
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET  Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1490
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562

www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

σελ.7σελ.7

PRICE: $2.50

Φωτιά στο ελληνικό νοσοκομείο Φωτιά στο ελληνικό νοσοκομείο 
στην Κωνσταντινούπολη: στην Κωνσταντινούπολη: 
Δώσαμε μάχη να σώσουμε τους Δώσαμε μάχη να σώσουμε τους 
ανθρώπους, λέει ο διευθυντής ανθρώπους, λέει ο διευθυντής 

Οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις θαΟι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα
ξεκινήσουν την εκπαίδευση ξεκινήσουν την εκπαίδευση 
Ουκρανών στρατιωτώνΟυκρανών στρατιωτών σελ. 12σελ. 12

σελ.68



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com



3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ5 Αυγούστου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com



HELLAS NEWS

148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Καλύτερα να 

πεθάνω από 

πάθος παρά από 

βαρεμάρα”

 Vincent van Gogh

Πραγματικά, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια μεγάλη οργή στους επιχειρηματίες 

της Ντάνφορθ που μετά απ’ ότι τράβηξαν τα τελευταία χρόνια με την πανδημία 

κλπ, περίμεναν να πάρουν μια οικονομική ανάσα απ’ το φημισμένο «Taste of 

Danforth» που είναι το μόνο φεστιβάλ που δεν έγινε εφέτος στο Τορόντο.

ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΕΡΩΤΟΝΤΑ «ΓΙΑΤΙ»;;;

Στο γραφείο μου τα τηλέφωνα έχουν σπάσει, όλοι ζητούν μια εξήγηση. 

ΤΙΠΟΤΑ. Κανένας από το Β.Ι.Α. δεν λέει τίποτα.

Ποιος είναι ο λόγος;

Ποιος φταίει;

ΔΩΣΤΕ ΚΑΛΟΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΟΙ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

Δεν είναι δική σας η Ντάνφορθ.

Πάντως, όπως λένε πολλοί επιχειρηματίες και παράγοντες θα υπάρξουν συνέπειες 

και θα κινητοποιηθούν για να βρουν το δίκαιό τους.

«ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΝΤΑΝΦΟΡΘ»

Θα επανέλθουμε γιατί είναι ένα ζήτημα που πόνεσε πολύ.

ΕΛΕΟΣ!

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΤΟ
 “TASTE OF DANFORTH”?

ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΝΤΑΝΦΟΡΘ 

ΠΟΥ ΜΟΝΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΧΑΡΑΤΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ Β.Ι.Α.
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Μύκονος: Ζευγάρι Καναδών 
πλήρωσε $570 για 12 
στρείδια στο εστιατόριο με 
τα «χρυσά 
καβουροπόδαρα» 
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Σταύρος Ψυχάρης: Ο 
δημοσιογράφος, ο εκδότης, 
ο πανίσχυρος παράγων

Σάμος: Έκθεση αφιερωμένη στην χειροτεχνία σε συνεργασία με την συμβολή του Εθνικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης 

Ο Αραμπί έσωσε την βραδιά 
για τον Ολυμπιακό στο 86’ 
κόντρα στη Σλόβαν

Λαμία: Το οικογενειακό 
δράμα πίσω από την 
αυτοκτονία της 29χρονης 
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Φωτιά στο ελληνικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη: 
Δώσαμε μάχη να σώσουμε τους ανθρώπους, λέει ο διευθυντής 

Τ
ις δραματικές στιγμές διάσωσης των 104 ασθενών 
και ηλικιωμένων από τη φωτιά που ξέσπασε στο 
ελληνικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης πε-
ριγράφει ο διευθυντής του Νοσοκομείου – Γηροκο-

