαζί με τα 
παιδιά τους, έχοντας την ψευδαίσθηση πως οι Τουρκοκύπριοι 
συγχωριανοί τους δεν θα επέτρεπαν στους Τούρκους στρατιώτες 
να διαπράξουν αγριότητες, παρόμοιες με αυτές που είχαν κάνει 
σε άλλα αμιγώς ελληνοκυπριακά χωριά. Κι όμως… οι Τουρκοκύ-
πριοι ξεπέρασαν σε αγριότητα και δολοφονική μανία τους στρα-
τιώτες από την Ανατολία.
Στις 17 Αυγούστου 1974 στο σπίτι της οικογένειας μαζεύτηκαν 23 

άτομα δίνοντας κουράγιο ο ένας στον άλλον. Πολλά 
μικρά παιδιά που δεν είχαν συνειδητοποιήσει 

το εύρος της καταστροφής και το μέγεθος 
του κινδύνου. Ισως και να μην είχαν αντι-

ληφθεί πλήρως αυτό που συνέβαινε 
στον τόπο τους.
Ο Πέτρος και ο Κώστας εκείνη την 
ημέρα έπαψαν να είναι παιδιά. 
Εχασαν τους δυο γονείς τους και 
τρία αδέλφια τους. Ολοι βρέθη-
καν σε ομαδικό τάφο, εκτός από 
τον αδελφό τους, τον 9χρονο 
Γιάννη, που μάλλον οι Τούρκοι 
έθαψαν κάπου αλλού.

Ο Πέτρος Σουππουρής θυμάται: 
«Ηρθαν στο σπίτι μας 3-4 τέσσερις 

νεαροί Τουρκοκύπριοι. Μπήκαν μέσα 
φωνάζοντας και άρχισαν να βρίζουν και 

να μας βγάζουν έξω έναν-έναν». Ο Πέτρος 
μαζί με τον αδελφό του Γιάννη βγήκαν τελευ-

ταίοι. Πρώτα βγήκε η οικογένεια Λιασή που είχε βρει 
καταφύγιο στο σπίτι. Μόλις βγήκαν ακούστηκε ο ξερός κρότος 
μια ριπής. Στη συνέχεια βγήκε ο πατέρας, η μητέρα του και ένα-
ένα, τα αδέλφια του και ο ίδιος. Ο 8χρονος Κώστας, όταν άκουσε 
τους πυροβολισμούς, βγήκε από την πίσω πόρτα και πήγε και 
κρύφτηκε στο σπίτι της γιαγιάς του.
Ο Πέτρος μόλις βγήκε από την πόρτα μαζί με τον 9χρονο Γιάννη 
είδε τα πτώματα των υπολοίπων στο έδαφος. Μέχρι να συνειδη-
τοποιήσει τι είχε συμβεί, δέχθηκε μια ριπή και έπεσε δίπλα στον 
αδελφό του. Θυμάται: «Οταν μας πυροβόλησαν εγώ κι ο Γιάν-
νης πέσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Εγώ είχα τραυματιστεί και 
ο Γιάννης είχε ένα τραύμα από σφαίρα στο μάτι και δεν θυμάμαι 
να κινείται. Αργότερα ένας φίλος μου μού είπε ότι τον είχε δει να 
αναπνέει». Ο Πέτρος είχε δεχθεί τρεις σφαίρες αλλά ζούσε. Από 
τότε ζει έχοντας στη μνήμη του ότι δίπλα του κείτονταν τα άψυχα 
κορμιά του πατέρα του και της μάνας του και των τριών αδελφών 
του, 9, 7 και 3 ετών. Νεκρό μέσα στις λάσπες και τη λίμνη από το 
αίμα ήταν και το 12μηνο βρέφος της οικογένειας Λιασή. Η μόνη 
που γλίτωσε ήταν μια συγχωριανή που κρατούσε στα χέρια της 
το 10μηνο μωρό της. Η γυναίκα αυτή μετά την εισβολή έφυγε και 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα που ουδέποτε μίλησε για 
εκείνη τη μέρα. Ο Πέτρος και ο Κώστας Σουππουρής, που σώθη-
καν από τη σφαγή, έγιναν στόχος των Τούρκων γιατί ήταν αυτό-
πτες μάρτυρες ενός φοβερού εγκλήματος. Κατάφεραν ωστόσο 
να προσεγγίσουν άνδρες των Ηνωμένων Εθνών και έτσι γλίτω-
σαν τον θάνατο. Τα δύο αδέλφια αντάμωσαν και μεταφέρθηκαν 
από τον ΟΗΕ στις ελεύθερες περιοχές όπου μεγάλωσαν με τους 
θείους τους.

Πάνω στη βιασμένη μητέρα του
Αυτά που έχει περιγράψει στη Τουρκοκύπρια δημοσιογράφο 
Σεβγκιούλ Ουλουντάγ ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες των 
όσων συνέβησαν εκείνες τις μέρες του 1974 στο Παλαίκυθρο 
είναι τέτοια που η λέξη «αηδία» δεν αρκεί για την περιγραφή 
του δολοφονικού αμόκ Τουρκοκυπρίων εναντίον συγχωρια-
νών τους. Εγραψε η Ουλουντάγκ: «Σε ένα σπίτι ήταν μια γυναίκα 
με ένα παιδί. Το παιδί το είχαν πυροβολήσει στην κοιλιά και 
η μητέρα που το κρατούσε ήταν πεθαμένη. Υπήρχε μια άλλη 
γυναίκα που ήταν πληγωμένη στο πόδι. Μάθαμε αργότερα ότι 
το ένα της πόδι ήταν ανάπηρο και την πυροβόλησαν στο γερό 
της πόδι».Στο χωριό βρήκαν και ένα παιδί που είχε επιζήσει αν 

και ήταν τραυματισμένο: «Το παιδί πήγε στο υπνοδωμάτιο. Στο 
κρεβάτι ήταν μια γυναίκα εντελώς γυμνή... Το παιδί πήδηξε πάνω 
της, σκεπάζοντάς τη με το σώμα του και φωνάζοντας “Μάνα 
μου!”. Την είχαν πυροβολήσει στα γεννητικά της όργανα και 
το παιδί προσπαθούσε να σταματήσει το αίμα με βαμβάκι. Την 
είχαν βιάσει και πυροβολήσει. Αργότερα αυτός που τη βίασε 
μας καυχιόταν ότι “και τους βίασα και τους σκότωσα”. Μέσα στο 
σπίτι ήταν ένα νεαρό κορίτσι σε μια πολυθρόνα, μισόγυμνο. Την 
είχαν σκοτώσει και εκείνη».

Ο Χρηστάκης εξαφανίστηκε
Hταν ένα παιδί μόλις 5 ετών. Δεν ήξερε ούτε από ειρήνη, ούτε 
από πόλεμο. Ο Χρηστάκης Γεωργίου προσπάθησε να κρυφτεί 
κάτω από το τραπέζι του σπιτιού όταν μπήκαν οι Τούρκοι και 
άρχισαν να σκοτώνουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Ενας 
στρατιώτης βγαίνοντας από το σπίτι είδε τον 5χρονο κάτω από το 
τραπέζι και γύρισε το αυτόματο προς το μέρος του και τον πυρο-
βόλησε στα πόδια. Η μητέρα του μικρού έτρεξε και τον σκέπασε 
με κουβέρτες και τον πήγε σε ένα πρόχειρο ιατρείο που είχαν 
στήσει οι Τούρκοι. Ο Χρηστάκης έπρεπε να χειρουργηθεί και η 
μητέρα περιμένοντας αποκοιμήθηκε.
Οταν ξύπνησε είδε το κρεβάτι του παιδιού άδειο και κανείς δεν 
μπορούσε να της πει τι έγινε με τον Χρηστάκη. Εκτοτε παραμέ-
νει αγνοούμενος, όπως αγνοούμενος είναι και ο πατέρας του, ο 
οποίος είχε συλληφθεί και ήταν αιχμάλωτος. Σε ένα τραγικό παι-
χνίδι της ζωής, ο τότε Τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς, το 
1975, είχε διαβεβαιώσει τον Γλαύκο Κληρίδη ότι ο μικρός Χρη-
στάκης ζούσε και λόγω κάποιων προβλημάτων είχε μεταφερθεί 
και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Τουρκία. Μάλιστα είχε 
προσφερθεί να διευθετήσει τη μετάβαση της μητέρας Μυρο-
φόρας Γεωργίου στη Τουρκία για να συναντηθεί με το παιδί της.
Τρεις μέρες αργότερα, όμως, οι Τουρκοκύπριοι πήραν πίσω τη 
διαβεβαίωση Ντενκτάς ισχυριζόμενοι ότι επρόκειτο για παρεξή-
γηση και δεν έχουν καμία πληροφορία για τη τύχη του παιδιού.

Ο πίνακας των παιδιών της προσφυγιάς
Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑNT1 (Κύπρου) πριν από λίγα χρόνια 
είχε φέρει στο φως μια ξεχασμένη ιστορία του 1974, μέσα από 
τα μάτια δύο παιδιών που έτυχε να φωτογραφηθούν στις σκη-
νές που στήθηκαν για τους πρόσφυγες. Ο Βασίλης Γιωργάλας 
εκείνες τις δύσκολες μέρες προσπάθησε να σώσει με όποιον 
τρόπο μπορούσε την οικογένεια του. Κατάφερε να καταλήξει στο 
Δασάκι της Αχνας, λίγο έξω από την Αμμόχωστο, με την ελπίδα 
ότι σύντομα θα τέλειωνε η συμφορά και θα επέστρεφε σπίτι του 
στο Μαραθόβουνο. Ο Παναγιώτης και ο Κυριάκος ήταν τότε 5 
και 3 ετών και βγήκαν από τη σκηνή μετά από μια καταιγίδα ώστε 
να μπορέσει η μητέρα τους να στεγνώσει τα λιγοστά τους υπάρ-
χοντα. Από τον προσφυγικό καταυλισμό πέρασαν κάποιοι δημο-
σιογράφοι από τη Βρετανία και ζήτησαν να φωτογραφίσουν τα 
δύο αδέλφια, καθώς στο βλέμμα τους είχε αποτυπωθεί όλη η 
δυστυχία της προσφυγιάς και της απώλειας.
Ο Παναγιώτης χρόνια μετά είχε πει στον ΑΝΤ1: «Ημασταν 15 
άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, στριμωγμένοι σαν σαρδέλες. Δεν 
ξέρω γιατί αλλά περάσαμε μέσα από την πόλη της Αμμοχώστου. 
Γυρνούσα το κεφάλι πίσω και έβλεπα από το τζάμι τις φωτιές, 
άκουγα τα αεροπλάνα και τους βομβαρδισμούς. Καταστρεφό-
ντουσαν τα πάντα. Ηταν ό,τι πιο τρομακτικό είδα στη ζωή μου. 
Θυμάμαι, επίσης, που με τον αδελφό μου λέγαμε συνέχεια στη 
μητέρα μας πως δεν θέλαμε γάλα. Σκεφτόμασταν πως αν πίναμε 
και εμείς γάλα, ίσως να μην έφτανε για τα άλλα παιδιά. Το μόνο 
που θυμάμαι είναι ότι ζήτησαν να φωτογραφίσουν εμάς και όχι 
τα άλλα παιδάκια που ήταν εκεί. Δεν ξέρω γιατί. Το 1986 έγινε 
μια έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στο 1974 και στην τουρ-
κική εισβολή.
Ενας ζωγράφος που είδε τη φωτογραφία και τον συγκίνησε, την 
αποτύπωσε με πινέλο και χρώμα στον καμβά του. Αντικρίζο-
ντας τον πίνακα, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ και τον αγοράσαμε 
μαζί με τον αδελφό μου. Βάζω τη θέση μου στη θέση της μάνας 
και του πατέρα μου. Με δυο μικρά παιδιά να μην ξέρουν πού 
να πάνε, τι θα μας συμβεί. Να παλεύουν καθημερινά μέσα στη 
δυστυχία και στον πόνο που προκαλεί ο πόλεμος. Μακάρι να μη 
ζήσει κανείς μας ποτέ ξανά τέτοια δυστυχία».



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ22 Ιουλίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

22 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com



27ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ22 Ιουλίου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

22 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com



22 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Μ
ε το σύνθημα «All you 

want is Greece» και με 

σ τόχο την προώθηση 

του ελληνικού τουριστι-

κού προϊόντος διεθνώς, η νέα καμπάνια 

του ΕΟΤ μοιράζεται φέτος με το ταξιδι-

ωτικό κοινό, τη μοναδικότητα της χώρας 

μας και τονίζει την ταξιδιωτική εμπειρία 

που βιώνει ο επισκέπτης στην Ελλάδα.

Ο Ελλην ικός Οργαν ισμός Τουρισμού 

παροτρύνει τους ταξιδιώτες να γνωρί-

σουν τη «Χώρα του φωτός» ενώ ταυτό-

χρονα θυμίζει στους απανταχού τουρί-

στες την Ελλάδα που ήδη γνώρισαν, επι-

σκέφτηκαν, γεύτηκαν, αγάπησαν και την 

καθιέρωσαν, ως μία κλασική αξία επιλο-

γής για τουρισμό. 

Το νέο σύνθημα κινείται σ τ ις αγορές 

του εξωτερικού όλο το 2022 με στόχο 

τη διεύρυνση της τουριστικής κίνησης 

αλλά και την καθιέρωση της Ελλάδας 

στον κατάλογο των μεγάλων δυνάμεων 

του τουρισμού. 

Οι διακρίσεις που απέσπασε η χώρα 

μας, τόσο σε έρευνες έγκυρων ταξιδι-

ωτικών περιοδικών τουρισμού, όσο και 

σε παγκόσμια δίκτυα τουριστικών πρα-

κτόρων που απευθύνονται σε ταξιδιω-

τικό κοινό αυξημένων απαιτήσεων και 

εισοδηματικών κριτηρίων, είναι σημα-

ντικές. 

Τι άλλο θα μπορούσε να προσθέσει 

κανείς για την πατρίδα μας; 

Μια χώρα που πραγματικά όμοιά της 

δεν υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Μια χώρα που συνδυάζει σε μια γωνιά 

της Γης όλα όσα συνδυάζουν άλ λε ς 

κολοσσιαίες χώρες, όμως με ήπιο τρόπο 

και χωρίς να χρειάζεται να διανύσεις 

τεράστιες αποστάσεις.

Τα κολακευτ ικά σχόλια που δημοσι-

εύονται στα τουριστικά, και όχι μόνο, 

έντυπα και ιστοσελίδες του κόσμου δια-

δέχονται το ένα το άλλο. Μεταξύ άλλων 

διαβάζουμε…

-Σε ποια χώρα με τόσο υπέροχα κατα-

γάλανα ζεστά νερά μπορεί κάποιος να 

κολυμπήσει ημέρα και νύχτα, σχεδόν 

όλο το χρόνο; 

-Σε ποια χώρα τα χιόνια του Παρνασσού 

ή των Καλαβρύτων μετά από μια πορεία 

τριάντα λεπτών τα διαδέχεται η πανέ-

μορφη γαλάζια θάλασσα του Γαλαξιδίου 

ή του Κορινθιακού;

-Ποια χώρα έχει Κυκλάδες;

-Ποια χώρα έχει Αρχιπέλαγος που η 

Ιστορία του είναι η ίδια η ιστορία του 

ανθρώπου από το 4.000 π.Χ. μέχρι 

σήμερα;

-Ποια χώρα έχει Κρήτη και Κρητικούς, 

Σπάρτη και Σπαρτιάτες, Μακεδονία και 

Μακεδόνες;

-Ποια χώρα έχει καταπράσινα νησιά με 

τόσο ήπιο και ξηρό τους περισσότερους 

μήνες κλίμα, όπως έχει το Ιόνιο; 

-Ποια χώρα έχει τέτοια βουνά και τέτοια 

ήπια παν ίδα, όπως η οροσειρά της 

Ροδόπης και η ανατολική Μακεδονία;

-Σε ποια πρωτεύουσα βρίσκεις ελάφια 

στα δάση σε απόσταση λεπτών από το 

κέντρο, όπως βρίσκεις στην Πάρνηθα; 

-Σε ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μπο-

ρείς σε 20’-30’ να βρεθείς σε όμορφες 

παραλίες όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα, η 

Βούλα και η Βουλιαγμένη;

-Και πάνω απ’ όλα, ποια χώρα έχε ι 

τέτοιους ανθρώπους, όπως οι Έλληνες;

«All you want is Greece». Ένα σύνθημα 

που έρχεται να τονίσει την παντοτινή 

κλασσική Ελλάδα που όλοι λίγο-πολύ 

ξέρουμε αλλά ίσως δεν εκτιμούμε. Κατέ-

χουμε την ομορφότερη γωνιά και ταυτο-

χρόνως το πολυτιμότερο οικόπεδο του 

πλανήτη.

Ας γίνει και φέτος η πανέμορφη αυτή 

χώρα ο τουριστικός προορισμός μας.

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές στην 

υπέροχη Ελλάδα μας... 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

«All you want is Greece»  

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Μ
ια αξιέπαινη πρωτοβουλία ανέ-
λαβε ένα ζευγάρι Ελλήνων Ομο-
γενών που ζει τα τελευταία χρό-
νια στον Καναδά, δωρίζοντας μία 

μαρμάρινη προτομή του Θεόδωρου Κολοκο-
τρώνη, στη Στεμνίτσα, το χωριό του μεγάλου 
Έλληνα Στρατηγού της Επανάστασης του ‘21.
Η οικογένεια του Αναστασίου και Ζαμπέτας 

Δημακοπούλου, με καταγωγή από τη Στεμνί-
τσα, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία ξεχω-
ριστή κίνηση, δίνοντας ένα μεγάλο ποσό για 
να φιλοτεχνηθεί μαρμάρινη προτομή του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη και να τοποθετηθεί στην 
πλατεία Πελοποννησιακής Γερουσίας της Στε-
μνίτσας, μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έλαβαν χώρα 
την Κυριακή, 17 Ιουλίου, στην πλατεία του 
χωριού, με την παρουσία πλήθους προσκε-
κλημένων που τίμησαν την οικογένεια Δημα-
κοπούλου και την ευχαρίστησαν παράλληλα 
για την πρωτοβουλία και την υλοποίηση της 
σκέψης που είχαν εδώ και πολλά χρόνια. Η 
τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 200 
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821.
Το πρόγραμμα των αποκαλυπτηρίων περιε-
λάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, αποκαλυπτή-
ρια της προτομής, κατάθεση στεφάνων και ομι-
λία από τον καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
κ. Θανάση Χρήστου. Τέλος, η οικογένεια των 
δωρητών προσέφερε γεύμα στους συμμετέ-
χοντες και κάλυψε εξ΄ολοκλήρου τα έξοδα της 
εκδήλωσης.

Η οικογένεια Αναστασίου 
και Ζαμπέτας Δημακοπούλου 

χρηματοδότησαν την προτομή 
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 

στην Στεμνίτσα.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ!
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20η Ιουλίου 1974: Η μαύρη επέτειος 

Τ
ην Κυριακή η Κυπριακή Κοινότητα του Το-
ρόντο τέλεσε το μνημόσυνο στην μνήμη 
των αδικοχαμένων ανθρώπων της μαύ-
ρης επετείου από την εισβολή των Τούρ-

κων στο νησί της Αφροδίτης. Παρουσία του α-
περχόμενου Ύπατου Αρμοστή, Δρ. Βασίλειο Φι-
λίππου, οι Κύπριοι της μεγαλύτερης πόλης του 
Καναδά έδωσαν το παρών και θυμήθηκαν τις ι-
στορίες των ίδιων και των συγγενών τους από τις 
μαρτυρικές ημέρες της εισβολής των βαρβάρων. 
Παράλληλα, καλό θα ήταν και εμείς οι Έλληνες 
εν Ελλάδι, οι Ελλαδίτες (όπως μας αποκαλούν τα 
αδέρφια μας οι Κύπριοι) να μην ξεχνάμε το πως η 
αλαζονική χούντα και τα λάθη της επέφεραν αυτή 
τη κατάσταση στο όμορφο νησί της Κύπρου, η 
οποία παραμένει η μόνη διαιρεμένη χώρα μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Πέραν της οικονομικής 
καταστροφής, αποτέλεσμα της τουρκικής εισβο-
λής και τη βίαιης μετακίνησης πληθυσμού, περισ-
σότερα από 3.000 άτομα σκοτώθηκαν ενώ μέχρι 
τις 15 Ιουλίου 2022, εξακολουθούν να αγνοού-
νται από τις διακοινοτικές μάχες του 1963 – ’64 
και την τουρκική εισβολή του 1974.
Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να πούμε 
τα συγχαρητήρια στην Κυπριακή Κοινότητα, 
την πρόεδρο κα Ειρήνη Ραμφάλη με το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της, και τον πρόεδρο του Ιερού 
Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κ. Στέ-
λιο Γεωργίου, για την άψογη φιλοξενία τους και 
να ευχηθούμε πως τα χρόνια που θα έρθουν 
να υπάρξει φως στο τούνελ για την κατεχόμενη 
Κύπρο μας.