μείου Μπαλουκλί Στάθης Λεάνας.
«Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, ούτε και εγκαύματα, ούτε 
και κανένα άλλο πρόβλημα. Προσπαθήσαμε αμέσως μόλις 
άρχισε η φωτιά να μεταφέρουμε όσους ήταν στο τμήμα του 
νοσοκομείου» είπε στο OPEN ο κ. Λεάνας.
Το κτήριο θεωρείται σύμβολο για τους Ρωμιούς της Πόλης, 
με ιστορία 100 ετών. Όπως εξήγησε ο κ. Λεάνας, το νοσο-
κομείο είναι ένας μεγάλος κήπος με επτά διαφορετικά κτή-
ρια. Ένα από αυτά τα κτήρια είναι το γηροκομείο, το οποίο 
κάηκε.
Στο γηροκομείο έμεναν 62 ηλικιωμένοι. Οι περισσότεροι 
μεταφέρθηκαν στο τμήμα του νοσοκομείου και σε περι-
πτώσεις που κρίθηκε ότι δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν, 
οδηγήθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Παράλληλα, διαβι-
ούσαν και 42 ψυχικά ασθενείς, που πάσχουν από χρόνιες 
παθήσεις. Και αυτοί είναι καλά, με τους περισσότερους να 
έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, πλην ελαχίστων, που 
δεν γινόταν σήμερα να κρατηθούν.
Η επιχείρηση ήταν δύσκολη. «Ορισμένοι είναι κατάκοι-
τοι. Ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση κι είχε τρομερό αέρα», 
εξήγησε προσθέτοντας ότι τα οχήματα της πυροσβεστικής 
έφτασαν αμέσως.
Μέχρι στιγμής, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκα-
γιάς αλλά και το μέγεθος των ζημιών. Εκτίμηση για την κατα-
στροφή θα υπάρξει όταν αποχωρήσει η πυροσβεστική και 
οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου μπορούν να εισέλθουν. Ο 
κ. Λεάνας πάντως εκτιμά ότι το κτήριο καταστράφηκε ολο-
σχερώς. 

Έτοιμος να συνδράμει για την ανακατασκευή 
του ιστορικού νοσοκομείου ο Δήμος Αθηναί-
ων
Tη συμπαράστασή του, αλλά και τη διαβεβαίωση ότι ο 
Δήμος Αθηναίων είναι έτοιμος να συμβάλλει με κάθε μέσο, 
ώστε το Ελληνικό Νοσοκομείο «Βαλουκλή» στην Κωνστα-
ντινούπολη, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από 
πυρκαγιά, να αναγεννηθεί ξανά εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης σε επικοινωνία που είχε με 
τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.
Κατά την συνομιλία τους ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε ότι η 
καταστροφή του νοσοκομείου από την πυρκαγιά αποτελεί 
σημαντικό πλήγμα για την ελληνική ομογένεια. Ξεκαθάρισε 
,όμως, ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν υπήρξαν 

ανθρώπινες απώλειες.
Επίσης, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από τον Τούρκο ομόλογο 
του για το μέγεθος της ζημιών, αλλά και για την κατάσταση 
της υγείας των ασθενών που απομακρύνθηκαν από τις εγκα-
ταστάσεις, προκειμένου να σωθούν από τις πύρινες φλόγες.
Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ευχαρίστησε τον Κώστα 
Μπακογιάννη για το άμεσο και έμπρακτο ενδιαφέρον του, 
καθώς και για την ετοιμότητα συνδρομής του Δήμου της 
Αθήνας με στόχο την ανακατασκευή του ιστορικού νοσο-
κομείου.

Ελπιδοφόρος για το Βαλουκλή: «Η Ομογένεια 
έτοιμη να προσφέρει για την αποκατάσταση 
των ζημιών»
Η Ομογένεια την Αμερική «είναι έτοιμη να προσφέρει 
άμεσα την αρωγή της, με κάθε δυνατό τρόπο, για την αποκα-
τάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστρο-
φική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι στο Ελληνικό 
Νοσοκομείο του Βαλουκλή», τόνισε σε δήλωσή του ο Αρχι-
επίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, εκφράζοντας παράλ-
ληλα την ευγνωμοσύνη του προς τον ελεήμονα Θεό, που 
δεν υπήρξε ανθρώπινη απώλεια.

Πρόκειται, προσθέτει, «για ένα ιστορικό κτίριο και ένα ζωτι-
κής σημασίας φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ελληνισμού, στην 
Κωνσταντινούπολη, το οποίο πρέπει να συνεχίσει την απο-
στολή του, που δεν είναι άλλη από τη φροντίδα και την περί-
θαλψη των ηλικιωμένων και των ασθενών αδελφών μας».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής δεν παρέλειψε να εκφράσει τις 
θερμές του ευχαριστίες προς τους πυροσβέστες που πάλε-
ψαν επί μακρόν με τις φλόγες, προς το προσωπικό του νοσο-
κομείου και προς όλους όσοι έσπευσαν το σημείο από όλη 
την Πόλη, προκειμένου να συνδράμουν στην απομάκρυνση 
των ασθενών και των ηλικιωμένων από το φλεγόμενο κτίριο.
Μάλιστα, «όπως σημείωσε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, αυτό που έχει 
σημασία είναι η ανθρώπινη ζωή, καθώς τα κτίρια, οι εγκα-
ταστάσεις και ό,τι άλλο υλικό ενυπήρχε στον χώρο μπορεί 
να ξαναφτιαχτεί».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υπογράμμισε, επιπλέον, ότι 
θα επισκεφθεί το νοσοκομείο μόλις φτάσει στην Κωνστα-
ντινούπολη την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της τρί-
της προσκυνηματικής επίσκεψης των ομογενών μας, που 
διοργανώνει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυσή της.
Ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Αρχιεπισκόπου Ελπι-
δοφόρου για άμεση συνδρομή αποκατάστασης των ζημιών, 
η πρόεδρος του Εθνικού Φιλοπτώχου, Αρλίν Σλαβέλη Κελ, 
αφού εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη της για την καταστρο-
φική πυρκαγιά, αλλά και την ευγνωμοσύνη της προς τον 
Θεό για την άμεση και ασφαλή εκκένωση του νοσοκομείου, 
τόνισε ότι «το Εθνικό Φιλόπτωχο, με βαθύτατη αγάπη προς 
το φιλανθρωπικό ίδρυμα, θα στηρίξει με κάθε τρόπο το 
έργο της αναστήλωσής του».

Βαρθολομαίος: Δοξολογούμε τον Θεό που δεν 
είχαμε θύματα
«Δοξολογούμε τον Θεό που δεν είχαμε θύματα» σημειώ-
νει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε δήλωσή 
του για την καταστροφική πυρκαγιά στο κτίριο του γηροκο-
μείου, που αποτελεί τμήμα των Φιλανθρωπικών Καταστη-
μάτων Βαλουκλή.
Κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο πλήγμα για την ομογένεια, ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τις αρμόδιες Αρχές 
όλους όσοι εθελοντικά βοήθησαν στη διάσωση των τρο-
φίμων και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και επισημαίνει: 
«Σημασία έχουν οι ανθρώπινες ζωές. Τα κτίρια, οι εγκατα-
στάσεις, τα υλικά πράγματα μπορούν να αποκατασταθούν. 
Αισθανόμεθα πόνο για ό,τι συνέβη, αλλά θα ξεπεράσουμε 
και αυτή την δοκιμασία».

«Ορισμένοι ήταν κατάκοιτοι 
κι είχε πολύ αέρα» δήλωσε ο 
διευθυντής του νοσοκομείου – 
Πώς έγινε  η απομάκρυνση των 
104 ασθενών και ηλικιωμένων 
από το κτήριο -σύμβολο με 
ιστορία 100 ετών
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Π
ριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης δέχτηκε στο Μέγα-
ρο Μαξίμου την κούπα του Ευ-
ρωμπάσκετ 2022 μαζί με τους 

Ιτούδη, Παπανικολάου και Λιόλιο. 
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας που είναι 
φίλος του μπάσκετ θα παρακολουθή-
σει φυσικά τη διοργάνωση που θα διε-
ξαχθεί σε τέσσερις χώρες στο διάστημα 
1-18 Σεπτεμβρίου με την Ελλάδα να είναι 
φαβορί για μετάλλιο. 
Λίγες ημέρες μετά από την επίσκεψη η 
FIBA «ανέβασε» βίντεο αφιέρωμα στην 