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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της Κύπρου δεν ξεχάστηκε στο Τορόντο
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Η πίστις μας είναι Θεοδίδακτος. 
Έχει θεμέλιο; Ιδρυτή και Κεφαλή 
τον θεάνθρωπο Κύριο ημών 
Ιησούν Χριστό. Περιστοιχίζεται 

από τα ευαγγελικά δόγματα, τους αποστολι-
κούς και πατερικούς κανόνες και τις ευσεβείς 
παραδόσεις. Η Ορθοδοξία προστατεύεται από 
τον παντοδύναμο Τριαδικό Θεό, τις Αγγελικές 
δυνάμεις και τους Αγίους Πάντας της της θρι-
αμβεύουσας Εκκλησίας του Ουρανού. Γι’αυτό 
καλούμεθα να μείνουμε πιστοί στην πατε-
ρική παράδοση καί γραμμή, στην Ορθοδοξία 
των Αγίων Πατέρων μας. Τους δέ εχθρούς 
και αμετανόητους αιρετικούς, οφείλουμε να 
κρατούμε μακριά από την μάνδρα της Εκκλη-
σίας για την προστασία των πιστών. Η αδια-
φορία για τα δόγματα των Πατέρων και την 
γραμμή της Ορθοδοξίας είναι λανθασμένη 
τακτική με δυσάρεστες επιπτώσεις στην 
πνευματική ασφάλεια των πιστών και την 
σωτηρία τους.
Για να μείνει καθαρή και αμόλυντη η πίστη 
του Χριστού η αγία στους ορθοδόξους, αγωνί-
στηκαν και μαρτύρησαν εκατομμύρια εκλευ-
τές και αγιασμένες ψυχές. Οι Άγιοι Πατέρες 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας εθριάμγευσαν, με 
την χάρη του Θεού, αυτήν στην ασάλευτη 
πέτρα της πίστεως και της Παραδόσεως, 
που είναι Ο Χριστός. Στην Ορθόδοξη Εκκλη-
σία μας Ευαγγέλιο και Παράδοση είναι ενω-
μένα, οι δέ Άγιοι Πατέρες είναι η πράξη του 
Ευαγγελίου. Η πράξη αυτή μας δείχνει πώς η 
ορθή διδασκαλία είναι καρπός αγίας ζωής. Η 
Αγία Γραφή περιφρουμήθηκε μέσα στην Ιερή 
ζωής. Η Αγία Γραφή περιφρουρήθηκε μέσα 
στήν Ιερή Παράδοση, γι’ αυτό η Ορθόδοξος 
Εκκλησία την Αγία Γραφή και την Ιερά Παρά-
δοση της δέχεται και τις δύο Ισότιμες και Ισο-
δύναμες. Οι δύο θεόπνευστες και ισόκυρες 
αυστές πηγές, όταν ερμηνεύονται σωστά, και 
βιώνονται με πατερικό τρόπο, αποτελούν 
τον οδηγό πορείας για τον σωστό προσανα-
τολισμό μας και την ευαρέστηση του Θεού. 
Με τα δόγματα η Εκκλησία διατύπωσε την 
Αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως και περι-
φρούρησε τους πιστούς από τους αιρετικούς. 
Η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής κατανοείται 
σωστά μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, 
μέσα στην συνεχή ζωντανή Παράδοσή της. 
Οι πλάνες των αιρετικών προήλθαν ακριβώς 
γιατί απέρριψαν την Παράδοση της Εκκλη-
σίας. Έβγαλαν την Αγία Γραφή έξω από το 
φρούριό της, την Εκκλησίαν την Παράδοση 
έξω από την ζωή των Αγίων.
Στις χαλεπές ημέρες μας δοκιμάζεται σκληρά 
η Ορθόδοζος του Χριστού Εκκλησία όχι μόνον 
από τις αντίχριστες σκοτεινές δυνάμεις, 
αλλά και από κακούς ποιμένες της Εκκλη-

σίας, που δέν βαδίζουν στην ευαγγελική, 
αποστολική, πατερική και εκκλησιαστική 
διδασκαλία, παράδοση και γραμμή. Εμείς οι 
Ορθόδοξοι καλούμεθα να σταθούμε σταθερά 
και αμετακίνητοι στην Θεόσθτη πατροπα-
ράδοτη πίστη μας. Καλούμεθα να διαφυλά-
ξουμε την ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς 
μας μιμούμενοι τους ομολογητάς, τους μαρ-
τυρες και τους αγίους της Εκκλησίας του Χρι-
στού. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να παρουσι-
άζη άλλη πίστη, από την πίστη που ώρισαν οι 
Άγιοι Πατέρες. 
Ο εχθρός της αλήθειας (διάβολος), με τα πει-
θήνια όργανά του, τους άπιστους, αθέου, ασε-
βείς, αιρετικούς και τις αντίχριστες σκοτει-
νές δυνάμεις, επιδιώκουν την καταστροφή 
των ανθρώπων και την σατανοκρατία, πολε-
μεί φανερά και ύπουλα, μέρα και νύκτα, την 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και ιδιαί-
τερα τους γνήσιους εκφραστές της Πατερικής 
παραδόσεως, τους φωτισμένους και αγίους 
ομολογητάς ποιμένας και ενάρετους πιστούς. 
Στόχος όλων των εχθρών της Ορθοδοξίας 
είναι να νοθευθή η πίστις και η άρνηση της 
Θεότητος του Σωτήρος μας Χριστού. Οι αντί-
χριστες δυνάμεις μας καταστρέφουν σταδι-
ακά με πολύ καλά μελετιμένα απατηλά σχέ-
δια. Με τα μέσα που διαθέτουν ελέγχουν, 
τύπο, τηλεόραση, χημεικές ουσίες, φάρμακα 
κ.λ.π. Αποπροσανατολίζουν, διαφθείρουν και 
καταστρέφουν το ουράνιο δώρο της πίστεως 
στον Σωτήρα του κόσμου Κύριον Ιησούν Χρι-
στόν. Η δυνατότητα να ξεφύγουμε από τα 
θανάσιμα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων 
που στοχεύουν την υποδούλωση μας σε πάθη 
ατιμίας και την απώλειά μας, είναι η σταθερή 
και αφοσιωμένη ακολούθηση του αγίου 
θεληματος του Θεανθρώπου μας Χριστού, με 
ταπείνωση, προσευχή, μελέτη των γραφών 
και πρό πάντων μυστηριακή ζωή. 
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι το στε-
ρέωμά μας, η καταφυγή μας, ο Ρύστης μας, η 
προστασία μας, η ελπίδα μας και η σωτηρία 
μας. Αμετακίνητοι λοιπόν, στην Αγία πίστη 
του Χριστού, των Αποστόλων και των αγίων 
Πατέρων της Ορθοδοξίας, για το πρόσκαιρο 
και αιώνιο συμφέρον μας. 
Την παρακαταθήκη της θεόδοτης Ευαγγελι-
κής αληθείας της πίστεως οφείλουμε να δια-
φυλάξουμε με πιστότητα, όπως ακριβώς μας 
παραδόθηκε από τον Θεάνθρωπο, Ιησού Χρι-
στό, τους Αγίου Αποστόλους και τους Αγίους 
Πατέρες της Εκκλησίας. 
Η Ορθόδοξος πίστις είναι συνέχεια της διδα-
σκαλίας του Χριστού, δεν παζαρεύεται με 
οποιαδήποτε ανταλλάγματα. Για μας τους 
Ορθοδόξους είναι πλούτος, είναι δόξα, είναι 
το καύχημά μας, είναι Αδιαπραγμάτευτη!
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Toronto • Montreal • Vancouver

Φέτα Ελληνική 
Μοναδική!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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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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Μια όμορφη παρέα 
αποχαιρέτησε τον Γενικό 
Πρόξενο του Τορόντο,

 κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη

Τ
ελευταίες μέρες στο Τορόντο και ομάδα φίλων ομογενών αποχαιρέτησαν με γεύμα 
στο «SOULAS» τον Γενικό Πρόξενο του Τορόντο, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, που τε-
λειώνει τη θητεία του στον Καναδά κι επιστρέφει στην Ελλάδα. 
Εξ αριστερών η κα Στέλλα και κ. Τζίμης Αναστασιάδης από το Magic White και ο Γενι-

κός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης. Εκ δεξιών η κα Τούλα και ο κ. Γιώργος Σαΐρόγλου 
από την Stouffville Toyota, ο κ. Γιώργος Επιτρόπου, ιδιοκτήτης εταιρειών αυτοκινήτων, ο 
Θανάσης Κουρτέσης, εκδότης της Hellas News και η δημοσιογράφος, Χριστιάνα Κέσκου.
Καλό ταξίδι κ. Πρόξενε, εις το επανιδείν!
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Τ
ο μελαχρινό κοριτσάκι με το λευκό φό-
ρεμα που θυμίζει βαπτιστικό ρούχο και 
την ασορτί κορδέλα στα μαλλιά, κρατά 
με ακουμπισμένο το δεξί του χέρι στο 

σημείο της καρδιάς, ένα χαρτί με την αμερικα-
νική σημαία και τη λεζάντα "A Welcome to US 
Citizenship", κοιτώντας κατάματα τον φωτογρα-
φικό φακό.
Πίσω της, μια καλοντυμένη γυναίκα με φωτεινό 
βλέμμα και επιβλητικό παρουσιαστικό, χαμογε-
λάει πλατιά, στραμμένη κι αυτή προς τον φακό.
Η πολυκαιρισμένη ασπρόμαυρη φωτογρα-
φία, που τραβήχτηκε δεκαετίες πριν, αποτυπώ-
νει γλαφυρά τη στιγμή που η τρίχρονη Ευτυ-
χία Νούλα από το χωριό Στράνωμα της ορεινής 
Ναυπακτίας πολιτογραφείται Αμερικανίδα πολί-
της και παίρνει το όνομα Λίντα Κάρολ Φόρρεστ, 
υπό το τρυφερό βλέμμα της νέας της μητέρας.
Τότε, το τρίχρονο κοριτσάκι δεν είχε ιδέα πως 
ήταν ένα από τα εκατοντάδες παιδιά που εστά-
λησαν για υιοθεσία στην Αμερική την περίοδο 
1948-1962, ούτε ότι δεκαετίες μετά, έχοντας 
δημιουργήσει η ίδια τη δική της ευτυχισμένη 
οικογένεια, όχι μόνο θα έβρισκε τη βιολογική 
της μητέρα αλλά θα ξεκινούσε το δικό της πρό-
τζεκτ προκειμένου να φέρει την ευτυχία που 
η ίδια βιώνει, περιστοιχισμένη από την αγάπη 
των δικών της στην Ελλάδα, σε δεκάδες άλλους 
ανθρώπους με ιστορία παρόμοια με τη δική της.
Η ιστορία της Ευτυχίας -όπως επιμένει η ίδια να 
την αποκαλούν- πήρε μεγάλη δημοσιότητα πριν 
από μερικά χρόνια, όταν η ίδια επανενώθηκε με 
τη βιολογική της μητέρα. Ήταν τέτοια η ένταση 
των συναισθημάτων που βίωσε, που έβαλε 
σκοπό ζωής να βοηθήσει κι άλλους μέσα από 
το "The Eftychia Project", έναν μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που 
από το 2019 έχει φέρει το χαμόγελο στα χείλη 

αρκετών ανθρώπων, που βρήκαν τις ρίζες τους.
Κι ενώ η αρχική πρόθεση ήταν να βοηθηθούν 
πρωτίστως τα ελληνικής καταγωγής υιοθετη-
μένα παιδιά από την Αμερική, το "The Eftychia 
Project" επέκτεινε το πεδίο δράσης του για 
συμπεριλάβει όλα τα υιοθετημένα παιδιά 
(ελληνικής καταγωγής) που αναζητούν τις ρίζες 
τους, ανεξαρτήτως χώρας υιοθεσίας, αλλά και 
να ανοίξει τον δρόμο σε ελληνικές οικογένειες 
που ψάχνουν τα χαμένα (λόγω υιοθεσίας) παι-
διά τους.
Μέχρι σήμερα, το "The Eftychia Project" έχει 
επανασυνδέσει δεκαπέντε υιοθετημένα παιδιά 
με τις βιολογικές τους οικογένειες στην Ελλάδα, 
ενώ δεκάδες είναι αυτοί που εξακολουθούν να 
ψάχνουν, με την ελπίδα πως και το δικό τους 
όνειρο για επανένωση θα πάρει "σάρκα και 
οστά", ενώ παράλληλα "τρέχει" και η δωρεάν 
παροχή κιτ DNA σε υιοθετημένους/-ες από την 
Ελλάδα και σε ελληνικές οικογένειες που αναζη-
τούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αναζητώντας τη "χαμένη" ταυτότητα
Μεγαλώνοντας περιστοιχισμένη από πολλή 
αγάπη και φροντίδα, η Ευτυχία γνώριζε ότι οι 
γονείς της, Τζέιμς και Ρουθ Φόρεστ, την είχαν 
υιοθετήσει από την Ελλάδα - χωρίς ωστόσο 
να ξέρει ότι η βιολογική της μητέρα ζει. Ήταν 
πραγματικά ευτυχισμένη και δεν ένιωθε να λεί-
πει τίποτα από τη ζωή της. Όταν το 2017, όμως, 
έχασε τη μητέρα της -δυο χρόνια νωρίτερα είχε 
χάσει και τον πατέρα της- ένιωσε στο πετσί της 
την ορφάνια και παράλληλα την ανάγκη να βρει 
τη βιολογική της οικογένεια.
Στάθηκε τυχερή καθώς δεν χρειάστηκαν παρά 
μόνο μερικοί μήνες για να βρει τη μητέρα που 
την έφερε στη ζωή και που νόμιζε ότι είχε 
πεθάνει στη γέννα κι ένιωσε ευλογημένη όταν 

η μητρική αγκαλιά άνοιξε διάπλατα για να την 
υποδεχτεί στο αεροδρόμιο αλλά και όταν 
κατάφερε να πάρει την ελληνική ιθαγένεια- 
αυτή που, όπως τονίζει, μιλώντας στο Αθηνα-
ϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχασε 
χωρίς η ίδια να επιθυμεί κάτι τέτοιο, αφού ήταν 
μικρό παιδί όταν υιοθετήθηκε από Αμερικα-
νούς γονείς, το 1958, από το Βρεφοκομείο Αθη-
νών.
"Θα πρέπει να αναγνωριστεί από την Πολιτεία 
ότι οι συνθήκες γύρω απ' αυτές τις υιοθεσίες, 
εκείνη την περίοδο, ήταν προβληματικές αλλά 
και το τραύμα που φέρουν πολλά απ' αυτά τα 
υιοθετημένα παιδιά", λέει η Ευτυχία, σημειώνο-
ντας πως "η αποκατάσταση όσων έχασαν τα γεν-
νημένα στην Ελλάδα υιοθετημένα παιδιά από 
την εποχή του Ψυχρού Πολέμου -τις οικογένειές 
τους, την πολιτιστική τους ταυτότητα και κληρο-
νομιά- μόνο όφελος θα φέρει".
"Θα κερδηθεί μια χαμένη γενιά υπερήφανων 
Ελλήνων πολιτών, που το μόνο που θέλουν είναι 
να έρθουν στο σπίτι τους και να μεταφέρουν 
την αγάπη τους για την Ελλάδα και τους ανθρώ-
πους της στις επόμενες γενιές", υπογραμμίζει, 
ζητώντας τη στήριξη της Πολιτείας στην προ-
σπάθεια που γίνεται για να βρουν και άλλοι 
-γεννημένοι στην Ελλάδα, όπως η ίδια- υιοθε-
τημένοι στην Αμερική, τις ρίζες τους και τις βιο-
λογικές τους οικογένειες και να τούς δοθεί το 
δικαίωμα να αναγνωριστούν ως Έλληνες πολί-
τες, για να αισθανθούν, όπως λέει, ότι ο τόπος 
στον οποίο είδαν το πρώτο φως της ζωής δεν 
τους έχει ξεχάσει.

"Θέλω να φύγω από αυτή τη γη ως 
πραγματικός Έλληνας"
Ο Μάικλ Σουάντ (Michael Schwandt), ο οποίος 
γεννήθηκε το 1956 στην Αμαλιάδα ως Μηνάς 
Τσουκαλάς, κατάφερε να εντοπίσει τη βιολογική 
του μητέρα 44 χρόνια μετά την υιοθεσία του 
στην Αμερική, αλλά η μοίρα τού έπαιξε τραγικό 
παιχνίδι καθώς η Σταυρούλα Τσουκαλά έφυγε 
από τη ζωή λίγες ημέρες προτού ο ίδιος έρθει 
στην Ελλάδα για να τη συναντήσει. "Ακόμη 

θρηνώ για το γεγονός ότι δεν κατάφερα ποτέ να 
τη συναντήσω", γράφει ο ίδιος σε ένα κείμενό 
του, με τον τίτλο "προσωπική έκκληση".
"Θέλω να φύγω απ' αυτή τη γη ως πραγματικός 
Έλληνας", γράφει, εξηγώντας πως θέλει να ανα-
γνωριστεί επίσημα η ελληνική του καταγωγή 
ώστε να μπορούν τα παιδιά του να είναι υπερή-
φανα και να "αγκαλιάσουν" την πραγματική τους 
κληρονομιά, τις πραγματικές τους ρίζες.
"Το όνομά μου είναι Γιαννούλα. Γεννήθηκα στη 
Μεσσηνία, στην Ελλάδα, το 1957. Η μητέρα 
μου, Χαρίκλεια, ήταν χήρα προτού γεννηθώ 
κι έμεινε μόνη να φροντίσει και να μεγαλώ-
σει πέντε παιδιά. Η γιαγιά μου την έπεισε να 
με δώσει για υιοθεσία μέσω ενός δικηγόρου 
που συνεργαζόταν με ζευγάρια στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Σε ηλικία 14 μηνών ήμουν ήδη πάνω 
σ' ένα αεροπλάνο με προορισμό το Τέξας", 
είναι μία άλλη από τις μαρτυρίες μιας 65χρονης 
(σήμερα) γυναίκας, που είχε την τύχη κι αυτή 
να επανενωθεί με τη βιολογική της οικογένεια, 
αλλά δεν γνώριζε, όπως λέει, πως το διαβατή-
ριο που εκδόθηκε το 1958 στο όνομά της για να 
ταξιδέψει στην Αμερική ήταν "one way", χωρίς 
επιστροφή…

Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο 
reunion των υιοθετημένων στην Α-
μερική
Αυτό τον καιρό, η Ευτυχία δουλεύει πυρετωδώς 
ώστε όλα να είναι έτοιμα στις 4-6 Αυγούστου, 
για το πρώτο reunion των υιοθετημένων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες παιδιών από την Ελλάδα 
εκείνης της περιόδου. "Θα έρθουν από όλη την 
Αμερική!", λέει με ενθουσιασμό θέλοντας η 
επόμενη συνάντηση αυτού του είδους να γίνει 
του χρόνου, επί ελληνικού εδάφους.
"Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ταυτόχρονα 
συγκινημένη", εξομολογείται και ανυπομονεί 
για το επόμενο ταξίδι της στην Ελλάδα, αφού 
πλέον μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Αμερικής 
και Ελλάδας, με τη Ναυπακτία, όπου έχει πλέον 
το δικό της σπίτι, να είναι το επίκεντρο του δικού 
της (ελληνικού) κόσμου… 

Υιοθετήθηκαν στην Αμερική πριν από δεκαετίες - Ανθρωποι 
που σήμερα αναζητούν τη χαμένη ελληνική τους ταυτότητα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ "THE EFTYCHIA PROJECT"
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«Η Γερακίνα» 
Παραδοσιακό Νιγρίτας Σερρών

Τ
ο ξακουστό παραδοσιακό μας τρα-
γούδι «Γερακίνα» έχει καταγωγή 
την Νιγρίτα Σερρών και συγκεκρι-
μένα την περιοχή Τσακαλάδες.

Στα 1854 κι ενώ  η Μακεδονία βρίσκεται 
υπό τον τουρκικό ο ζυγό, στους Τσακαλά-
δες γεννιέται από την οικογένεια Ροκάνη 
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι που του έδω-
σαν την ονομασία Γερακίνα .
Η Γερακίνα μεγαλώνοντας έγινε γνωστή 
για την ομορφιά της, την καλοσύνη της και 
την ευγένεια της, χαρακτηριστικά που την 
έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή, σε όλους τους 
συντοπίτες της. 
Το 1870 η Γερακίνα 16 ετών πλέον, ερω-

τεύτηκε ένα γειτονόπουλο της ,τον Τρια-
ντάφυλλο Γκοστίνο με τον οποίο διατη-
ρούσε πλατωνικές σχέσεις, όχι μόνο λόγω 
του χαρακτήρα της αλλά και του πολύ  
κλειστού και αυστηρού περιβάλλοντος 
της. Έτσι μια κλεφτή ματιά, μια μικρή κου-
βέντα και ένα χαμόγελο ήταν εκείνα, που 
υπόσχονταν ότι έπειτα από λίγο καιρό τα 
δυο νέα παιδιά θα έσμιγαν με την ευλογία 
των γονιών  τους. Η μοίρα όμως είχε τα 
δικά της σχέδια …  
Στις 6 Αύγουστου 1870 το μεσημέρι, και 
λίγο πριν καθίσουν στο τραπέζι για να γευ-
ματίσουν  με την μητέρα της, (ο πατέρας 
είχε πεθάνει ) η Γερακίνα πήρε  την στά-
μνα της  και πετάχτηκε μέχρι το πηγάδι της 
συνοικίας να φέρει κρύο νερό.  Το πηγάδι 
ήταν περιφραγμένο με ξύλινες σανίδες  
χαμηλά στη γη και δεν είχε  τοιχίο προστα-
σίας γύρω του, οι σανίδες μάλιστα είχαν 
μεγάλα  κενά ανάμεσα τους. 
Η Γερακίνα έριξε τον κουβά στο πηγάδι 
και στην προσπάθειας της να τον ανασύ-
ρει με το σκοινί στην επιφάνεια και βάζο-

ντας  δύναμη γλίστρησε. Παραπάτησε στο 
κενό που είχαν οι σανίδες,   με αποτέλε-
σμα  να βρεθεί χωρίς να το καταλάβει στον 
πυθμένα του πηγαδιού. Η κραυγή που 
έβγαλε πέφτοντας αντήχησε σε ολόκληρο 
το χωριό. 
Οι γείτονες έτρεξαν αμέσως, μαζί τους 
και ο αγαπημένος της Τριαντάφυλλος, ο 
οποίος κατέβηκε γρήγορα με το  σκοινί για 
να την σώσει. Μάταια όμως…. 
Μετά από λίγο οι χωριανοί τράβηξαν  τον 
νέο μισοπεθαμένο και την Γερακίνα νεκρή. 
Το πλήθος που εν τω μεταξύ είχε μαζευ-
τεί οδύρονταν με πόνο και λυγμό πάνω 
από το άψυχο σώμα της. Όλη η Νιγρίτα 

έκλαψε  την άτυχη κόρη και την συνόδεψε 
στην τελευταία της κατοικία αφού πρώτα 
την έντυσαν  νυφούλα στολίζοντας  την με 
φλουριά και βραχιόλια. Ο αγαπημένος της 
Τριαντάφυλλος δεν άντεξε τον χαμό της 
και πέθανε από τη θλίψη του τρεις μήνες 
αργότερα 
Η λαϊκή μας μούσα δεν ήταν δυνατό να 
μην καταγράψει ένα τέτοιο γεγονός που 
έγινε  θρύλος και πέρασε στην αιωνιότητα.
Η γερακίνα έγινε τραγούδι και παραδο-
σιακός χορός που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα 
από το λαό.
 Στη Νιγρίτα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
αρχές  Σεπτέμβριου,  η εβδομάδα της 
Γερακίνας 
Στην περιοχή «Τσακαλάδες» όπου βρίσκε-
ται το πηγάδι, λειτουργεί το λαογραφικό 
Μουσείο της «Γερακίνας» το οποίο εγκαι-
νιάστηκε το 2001.
Μέσα στο χώρο του Μουσείου βρίσκε-
ται αίθουσα προβολών και διάφορα άλλα 
εκθέματα όπως παραδοσιακές ενδυμα-
σίες, αγροτικά εργαλεία, σκεύη καθημε-

ρινής χρήσης και πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό.
Όλα τα εκθέματα προέρχον ται από 
δωρεές των Νιγριτινών. 

Κίνησε η Γερακίνα για νερό κρύο να φέρει
Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ
τα βραχιόλια της βροντούν
Τα βραχιόλια της βροντούν
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ
 

Κι έπεσε μες στο πηγάδι 
κι έβγαλε ορέ φωνή μεγάλη
Ντρουμ, ντρουμ...
 
Κι έτρεξε ο κόσμος όλος, 
κι έτρεξακι εγώ ο καημένος
Ντρουμ, ντρουμ...
 Γερακίνα, θα σε βγάλω 
και γυναίκα θα σε πάρω
Ντρουμ, ντρουμ...

το πηγάδι της Γερακίνας στις μέρες μας 
και το λαογραφικό μουσείο

Αναπαράσταση απο την 
γιορτή της Γερακίνας!
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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

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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PANTHEON
Ένα απ’ τα καλύτερα εστιατόρια της παροικίας

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Busgirls & Ψήστη
΄Πολύ καλός μισθός

Τηλ. 416-778-1929

Προκήρυξη θέσης Συμβασιούχου Ορισμένου 
Χρόνου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας 

στο Τορόντο
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο προκηρύσσει 

μία (1) θέση Συμβασιούχου Ορισμένου Χρόνου, 
πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

διάρκειας δύο (2) ετών.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να υποβάλουν, 
έως και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, σχετική αίτηση 

και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 grgencon.tor@mfa.gr

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν βάσει του βιογραφικού 
τους θα κληθούν σε συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι:
1) Η άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής είναι απαραίτητη 

και θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
2) Οι ενδιαφερόμενες/-οι που δεν είναι Καναδοί πολίτες 

πρέπει να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στον Καναδά 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους.
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Ε
ν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, το 
κολύμπι είναι ένας πολύ καλός τρό-
πος για να δροσιστείτε. Το Τορόντο το 
έχει κάνει λίγο πιο εύκολο με την πα-

ράταση του ωραρίου σε επιλεγμένες πισίνες. 
Μια δροσιστική βουτιά, ωστόσο, δεν θα εί-
ναι μια ασφαλής επιλογή σε πολλές παραλίες 
της πόλης.
Η δημόσια υγεία του Τορόντο έκρινε τέσσερις 
παραλίες μη ασφαλείς για κολύμπι λόγω των 
υψηλών επιπέδων E.coli μετά τις πρόσφατες 
έντονες βροχοπτώσεις.
Σύμφωνα με το TPH, οι ακόλουθες παρα-
λίες έχουν επίπεδα E.coli που υπερβαί-
νουν το καθιερωμένο πρότυπο ποιότη-
τας νερού παραλίας της πόλης των 100 
E.coli ανά 100 χιλιοστόλιτρα νερού, γεγονός 
που τις καθιστά μη ασφαλείς για κολύμπι: 
- Marie Curtis Park East Beach (The Foot 
of 42nd St., South of Lakeshore Blvd. W.) 

- Παραλία Centre Island (Εξωτερική, 
Νότια πλευρά του νησιού Τορόντο) 
- Παραλία Kew Balmy (Νότια του Queen 
St. E., περιοχή Central & East Beach) 
- Bluffer’s Beach Park (The Foot of Brimley Rd., 
περιοχή Scarborough Bluffs)
Το Sunnyside Beach, που βρίσκεται στους πρό-
ποδες του Parkside Drive νότια της λεωφόρου 
Lakeshore Blvd., χαρακτηρίστηκε ως μη ασφα-
λές για κολύμπι την Τρίτη, αλλά πλέον θεωρεί-
ται προσβάσιμο από την TPH. Από την επιθε-
ώρηση της Τετάρτης, οι αξιωματούχοι λένε ότι 
το Marie Curtis Park East Beach έχει αυτήν τη 
στιγμή το υψηλότερο επίπεδο E.coli (920).
Στην ιστοσελίδα της, η TPH σημειώνει ότι η 
κολύμβηση σε νερά με υψηλά επίπεδα E.coli 
«εκθέτει τον λουόμενο σε αυξημένο κίνδυνο 
λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων λοιμώ-
ξεων του αυτιού, των ματιών, της μύτης, του 
λαιμού και του δέρματος.

Τέσσερις παραλίες του Τορόντο κρίθηκαν 
μη ασφαλείς για κολύμπι λόγω των 
υψηλών επιπέδων E.coli

Μ
ια ομάδα μαθητών στο κέ-
ντρο του Τορόντο θα μπει 
στην επόμενη σχολική χρο-
νιά με στυλ χάρη στη δασκά-

λα τους -- η οποία αγόρασε σε κάθε παιδί 
στην τάξη της ένα ολοκαίνουργιο ζευγάρι 
αθλητικά παπούτσια.
«Επειδή λοιπόν όλοι δούλεψαν εξαιρε-
τικά, εξαιρετικά σκληρά φέτος, θα απο-
κτήσετε ο καθένας το δικό σας ζευγάρι 
[Nike] Air Forces», η Stephanie, η οποία 
χρησιμοποιεί το Teachinthe6ix στο δια-
δίκτυο και δεν ήθελε το επώνυμό της να 
συμπεριληφθεί στο άρθρο ακούγεται να 
λέει στο viral βίντεο που δημοσιεύτηκε 
στο Instagram.
«Και θα τα σχεδιάσετε με μαρκαδόρους 
και βαφή και θα χρησιμοποιήσετε τη 
δημιουργικότητά σας για να σχεδιάσετε 

το δικό σας ατομικό παπούτσι που θα 
μπορείτε να κρατήσετε… για πάντα».
Το βίντεο της αποκάλυψης του δώρου 
έχει δει πλέον περισσότερες από 1 εκα-
τομμύριο φορές και έχει συγκεντρώσει 
σχεδόν 150.000 likes. Ομολογουμένως, 
η Stephanie δεν περίμενε ότι η ανάρτηση 
θα γινόταν τόσο δημοφιλής όσο έγινε και 
εξήγησε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ως τρόπο να συνδεθεί 
με τους γονείς των μαθητών της κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Είπε ότι, τα τελευταία χρόνια, ένιωθε ότι 
η σχέση μεταξύ σπιτιού και σχολείου 
έλειπε. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τους 
μαθητές της τάξης της που είναι πρόσφυ-
γες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από 
την Ουκρανία, τη Νιγηρία και την Αιθιο-
πία.

Δασκάλα στο Τορόντο χάρισε σε όλη 
την τάξη καινούρια παπούτσια

Ο
ι τιμές ενοικίασης στο GTA αυξήθη-
καν με «τον ταχύτερο ρυθμό που έ-
χει καταγραφεί» το δεύτερο τρίμη-
νο του τρέχοντος έτους, με τη μέση 

μονάδα ενός υπνοδωματίου να εκμισθώνεται 
για σχεδόν 2.200 $ το μήνα, σύμφωνα με μια 
νέα έκθεση. Η Urbanation Inc. αναφέρει ότι 
οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν για πέμπτο 
συνεχόμενο τρίμηνο λόγω, εν μέρει, «στο χα-
μηλό επίπεδο ανεργίας και σε απότομη μείω-
ση της αγοραστικής δύναμης κατοικίας καθώς 
αυξήθηκαν τα επιτόκια».
Η εταιρεία έρευνας αγοράς λέει ότι οι μέσες 
ενοικιάσεις διαμερισμάτων στο GTA αυξήθη-
καν κατά 5,9 τοις εκατό από το πρώτο τρίμηνο 
του 2022 και 16,7 τοις εκατό από έτος σε έτος.
Το μέσο κόστος για μια μονάδα ενός υπνο-
δωματίου ήταν 2.182 $ ανά μήνα το δεύτερο 
τρίμηνο, ενώ οι μονάδες δύο υπνοδωματίων 
ενοικιάζονταν με μέσο κόστος 2.862 $ το μήνα 
και οι μονάδες τριών υπνοδωματίων ενοικι-
άζονταν για 3.740 $ το μήνα, κατά μέσο όρο.
Η Urbanation λέει ότι τα ποσοστά κενών 
θέσεων στο GTA μειώθηκαν επίσης κατακό-
ρυφα, από 5,1 τοις εκατό πριν από ένα χρόνο 
σε 1,4 τοις εκατό σήμερα.
«Η ώθηση αυτής της ανάπτυξης είναι στην 
πραγματικότητα απλώς η ζήτηση 
και η προσφορά κινούνται προς 
την αντίθετη κατεύθυνση. Από την 
πλευρά της ζήτησης, έχουμε δει 
μια επιτάχυνση της αύξησης του 
πληθυσμού, έχουμε ένα σχεδόν 
ρεκόρ χαμηλό ποσοστό ανεργίας 
και επίσης μια πολύ ισχυρή επιδείνωση στην 
προσιτότητα της ιδιοκτησίας κατοικίας με τις 
τιμές να παραμένουν κοντά σε υψηλά ρεκόρ, 
τα επιτόκια να αυξάνονται πολύ γρήγορα και 
πολλούς αγοραστές για πρώτη φορά αποκλεί-
εται από την αγορά», δήλωσε ο πρόεδρος της 
Urbanation Shaun Hildebrand στο CTV News 
Channel την Τρίτη. «Έτσι, υπήρξε μια συρροή 
παραγόντων που ενίσχυσαν τη ζήτηση σε μια 
εποχή που η προσφορά απλώς δεν συμβαδί-

ζει. Στην πραγματικότητα, το δεύτερο τρίμηνο 
καταγράψαμε τον χαμηλότερο αριθμό ενοικια-
ζόμενων εκκινήσεων στο GTA που έχουμε δει 
από τότε που ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε 
τα δεδομένα το 2015.»
Οι τιμές ενοικίασης του Τορόντο μειώθηκαν 
έως και 24 τοις εκατό στην αρχή της πανδη-
μίας, καθώς πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν 
μικρές μονάδες στο κέντρο της πόλης αναζη-
τώντας περισσότερο χώρο μακριά από τον 
πυρήνα.
Τα τελευταία στοιχεία, ωστόσο, υποδηλώνουν 
ότι οι τιμές ενοικίασης στο Τορόντο πλησιά-
ζουν τώρα το επίπεδο πριν από την πανδημία 

στους περισσότερους τύπους ακινήτων.
Οι τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων στού-
ντιο εξακολουθούν να είναι μειωμένες κατά 
περίπου ένα τοις εκατό από το δεύτερο τρί-
μηνο του 2019, αλλά οι μονάδες με κρη-
σφύγετα σημείωσαν κέρδη μεταξύ 6,4 τοις 
εκατό και 9,4 τοις εκατό κατά την ίδια χρο-
νική περίοδο. Η Urbanation λέει ότι το 
απόθεμα ενοικίασης διαμερισμάτων μει-

ώθηκε επίσης σε ιστορικό χαμηλό του ενός 
τρίτου της προσφοράς ενός μήνα το δεύ-
τερο τρίμηνο, γεγονός που θα μπορούσε 
να προμηνύει περαιτέρω αυξήσεις στο 
κόστος ενοικίου, ιδιαίτερα στον πυρήνα.
«Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της 

πανδημίας, πολλοί άνθρωποι εγκα-
τέλειπαν τις μικρές τους μονάδες στο 
κέντρο της πόλης, καθώς η εργασία 
από το σπίτι έγινε πιο συχνή. Έτσι 

αυτά τα ενοίκια έπεσαν πολύ γρή-
γορα. Αλλά με τα γραφεία να ανοί-

γουν ξανά, τους χώρους ψυχαγωγίας να ανοί-
γουν ξανά, τα σχολεία να επιστρέφουν στη 
μάθηση εντός της τάξης και το υψηλό κόστος 
μετακίνησης γενικά, είδαμε τη ζήτηση για την 
κύρια ζήτηση για το 905 για το πρώτο τρίμηνο 
από την έναρξη της πανδημίας», δήλωσε η 
Hildebrand στο CTV News. Κανάλι. «Με αυτό 
έχουμε δει τη ζήτηση για μικρές μονάδες 
πραγματικά να εκτοξεύεται στα ύψη».

Οι τιμές ενοικίασης στο GTA αυξήθηκαν 
με τον «γρηγορότερο ρυθμό στην 
ιστορία» κατά το δεύτερο τρίμηνο
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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

Corrie Yee:
Το μοντέλο με το πληθωρικό μπούστο

H Corrie Yee είναι ένα 
από τα πιο δημοφιλή 
μοντέλα για μπικίνι 
αυτή την στιγμή, 
καθώς διαθέτει 
εντυπωσιακές 
αναλογίες και ένα 
πληθωρικό μπούστο 
που δεν αφήνει 
κανέναν ασυγκίνητο.

Η μελαχροινή 
καλλονή, η οποία 
έχει ως έδρα το 
Λος Άντζελες, 
είναι ένα από τα πιο 
καυτά κορίτσια του 
Instagram, κάτι που 
αποδεικνύουν και 
οι 1,1 εκατομμύριο 
οπαδοί της, οι οποίοι 
παθαίνουν απανωτά 
εγκεφαλικά κάθε 
φορά που κάνει μια 
ανάρτηση.

Δεν γνωρίζουμε 
πολλά προσωπικά 
πράγματα για την 
Corrie, κάτι που 
προφανώς δεν σας 
ενοχλεί, καθώς, 
μην γελιόμαστε, οι 
περισσότεροι δεν 
διαβάσατε σχεδόν 
τίποτα και ήδη 
κοιτάτε τις παρακάτω 
φωτογραφίες.
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Γ
ια τη σχέση της με 
τον ποδοσφαιρι-
στή, Αλέξανδρο 
Πασχαλάκη, μίλη-

σε σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή της η Ειρήνη Πα-
παδοπούλου, όπου μετα-
ξύ άλλων, αποκάλυψε και 
την πρώτη τους γνωριμία 
στο αερόδρόμιο.  Μιλώ-
ντας στο περιοδικό ΟΚ!, η 
τραγουδίστρια είπε: «Εί-
ναι όμορφο όταν είσαι με 
έναν άνθρωπο να υπάρ-
χει εκτίμηση και αγάπη. 
Τον θαυμάζω κι αυτό με 
κάνει να μένω ερωτευμέ-
νη. Υπάρχει αμοιβαία ε-
κτίμηση και αγάπη. Αυτή 
τη στιγμή που μιλάμε και 
για μένα είναι ο άνθρω-
πός μου».

Έριξε το Instagram 
το λευκό μπικίνι της 
Πελαγίας Καζολέα

νέβασε την θερμοκρασία επικίν-
δυνα η Πελαγία Καζολέα, που 
δημοσίευσε μία άκρως εντυπω-
σιακή φωτογραφία με μαγιό στο 
Instagram. Μέσα Ιουλίου είναι, 
ζέστη κάνει, η Πελαγία Καζολέα 
επισκέφτηκε την παραλία και φρό-
ντισε να ενημερώσει το προφίλ 
της στο Instagram με δύο φωτο-
γραφίες με μαγιό.
Το λευκό μπικίνι της χυμώδους 
πρώην παίκτριας του Survivor 
απέσπασε χιλιάδες likes, με τη 
λεζάντα να αναγράφει «θα με 
βρεις κάτω από έναν φοίνικα 
δίπλα στη θάλασσα».

Σχίζας και 
Παναγιώταρου σε 
καυτά φιλιά 

Λίγες μέρες μετά τη νίκη του στο 
Survivor, ο Στάθης Σχίζας και η Αλε-
ξάνδρα Παναγιώταρου ζουν τον 
έρωτά τους. Ο επιχειρηματίας και 
το μοντέλο/τραγουδίστρια είχαν 
χωριστεί για αρκετούς μήνες λόγω 
της παρουσίας του πρώτου στον 
Άγιο Δομίνικο, αλλά πλέον απολαμ-
βάνουν παρέα τις διακοπές τους και 
δείχνουν πιο κοντά από ποτέ.
«Μόνο η αγάπη μπορεί να σώσει 
τον κόσμο», έγραψε η Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου στη λεζάντα που 
συνόδευσε τις αναρτήσεις της στο 
Instagram με τον σύντροφό της.

Ερωτευμένη με την Κύπρο είναι 
η Μίκα Σαμπάλα. Η σύντροφος 
του πρώην αριστερού μπακ του 
ΑΠΟΕΛ με ανάρτηση της στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
από την περιοχή των θαλάσ-
σιων σπηλιών στην Αγία Νάπα 
δηλώνει ευγνώμων στον Θεό 
που γνώρισε την Κύπρο! «Σε 
ευχαριστώ Θεέ μου που μου 
επέτρεψες να γνωρίσω αυτή την 
όμορφη χώρα», έγραψε η Μίκα.

Ειρήνη Παπαδοπούλου: «Τον 
θαυμάζω κι αυτό με κάνει να 
μένω ερωτευμένη»

Κατερίνα Καινούργιου: 
Μοιράζει… πόνο με το μπικίνι 
της 

Μίκα Σαμπάλα: «Σε 
ευχαριστώ Θεέ μου 
για την Κύπρο»

Μ
ετά το τέλος του Survivor η Βρισηί-
δα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρ-
τίκας έκαναν τις πρώτες τους διακο-
πές ως ζευγάρι στην Πάρο το περα-

σμένο Σαββατοκύριακο (9-10/7) και εκτός από 
τα κοινά stories και φωτογραφίες που ανέβασαν 
στα προφίλ τους στο Instagram, η Βρισηίδα ανέ-
βασε και μια gallery όπου η ίδια ποζάρει σε πισί-
να με φόντο το μπλε του Αιγαίου.
Όπως ήταν φυσικό, οι φωτογραφίες ενθουσία-
σαν τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να 
της κάνουν κολακευτικά σχόλια, ενώ τα likes έπε-

σαν βροχή.
Παρά το γεγονός ότι ο Σπύρος Μαρτίκας μένει 
στην Αθήνα και η Βρισηίδα Ανδριώτου μένει στη 
Θεσσαλονίκη, το ζευγάρι προσπαθεί να περνάει 
όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί, ενώ η 
πρώην παίκτρια του Survivor έχει δηλώσει σε 
πρόσφατες συνεντεύξεις της ότι η απόσταση δεν 
είναι κάτι που την ενοχλεί, ενώ αποκάλυψε πως 
σκοπεύουν να κάνουν κοινές διακοπές φέτος 
το καλοκαίρι και ίσως μέσα στο φθινόπωρο να 
συγκατοικήσουν.

«Κολάζει» η Βρισηίδα – Έδειξε… 
φάτσα-κάρτα τα οπίσθιά της

Δ
ιάθεση για… γρί-
φους είχε σήμερα 
η Κατερίνα Και-
νούργιου. Η πα-

ρουσιάστρια του ALPHA 
δημοσίευσε μερικές sexy 
φωτογραφίες με μαύρο μπι-
κίνι στο Instagram και μοι-
ράστηκε με τους followers 
της όσα σκέφτεται αυτήν 
την Κυριακή. Το αινιγματι-
κό post και το μήνυμα της 
Κατερίνας Καινούργιου 
Τέσσερις φωτογραφίες με 
μαύρο μπικίνι δημοσίευ-
σε η Κατερίνα Καινούργιου 
στο Instagram account της 
και έγραψε στη λεζάντα δη-
μιουργώντας απορίες για 
τη φημολογούμενη επανα-
σύνδεσή της με τον Φίλιππο 
Τσαγκρίδη: «Πάρε το βλέμ-
μα σου από τα πόδια σου… 
Κοίταξε πέρα, μακριά, στον 
ορίζοντα… Εκεί σε πε-
ριμένει η ζωή… Μπρο-
στά…» Α.Π 🐠🐠🐠 Αυτό είναι το…
mood της ημερας κορίτσια 
μου…».
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Υ
πό άκρα μυστι-
κότητα παντρεύ-
τηκε τον εκλεκτό 
της καρδιάς της 

η Άνια Τέιλορ Τζόι. Η ηθο-
ποιός και ο Μάλκολμ Μα-
κΡάε ενώθηκαν με τα δε-
σμά του γάμου στην Αμερι-
κή. Αυτή την εποχή το ζευ-
γάρι βρισκόταν στην Αυ-
στραλία για τα γυρίσματα 
του prequel του «Mad Max: 
Fury Road», «Furiosa». Όπως 
αναφέρει δημοσίευμα της 
DailyMail, κατά την επιστρο-
φή τους στην Αυστραλία, η 
Άνια Τέιλορ Τζόι φαινόταν 
πολύ χαρούμενη και έδειχνε 
σε όλους το δαχτυλίδι του γά-
μου της, γεμάτη περηφάνια. 
Το ζευγάρι ξεκίνησε να βγαί-
νει στις αρχές του 2021, με τη 
σχέση τους να γίνεται γνωστή 
τον Απρίλη της ίδιας χρονιάς.

Μ
ετά τις φήμες 
που τους ήθε-
λαν να χωρί-
ζουν, η Κένταλ 

Τζένερ και ο Ντέβιν Μπού-
κερ εθεάθησαν μαζί σε νυ-
χτερινή τους έξοδο. Δημοσι-
εύματα ήθελαν τη σταρ των 
Kardashians και τον μπασκε-
τμπολίστας των Φοίνιξ Σανς 
να χωρίζουν μετά από δύο 
χρόνια σχέσης. Πηγή από το 
περιβάλλον της Κένταλ είχε 
δηλώσει στο «E! News»: «Η 
Κένταλ και ο Ντέβιν βρέθηκαν 
σε δύσκολη θέση πρόσφατα 
και έχουν χωρίσει εδώ και πε-
ρίπου μιάμιση εβδομάδα. Το 
ζευγάρι πέρασε πολύ ωραία 
μαζί στην Ιταλία κατά τη δι-
άρκεια των γαμήλιων εκδη-
λώσεων της Κόρτνεϊ Καρντά-
σιαν, αλλά μόλις επέστρεψαν, 
άρχισαν να νιώθουν ότι έχουν 
πολύ διαφορετικό τρόπο ζω-
ής και σκέψης».