Ελλάδα εν όψει Eυρωμπάσκετ όπου 
φιλοξενούνται δηλώσεις του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. 
«Είμαι ενθουσιασμένος για την επερχό-
μενη διοργάνωση, νομίζω πως έχουμε 
μια καλή ομάδα και ο κόσμος είναι πολύ 
παθιασμένος για την εθνική μας ομάδα. 
Εμείς είχαμε εμπνευστεί από τον Γκάλη και 
τον Γιαννάκη, τώρα έχουμε τον Γιάννη που 
είναι παγκόσμιος πρεσβευτής του αθλή-
ματος, όμως το μπάσκετ είναι ομαδικό». 
ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού της 
Ελλάδας.

Μητσοτάκης: «Εμείς είχαμε 
εμπνευστεί από τον Γκάλη και τον 
Γιαννάκη, τώρα έχουμε τον Γιάννη» 

Η 29χρονη φιλόλογος φέρεται 
να έβαλε τέλος στη ζωή της 
γιατί δεν έβρισκε δουλειά - Είχε 
αυτοκτονήσει και η μητέρα της 
πριν από δύο χρόνια

Μ
ία νέα γυναίκα 29 ετών 
βρέθηκε το πρωί της Πέ-
μπτης (4/8) απαγχονισμέ-
νη μέσα στο σπίτι της σε 

περιοχή κοντά στις αρχές της οδού Εκ-
κλησιών, από αστυνομικούς που ειδο-
ποιήθηκαν από γείτονες.
Σύμφ ωνα  μ ε  τ ο  ρ ε π ο ρτ άζ  τ ου 
LamiaReport, η βαριά μυρωδιά που 
έβγαινε από το σπίτι της νεαρής γυναί-
κας, σε συνδυασμό με το ότι είχαν να 
τη δουν μέρες, κίνησε τις υποψίες ότι 
κάτι κακό είχε συμβεί και ειδοποίησαν 
την αστυνομία.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί 
του ΑΤ Λαμίας και της 
ΔΙΑΣ, που όταν μπή-
καν στο σπίτι βρέθηκαν 
μπροστά στο μακάβριο 
θέαμα. Η 29χρονη είχε 
δέσει βρόγχο ένα σχοινί 
και με αυτό έβαλε τέλος 
στη ζωή της.
Η ασ τυνομία, από τα 
πρώτα σ τοιχεία κάνει 
λόγο γ ια αυτοκ τον ία 
που πρέπει να είχε γίνει πριν από 4-5 
ημέρες καθώς η σορός είχε αρχίσει να 
αλλοιώνεται.
Την προανάκριση ανέ λαβε το ΑΤ 
Λαμίας.

Η 29χρονη Φιλόλογος φέρε-
ται να έβαλε τέλος στη ζωή 
της γιατί δεν έβρισκε δουλειά
Όπως όλα δείχνουν τα χτυπήματα της 
μοίρας στην οικογένειά της, σε συνδυ-
ασμό με τα οικονομικά προβλήματα 
από την ανεργία, φαίνεται ότι την οδή-
γησαν να βάλει τέλος στη ζωή της.
Σύμφ ωνα  μ ε  τ ο  ρ ε π ο ρτ άζ  τ ου 
LamiaRepor t ,  επρόκε ιτο γ ια μια 
κοπέλα που είχε έρθει με την οικο-
γένειά της σε ηλικία 5 ετών από την 
Αλβανία και είχε καταφέρει να σπου-
δάσει αφού ήταν πολύ καλή μαθή-
τρια και να πάρει πτυχίο Φιλολογίας. 
Ο πατέρας και η μητέρα της δούλεψαν 
σκληρά στην Ελλάδα για να μη λείψει 