Κένταλ Τζένερ: Ξανά μαζί το μοντέλο 
και ο Ντέβιν Μπούκερ

Η 
Ι λάρι  Μπλά -
ζι τράβηξε τα 
βλέμματα πάνω 
της με τη φωτο-

γραφία που δημοσίευσε λί-
γες ημέρες μετά τον χωρι-
σμό της με τον Φραντσέσκο 
Τότι Κολάζει με τη φωτογρα-
φία που δημοσίευσε η Ιλά-
ρι Μπλάζι. Η επί σειρά ετών 
σύντροφος του Φραντσέσκο 
Τότι υπενθύμισε πόσο sexy 
είναι με φωτογραφία που 
δημοσίευσε μέσω story στο 
Instagram.

Άνια Τέιλορ Τζόι: Παντρεύτηκε υπό 
άκρα μυστικότητα

Άννα Κανιούκ: Η Ρωσίδα με Άννα Κανιούκ: Η Ρωσίδα με 
τα ατελείωτα πόδια βρίσκεται τα ατελείωτα πόδια βρίσκεται 

στη Μύκονο για «διατάσεις και στη Μύκονο για «διατάσεις και 
πάρτι»πάρτι»

Τ
η Μύκονο επέλεξε για τις καλο-
καιρινές της διακοπές η Ρωσίδα 
influencer, Άννα Κανιούκ.
Η γυναίκα με τους ενάμιση εκατ. 

ακόλουθους, τα πολυτελή αυτοκίνητα 
και τα... ατελείωτα πόδια μπορεί να ζει 
μια χλιδάτη ζωή ανάμεσα στο Ντουμπάι 
και τη Ρωσία, όμως επιλέγει κάθε χρόνο 
σχεδόν τη χώρα μας για τις διακοπές της.
Η αγάπη της για την Ελλάδα είναι μεγάλη 
και κάθε φορά που βρίσκεται εδώ, φρο-
ντίζει να μοιράζεται δεκάδες στιγμιό-
τυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους 

στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram.
Αυτή τη φορά, η Άννα Κανιούκ βρέ-
θηκε στη Μύκονο και έκανε τις διατάσεις 
της στην παραλία. Πιο συγκεκριμένα, 
δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών 
στο Instagram, στις οποίες φαίνεται να 
«τεντώνεται» πάνω σε έναν βράχο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: 
«Στη Μύκονο μέχρι το Σάββατο. Κορί-
τσια ας συναντηθούμε για διατάσεις και 
πάρτι».

Topless φωτογραφία της Ιλάρι 
Μπλάζι μετά τον χωρισμό με τον 

Τότι
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ένας σύζυγος βλέπει τη γυναίκα του να 
ζυγίζεται, βάζει τα γέλια και της λέει: 
«Με το να ρουφάς την κοιλιά σου την ώρα 
που ζυγίζεσαι, δε θα δείξει λιγότερα κιλά 
η ζυγαριά!»
«Το ξέρω έξυπνε και σταμάτα να γελάς!» 
του απάντησε εκείνη. 
«Τότε γιατί τη ρουφάς;» τη ρώτησε ο 
σύζυγος. 
«Για να μπορέσω να δω τι γράφει η ζυγα-
ριά!»

Μια γυναίκα περιμένει με το παιδί της 
στην άκρη του δρόμου να περάσει ένα 
ταξί. Σταματάει ένα και μπαίνουν μέσα.
Την ώρα που περνούσαν από τη Συγγρού 
ρώτησε το μικρό κοριτσάκι: 
«Μαμά, όλες αυτές οι κυρίες με τα μικρά 
ρούχα και το έντονο βάψιμο τι είναι;» 
«Είναι γυναίκες που σχόλασαν από τη 
δουλειά τους και περιμένουν κάποιον να 
τους πάει στο σπίτι.» 
Μια στιγμή πετάχτηκε ο ταξιτζής και είπε: 
«Μα τι είναι αυτά που λέτε, πουτ@νες 
είναι!» 
Η γυναίκα νευρίασε που το είπε μπρο-
στά από το παιδί, αλλά προσπάθησε να 
κρατηθεί.
 Μετά από λίγο ξαναρώτησε το κοριτσάκι: 
«Μαμά, οι πουτ@νες γεννάνε;» 
Και η μάνα που ήταν ακόμα νευριασμένη, 

απάντησε: «Εννοείτε κόρη μου, από εκεί 
βγαίνουν οι ταξιτζήδες!!!»

Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου και ο Τιμ αποφασίζει να πάει στο 
γήπεδο.
Κάθεται και παρατηρεί ότι η θέση δίπλα 
του είναι άδεια.
Τότε γυρίζει σε εκείνον που καθόταν 
παραδίπλα και τον ρωτά εάν η θέση είναι 
πιασμένη.
«Όχι», του λέει ο άνδρας, «η θέση είναι 
άδεια».
«Αυτό είναι απίστευτο», είπε ο Τιμ. 
«Ποιος θα άφηνε μια τέτοια θέση;».
Και τότε ο άνδρας του απαντά: «Βασικά η 
θέση ανήκει σε εμένα.
Υποτίθεται πως θα ερχόμουν με τη 
γυναίκα μου, όμως πέθανε.
Αυτό είναι το μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο 
που δεν είμαστε μαζί από τότε που 
παντρευτήκαμε».
«Ω, τα συλλυπητήριά μου. Αυτό είναι 
απαίσιο…
Όμως δεν μπορούσες να βρεις κάποιον 
άλλο, ένα φίλο, συγγενή ή γείτονα για να 
έρθει μαζί σου;».
Ο άνδρας κουνά αρνητικά το κεφάλι.
«Όχι», του λέει.«Είναι όλοι στην κηδεία».

ΚΡΙΟΣ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά προ-
βληματισμένους και κλειστούς, καθώς 
δέχεστε αυτή την εποχή τις επιδράσεις 
που έφεραν στη ζωή σας, οι υπερβολικές 
κινήσεις και ανοίγματα του πρόσφατου 
παρελθόντος. Τα οικονομικά σας προβλή-
ματα βρίσκονται στο προσκήνιο και προ-
σπαθείτε μέσα από μεσοβέζικες λύσεις, να 
κερδίσετε χρόνο που σας χρειάζεται, μέχρι 
να φέρετε τις καταστάσεις στα μέτρα που 
θέλετε.

ΤΑΥΡΟΣ
Διανύετε μία περίοδο αναζήτησης και απο-
φασιστικότητας. Προχωρήστε με την αυτο-
πεποίθηση που σας διακρίνει και θριαμ-
βεύστε. Αν κάποιοι από εσάς έχουν πάρει 
απόφαση για αλλαγή πορείας στον επαγ-
γελματικό τομέα, αυτή η εποχή είναι η 
κατάλληλη για να το τολμήσετε. Τα οικονο-
μικά σας είναι σε άνοδο καθώς ευνοούνται 
και οι επενδύσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές και 
αφιερώστε το χρόνο σας στο να διευθε-
τήσετε τις υποθέσεις σας και κυρίως οικο-
νομικής φύσης θέματα. Προσοχή σας 
πάσης φύσεως νομικά θέματα 
καθώς και επαφές με άτομα 
του νόμου. Θα ασχολη-
θείτε με θέματα ταξιδιού 
και ίσως αποφασίσετε 
(αν δεν έχετε ήδη απο-
φασίσει) κάποιο ταξίδι 
που θα υλοποιήσετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στον επαγ γε λματ ικό 
τομέα, όλα σιγά σιγά θα 
αρχίσουν να πηγαίνουν προς 
το καλύτερο. Όμως αυτό δεν 
σημαίνει διόλου ότι θα πρέπει να χαλαρώ-
σετε την επαγρύπνησή σας ή τις προσπά-
θειές σας. Θα πρέπει να παλέψετε ακόμα 
πιο σκληρά για να φτάσετε στο σημείο που 
φιλοδοξείτε.

ΛΕΩΝ
Οι οικογενειακές εντάσεις δεν θα λείψουν το 
διάστημα αυτό, όμως τα επαγγελματικά σας 
φαίνεται να πηγαίνουν αρκετά καλά. Αυτή 
είναι μία αιτία που θα σας φτιάξει τη διάθεση. 
Δώστε έμφαση στα οικονομικά σας για να 
βρεθείτε αισθητά ωφελημένοι. Προσέξτε τις 
μετακινήσεις. Μην βιαστείτε να ανακοινώ-
νετε αποφάσεις, κινηθείτε παρασκηνιακά και 
κάντε τις επαναστάσεις σας στους σωστούς 
χρόνους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, 
όσο και αν δεν το πιστεύετε. Βάζετε στό-
χους, προωθείτε τον εαυτό σας και τα έργα 
σας και επιτέλους, αλλάζετε τους υποτιθέ-
μενους φίλους σας με νέους. Η διάθεσή 
σας να πειραματιστείτε και να εξερευνή-
σετε κάθε είδους μονοπάτι είναι το σήμα 
κατατεθέν σας. Πρέπει να ενισχύσετε και 
να ανανεώσετε τις επαγγελματικές σας 
συνεργασίες.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή την εποχή είστε τόσο πολύ πιεσμέ-
νοι που σίγουρα ακόμα και τα λιγότερο 
σοβαρά ζητήματα θα σας κάνουν να αγα-
νακτήσετε. Όμως, αν είναι μόνο η αγανά-
κτηση το πρόβλημα, δεν είναι τόσο σοβαρό. 
Γίνεται ωστόσο σοβαρό, αν διαισθάνεστε 
και κυρίως αν έχετε αποδείξεις ότι γίνο-
νται πίσω από την πλάτη σας πράγματα 
εις βάρος σας, γεγονός που σας καθιστά 
αρκετά ανασφαλείς, κάτι όμως που πρέπει 
να αποφύγετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η διαφορετική τροπή των γεγονότων από 
τις επιθυμίες σας, φέρνουν αναγκαστικές 
αλλαγές και σας προσγειώνουν στην πραγ-
ματικότητα. Πρέπει να αποφύγετε τόσες 
πολλές ενέργειες που δεν οδηγούν που-
θενά, παρά μόνο στην απογοήτευση. Αυτή 
την εποχή μην επενδύετε σε τίποτα για να μη 
γευθείτε την αποτυχία και αποφύγετε κάθε 
είδους συναλλαγές.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Προσπαθήστε να μην παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμβαίνουν, γιατί έχετε μία 
τάση να τους δίνετε μεγαλύτερο μέγεθος 

από ότι τους αξίζει. Τακτοποιήσετε 
οικονομικές εκκρεμότητες για 

να μην βρεθείτε αντιμέτω-
ποι με δυσάρεστες επι-

πτώσεις. Έχετε αρκετό 
εκνευρισμό και την 
τάση να υπερβάλλετε 
τις καταστάσεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μετά τα γεγονότα που 

προέκυψαν το τελευταίο 
διάστημα θα πρέπει να 

έχετε αντιληφθεί, ότι εκτός 
από τις φιλίες υπάρχουν και οι 

λυκοφιλίες, οι οποίες σε ορισμένες περι-
πτώσεις γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες, όχι 
μόνο από πρακτικής πλευράς, αλλά κυρίως 
από ηθικής. Κρατήστε λοιπόν τις αποστά-
σεις σας και κυρίως μην ανοίγετε «τα χαρ-
τιά σας». 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η επιμονή και η πεισματική στάση που φρο-
ντίζετε να έχετε, κουράζει πάρα πολύ τα 
άτομα που σας περιβάλλουν. Εάν φροντί-
ζετε να είστε ευχάριστοι στους άλλους γιατί 
νιώθετε υποχρεωμένοι, καλύτερα να απο-
μονωθείτε. Πείτε κι εσείς κάποιες φορές ένα 
όχι, αφού δεν είναι κανόνας ότι πρέπει να 
συμφωνείτε σε όλα.

ΙΧΘΕΙΣ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά 
προβληματισμένους και κλειστούς, καθώς 
δέχεστε αυτή την εποχή τις επιδράσεις 
που έφεραν στη ζωή σας, οι υπερβολικές 
κινήσεις και ανοίγματα του πρόσφατου 
παρελθόντος. Τα οικονομικά σας προβλή-
ματα βρίσκονται στο προσκήνιο και προ-
σπαθείτε μέσα από μεσοβέζικες λύσεις, 
να κερδίσετε χρόνο που σας χρειάζεται, 
μέχρι να φέρετε τις καταστάσεις στα μέτρα 
που θέλετε.
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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

Άνω ΓΛΥΦΑΔΑ. Ακάθιστος
Αιξώνης

ΓΥΘΕΙΟ. Θάλαμος 
ασθενών

στο Νοσοκομείο 
«Υπαπαντή

Ανω Θεριακήσι στο 
παρατηρητήριο του ελληνικού 
στρατού στον προφήτη Ηλία το 

1912/13 . Ο διάδοχος 
Κωνσταντίνος και ο 

Κωνσταντίνος Μάνος ποζάρουν 
στον φακό

Ζάππειον 
Μέγαρο

Η Κυβέρνηση Κων. 
Καραμανλή
του 1961

Η ποδοσφαιρική
ομάδα του 

Παναθηναϊκού
του 1949

Μπενίτσες , Κέρκυρα

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης

ΑΜΑΛΙΑΔΑ. 
Οδός Γερακίου
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 Εκπληκτικές παραλίες, ψηλά 
βουνά, εντυπωσιακές εναλλαγές 
τοπίων, γραφικά χωριά αλλά 
και κοσμοπολίτικες κωμοπόλεις 
συνθέτουν το παζλ «Κεφαλονιά»! 
Η Νύφη του Ιονίου μπορεί και 
συνδυάζει τη γοητεία της παρθένας 
φύσης και των χαρακτηριστικών, 
πανέμορφων, εντυπωσιακών 
παραλιών.

Έ
να πραγματικά κατάφυτο νησί που 
περιτριγυρίζεται από τα σμαραγδέ-
νια νερά του Ιονίου Πελάγους, η Κε-
φαλονιά είναι το νησί του μυστηρί-

ου και των παράξενων φαινομένων. Εδώ το 
νερό της θάλασσας εξαφανίζεται κάτω από 
το Αργοστόλι, την πρωτεύουσα του νησιού, 
στις αποκαλούμενες Καταβόθρες, και κατα-
λήγει στο ατμοσφαιρικό σπήλαιο της Μελισ-
σάνης όπου το νερό της λίμνης δημιουργεί 
τιρκουάζ αντανακλάσεις στα τοιχώματα του 
σπηλαίου. Υπάρχουν κατσίκες με χρυσά δό-
ντια, χελώνες καρέτα- καρέτα που χαιρετούν 
τους τουρίστες στη λιμνοθάλασσα του Κού-
ταβου στο Αργοστόλι και το βουνό Αίνος εί-
ναι μαύρο αντί για πράσινο!

Αργοστόλι
Η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς και ένα από 
τα λιμάνια της. Ιδιαίτερο μέρος του νησιού 
χάρη στα χαρακτηριστικά βενετσιάνικα 
αρχοντικά, τις επιβλητικές εκκλησίες, τα 
εντυπωσιακά δημόσια κτίρια και τους πλα-
κόστρωτους πεζόδρομους. Περπατήστε 
στο «Λιθόστρωτο», έναν μαρμαροστρω-
μένο πεζόδρομο στην καρδιά της πόλης, 
όπου χτυπάει ο σφυγμός της αγοράς. Εδώ 
θα κάνετε τις αγορές σας και θα απολαύσετε 
τον καφέ σας σε ένα από τα πολλά και ωραία 
καφέ που υπάρχουν. Για στιγμές χαλάρω-
σης και ηρεμίας μπορείτε να απολαύσετε 
τη βόλτα σας στη Λεωφόρο Ριζοσπαστών, 
γνωστή και ως πάρκο  «Φοινικόδρομος» 
που καταλήγει σε ένα μικρό πάρκο κατά-
φυτο με πεύκα.
Αξίζει να επισκεφθείτε την Κοργιαλένειο 
Βιβλιοθήκη η οποία είναι η τρίτη μεγαλύ-
τερη βιβλιοθήκη στην Ελλάδα με σπάνια 
συλλογή από βιβλία και χειρόγραφα και το 
θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Αν είστε 
λάτρεις της φύσης, τότε μπορείτε να περά-
σετε από τον Κήπο του Νάπιερ, όπου υπάρ-
χει μεγάλη ποικιλία δέντρων! Το απογευ-
ματάκι με τη Δύση του ηλίου ολοκληρώστε 
τη βόλτα σας στη De Bosset, τη μεγαλύτερη 
λίθινη γέφυρα της Ευρώπης με μήκος 689,9 
μέτρα και απολαύστε  το ηλιοβασίλεμα στο 
νησί!

Ανακαλύψτε τις διάσημες Καταβό-
θρες στο Φανάρι!
Λίγο πιο έξω από το Αργοστόλι, στο ακρω-
τήριο των Αγίων Θεοδώρων, θα βρείτε  τις 
μυστηριώδεις Καταβόθρες. Το νερό της 
θάλασσας εισρέει με ορμή στο έδαφος, εξα-
φανίζεται υπόγεια και ταξιδεύει κάτω από 
το νησί και εμφανίζεται εκ νέου στα ανατο-
λικά, σε μία απόσταση 14 χιλιομέτρων. Ο 
πρώτος που ανακάλυψε το φαινόμενο ήταν 

ο Stewens, ένας Άγγλος ο οποίος εντυπωσι-
ασμένος έχτισε εκεί νερόμυλους.  Λίγο πιο 
πέρα θα συναντήσετε το Φανάρι των Αγίων 
Θεοδώρων που αποτελεί τον Φάρο του 
Αργοστολίου.
Λίγο πιο πέρα από τις καταβόθρες, θα συνα-
ντήσετε το Φανάρι των Αγίων Θεοδώρων. 
Είναι ο φάρος του Αργοστολίου και πήρε το 
όνομα του από το εκκλησάκι που βρίσκε-
ται κοντά. Εκτός από το Φανάρι των Αγίων 
Θεοδώρων, ελάτε ως εδώ για να θαυμάσετε 
ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα με θέα προς το 
νησάκι Βαρδιάνοι που βρίσκεται στην απέ-
ναντι πλευρά του κόλπου. Απλά μαγευτικά!

Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Λι-
μνοσπήλαιο της Μελισσάνης
Το Λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης σας λέει 
κάτι; Αλλιώς ονομάζεται και «Σπήλαιο των 
Νυμφών» και είναι ένα από τα πιο εξω-
τικά φυσικά αξιοθέατα της Κεφαλονιάς. Το 
όνομα του το πήρε από τη Μελισσάνη, μία 
Νύμφη που λάτρευε τον τραγοπόδαρο θεό 
Πάνα αλλά αυτός δεν ανταποκρινόταν στον 
έρωτα της και αυτή αυτοκτόνησε στη λίμνη.
Διακοπές στην Κεφαλονιά χωρίς επίσκεψη 
στο Σπήλαιο δεν νοούνται! Έτσι λοιπόν να 
ξέρετε πως η φυσική είσοδος του σπη-
λαίου είναι κατακόρυφη, η οποία δημιουρ-
γήθηκε από την πτώση ενός τμήματος της 
οροφής. Όμως υπάρχει και τεχνητή είσοδος 
με σκαλοπάτια που επιτρέπει την επίσκεψη 
και φυσικά την κάνει πιο εύκολη. Εννοείται 
πως θα κάνετε βαρκάδα στο σπήλαιο πάση 
θυσία και θα περιηγηθείτε από τις ξέφωτες 
περιοχές στις σκεπασμένες, θαυμάζοντας τα 
εντυπωσιακά τυρκουάζ νερά του σπηλαίου. 
Πρόκειται για ένα σπήλαιο μοναδικής ομορ-
φιάς, το οποίο θα σας εντυπωσιάσει κυριο-
λεκτικά!

Ημερήσια εκδρομή στο  γραφικό 
Ληξούρι!
Ταξίδι στην Κεφαλονιά χωρίς επίσκεψη στο 
Ληξούρι, απλά δε νοείται! Μόνο όταν επι-
σκεφθεί κανείς αυτόν τον τόπο αντιλαμβά-
νεται την πραγματική ομορφιά του. Πρόκει-

ται για τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της 
Κεφαλονιάς με εξαιρετική ομορφιά, χάρη 
στους δεντροστολισμένους δρόμους της. 
Το γραφικό Ληξούρι είναι πόλος έλξης αμέ-
τρητων τουριστών!
Αυτό που χαρακτηρίζει το Ληξούρι είναι η 
αξιόλογη και μεγάλη πορεία του στον χώρο 
των τεχνών και των γραμμάτων. Εκεί ιδρύ-
θηκε η πρώτη φιλαρμονική ορχήστρα του 
νησιού, η οποία είναι μία από τις παλαιό-
τερες της Ελλάδας,  δίνοντας εκπληκτικές 
συναυλίες και παίρνοντας μέρος σε δημό-
σιες παρελάσεις στο Ληξούρι. Μην παρα-
λείψετε να επισκεφθείτε την Ιακωβάτειο 
Βιβλιοθήκη η οποία στεγάζεται στο νεοκλα-
σικό διατηρητέο αρχοντικό της οικογένειας 
των Τυπάλδων – Ιακωβάτων, διαθέτοντας 
μία πλούσια συλλογή από 25.000 βιβλία 
και σπάνιες εκδόσεις.

Βουτιές στις πιο όμορφες παραλί-
ες του Ιονίου
Η Κεφαλονιά αν μη τι άλλο ξεχωρίζει για 
τις πανέμορφες παραλίες της! Οι παραλίες 
της καρτποσταλικές θα λέγαμε. Πάντως, 
ένα είναι το σίγουρο…θα εντυπωσια-
στείτε από τα όμορφα χρώματα των παρα-
λιών της! Δεν είναι τυχαίο που κάθε χρόνο 
το νησί «βουλιάζει» από τουρίστες, που 
θέλουν να ζήσουν για λίγες μέρες στιγμές 
ξεγνοιασιάς, αντικρίζοντας τοπία μοναδι-
κής φυσικής ομορφιάς και κολυμπώντας 
σε παραλίες που έχουν πολυφωτογραφη-
θεί και θεωρούνται από τις πιο όμορφες 
του κόσμου!
Ο καρτποσταλικός Μύρτος είναι μία παρα-
λία μοναδικής ομορφιάς με λευκά βότσαλα, 
γαλαζοπράσινα νερά και απόκρημνα βρά-
χια,, αποτελεί σήμα κατατεθέν για το νησί 
των Επτανήσων. Έχει ψηφιστεί αμέτρητες 
φορές ως μία από τις καλύτερες παραλίες τις 
Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Απέχει 
περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι.
Στη συνέχεια, η παραλία  Ξι, κοντά στο 
Ληξούρι με την κεραμιδί άμμο κλέβει τις 
εντυπώσεις. Το Ξι από τη μία κερδίζει τα 
μικρά παιδιά, αφού τα νερά είναι ρηχά,από 

την άλλη κερδίζει και τους μεγάλους, αφού 
η άμμος είναι  πλούσια σε άργιλο, ο οποίος 
έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Λίγο πιο έξω 
από την πρωτεύουσα του νησιού, βρίσκε-
ται ο Μακρύς Γιαλός, μία από τις πιο γνω-
στές και πολυσύχναστες παραλίες της 
Κεφαλονιάς με καταγάλανα και πεντακά-
θαρα νερά. Στη συνέχεια ο Πλατύς Γιαλός 
συνδυάζει βουνό και θάλασσα, αφού εκεί 
που τελειώνει η φύση ξεκινά η άμμος. Ο 
καλύτερο συνδυασμός!
Στα βόρεια του νησ ιού κον τά σ το 
Φισκάρδο, βρίσκεται η Έμπλυση που μοιά-
ζει με πισίνα. Παραλία με βότσαλα αλλά με 
βυθό αμμώδη, γαλανά νερά και πλάκες τρι-
γύρω από την παραλία που είναι ιδανικές 
για ηλιοθεραπεία κάτω από τον κεφαλλονί-
τικο ήλιο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς!
Τελευταία αλλά εξίσου όμορφη είναι η 
παραλία Φτέρη. Παραλία με πεντακάθαρα 
κρυστάλλινα νερά, βότσαλο, περιτριγυρι-
σμένη από ασβεστολιθικούς βράχους  Εδώ 
μπορείτε να φτάσετε είτε μέσω ενός μονο-
πατιού (περίπου 40 λεπτά περπάτημα) είτε 
με κατάβαση από φαράγγι. Μπορεί να κου-
ραστείτε λίγο παραπάνω, αλλά η θέα που 
θα αντικρίσετε και η θάλασσα που θα βου-
τήξετε, αξίζουν τον κόπο!

Βόλτα στο κοσμοπολίτικο  Φι-
σκάρδο
Το Φισκάρδο, το πιο κοσμοπολίτικο μέρος 
του νησιού αλλά και η ιδιαίτερη πατρίδα 
του ποιητή Νίκου Καββαδία αξίζει την επί-
σκεψη σας! Διασημότητες από όλο τον 
κόσμο προτιμούν το γραφικό Φισκάρδο 
για να κάνουν βόλτες στα μικρά, γραφικά 
δρομάκια του. Όπως θα σουλατσάρετε στα 
σοκάκια του, περάστε μία βόλτα από το 
εστιατόριο της Τασίας για ιδιαίτερα νόστιμο 
φαγητό. Αξίζει να σημειωθεί πως η πόλη  
παρά το κοσμοπολίτικο προφίλ της, διατη-
ρεί ανεπηρέαστη την αρχιτεκτονική παρά-
δοση του νησιού με διατηρητέα αρχοντικά, 
καθώς ήταν η μόνη περιοχή της Κεφαλο-
νιάς που δεν υπέστη πλήγμα από τον σει-
σμό του 1953.

Κεφαλονιά: νότες αρχοντιάς!
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Παραμένει κλειστό από 
το 2014 οπότε επλήγη από 
ισχυρό σεισμό

Σ
ε εφαρμογή μπαίνει το σχέ-
διο του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού για 
την ανακατασκευή και επα-

ναλειτουργία του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αργοστολίου, το οποίο 
επλήγη από τον ισχυρό σεισμό του 
2014 και έκτοτε παραμένει κλειστό.
Η σχετική προμελέτη, που εγκρί-
θηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο 
Μουσείων του ΥΠΠΟΑ, προβλέπει 
τη δομική και γεωμετρική «ανασχε-
δίαση» του υφιστάμενου κτηρίου 
και την αντικατάστασή του με νέο, 
στη μορφή που έχει σήμερα, δια-
τηρώντας τον όγκο και την αισθη-
τική του.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργο-
στολίου σχεδιασμένο από τον 
Κεφαλονίτη αρχιτέκτονα Πάτροκλο 
Καραντινό, με τη μορφή περίπτε-
ρου ναού, στέγαζε μέχρι το 2014, 
τις μόνιμες εκθέσεις, τα εργαστήρια 
συντήρησης, τα γραφεία διοίκη-
σης, τους χώρους υγιεινής και τους 
χώρους αποθήκευσης των αρχαιο-
λογικών ευρημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη την κατά-
σταση διατήρησής του, το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο για κτήρια 
μουσείων και την ανάγκη προσαρ-

μογής του στις σύγχρονες απαι-
τήσεις ενός μουσείου, κατά την 
έγκριση του κτηριολογικού προ-
γράμματος αποφασίστηκε ότι το 
κτήριο χρήζει δομικής, τεχνολογι-
κής και λειτουργικής αναβάθμισης, 
μέσω της καθαίρεσης και της ανα-
κατασκευής του με την ίδια μορφή.
Ο ανασχεδιασμός της αρχιτεκτο-
νικής προμελέτης ακολουθεί τα 
μορφολογικά στοιχεία του υφι-
στάμενου κτίσματος. Μελετητικά, 
ο κύριος όγκος των διαφοροποιή-
σεων σε σχέση με το υφιστάμενο 
κτήριο, αφορά στο εσωτερικό του. 

Σκοπός της αρχιτεκτονικής προ-
μελέτης του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Αργοστολίου είναι η αύξηση 
της ωφέλιμης επιφάνειας για την 
κάλυψη των αναγκών ενός πιο 
απαιτητικού κτηριολογικού προ-
γράμματος, η εναρμόνιση του κτι-
ρίου με την ισχύουσα νομοθεσία 
και η λειτουργική του αναβάθμιση.
«Το Αργοστόλι, με μεγάλο αριθμό 
επισκεπτών ετησίως από όλο τον 
κόσμο, παραμένει χωρίς Αρχαιο-
λογικό Μουσείο από το 2014, εξ 
αιτίας των μεγάλων ζημιών που 
προκάλεσε στο κτήριο ο ισχυρός 

σεισμός, που έπληξε τότε το νησί. 
Είναι πραγματικά λυπηρό, ένα νησί 
με τόσο σημαντική πολιτιστική 
κληρονομιά, όλα αυτά τα χρόνια 
να μένει χωρίς μουσείο. Μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών τρο-
ποποίησης του ρυμοτομικού, το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού προχωρεί στην ανακατα-
σκευή του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Αργοστολίου, σύμφωνα με 
τις σύγχρονες απαιτήσεις και προ-
διαγραφές» δήλωσε η Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη.

E
ργα αποκατάστασης στο Κάστρο της 
Κορώνης και εκσυγχρονισμού του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, συ-
νολικού προϋπολογισμού 5.500.000 

ευρώ, ξεκινούν άμεσα από το Υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού. Την επίσπευση των 
διαδικασιών για τα νέα έργα συντόνισε η Λίνα 
Μενδώνη, στο πλαίσιο των αυτοψιών της στη 
Μεσσηνία. 
Όπως δήλωσε, «Το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού προστατεύει και αναβαθμίζει το 
πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου Πύλου-Νέ-
στορος υλοποιώντας έργα προϋπολογισμού 
άνω των 5.000.000 με πόρους από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και το ΠΕΠ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Το 
δύσκολο και σύνθετο έργο στερέωσης των 
τειχών και των βραχωδών πρανών του ανα-
τολικού τμήματος του Κάστρου της Κορώνης 
απαιτεί γνώση και εξειδίκευση. Το σύνολο 
των μελετών έχει ολοκληρωθεί και εγκρι-
θεί. Το Σεπτέμβριο αναμένεται η δημοπρά-
τηση του έργου. Τις αμέσως επόμενες εβδο-
μάδες υπογράφεται η σύμβαση με τον ανά-
δοχο για το έργο του εκσυγχρονισμού και της 
αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου 
στη Χώρα, με μοναδικό πλούτο ευρημάτων, το 

οποίο προσδίδει νέα αναπτυξιακή και  πολι-
τιστική δυναμική στην περιοχή σε συνδυα-
σμό με τον αρχαιολογικό χώρο του Ανακτό-
ρου του Νέστορος και το δίκτυο των θολωτών 
μυκηναϊκών τάφων, που χρηματοδοτείται από 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναβάθ-
μιση των πολιτιστικών υποδομών είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την ανάπτυξη της περιοχής. 
Η Μεσσηνία διαθέτει μοναδικό φυσικό και 
πολιτιστικό πλούτο, συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 

και την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας».
Το σύνθετο έργο της στερέωσης και της απο-
κατάστασης στο Κάστρο της Κορώνης έχει 
ήδη απορροφήσει πιστώσεις που ξεπερνούν 
τα 10.000.000 ευρώ. Το προς δημοπράτηση 
έργο, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, με 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
αφορά στην αποκατάσταση του ανατολικού 
τμήματος του Κάστρου, με έργα στερέωσης 
και αποκατάστασης των βραχωδών πρανών, 
του τείχους και του προμαχώνα.

Ζωγραφίζοντας 
τη θάλασσα. 
Μια έκθεση της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος στη Σύρο

Ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, Γιάν-
νης Στουρνάρας, έχει 

ένα θαρραλέο χόμπι. Είναι 
δεινός κολυμβητής αποστά-
σεων σε κυματώδη θάλασσα. 
Διόλου τυχαίο, λοιπόν, που 
στο γραφείο του έχει επιλέξει 
έναν ωραίο πίνακα με καρά-
βια του Πάρι Πρέκα, ο οποίος 
φανερώνει και τη μεγάλη του 
αγάπη για το υγρό στοιχείο. 
Είναι ένα «διαμαντάκι» ζωγρα-
φικής που, όπως και πολλά 
άλλα, ανήκει στην ΤτΕ. Τον 
πλούτο και το βάθος της Συλ-
λογής της είχαν διαπιστώσει 
και όσοι επισκέφθηκαν και την 
πολύ ωραία έκθεση του 2018, 
με τίτλο «Τόποι Αναφοράς», στο 
Μουσείο Μπενάκη. Το corpus 
άρχισε να διαμορφώνεται ήδη 
από την έναρξη λειτουργίας της 
Τράπεζας το 1928 και αριθμεί 
σήμερα περίπου 3.000 έργα 
τέχνης, κυρίως παραστατικής 
ζωγραφικής και χαρακτικής, 
καθώς και μικρό αριθμό γλυ-
πτών με διαφορετικές όψεις 
της νεοελληνικής τέχνης. Ανά-
μεσά τους βρίσκονται έργα από 
σημαντικούς ζωγράφους του 
19ου και των αρχών του 20ού 
αιώνα.
Συγκυριακά, πολ λοί από 
αυτούς ήταν θαλασσογράφοι 
και αυτό έδωσε το έναυσμα 
για μια χορταστική έκθεση που 
εγκαινιάζεται απόψε από τον κ. 
Στουρνάρα στην Πινακοθήκη 
Κυκλάδων στη Σύρο με αυτό 
το θέμα. Η επιμελήτρια Χάρις 
Κανελλοπούλου θέλησε να δεί-
ξει τις καλειδοσκοπικές πτυχές 
της αποτύπωσης του νερού με 
51 θαλασσογραφίες, πολύ δια-
φορετικές η μία από την άλλη. 
Κάποιες καταφέρνουν να αιχ-
μαλωτίσουν το μεγαλείο της 
φύσης, άλλες την ηδύτητα του 
παράκτιου τοπίου. Ορισμένες 
καταγράφουν την ανθρώπινη 
παρουσία ή δραστηριότητα, τη 
ζωή της ελληνικής ναυτοσύνης 
και των ψαράδων, αλλά και τη 
ζωτική ευχαρίστηση της θαλασ-
σινής εμπειρίας, ενώ λίγες είναι 
αφιερωμένες σε ιστορικά γεγο-
νότα και πολεμικές σκηνές.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου: Ανακατασκευάζεται 
με στόχο να επαναλειτουργήσει σύντομα 

Aποκατάσταση του Κάστρου Κορώνης και του 
μουσείου στη Χώρα Μεσσηνίας 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο 
Άρης βρίσκεται ουσιαστικά στον 3ο προ-
κριματικό γύρο του Conference League. Οι 
κίτρινοι έκαναν πάρτι στο γιορτινό Κλεάν-
θης Βικελίδης, επικράτησαν 5-1 της Γκόμελ 

και πλέον ο αγώνας της επόμενης εβδομάδας είναι δι-
αδικαστικού χαρακτήρα. Σε εκπληκτική μέρα ο Γκρέι 
των δύο γκολ, αλλά ο Πάλμα των δύο ασίστ και του ε-
νός τέρματος.
Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν ανοίγοντας το σκορ 
στο 11’ με τον Άφι. Ωστόσο, ο Άρης ήταν καταιγιστι-
κός. Ισοφάρισε ο Γκρέι με πέναλτι (16’) και μέχρι το ημί-
χρονο βρήκαν δίχτυα οι Ιτούρμπε (28’) και Καμάτσο 
(31’). Η δουλειά τελείωσε στο β’ μέρος με τον Πάλμα 
(61’) και τον Γκρέι ξανά (78’).
Η ρεβάνς είναι την επόμενη Τετάρτη ξανά στο Κλεάν-
θης Βικελίδης εξαιτίας των κυρώσεων προς την 
Λευκορωσία. Εάν οι κίτρινοι προκριθούν 
θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευ-
γαριού Ζίρα - Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι 
Ισραηλινοί νίκησαν 3-0 στο πρώτο 
παιχνίδι και είναι επίσης με το ένα 
πόδι στην επόμενη φάση.
Ο Άρης μπήκε πολύ δυνατά, με το 
παιχνίδι να έχει πολύ υψηλό ρυθμό. 
Για λίγα λεπτά η Γκόμελ ισορρόπησε 
και αιφνιδίασε τους παίκτες του 
Μπούργος. Μετά από γέμισμα στην 
περιοχή, ο Άφι έπιασε την κεφαλιά, η 
μπάλα βρήκε πάνω στον Φαμπιάνο, άλλαξε 
πορεία, μπέρδεψε τον Κουέστα και κατέληξε στα 
δίχτυα για το 1-0 των Λευκορώσων στο 11’.
Ο προπονητής του Άρη ζήτησε άμεση αντίδραση και 
αυτή ήρθε. Στο 14’ ο Πάλμα πάτησε στην περιοχή από 
τα αριστερά, έκανε ωραία ντρίμπλα και στη συνέχεια 
ανατράπηκε από τον Γκουτσίνσκι, με τον διαιτητή να 
δείχνει αμέσως πέναλτι. Ο Γκρέι εκτέλεσε, η μπάλα 
χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, στη συνέχεια το έδα-
φος, έχοντας περάσει την γραμμή και το 1-1 στο 16’ 
ήταν γεγονός.

Ο Άρης πετούσε «φωτιά» στην επίθεση
Ο Άρης συνέχιζε και μετά το 1-1 να έχει την πρωτοβου-
λία. Ωστόσο, παρουσίασε κάποια έλλειψη αυτοματι-
σμών στα μετόπισθεν. Έτσι, στο 22’ ο Άφι απείλησε 
ξανά με σουτ μέσα από την περιοχή, καθώς οι παίκτες 
των κιτρίνων δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα 
μετά από εκτέλεση κόρνερ των φιλοξενούμενων. Μετά 
το 25’ οι Θεσσαλονικείς πάτησαν ακόμη περισσότερο 

το γκάζι.
Στο 27’ Ο Καμάτσο έφυγε στην πλάτη της άμυνας της 
Γκόμελ, βρέθηκε απέναντι από τον κίπερ των Λευκο-
ρώσων, χωρίς όμως να καταφέρει να τον νικήσει. Ένα 
λεπτό αργότερα ήρθε και η ανατροπή. Ο Ιτούρμπε 
εκτέλεσε απευθείας φάουλ, η μπάλα χτύπησε στο ορι-
ζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα σκοράροντας 
ένα εκπληκτικό γκολ.
Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Καμάτσο πήρε εκδίκηση. 
Πάτησε στην περιοχή, έπειτα από πάσα του Πάλμα 
στον χώρο, πρόλαβε τον Κουτσίνσκι και πλάσαρε τον 
Σατόβσκι με το αριστερό για το 3-1. Μέχρι και το τέλος 
του πρώτου μέρους και συγκεκριμένα στο 45+1’ ο 
Άρης είχε ευκαιρία για ακόμη ένα γκολ, αλλά ο Γκρέι 
ήταν άστοχος σε προσπάθειά του.

Ολοκλήρωσε τον θρίαμβο στο 
β’ μέρος

Ο Άρης θέλησε να μπει στο δεύτερο 
μέρος καθορίζοντας τον ρυθμό. 
Μετά το 50ο λεπτό η Γκόμελ ισορ-
ρόπησε, προσπάθησε να ξανα-
μπεί στο παιχνίδι με ένα γκολ και 
είχε καλύτερη στιγμή ένα σουτ 
του Μπάγκα στο 54’ που κόπηκε 

στα πόδια του Μπράμπετς. Στο 61ο 
λεπτό οι κίτρινοι έκαναν με φοβερό 

γκολ το 4-1. Ο Πάλμα πήρε την σκυτάλη 
από τον Ιτούρμπε, εκτέλεσε απευθείας από 

τα αριστερά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με 
εντυπωσιακό τρόπο.
Στο 70ο λεπτό ο Μπούργος προχώρησε και στις πρώ-
τες του αλλαγές, χωρίς να αλλάζει τον σχηματισμό. 
Ο Ντιόπ πήρε τη θέση του Νταμπό στον άξονα και ο 
Μαντσίνι τη θέση του Ιτούρμπε στα επιθετικά άκρα. 
Στη συνέχεια του παιχνιδιού ο ρυθμός έπεσε με τον 
Άρη να ελέγχει πλήρως την κατάσταση.
Στο 78’ ο Άρης τελείωσε με την υπόθεση πρόκριση. Ο 
Πάλαμε πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα από λάθος γύρι-
σμα του κίπερ της Γκόμελ. Τροφοδότησε τον Γκρέι, ο 
οποίος σε κενή εστία έκανε το 5-1. Ο νεοαποκτηθείς 
επιθετικός φλέρταρε μάλιστα και με το έκτο γκολ, όταν 
στο 82’ αστόχησε από θέση τετ α τετ.
Κοντά στο 6-1 βρέθηκε και ο Χατζηιώαννου στο 85’. 
Ο νεαρός, ο οποίος αντικατέστησε τον Γκρέι, πάτησε 
στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το σουτ, όμως 
απέκρουσε ο κίπερ της Γκόμελ. Έτσι, το 5-1 ήταν και το 
τελικό σκορ.

Ο Άρης θριάμβευσε στο πρώτο παιχνίδι για τον β’ προκριματικό γύρο του Conference League 
επικρατώντας 5-1 της Γκόμελ. Τσέκαρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση με εκπληκτικούς 
Γκρέι και Πάλμα.

Άρης - Γκόμελ 5-1: Κίτρινο πάρτι Άρης - Γκόμελ 5-1: Κίτρινο πάρτι 
με πεντάρα στο Βικελίδης και με πεντάρα στο Βικελίδης και 
«εισιτήριο» για την επόμενη φάση«εισιτήριο» για την επόμενη φάση

CHAMPIONS LEAGUE
Μακάμπι Χάιφα - Ολυμπιακός 
1-1: Μόνο νίκη θέλουν οι 
ερυθρόλευκοι στο Φάληρο

Το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό, 
ο οποίος πήρε κεφάλι στο σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Τικίνιο 
σήκωσε για τον Μασούρα, όμως οι Ισραηλινοί έδιωξαν προς 
στιγμή. Για την ακρίβεια έστρωσαν στον Βραζιλιάνο επιθετικό που 
σούταρε εκτός περιοχής. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, στρώθηκε 

στον Ζινκερνάγκελ κι αυτός συνδύασε το ντεμπούτο του με γκολ, στη 
δεύτερη του μόλις ενέργεια με την μπάλα. Στα αμέσως επόμενα λεπτά η 
Μακάμπι προσπάθησε να πιέσει, κρατώντας περισσότερο την μπάλα. 
Όσο κυλούσαν τα λεπτά οι ερυθρόλευκοι περίμεναν στο μισό γήπεδο 
και αμύνονταν με 4-5-1, με τον Αγκιμπού να γυρίζει πίσω. Σε αυτά τα 
λεπτά οι Ισραηλινοί δεν ήταν ικανοί να γίνουν απειλητικοί ουσιαστικά, 
πέρα από κάποια σουτ εκτός περιοχής.

Ανέβηκε η Μακάμπι Χάιφα, δεν μέτρησαν δύο γκολ της
Αυτή η οπισθοχώρηση από τον Ολυμπιακό και η έλλειψη ευκαιριών 
στην κόντρα, ώθησε την Μακάμπι Χάιφα να γίνει ακόμη πιο απειλητική. 
Στο 33’ έγινε επικίνδυνη με χαμηλό σουτ του Χαζίζα, αλλά ο Βατσλίκ 
έσωσε την κατάσταση. Έξι λεπτά αργότερα οι ερυθρόλευκοι καρδιοχτύ-
πησαν. Ο Νταβίντ αξιοποίησε μία κάθετη μπαλιά, βγήκε μόνος του από 
τα δεξιά με τον Βατσλίκ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, ήταν 
εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε. Στις καθυστερήσεις του πρώ-
του μέρους η Μακάμπι Χάιφα πανηγύρισε δεύτερη φορά γκολ που δεν 
μέτρησε. Ο Σερί έκανε χαμηλό σουτ, με τον Βατσλίκ να διώχνει. Στη συνέ-
χεια ο Πλάνιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από γέμισμα από τα 
αριστερά, όμως υψώθηκε ξανά το σημαιάκι του βοηθού.

Η Μακάμπι την πρωτοβουλία στο β’ μέρος
Οι ερυθρόλευκοι έμοιαζαν να κοντρολάρουν τον ρυθμό, ενώ είχαν 
και καλή στιγμή στο 58’ έπειτα από ωραία ενέργεια του Αμπουμακάρ 
Καμαρά, η οποία όμως δεν αξιοποιήθηκε από την κακή σέντρα του 
Μαντί. Στο 64’ οι Ισραηλινοί έχασαν μεγάλη στιγμή, ο Πιερό βρέθηκε 
απέναντι από τον Βατσλίκ, αλλά το τελείωμά του ήταν αρκετά κακό. Από 
αυτό το σημείο και έπειτα, η Μακάμπι πήρε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων. Όσο κυλούσαν τα λεπτά, ο Ολυμπιακός οπισθοχώρησε ξανά, με 
την Μακάμπι να γυρίζει την μπάλα γύρω από την περιοχή των ερυθρό-
λευκων και έψαχνε να... χτυπήσει. Αυτό έκανε στο 70ο λεπτό με άστοχο 
βολέ του Κορντούντ, ο οποίος ήταν αφύλαχτος στο δεύτερο δοκάρι. Αμέ-
σως μετά ο Μπουχαλάκης αντικατέστησε τον Εμβιλά.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις με απί-
θανο γκολ
Στο 76’ ο Ολυμπιακός επιχείρησε να δείξει την επιθετική του παρουσία με 
σουτ του εκτός περιοχής, αλλά διάρκεια δεν υπήρξε. Στο 78’ οι γηπεδού-
χοι έχασαν κορυφαία ευκαιρία. Έπειτα από κόντρες με παρέμβαση του 
Βατσλίκ, η μπάλα έφτασε στον Πιερό, ο οποίος από κοντά σούταρε στο 
οριζόντιο δοκάρι. Στο 90+2’ ο Χαζίζα από δεξιά και μέσα στην περιοχή 
προσπάθησε, η μπάλα κόπηκε από τον Σισέ και σηκώθηκε, ο παίκτης της 
Μακάμπι με πλάτη στο τέρμα έκανε ένα τυφλό γύρισμα - σουτ και έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα.
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Ο 
ΠΑΟΚ ητ τήθηκε σ τη Σόφια 
από τη Λέφσκι με 0-2 για το 
πρώτο παιχνίδι του 2ου προ-
κριματικού γύρου του Europa 

Conference League και καλείται να φέρει 
τα πάνω κάτω στην Τούμπα σε μία εβδο-
μάδα για την ανατροπή.
Ο ΠΑΟΚ έκανε πρεμιέρα στη σεζόν 2022-
2023 με ήττα 0-2 από τη Λέφσκι στη 
Σόφια για το 2ο προκριματικό γύρο του 
Europa Conference League, παρουσιάζο-
ντας κακό πρόσωπο και μεγάλη αδυνα-
μία στο να δημιουργήσει στην επίθεση.
Ντεμπούτο για Ντόμινικ Κοτάρσκι, Ράφα 
Σοάρες, Γιάννη Κάργα, Τιάγκο Ντάντας, 
Νικολάς Κουαλιάτα, Μπράντον Τόμας και 
Καλίντ Νάρεϊ, χωρίς κανείς να αποδώσει 
τα αναμενόμενα, με τους Βούλγαρους να 
είναι αυτοί που θα μπορούσαν να βρουν 
κι άλλο γκολ.
Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν ξανά 
την επόμενη Πέμπτη, αλλά αυτήν τη 
φορά στην Τούμπα. Ο τελικός νικητής 
του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην 
επόμενη φάση το νικητή του ζευγαριού 
Βέλεζε - Χάμρουν Σπάρτανς.

Ντεμπούτο και ψυχρολουσία
Η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη σεζόν άρχισε 
με αναποδιέ ς.  Αρχ ικά, ο Βιε ϊρίν ια 
αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου άλλαξε το βασικό 
σχήμα, με τον Τζουάν Σάστρε να παίρ-
νει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο 
Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τους Ντόμινικ 
Κοτάρσκι, Ράφα Σοάρες, Γιάννη Κάργα, 
Τιάγκο Ντάντας και Νικολάς Κουαλιάτα 
για να κάνουν ντεμπούτο, όμως δύο εξ 
αυτών το... στιγμάτισαν μέσα σε 42 δευ-
τερόλεπτα.
Με τη σέντρα του αγώνα, οι Βούλγαροι 
(που είχαν μόλις 16 παίκτες στην απο-
στολή λόγω των πολλών αγωνιστικών 
προβλημάτων) έκαναν ένα γέμισμα, ο 
Κάργας έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω 
στρώνοντας σ τον Ουέλτον Φελίπε, ο 
οποίος πλάσαρε πάνω από τον Κοτάρσκι 
για το 1-0.
Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν αρκετά 
ήπια, ένα μακρινό σουτ του Στέφαν 
Σβαμπ που έδιωξε σε κόρνερ ο Νικολάι 
Μιχαΐλοφ. Αντιθέτως, οι Βούλγαροι δεν 
αρκέστηκαν σε αυτό το προβάδισμα και 
έψαξαν κενούς χώρους στην κόντρα για 
να απειλήσουν. Τους βρήκαν στο 20’ με 

υπεύθυνο τον Σάστρε και τελικά σε μία 
αντεπίθεση ο Μπιλάλ Μπαρί έκανε το 2-0 
για τους κυπελλούχους Βουλγαρίας.

Η Λέφσκι έψαχνε το γκολ, ο ΠΑ-
ΟΚ ψαχνόταν
Ο Λουτσέσκου έκανε παρατηρήσεις 
ζητώντας από τους προωθημένους του 
να κάνουν περισσότερη κίνηση χωρίς 
την μπάλα. Εν τέλει, ο τρόπος απειλής 
ήταν οι στημένες φάσεις, με τον Κάργα 
να έχει μία κεφαλιά που πέρασε δίπλα 
από τα δοκάρια. Ο Ντάντας με ένα σουτ 
από το ύψος του πέναλτι θα μπορούσε 
να χρισ τεί κι αυτός σκόρερ, όμως η 
μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Νικο-
λάι Μιχαΐλοφ. Οι δύο προπονητές δεν 
έκαναν αλλαγές, αν και μόνο ένας εκ των 
δύο, ο Στάνιμιρ Στοΐλοφ που απιθεώ-
θηκε από την κερκίδα, ήταν επειδή δεν 
είχε εναλλακτικές. Ο Λουτσέσκου εμπι-
στεύτηκε το αρχικό σχήμα του, όμως δεν 
δικαιώθηκε. Η Λέφσκι συνέχισε να είναι 
αυτή που ψάχνει το γκολ και μάλιστα βελ-
τιώνοντας τα ποσοστά κατοχής μπάλας.

Οι αλλαγές δεν βοήθησαν
Οι πρώτες επιλογές του Λουτσέσκου από 
τον ΠΑΟΚ ήταν ο Γιάσμιν Κούρτιτς και ο 
Καλίντ Νάρεϊ, που έκανε το ντεμπούτο 
του. Οι Ντάντας και Κουαλιάτα αποχώρη-
σαν χωρίς να κάνουν πολλά αξιοσημεί-
ωτα πράγματα. Λίγα λεπτά αργότερα κι 
ενώ η Λέφσκι συνέχισε να είναι η μονα-
δική ομάδα που έκανε επιθέσεις και τις 
τελειώνε, πέρασε στον αγώνα ο Φιλίπε 
Σοάρες και ο Μπράντον Τόμας. Ούτε το 
περαιτέρω ανακάτεμα της τράπουλας 
είχε αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Οι παί-
κτες της Λέφσκι κουράζονταν και παρα-
χωρούσαν μέτρα, ο Στοΐλοφ δεν μπο-
ρούσε να αντικαταστήσει όσους είχαν 
υποστεί μικροτραυματισμούς, αλλά ο 
«δικέφαλος» δεν κατάφερνε να εκμεταλ-
λευτεί αυτήν τη συνθήκη.
Η πρώτη στιγμή που θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί κάτι επικίνδυνο στο 2ο 
μέρος για τον ΠΑΟΚ ήταν μια σέντρα του 
Κούρτιτς στο 80’ που πέρασε από όλους. 
Από αυτό το χρονικό σημείο, το παιχνίδι 
μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο γήπεδο 
των Βούλγαρων, όμως ξανά ο ΠΑΟΚ δεν 
κατάφερε να βρει τελική προσπάθεια 
και το 2-0 παρέμεινε μέχρι τη λήξη του 
αγώνα.

Ό
πως ήταν αναμενόμενο η συ-
γκομιδή της Ελλάδας σε μετάλ-
λια στα Παγκόσμια πρωταθλή-
ματα στίβου μεγάλωσε και πλέ-

ον έφτασε τα 23.
Δράστης ο Μίλτος Τεντόγλου ο οποίος για 
πρώτη φορά στην καριέρα του κατάφερε 
να ανέβει στο βάθρο της συγκεκριμένης 
διοργάνωσης. Ο σπουδαίος άλτης κατέ-
κτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό 
του μήκους.
Η Μιρέλα Μανιάνι, ο Κώστας Γκατσιού-
δης, η Τασούλα Κελεσίδου και η Κατερίνα 
Θάνου είναι οι τέσσερις που έχουν στη 
κατοχή τους από τρία μετάλλια, ωστόσο 
η Μανιάνι είναι η μόνη της λίστας που 
έχει κατακτήσει δύο χρυσά, το 1999 στη 
Σεβίλλη και το 2003 στο Παρίσι στον ακο-
ντισμό.
Η χώρα μας έχει κατακτήσει έστω κι ένα 
μετάλλιο στις εννιά από τις 18 διοργα-
νώσεις, ωστόσο σε όλες είχε παρουσία 
αθλητή ή αθλήτριας στην πρώτη οχτάδα. 
Τα περισσότερα ελληνικά μετάλλια ήρθαν 
το διάστημα 1999- 2003 με τη Σεβίλλη 
να παραμένει η πιο παραγωγική διοργά-
νωση για την ελληνική ομάδα, αφού η 
χώρα μας κατέκτησε έξι μετάλλια εκ των 
οποίων τα δύο χρυσά.

Τα ελληνικά μετάλλια σε Παγκό-
σμια ανοιχτού στίβου

Χρυσά (5)
Κατερίνα Στεφανίδη 2017 Λονδίνο Επί 
κοντώ 4,91 μ.
Μιρέλα Μανιάνι 2003 Παρίσι Ακοντισμός 
66.52 μ.
Κώστας Κεντέρης 2001 Έντμοντον 200 μ. 
20.04
Βούλα Τσιαμήτα 1999 Σεβίλλη Τριπλούν 
14,88 μ.
Μιρέλα Μανιάνι 1999 Σεβίλλη Ακοντι-
σμός 67,09 μ.

Ασημένια (7)
Μίλτος Τεντόγλου 2022 Όρεγκον Μήκος 
8.32μ.
Αναστασία Κελεσίδου 2003 Παρίσι 
Δισκοβολία 67.14 μ.
Μιρέλα Μανιάνι 2001 Έντμοντον Ακοντι-
σμός 65,78 μ.
Κατερίνα Θάνου 2001 Έντμοντον 100 μ. 

10.91
Αναστασία Κελεσίδου 1999 Σεβίλλη 
Δισκοβολία 66,05 μ.
Κώστας Γκατσιούδης 1999 Σεβίλλη Ακο-
ντισμός 89,18 μ.
Νίκη Ξάνθου 1997 Αθήνα Μήκος 6,94 μ.

Χάλκινα (11)
Κατερίνα Στεφανίδη 2019 Ντόχα Επί 
κοντώ 4,85 μ.
Νικόλ Κυριακοπούλου 2015 Πεκίνο Επί 
κοντώ 4,80 μ.
Κατερίνα Θάνου 2003 Παρίσι 100 μ. 
11.03
Περικλής Ιακωβάκης 2003 Παρίσι 400μ. 
εμπ. 48.24
Κατερίνα Βόγγολη 2003 Παρίσι Δισκοβο-
λία 66.73 μ.
Αναστασία Κελεσίδου 2001 Έντμοντον 
Δισκοβολία 65,50 μ.
Κώστας Γκατσιούδης 2001 Έντμοντον 
Ακοντισμός 89,95 μ.
Κατερίνα Θάνου 1999 Σεβίλλη 100 μ. 
10.84
Όλγα Βασδέκη 1999 Σεβίλλη Τριπλούν 
14.61 μ.
Κώστας Γκατσιούδης 1997 Αθήνα Ακοντι-
σμός 86,84 μ.
Άννα Βερούλη 1983 Ελσίνκι Ακοντισμός 
65,72 μ.
Ο Μίλτος Τεντόγλου έχασε το χρυσό 
μετάλλιο στην τελευταία του προσπάθεια 
στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήμα-
τος και αυτό του έφερε απογοήτευση την 
οποία δεν μπόρεσε να κρύψει.
Στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ τόνισε 
πως οι προσγειώσεις ήταν αυτές που του 
στέρησαν το χρυσό παρά το γεγονός ότι 
έκανε έναν από τους πιο σταθερούς αγώ-
νες του.
Για το γεγονός ότι κατέκτησε το 23ο μετάλ-
λιο της Ελλάδας: «Φυσικά και είναι καλο-
δεχούμενο το μετάλλιο. Είναι το πρώτο 
μου στη διοργάνωση, αλλά θα έχω την 
ευκαιρία να το πάρω του χρόνου»
Τέλος, αναφερόμενος στο επόμενο Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα που είναι τον Αύγου-
στο του 2023 στην Βουδαπέστη είπε: 
«Του χρόνου το Παγκόσμιο γίνεται στην 
Ευρώπη και θα είναι πιο εύκολα. Θα προε-
τοιμαστώ καλύτερα. Πάμε όμως τώρα στο 
Ευρωπαϊκό χωρίς πίεση να το απολαύσω 
και μακάρι να κερδίσω».

CONFERENCE LEAGUE

Λέφσκι - ΠΑΟΚ 2-0: Άκυρη 
εκκίνηση στη Σόφια

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Τεντόγλου: Κατέκτησε το 
23ο μετάλλιο της Ελλάδας σε 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα 



6322 Ιουλίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Ποδηλατικός Γύρος Γαλλίας: Το fair 
play της χρονιάς από τον Γιόνας 
Βίνγκεγκραντ

 Η μονομαχία ανάμεσα στον 
Γιόνας Βίνγκεγκραντ και τον 
Ταντέι Πογκατσάρ στο 18ο ετάπ 
του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας, 
επεφύλασσε μια εκπληκτική 
σκηνή fair play ανάμεσα στους 
διεκδικητές για την τελική νίκη.

Τ
ο τελευταίο ε τάπ ανάβασης 
στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας 
θα μείνει στην ιστορία. Ο Γιόνας 
Βίνγκεγκραντ έκανε βγήκε νικη-

τής στο 18ο ετάπ των 142,5 με τερματι-
σμό το Hautacam, με τον Δανό να πετυ-
χαίνει το αποφασιστικό βήμα προκει-
μένου να κατακτήσει για πρώτη φορά 
στην καριέρα του τον ποδηλατικό Γύρο 
Γαλλίας.
Η στιγμή, όμως που έμεινε συνέβη 28 
χλμ., περίπου πριν από τον τερματισμό, 
ανάμεσα στον Βίνγκεγκραντ και στον 
Ταντέι Πογκατσάρ, τους αναβάτες που 
διεκδικούν την πρώτη θέση της γενι-
κής κατάταξης στο φετινό Γύρο. θριαμ-

βευτή του Γύρου Γαλλίας, θριαμβευτή 
του Γύρου Γαλλίας τα δύο προηγούμενα 
χρόνια.
Τη στιγμή που ετοιμάζονταν να μπουν 
σ το τελευταίο ανηφορικό κομμάτι 
του ετάπ ο 23χρονος Πογκατσάρ είχε 
πτώση, όμως ο Βίνγκεγκραν τ δεν 
θέλησε να εκμεταλλευτεί την άτυχη 
στιγμή του κύριου αντιπάλου του.
Έκοψε το ρυθμό του, κοίταξε πίσω του 
και περίμενε τον Σλοβένο αναβάτη να 
έρθει ξανά δίπλα του. Ο Πογκατσάρ 
αναγνωρίζοντας το fair play του Δανού 
τού έδωσε το χέρι του, πριν ξεκινήσει η 
τελική τους μονομαχία.
Τελικά ο Βίνγκεγκραντ έφθασε πρώτος 
στον τερματισμό σε 3ώρ.59:50, με τον 
Πογκατσάρ να ακολουθεί με διαφορά 
64 δευτερολέπτων.
Τρία πλέον ετάπ πριν ο αγώνας ολοκλη-
ρωθεί την Κυριακή (24/7) στο Παρίσι 
ο Βίνγκεγκραντ έχει συνολικό χρόνο 
71ώρ.53:54, ανοίγοντας τη διαφορά 
του από τον Πογκατσάρ στα 3 λεπτά και 
26 δευτερόλεπτα.

 Ο Αρκάδιος Ασπουγαλής με 
ατομικό ρεκόρ 27.55 στα 50μ. 
πρόσθιο έπιασε το όριο πρόκρισης 
για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 
Ρώμης. Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε 
η ομάδα του Ολυμπιακού στη 
σκυταλοδρομία σκυταλοδρομία 
4Χ100μ. ελεύθερο mixed, οι νικητές 
στην 3η ημέρα του πρωταθλήματος 
κολύμβησης στο ΟΑΚΑ.

Ο 
Αρκάδιος Ασπουγαλής άρπα-
ξε την ευκαιρία και έφυγε για 
Ρώμη. Ο 21χρονος κολυμβητής 
συνδύασε τη νίκη του στα 50μ. 

πρόσθιο στο πρωτάθλημα κολύμβησης 
Όπεν κατηγορίας στο ΟΑΚΑ με επίδοση 
27.55, που του εξασφαλίζει την παρου-
σία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 
Ρώμης. Το όριο πρόκρισης ήταν στα 27.60 
και ο κολυμβητής του Νέου Ηρακλή πήρε 
την πρόκριση για το ευρω-
παϊκό.
«Μέσα από το πρωτά-
θλημα, κυνηγούσα το όριο 
γ ια το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα καθώς μέσα σε 
μια δύσκολη χρονιά που 
πέρασα, ήξερα πως δεν θα 
έχω ακόμα πολλές ευκαι-
ρίες. Στη Ρώμη θα προσπα-
θήσω να προκριθώ στον ημιτελικό», είπε 
ο Ασπουγαλής.
Η 3η ημέρα του πρωταθλήματος έκλεισε 
με πανελλήνιο ρεκόρ, το πέτυχε η ομάδα 
του Ολυμπιακού στη σκυταλοδρομία 
4Χ100μ. ελεύθερο mixed. Οι Σοφία Κλι-
κοπούλου, Μάρθα Μάτσα, Απόστολος 
Χρήστου και Παναγιώτης Μπολάνος επι-
κράτησαν με 3:33.38 που αποτελεί πανελ-
λήνια επίδοση και βελτίωσαν το πανελλή-
νιο ρεκόρ που είχαν πετύχει ξανά οι «ερυ-
θρόλευκοι» με 3:33.72 από το περυσινό 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Θεσσαλο-
νίκη (9/6/2021).
Από μία ακόμη νίκη πρόσθεσαν στο ενερ-
γητικό τους ο Απόστολος Χρήστου, που 
πρώτευσε στα 100μ. ελεύθερο με 49.45, 
και ο Ανδρέας Βαζαίος, νικητής στα 200μ. 
μικτή ατομική με 2:01.19. Η Νόρα Δράκου 
πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ελεύ-
θερο με 56.37 και η Μαρίλεια Δρασίδου 
στα 50μ. πρόσθιο με 31.70,

Οι τριάδες στους τελικούς της 3η 
ημέρας
50μ. πρόσθιο (Γ)
Μαρίλεια Δρασίδου (ΑΟ Παλαιού Φαλή-
ρου) 31.70
Χαρά Αγγελάκη (Ωκεανός) 32.90
Σοφία Δεστέ (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 33.19
50μ. πρόσθιο (Α)
Αρκάδιος Ασπουγαλής (Νέος Ηρακλής) 
27.55
Σπύρος Κρανιάς (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 
28.24
Κωνσταντίνος Μερετσόλιας (ΑΟ Παλαιού 
Φαλήρου) 28.59
100μ. ελεύθερο (Γ)
Νόρα Δράκου (Παναθηναϊκός) 56.37
Ζαχαρούλα Καλογέρη (ΑΟ Παλαιού Φαλή-
ρου) 57.09
Γεωργία Παυλοπούλου (Ολυμπιακός) 
57.70
100μ. ελεύθερο (Α)
Απόστολος Χρήστου (Ολυμπιακός) 49.45

Οδυσσ έας  Με λαδίνης 
(ΠΑΟΚ) 50.09
Χ ρ ή σ τ ο ς  Κα τ ρ α ν τ ζ ή ς 
(Παναθηναϊκός) 50.20
200μ. μικτή ατομική (Γ)
Ιωάννα Σαχά (ΑΟ Παλαιού 
Φαλήρου) 2:19.20
Μαρία Ζαφειράτου (Εθνι-
κός Πειραιά) 2:21.73
Ελένη Κουτσουβέλη (Ηλυ-

σιακός) 2:21.88
200μ. μικτή ατομική (Α)
Ανδρέας Βαζαίος (ΟΦ Νέας Ιωνίας) 2:01.19
Παναγιώτης Χιώτης (Ολυμπιακός) 2:03.57
Δανιήλ Γιουρτζίδης (Εθνικός Πειραιά) 
2:04.33
1.500μ. ελεύθερο (Γ)
Αν των ία Ρακοπούλου (ΑΣΚ Ντερή) 
17:00.36
Αφροδίτη Κατσιάρα (ΑΟ Παλαιού Φαλή-
ρου) 17:28.61
Νεφέλη Γιαννοπούλου (ΑΟ Παλαιού 
Φαλήρου) 17:31.04
800μ. ελεύθερο (Α)
Άλκης Κυνηγάκης (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 
8:05.65
Αστέριος Δαλδογιάννης (ΠΑΟΚ) 8:06.65
Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης (Αρης) 8:14.75
4Χ100μ. ελεύθερο Mixed
Ολυμπιακός 3:33.38
ΑΟ Παλαιού Φαλήρου 3:35.46
Εθνικός Πειραιά 3:37.29

Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Όριο 
για το ευρωπαϊκό ο Ασπουγαλής, 
πανελλήνιο ρεκόρ ο Ολυμπιακός
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Η 
Super League 2 έβαλε στην προ-
κήρυξή της να προβιβαστούν α-
πευθείας δύο ομάδες και ακόμη 
μία να παίξει μπαράζ και πλέον η 

Ομοσπονδία θα αποφασίσει αν θα ισχύει η 
δική της ή εκείνη της Super League 1.
Την άνοδο δύο ομάδων (των πρωταθλητών 
κάθε ομίλου) και τη συμμετοχή σε μπαράζ 
ακόμη μίας, το λεγόμενο 2+1 δηλαδή, υιο-
θέτησε η Super League 2 στην προκήρυξη 
του πρωταθλήματός της για τη νέα σεζόν.
Αυτόματα έρχεται σε αντίθεση με εκείνη τη 
Super League 1 που στη δική της έχει βάλει 
1+1 στον υποβιβασμό (η 14η πέφτει, η 13 
μπαράζ) οπότε και την τελική απόφαση θα 
πάρει η ΕΠΟ, μέσω της Επιτροπής Επαγγελ-
ματικού Ποδοσφαίρουπου θα συνεδριάσει 
την Παρασκευή (22/7).
Τη στιγμή που ο Τάκης Μπαλτάκος, πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας, έχει ταχθεί υπέρ της 
SL2.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Super League 2, στο οποίο λήφθηκαν οι 
εξής αποφάσεις:
1. Β Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ομόφωνα ο 
Χρήστος Πρίτσας (ΠΑΕ Κηφισιά).
2. Η κλήρωση του Πρωταθλήματος Super 
League 2 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί 
στις 31 Αυγούστου 2022 ενώ ημερομηνία 
έναρξης παραμένει η 11η Σεπτεμβρίου 2022
3. Στην προκήρυξη του πρωταθλήματος της, 
η SL2 αποφάσισε ομόφωνα να συμπεριλη-
φθεί η άνοδος 2+1 ΠΑΕ και ο υποβιβασμός 
τεσσάρων (4) ΠΑΕ από κάθε όμιλο.
4. Ορίστηκε επιτροπή που θα ολοκληρώ-
σει το θέμα της σύμβασης με την ΕΡΤ, απο-
τελούμενη από το Προεδρείο του Δ.Σ.(κ.κ. 
Λεουτσάκο, Σταμούλη και Πρίτσα) και τους 
κ.κ. Καζία (ΠΑΕ Πανσερραϊκός), Παπαδημη-
τρίου (ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας), Ροκάκη 
(ΠΑΕ Χανιά).
5. Ομόφωνα αποφασίστηκε να στηριχθεί το 
θέμα της Επαγγελματικής Διαιτησίας λόγω 
της ολιστικής μελέτης αλλά οι ΠΑΕ θα ζητή-

σουν περαιτέρω διευκρινήσεις που αφο-
ρούν σε οικονομικό σκέλος κ.ά.

Ηρακλής: Παίκτης πήρε πτυχίο 
και σήκωσε πανό για... πρωτάθλη-
μα στη Β΄Εθνική
Ποδοσφαιρική χροιά είχε η αποφοίτηση 
του Δημήτρη Σγουρού από το ΑΠΘ, ο 
οποίος συνδύασε το πτυχίο με... σύνθημα 
για πρωτάθλημα με τον Ηρακλή!
Μπορεί να αποφοίτησε, αλλά η σκέψη του 
Δημήτρη Σγουρού ακόμα και σε μια τέτοια 
στιγμή βρισκόταν στον Ηρακλή! Ο παί-
κτης του Γηραιού πήρε πτυχίο από το τμήμα 
οικονομικών επιστημών του ΑΠΘ και απο-
φάσισε να γιορτάσει την επιτυχία του... 
σηκώνοντας πανό για την ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης.
«Μετά το πτυχίο στη λογιστική, πάμε για 
πρωτάθλημα στη Β’ Εθνική» έγραψε χαρα-
κτηριστικά στο χαρτόνι, με την ΠΑΕ Ηρα-
κλής να παίρνει τη σκυτάλη λίγο αργότερα 
και να συγχαίρει τον Έλληνα ποδοσφαιρι-
στή.
«Ο Δημήτρης Σγουρής αποφοίτησε σήμερα 
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου και συνδύασε την 
αγωνιστική καριέρα με την 
ακαδημαϊκή.
Ο ποδοσφαιριστής του 
Ηρακλή απέδειξε ότι 
με θέληση και προ-
σπάθεια μπορούν να 
συνδυαστούν σπουδές 
και πρωταθλητισμός. Η 
ΠΑΕ Ηρακλής αισθάνεται 
περήφανη που ανήκει στο 
δυναμικό της και εκφράζει 
τα συγχαρητήρια της!» ανέφερε 
χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Πανσερραϊκός: Παρουσιάστηκε 
ο Ελευθερόπουλος με την ατάκα 
«να είμαστε αντάξιοι του μεγέ-
θους του συλλόγου»
Ο νέος προπονητής του Πανσερραϊκού, 
Δημήτρης Ελευθερόπουλος, παρουσι-
άστηκε μαζί με τον συνεργάτη του Στέλιο 
Βενετίδη με την επισήμανση ότι η ομάδα 
πρέπει να πρωταγωνιστεί.
Αρχικά ο Ελευθερόπουλος στην παρουσί-
ασή του στον Πανσερραϊκό τόνισε μεταξύ 

άλλων πως «είναι μια ομάδα, που πάντα 
το είχα στο μυαλό μου, ότι θα ήθελα να 
προπονήσω και ήρθα την καταλληλότερη 
στιγμή. Ήθελα να δουλέψω εδώ γιατί είναι 
μια ομάδα, που έχει ιστορία και φανέλα 
και μια πόλη, που είναι δίπλα στην ομάδα, 
οι Σέρρες είναι «ποδοσφαιρούπολη» και 
νομίζω ότι δίνει όλα τα εχέγγυα σε έναν 
προπονητή, για να έχει φιλοδοξίες.
Το κατάλληλο timing που ανέφερα, έχει να 
κάνει το ότι υπάρχει μια πολύ σταθερή διοί-
κηση, σοβαρή που είναι η εξαίρεση στην 
κατηγορία και με κέρδισε. Η διοίκηση αυτή 
έχει φτιάξει τις συνθήκες για ένα υπέροχο 
αθλητικό κέντρο, οπότε ο συνδυασμός 
αυτών των πραγμάτων με κάνει πάρα πολύ 
χαρούμενο, που βρίσκομαι εδώ. Αυτά σχε-
τικά με το σκέλος της επιλογής μου για τον 
Πανσερραϊκό και το πόσο χαρούμενο με 
κάνει αυτό».
Στη συνέχεια τόνισε πως «μια ομάδα σαν 
τον Πανσερραϊκό, το να τερματίζει στην 
μέση της βαθμολογίας, δεν είναι επιτυχία, 
πολλώ δε μάλλον, αυτό που έγινε την περ-
σινή σεζόν, που και μεγάλους παίκτες είχε, 
αφού για το ρόστερ εκείνο, επ’ ουδενί, δεν 
άξιζε στην διοίκηση να καρδιοχτυπά. Οπότε 
το μέλημα μας, κι αυτό πρέπει να το καταλά-
βουνε όλοι, γιατί εγώ το έχω καταλάβει από 
την πρώτη στιγμή, ότι πρέπει να φανούμε 
αντάξιοι του μεγέθους της ομάδας. Αυτό 
σημαίνει ότι ο Πανσερραϊκός θα πρέπει 
κάθε χρόνο να τερματίζει ψηλά».
Ανέφερε ακόμα πως «για πρωτάθλημα, 
σαφέστατα δεν μπορείς να μιλήσεις μέσα 
Ιουλίου, γιατί είναι ένας μαραθώνιος, πάρα 
πολύ δύσκολος, δεν ξέρεις πότε θα ξεκινή-
σει, συνήθως δεν ξεκινάει ποτέ στην ώρα 
του και ποσά παιχνίδια θα έχεις μεσοβδό-
μαδα, υπάρχουν ακόμη κάποιες ομάδες 
που θα έχουν υψηλούς στόχους, αλλά αυτό 
που σίγουρα πρέπει να φροντίσουμε όλοι 
είναι να είμαστε αντάξιοι του μεγέθους του 
Πανσερραϊκού, άρα θα πρέπει να πρωταγω-
νιστήσουμε».

Ηρακλής: Παρελθόν 15 πο-
δοσφαιριστές

Ο Ηρακλής επισημοποί-
ησε την αποχώρηση 15 
ποδοσφαιριστών από το 
ρόστερ της ομάδας συνε-
χίζοντας τον σχεδιασμό 
του για τη νέα σεζόν.
Ο «γηραιός» ξεκινάει 
μία καινούργια προ-

σπάθε ια φέ τος σ την 
Super League 2 προκειμέ-

νουμε να καταφέρει να εξα-
σφαλίσει την άνοδο για την 

μεγάλη κατηγορία. Στο πλαίσιο 
αυτό, πέρα από τις μεταγραφικές προ-

σθήκες, προχώρησε και σε μία εκκαθάριση 
του ρόστερ του αφήνοντας ελεύθερους 15 
ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα.
Οι παίκτες αυτή που ήταν οι Μπαστα-
κός, Κάκκος, Καρτσαμπάς, Παπαδόπου-
λος, Πήλιος, Ναπολιτάνο, Βιτίνιο, Ιακωβί-
δης, Μανωλάκης, Γρηγοριάδης, Τουρσίδης, 
Μασούρας, Χατζηπιρπιρίδης, Ελευθεριά-
δης και Φακής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:
«Η ΠΑΕ Ηρακλής μετά την ολοκλήρωση της 
συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές: 

Μιχάλη Μπαστακό, Γιώργο Κάκκο,Θανάση 
Καρτσαμπά, Γιάννη Παπαδόπουλο, Σταύρο 
Πήλιο, Αντόνιο Ναπολιτάνο, Βιτίνιο,Χρυ-
σόστομο Ιακωβίδη, Γιώργο Μανωλάκη,-
Δημήτρη Γρηγοριάδη,Φιλόξενο Τουρσίδη, 
Νίκο Μασούρα, Κωνσταντίνο Χατζηπιρπι-
ρίδη,Στάθη Ελευθεριάδη και Γιάννη Φακή 
θα ήθελε να τους ευχαριστήσει θερμά για 
την συνεργασία και τη συμβολή τους στην 
ομάδα και να τους ευχηθεί να έχουν υγεία 
και καλή συνέχεια στην καριέρα τους».
Απόλλων Σμύρνης: Ανακοίνωσε την επι-
στροφή του Κοροβέση

Ο Απόλλων Σμύρνης ανακοίνω-
σε την απόκτηση του Νίκου Κο-
ροβέση
Μετά από σχεδόν 10 χρόνια, ο Νίκος Κορο-
βέσης επιστρέφει στον Απόλλωνα Σμύρνης, 
τη χρονιά που η ομάδα θα αναζητήσει την 
επιστροφή της στη Super League.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει 
την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Νίκου 
Κοροβέση. Γεννημένος στις 10 Αυγούστου 
1991 αγωνίζεται ως αριστερός μπακ. Επι-
στρέφει στην ομάδα μας μετά το πέρασμά 
του από αυτή, τη σεζόν 2011-12. Έχει επίσης 
αγωνιστεί σε Χαλκίδα, Πανιώνιο, Παναι-
γιάλειο, ΠΑΣ Γιάννινα, ΠΑΟΚ, Πλατανιά και 
ΟΦΗ.

Προοδευτική: Στόχος η παραμο-
νή σε μια χρονιά μακριά από το 
«Κλουβί»
Στην Προοδευτική Αντώνης Αραβαντινός 
και Γιάννης Μάγγος σχεδιάζουν το «αύριο» 
του συλλόγου στην επιστροφή στη Super 
League 2. Αυτοί που μένουν, τα ανοιχτά 
μέτωπα και οι ανάγκες.
Η Προοδευτική επέστρεψε στις επαγγελ-
ματικές κατηγορίες ύστερα από μια μακρό-
χρονη απουσία.
Ο Γιάννης Μάγγος είναι ο άνθρωπος που 
εμπιστεύεται η διοίκηση του Αντώνη Αρα-
βαντινού για να πορευτεί η ομάδα σε μια 
πολύ ιδιαίτερη χρονιά.
Το Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας, το λεγόμενο 
«Κλουβί», έχει πλαστικό και έτσι δεδεμένα 
δεν μπορεί η Προο να παίξει στη φυσική της 
έδρα. Προς το παρόν δεν υπάρχει έδρα και 
η αναζήτηση συνεχίζεται.
Όσον αφορά στις μεταγραφές, οι «βυσ-
σινί» απέκτησαν τον 31χρονο κεντρικό χαφ 
Μπάμπη Παυλίδη, που έχει αγωνιστεί στο 
παρελθόν σε Άρη, Βέροια, Απόλλων Σμύρ-
νης και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στην 
Καλαμάτα.
Από εκεί και πέρα, από το περσινό ρόστερ 
θα συνεχίσουν να φοράνε τη φανέλα με το 
φονικα οι: Πατσατζόγλου, Μεγαρίτης, Πρά-
νταλος, Αλεξίου, Παρασκευόπουλος, Νομι-
κός, Τσιαβός. Σε συζητήσεις για ανανέωση 
είναι οι Ποτουρίδης, Κυριαζής, Κρητικός και 
Κατίδης.
Όσον αφορά στη θέση του τερματοφύλακα, 
έχει γραφτεί ότι είναι ψηλά στη λίστα οι 
Αστράς και Καραργύρης.
Συγκεκριμένα, βάσει του σχεδιασμού θα 
αποκτηθούν ακόμα: 2 στόπερ, 2 έμπειρα 
μπακ (αριστερά και δεξιά), 2 κεντρικά χαφ, 2 
φορ και 2 πλάγιοι επιθετικοί.
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αθλητικά

Η 
Τβέντε θα είναι ο ποδοσφαιρικός 
σταθμός του Χρήστου Τζόλη τη 
νέα αγωνιστική σζόν, με την Νό-
ριτς να έρχεται σε συμφωνία με 

τον ολλανδικό σύλλογο για να αγωνιστεί σε 
αυτόν με τη μορφή δανεισμού.
Μετά από το άλμα του στην Νόριτς και την 
εκπληκτική εμπειρία της συμμετοχής στην 
Premier League την περασμένη σεζόν, ο 
Χρήστος Τζόλης ετοιμάζεται να αγωνιστεί 
σε ένα ακόμα πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. 
Αυτό θα είναι η Eredivisie, με την Νόριτς 
να έρχεται σε συμφωνία με την Τβέντε για 
να αγωνιστεί σε αυτήν ο 20χρονος διε-
θνής φορ, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το 
ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο Τζόλης αναμένεται να ταξιδέψει την 

Πέμπτη (21/7) στην Ολλανδία για να υπο-
βληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις 
και κατόπιν να υπογράψει, με την Τβέντε 
από την πλευρά της να δέχεται να καλύψει 
το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου κασέ του 
παίκτη και να του προσφέρει τη δυνατό-
τητα να έχει περισσότερες συμμετοχές ως 
βασικός αλλά και να παίξει στην Ευρώπη 
μέσω της παρουσίας του στο Conference 
League.
Σημειώνεται πως ο πρώην φορ του ΠΑΟΚ, 
ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι σε 20 ματς 
σε όλες τις διοργανώσεις με τα καναρίνια 
(2 γκολ), είχε προτάσεις από αρκετές ομά-
δες πλην της Τβέντε, μεταξύ των οποίων οι 
Φέγενορντ, Στουτγκάρδη, Μπριζ και Σερκλ 
Μπριζ.

Τζόλης: Δανεικός στην Τβέντε από την 
Νόριτς

Ρόμα μεταγραφές: Ανακοίνωσε τον 
Πάουλο Ντιμπάλα

Ο 
Πάουλο Ντιμπάλα είναι και ε-
πίσημα νέος παίκτης της Ρόμα, 
όπως γνωστοποίησε η ομάδα 
του Ζοζέ Μουρίνιο το μεσημέρι 

της Τετάρτης (20/7).
Η ομάδα προχώρησε στην δημοσίευση 
ενός video για την παρουσίαση του νέου 
της αποκτήματος, παράλληλα στο οποίο 
φαίνονται και εξαφανισμένα παιδιά από 
όλο τον κόσμο, ώστε κάπως έτσι να βοη-
θήσουν στην έρευνα για την αναζήτησή 
τους. ́

Παρά την προσπάθεια της Ίντερ για να τον 
αποκτήσει, το κλειδί της μεταγραφής του 
στους τζαλορόσι αποτελεί ο Μουρίνιο, ο 
οποίος ήθελε προσωπικά την απόκτηση 
του επιθετικού.
Η συμφωνία των δύο ομάδων έχει γίνει 
από την Δευτέρα (18/7), όπου και πέρασε 
από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρω-
θεί τελικά την Τετάρτη η μεταγραφή του.
Ο 28χρονος Αργεντίνος θα υπογράψει 
τριετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι 
του 2025, με ετήσιες απολαβές τα 6 εκατ. Π

αίκτης της Μπαρτσελόνα με 
κάθε επισημότητα είναι ο 
Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι με τους 
Καταλανούς να ολοκληρώνουν 

μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του 
καλοκαιριού με τον Πολωνό επιθετικό να 
αφήνει την Μπάγερν Μονάχου για λογα-
ριασμό της ομάδας της Βαρκελώνης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοί-
νωση ο «Λέβα» υπέγραψε για 
τέσσερα χρόνια, έως το 2026, 
ενώ στο συμβόλαιο του έχει 
μπει ρήτρα 500 εκατομμυ-
ρίων ευρώ.
Ο διεθνής στράικερ έχει 
ήδη ενσωματωθεί με την 
υπόλοιπη αποσ τολή της 
Μπαρτσελόνα και η επίσημη 
ανακοίνωση ήταν απλά το τυπικό που 
έμενε ώστε να σφραγιστεί το «deal» ανά-
μεσα στις δύο ομάδες.
Παράλληλα και η Μπάγερν Μονάχου με τη 
σειρά της με ένα πολύ ωραίο tweet είπε το 
δικό της αντίο στον έμπειρο στράικερ και 
τον ευχαρίστησε για όσα πρόσφερε στη 
διάρκεια της θητείας του.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ανα-
κοίνωση το «deal» ανάμεσα στις δύο ομά-
δες έκλεισε με τη «Μπάρτσα» να καταβάλ-
λει 45.000.000 ευρώ στην Μπάγερν συν 
5 με τη μορφή μπόνους. Μάλιστα όπως 

γράφουν οι Ισπανοί η τελική συμφωνία 
ήρθε τρεις μέρες μετά την αρχική συμφω-
νία που ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα.
Μετά από την επισημοποίηση της συμφω-
νίας του με την Μπαρτσελόνα ως το καλο-
καίρι του 2026 ήρθε η ώρα της παρουσί-
ασης του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι ως παίκτη 
των μπλαουγκράνα, με τον Πολωνό επιθε-

τικό να ποζάρει με τη φανέλα της νέας 
του ομάδας και να παραχωρεί τις 

πρώτες του δηλώσεις μπροστά 
στο ξενοδοχείο που φιλοξε-
νείται η αποστολή στο Μαϊ-
άμι.
«Τους ευχαριστώ όλους, ανυ-

πομονώ να κατακτήσω τίτ-
λους με αυτόν τον μεγάλο σύλ-

λογο. Θα δουλέψω σκληρά στο 
γήπεδο. Δεν βλέπω την ώρα να αγω-

νιστώ για πρώτη φορ, πήρα μέρος στις 
τελευταίες προπονήσεις με τους νέους 
συμπαίκτες μου και νιώθω έτοιμος», 
τόνισε ο 34χρονος Πολωνός επιθετικός 
και πρόσθεσε:
«Είναι φανταστικό που βρίσκομαι εδώ. 
Ξέρω ότι πρέπει να σκοράρω πολλά γκολ 
και να βοηθήσω την ομάδα, αυτή θα είναι 
η πρόκλησή μου. Πεινώ για επιτυχίες. 
Υπάρχει μεγάλη ποιότητα και μεγάλη προ-
οπτική στην ομάδα. Έχουμε πολλή δου-
λειά να κάνουμε».

Μπαρτσελόνα μεταγραφές: 
Ανακοινώθηκε η απόκτηση του 
Λεβαντόβσκι έως το 2026

Πέθανε ο Ούβε Ζέελερ, θρύλος του 
γερμανικού ποδοσφαίρου

Ο 
Ούβε Ζέελερ άφησε την τελευ-
ταία πνοή του σε ηλικία 85 ετών 
τα ξημερώματα της Πέμπτης, 
στον ύπνο του, σύμφωνα με την 

Bild.
Ο θρυλικός επιθετικός του Αμβούργου και 
της εθνικής Γερμανίας αντιμετώπιζε προβλή-
ματα από πτώσεις τον τελευταίο καιρό και γι’ 
αυτό είχε περιορίσει τις εμφανίσεις του.
Ο Ζέελερ θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης 
στην ιστορία του Αμβούργου, με σχεδόν 
500 γκολ σε 580 αγώνες μεταξύ 1953 και 
1972 και το πρωτάθλημα του 1959-1960. 
Με τη Δυτική Γερμανία συμμετείχε σε τέσ-
σερα Μουντιάλ (1958, 1962, 1966, 1970) και 
συνολικά είχε 43 γκολ σε 72 αγώνες μεταξύ 
1954 και 1970.
Ύστερα από το τέλος της καριέρας του ανέ-
λαβε και πρόεδρος του Αμβούργου το 
1995 και για 2,5 χρόνια, μέχρι να παραι-
τηθεί εξαιτίας οικονομικού σκανδάλου, για 

το οποίο δεν κατηγορήθηκε σε προσωπικό 
επίπεδο.
Έξω από το «Βόλφσπαρκσταντιον» υπάρ-
χει ένα άγαλμα από το δεξί πόδι του, με το 
οποίο... τρομοκρατούσε τους αντίπαλους 
τερματοφύλακες για δύο δεκαετίες.

Νότιχγαμ: Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης 
παρουσίασε τον Λίνγκαρντ

Η 
Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματο-
ποίησε μία μεγάλη μεταγραφή. 
Συγκεκριμένα, απέκτησε τον 
Τζέσε Λίνγκαρντ, με το deal να 

επισημοποιείται μέσα από ανάρτηση του 
Μιλτιάδη Μαρινάκη.
Συγκεκριμένα, ανέβασε φωτογραφία στον 
λογαριασμό του στο Twitter μαζί με τον 
πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, ο οποίος φοράει τη φανέλα 
της Νότιγχαμ. «Καλωσόρισες» έγραψε στο 
ποστάρισμά του, το οποίο έκανε retweet 
και η ίδια η Φόρεστ.
Ο Λίνγκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους 

κόκκινους διαβόλους, με τους Reds να 
καταφέρνουν να νικήσουν την Γουέστ Χαμ, 
στην οποία εμφανιζόταν κοντά. O 29χρο-
νος επιθετικός μέσος υπέγραψε με τη 
Φόρεστ για έναν χρόνο, σύμφωνα με τα 
αγγλικά ΜΜΕ.a
Ο Λίνγκαρντ προέρχεται από τις ακαδη-
μίες της Γιουνάιτεντ, με την οποία είχε 231 
συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 
35 γκολ και 21 ασίστ. Έχει αγωνιστεί επί-
σης ως δανεικός σε Γουέστ Χαμ, Ντέρμπι, 
Μπέρμπιχγαμ και Λέστερ. Με την εθνική 
Αγγλίας έχει καταγράψει 32 συμμετοχές 
με έξι γκολ.
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Η ΑΕΚ «άγγιξε» το σπουδαίο διπλό στην «MCH Arena», 
όμως πλήρωσε το λάθος του Πίριτς στο 84ο λεπτό, με το 
οποίο ο Σβιατσένκο ισοφάρισε για τη Μίντιλαντ και δια-
μόρφωσε το τελικό 1-1, για τον πρώτο αγώνα του 2ου προ-
κριματικού γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Γκιούρσκο (81’) 
άνοιξε το σκορ για τους Λαρνακείς.

Έστω και έτσι όμως, η πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της 
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα κριθεί στον επανα-
ληπτικό αγώνα στην «Αρένα», που είναι προγραμματισμένος για 
την Τρίτη 26 Ιουλίου. Εκεί όπου η ΑΕΚ, ως γηπεδούχος θα φιλο-
ξενήσει τους Δανούς και έχει το πάνω χέρι, αφού αναμένεται οι 
ΑΕΚτζήδες να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα.
Θυμίζουμε, σε ενδεχόμενο όποιασδήποτε ισοπαλίας στη Λάρ-
νακα, ο αγώνας θα οδηγηθεί στην παράταση, αφού πλέον στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Για να 
εξασφαλίσουν πρόκριση στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες 
θα πρέπει να νικήσουν.

Το ματς
Δυνατά μπήκε στο παιχνίδι η Μίντιλαντ, η οποία απείλησε πριν 
καν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Οι γηπεδούχοι φρόντι-
σαν από νωρίς να πάρουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και να επι-
βάλουν τον ρυθμό τους. Ήταν αυτοί που είχαν τις περισσότερες 
τελικές προσπάθειες (11), ενώ μάλιστα είχαν και δύο δοκάρια με 
τους Ντρέιερ (12′) και Εβάντερ (41′). Καθοριστικές ήταν επίσης 
τα δύο «όχι» του Πίριτς, πρώτα στο 1’ και έπειτα στο 37’ σε σουτ 
αντιστοίχως των Τσιλουφία και Ντάλσγκαρντ. Στην εξέλιξη της 
δεύτερης φάσης, ο Τσιλουφία σκόραρε με κοντινό σουτ, ωστόσο 
σηκώθηκε η σημαία για οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.
Η ΑΕΚ από την άλλη ήταν σε θέση άμυνας, στη μεγαλύτερη διάρ-
κεια του πρώτου ημιχρόνου. Προσπάθησε να φανεί απειλητική 
«χτυπώντας» στις αντεπιθέσεις και τα κατάφερε σε μερικές περι-
πτώσεις, όπως για παράδειγμα στις φάσεις του 8’ με τον Γκιούρ-
σκο και του 9’ με Ολατούντζι. Ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση των 
κιτρινοπράσινων να προσέξουν πρώτα τα μετόπισθεν.
Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο η ΑΕΚ ήταν πιο 
απαιτητική. Μπήκε από το ξεκίνημα με διάθεση για να επιτεθεί 
και κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν αυτή μάλιστα, 
που απείλησε πρώτη, στο 56ο λεπτό, όταν ο Ολατούντζι έκλεψε 
και έφυγε απέναντι από τον Όλαφσον, αστοχώντας. Η μπάλα ανε-
βοκατέβαινε στις δύο περιοχές, με τη Μίντιλαντ να έχει ξανά 
περισσότερο τον έλεγχο, χωρίς όμως να δημιουργεί ουσιαστικές 
ευκαιρίες.
Και φτάνουμε στη φάση του 81ου λεπτού, όταν μετά από σέντρα-
σουτ του Γκιούρσκο από αριστερά η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα 
του Όλαφσον «παγώνοντας» την «MCH Arena». Η ΑΕΚ κρατούσε 
στα χέρια της ένα σπουδαίο διπλό, μέχρι και το 84’. Τότε ήταν 
που μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Πίριτς πραγματοποίησε άστοχη 
έξοδο και ο αρχηγός των Δανών, Σβιατσένκο με κεφαλιά διαμόρ-
φωσε το 1-1.
Στα λεπτά που απέμειναν οι γηπεδούχοι έβαλαν πίεση και έψαξαν 
το γκολ της ανατροπής. Οι Λαρνακείς, αν και καρδιοχτύπησαν στο 
τέλος, άντεξαν και κράτησε την ισοπαλία.

Ονειρική, ιστορική πρεμιέρα στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις για τον Άρη!

Μ
ε «χρυσούς» σκόρερ τους Καζού (53’) και 
Γκομίς (65’) η «Ελαφρά Ταξιαρχία» επι-
κράτησε με 2-0 της Νέφτσι, για τον πρώτο 
μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα στον 2ο 

προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ και έκανε τε-
ράστιο βήμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο της διορ-
γάνωσης. Ο επαναληπτικός αγώνας στο Μπακού είναι 
προγραμματισμένος για την Πέμπτη 28 Ιουλίου (20:00).
Καλός, αλλά κάπως σφιγμένος στο πρώτο ημίχρονο ο 
Άρης. Απόλυτος κυρίαρχος στο δεύτερο. Έκλεισε την 
αζέρικη ομάδα στα καρέ της, δημιούργησε σωρεία 
ευκαιριών και κάλλιστα το σκορ θα μπορούσε να είχε 
πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Θα μπορούσε μάλιστα, 
να είχε σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει» την πρόκριση, 
αν ο Γιαμπλόνσκι στο 90+7′ ευστοχούσε στην τεράστια 
ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Στην άμυνα δε, ιδι-
αίτερα στο δεύτερο 45λεπτο δεν απειλή-
θηκε σχεδόν καθόλου.
Θετικότατο πρόσημο παίρνουν 
στο επίσημο ντεμπούτο τους με 
τη φανέλα της «Ελαφράς Ταξι-
αρχίας», και τα τρία νέα απο-
κτήματα της ομάδας, που 
αγωνίστηκαν ως βασικοί 
(Σόκε, Μαγιαμπέλα, Γκο-
μίς). Ο πρώτος είχε δοκάρι 
στο 22′, ενώ οι δύο τελευ-
ταίοι, με το… καλημέρα 
έδειξαν πως έχουν τα φόντα 
να ανεβάσουν επίπεδο την 
ομάδα της Λεμεσού. Εξαιρε-
τική παρουσία είχαν επίσης και 
οι Σπόλιαριτς, Καζού.
*Ραπίντ Βιέννης και Λέχια Γκντανσκ 
εξήλθαν ισόπαλες με 0-0 στον πρώτο αγώνα 
που διεξήχθη στην Αυστρία. Θυμίζουμε, η νικήτρια του 
ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον Άρη, εάν καταφέρει 
τελικά να προκριθεί, στον τρίτο προκριματικό γύρο του 
Κόνφερενς Λιγκ.

Το ματς
Δυνατά και με αρκετή διάθεση για επίθεση μπήκε στον 
αγώνα ο Άρης. Από νωρίς πήρε τον έλεγχο και μόλις 
στο 3’ απείλησε για πρώτη φορά με τον Γκομίς. Στα-
διακά η Νέφτσι ισορρόπησε, πήρε μέτρα στο γήπεδο 
ωστόσο δεν δημιούργησε ουσιαστικές ευκαιρίες, 
πέραν της φάσης του 14’ με τον Βανά να παρεμβαίνει 
σωτήρια και να διώχνει σε κόρνερ. Στο 22’ η «Ελαφρά 
Ταξιαρχία» στάθηκε άτυχη, όταν το δυνατό εκτός περι-
οχής σουτ του Σόκε πήγε στο δοκάρι. Από εκείνο το 
σημείο και έπειτα, μέχρι και το τέλος του πρώτου ημι-

χρόνου, το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, με τις δύο ομά-
δες να έχουν τα δικά τους καλά διαστήματα, ενώ είχαν 
και από μια καλή στιγμή. Αρχικά στο 33’ με τον Λαου-
γάλ απείλησε η Νέφτσι, και ένα λεπτό αργότερα (34’) ο 
Άρης με τον Γκομίς.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Λεμεσού ήταν 
καταιγιστική, μη επιτρέποντας όποιαδήποτε αμφισβή-
τηση της ανωτερότητας της. Από νωρίς μάλιστα στο 
δεύτερο μέρος, φρόντισε να δώσει στους Αζέρους να 
καταλάβουν ποιος είναι το… αφεντικό! Δημιούργησε 
σωρεία ευκαιριών, ενώ και ανασταλτικά ήταν άψογη. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πράσινοι δημιούργησαν 
10 τελικές προσπάθειες στο δεύτερο 45λεπτο, έναντι 
μόλις μιας των Αζέρων.
Με δύο γκολ των Καζού (53’) και Γκομίς (65’) ο Άρης 
εξαργύρωσε την ανωτερότητα του και έκανε αποφασι-
στικότατο βήμα πρόκρισης. Αρχικά ο Βραζιλιάνος που 
βρέθηκε απέναντι από τον Μπρκιτς, πλάσαρε εύστοχα, 
ενώ ο Σενεγαλέζος με κεφαλιά από κοντά, μετά από 

σέντρα-ακριβείας του Σπόλιαριτς, διπλασί-
ασε τα τέρματα των λεμεσιανών.

Το σκορ μάλιστα θα μπορούσε να 
είχε πάρει μεγαλύτερες διαστά-

σεις αν οι ποδοσφαιριστές του 
Αλεξέι Σπιλέφσκι ήταν λίγο πιο 
εύστοχοι, αφού χάθηκαν πολ-
λές καλές ευκαιρίες από πλευ-
ράς γηπεδούχων. Ιδιαίτερα, 
στη φάση του 90+7′ με τον 
Γιαμπλόνσκι να αστοχεί σε 
τετ α τετ, που ενδεχομένως 

να τελειώνε την υπόθεση πρό-
κριση.

Σπιλέφσκι: «Είμαι αναστα-
τωμένος με το 2-0, δεν σκο-

ράραμε αρκετά!»
Ο Άρης πανηγυρίζει την ιστορική πρώτη νίκη 

του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρεμιέρα της 
«Ελαφράς Ταξιαρχίας» στα ευρωπαϊκά κύπελλα συν-
δυάστηκε με νίκη 2-0 επί της Νέφτσι Μπακού στην 
«Αρένα», για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς 
Λιγκ, όμως ο προπονητής της ομάδας δήλωσε αναστα-
τωμένος για το αποτέλεσμα! Ο Λευκορώσος τεχνικός 
μιλώντας στη Cytavision μετά το τέλος της αναμέτρησης 
ανέφερε πως η ομάδα του άξιζε περισσότερα τέρματα.
«Είμαι λίγο αναστατωμένος γιατί δεν πετύχαμε 
περισσότερα γκολ. Το 2-0 είναι επικίνδυνο ειδικά αν 
δεχτούμε νωρίς γκολ. Η Νέφτσι είχε κάποιες ευκαιρίες, 
αλλά δεν ήταν τόσο επικίνδυνη. Για 80 λεπτά οι παί-
κτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά. Σε μερικά σημεία 
είδαμε τον νέο Άρη. Μόνο για το αποτέλεσμα είμαι 
λίγο θυμωμένος. Νομίζω δεν σκοράραμε όσα γκολ 
έπρεπε».

Άρης να γουστάρεις και στην Ευρώπη! Μίντιλαντ – ΑΕΚ 1-1: Και τώρα 
μιλάει η… Αρένα!

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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Εδώ και πέντε μέρες είχε καταστεί σαφές πως οι 
Σακραμέντο Κινγκς δεν επρόκειτο να κάνουν την 
κίνησή τους, για να αποκτήσουν τον Σάσα Βεζέν-
κοβ. Παρά το γεγονός πως είχαν χώρο και χρήμα 
να διαθέσουν, οι «Βασιλιάδες» δεν έδωσαν στον 
αριστερόχειρα φόργουορντ αυτά που έψαχνε ο 
ίδιος, με το θέμα του να μένει στάσιμο.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου 16 Ιουλίου προέ-
κυψε μάλιστα η πληροφορία πως το Σακραμέντο 
δεν προτίθεται να κάνει κάτι για να αλλάξει τα 
δεδομένα, από την στιγμή που υπέγραψε 
τον Τσίμα Μονέκε. Μία είδηση που 
επί της ουσίας κρατούσε τον 
Σάσα Βεζένκοβ στο Λιμάνι 
για (τουλάχιστον) ακόμη 
ένα χρόνο.
Την ίδια ώρα όμως, 
υπήρχε το... τυπικό 
του πράγματος μέχρι 
τα  μεσάνυχ τα τ ης 
Τετάρτης 20 Ιουλίου 
στις ΗΠΑ. Η ημερο-
μηνία - ορόσημο για 
το NBA Out του Σάσα 
Βεζένκοβ πέρασε (μόλις 
το ρολόι έγραψε 08:01 το 
πρωί της Πέμπτης 21 Ιουλίου 
στην Ελλάδα) κι έτσι είναι δεδο-
μένο πλέον πως τίποτα δεν μπορεί να 
αλλάξει.
Ο Σάσα Βεζένκοβ συνεχίζει στον Ολυμπιακό 
για το 2022/23, με στόχο να κατακτήσει ακόμη 
περισσότερους τίτλους.

Σάρωσε τα βραβεία ο Βεζένκοβ, πήρε και 
αυτό του πιο δημοφιλή παίκτη της σεζόν
Η σεζόν του ανήκει δίχως αμφιβολία. Ο λόγος 
για τον Σάσα Βεζένκοβ που έχει σαρώσει τις ατο-
μικές διακρίσεις την χρονιά που μας πέρασε. 
Μετά από την ανάδειξή του σε μέλος της καλύ-
τερης πεντάδας της EuroLeague,ο 27χρονος 
γκαρντ του Ολυμπιακού σάρωσε τα βραβεία 
στην Ελλάδα και την Basket League.
Συγκεκριμένα μετά από τον τίτλο του MVP του 
πρωταθλήματος, μέλος της καλύτερης πεντά-
δας και τον τίτλο του πιο βελτιωμένου παίκτη, ο 

Βεζένκοβ αναδείχθηκε και ως ο πιο δημοφιλής 
παίκτης του πρωταθλήματος.
Το συγκεκριμένο βραβείο του το χάρισε ο 
κόσμος μιας και αυτός ψήφισε τον αγαπη-
μένο του παίκτη. Ο Βεζένκοβ πήρε το 14,8% 
των ψήφων αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον 
συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Γιώργο Πρί-
ντεζη. Τρίτης βγήκε ο Στέφαν Μούντι της Λάρι-
σας.
Τη φετινή σεζόν ο Βεζένκοβ είχε μέσο όρο 15,5 

πόντους, 7 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 
29 αγώνες

Ολυμπιακός 
μεταγραφές: 

Αποχαιρέτησε τον 
Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσε ϊ 
α π ο φ ά σ ισ ε  π ρ ι ν 
από μερικές εβδο-
μάδες να αποχωρή-
σει από τον Ολυμπι-

ακό, σε μία είδηση 
που αποκάλυψε το 

SPORT24. Πλέον αυτό 
είναι και επίσημα γεγο-

νός, με την «ερυθρόλευκη» 
ΚΑΕ να αποχαιρετά τον ομογενή 

γκαρντ μέσω twitter. »Ευχαριστούμε 
που έδειξες αληθινή προσήλωση και αποφασι-
στικότητα στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε καλή 
τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου Τάι-
λερ» ανέφερε χαρακτηριστικά το σχετικό tweet.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε το SPORT24 
μέσω του Bald Brothers στις 7 Ιουλίου, ο Ντόρ-
σεϊ συμφώνησε για να υπογράψει Two-Way 
Contract με την ομάδα του Ντάλας, ώστε με 
έστω μία συμμετοχή σε επίσημο αγώνα να εξα-
σφαλίσει τη σύνταξη των 90.000 δολαρίων ετη-
σίως μόλις πατήσει τα 62 του χρόνια.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ντόρσεϊ είχε 11 
πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ μέσο όρο 
με 42.3% στα τρίποντο σε 20 λεπτά συμμετοχής 
στην Basket League και 12.8 πόντους, 2.3 ριμπά-
ουντ και 2 ασίστ μέσο όρο με 37.4% στα τρίπο-
ντα σε 24 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Οριστικό: Ο Σάσα Βεζένκοβ έμεινε 
στον Ολυμπιακό

Ήταν ξεκάθαρο εδώ και πέντε μέρες, πλέον όμως είναι κι οριστικό. Η προθεσμία του NBA Out για τον Σάσα 
Βεζένκοβ εξέπνευσε, όπερ και σημαίνει πως ο αριστερόχειρας φόργουορντ δεν το... κουνάει από τον 
Ολυμπιακό για το 2022/23.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
δηλώνει «παρών» για το 
EuroBasket 2022

Μία φωτογραφία κι ένα μήνυμα 
στο Instagram από τον Γιάννη 
Αντετοκούνμπο αρκούν για να επι-
βεβαιώσουν πως ο «Greek Freak» 
θα είναι παρών στο EuroBasket 
2022. 
Η παρουσία του Γιάννη Αντετο-
κούνμπο στο EuroBasket 2022 
επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο. Το 
βράδυ της Τετάρτης 20 Ιουλίου, 
ο Greek Freak χρησιμοποίησε 
δύο φωτογραφίες κι ένα μήνυμα 
στο Instagram για να δηλώ-
σει «παρών» στο μεγάλο φετινό 
ραντεβού, για να καταδείξει πως 
θα είναι στην πρώτη γραμμή της 
προσπάθειας για την επιστροφή 
της Εθνικής Ανδρών στα μετάλλια.
Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετο-
κούνμπο αποτελούσε το σημαντι-
κότερο ανοιχτό ζήτημα εδώ και 
εβδομάδες, είναι εμφανές όμως 
πως ούτε... σκέφτεται το ενδεχό-
μενο να χάσει τη φετινή διοργά-
νωση.
Η Εθνική Ανδρών παρουσιάζε-
ται άλλωστε πιο δυνατή από ποτέ 
την τελευταία δεκαετία, γεμάτη 
με ταλέντο και επιλογές σε κάθε 
θέση, αλλά και με έναν προπονητή 
(Δημήτρης Ιτούδης) που ξέρει τι 
χρειάζεται προκειμένου να οδη-
γήσει την ομάδα στην κορυφή της 
Ευρώπης. Ο Γιάννης Αντετοκούν-
μπο δεν έχει σταματήσει να δου-
λεύει το φετινό καλοκαίρι, να κάνει 
ό,τι περνάει από το χέρι του προ-
κειμένου να βελτιωθεί και να οδη-
γήσει την Ελλάδα στην κατάκτηση 
του χρυσού μεταλλίου στο Βερο-
λίνο, το βράδυ της 18ης Σεπτεμ-
βρίου.
Για μια ακόμη χρονιά η AEGEAN 
θα βρίσκεται στο πλευρό της Εθνι-
κής Ομάδας Μπάσκετ, ως απο-
κλειστικός αερομεταφορέας της 
επίσημης αγαπημένης όλων των 
Ελλήνων και αφιερώνει ένα ολο-
καίνουργιο αεροσκάφος Α320neo 
στους διεθνείς και στο ταξίδι τους 
για το Ευρωμπάσκετ 2022.
Η ανανέωση της χορηγικής συνερ-
γασίας μεταξύ της AEGEAN και της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλα-
θοσφαίρισης για 8η συνεχομένη 

χρονιά καθώς και το αεροπλάνο 
της εθνικής με τα πρόσωπα των 
παικτών να κοσμούν στο εξής 
το εξωτερικό του αεροσκάφους, 
παρουσιάστηκαν από τον Πρόε-
δρο της AEGEAN κ. Ευτύχιο Βασι-
λάκη και τον Πρόεδρο της ΕΟΚ κ. 
Ευάγγελο Λιόλιο σε ειδική εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε 
στην τεχνική βάση της εταιρείας.
Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η 
μετονομασία του δημοφιλούς 
τουρνουά προετοιμασίας «Ακρό-
πολις» σε τουρνουά «AEGEAN 
Ακρόπολις» και θα πραγματοποι-
ηθεί στην Αθήνα 17-19 Αυγού-
στου, σηματοδοτώντας το ξεκί-
νημα του ταξιδιού της εθνικής μας 
για τη μεγαλύτερη διοργάνωση 
μπάσκετ της Ευρώπης.
H ΑEGEAN είναι ο αποκλειστι-
κός αερομεταφορέας της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρι-
σης από το 2014 και ταξιδεύει τους 
διεθνείς μας στις κορυφαίες αθλη-
τικές διοργανώσεις που συμμετέ-
χουν οι εθνικές ομάδες μπάσκετ 
ανδρών, νέων και γυναικών, φέρ-
νοντας στη χώρα μας σημαντικές 
διακρίσεις.
Το «αεροπλάνο της εθνικής» ταξι-
δεύει ήδη την ευχή της AEGEAN 
και όλων των Ελλήνων σε 138 
προορισμούς στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη, ενώ στις 31 Αυγού-
στου θα μεταφέρει με ειδική, απο-
κλειστική πτήση τους διεθνείς μας 
στο Μιλάνο για να αγωνιστούν 
στην Ευρωπαϊκή διοργάνωση που 
ξεκινάει το Σεπτέμβριο.
Ο Πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύ-
χιος Βασιλάκης δήλωσε «Είμα-
στε ενθουσιασμένοι που θα στη-
ρίξουμε την Εθνική μας Ομάδα 
Μπάσκετ και σε αυτό της το ταξίδι 
και της ευχόμαστε να επιστρέψει 
με τη μεγαλύτερη διάκριση. Είμα-
στε, και θα παραμείνουμε, κοντά 
στην Ομοσπονδία μπάσκετ και 
τους διεθνείς μας στηρίζοντας την 
προσπάθεια τους να προβάλλουν 
τη χώρα μας στο εξωτερικό αλλά 
και να χαρίσουν σε όλους τους 
Έλληνες στιγμές υπερηφάνειας και 
συγκίνησης».
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