τίποτα από τα δύο κορίτσια τους και 
κατάφεραν να τα μεγαλώσουν με αξιο-
πρέπεια και με αρχές.
Πριν από μερικά χρόνια όμως, ήρθε το 
πρώτο χτύπημα, όταν ξαφνικά έφυγε 
από το ζωή από παθολογικά αίτια, ο 
πατέρας της κοπέλας. Το χτύπημα της 
μοίρας βαρύ για όλους, μα περισσό-
τερο για τη μητέρα της οικογένειας, 
η οποία βρέθηκε τον Οκτώβριο του 
2020 πνιγμένη στο λιμάνι των Ραχών!
Το δεύτερο απανωτό χτύπημα της μοί-
ρας, τη συγκλόνισε, είχε μάθει όμως 
από μικρή να παλεύει για να ανταπε-
ξέρχεται στις δυσκολίες.

Προσπαθούσε να βρει δου-
λειά
Η άτυχη κοπέλα έκανε μαθήματα σε 
παιδάκια για τα προς το ζειν, ενώ για 
ένα διάστημα δούλεψε και στη Δομή 
Προσφύγων και Μετανασ τών σ τ ις 

Θερμοπύλες. Το πρό-
γραμμα όμως τελεί-
ωσ ε ,  η  καραν τ ίνα 
έκοψε τα μαθήματα 
και παρά τις φιλότι-
μες προσπάθειες δεν 
μπορούσε να βρε ι 
δουλειά.
Από όσους την γνώ-
ριζαν, το μόνο που 
ζητούσε ήταν δου-

λειά! Δεν ήθελε ούτε ελεημοσύνη, 
ούτε δανεικά, μόνο δουλειά! 
Έτσι και για εκείνη παρά τις φιλότι-
μες προσπάθειες δεν μπόρεσε να βρει 
κάπου να εργαστεί κι όταν οι ελπί-
δες τελείωσαν φέρεται ότ ι έφτασε 
στην απονενοημένη πράξη. Έδεσε ένα 
σχοινί στις σωλήνες από τα καλοριφέρ 
που περνούσαν από το δωμάτιο της 
και έβαλε τέλος στη ζωή της.
Δεν ενοχλούσε ποτέ κανέναν για αυτό 
η απουσία της άργησε να γίνει αντι-
ληπτή. Η μυρωδιά μόνο πρόδωσε το 
δράμα και οι γείτονες ειδοποίησαν την 
αστυνομία.
Σε λίγες ημέρες θα έκλεινε τα 29 της 
χρόνια…
Ωστόσο σε επικοινωνία που είχε το 
LamiaReport, με κον τ ινό της πρό-
σωπο, μας είπε ότι «δεν πιστεύει πως 
έκανε κακό στον εαυτό της γιατί δεν 
είχε δουλειά, αλλά γιατί είχε τα δικά 
της προσωπικά προβλήματα».

Λαμία: Το οικογενειακό δράμα πίσω από 
την αυτοκτονία της 29χρονης 
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Από την «Δημοκρατική Αλλαγή» το 1964, 45 χρόνια στον ΔΟΛ και το τέλος

Ο 
Σταύρος Ψυχάρης έφυγε από 
τη ζωή ήσυχα στον ύπνο του, 
τη νύχτα της Δευτέρας, ξημε-
ρώματα Τρίτης, σε μία παρά-

δοξη, αλλά μάλλον επιθυμητή αντίθεση 
σε σχέση με την ταραχώδη, θορυβώδη, ε-
ντυπωσιακή και δημιουργική πορεία που 
είχε στη ζωή του.
Υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς και 
πολυσυζητημένους εκδότες της μεταπολί-
τευσης, έχοντας συμβάλει αποφασιστικά 
στην ανάδειξη του Δημοσιογραφικού 
Οργανισμού Λαμπράκη σε έναν από τους 
πλέον σημαντικούς πυλώνες του σύγχρο-
νου ελληνικού τύπου, -όντας στην ηγετική 
του ομάδα και για μεγάλο διάστημα πρό-
εδρος και ιδιοκτήτης του-, από το 1984 
έως το 2017.
Ο Σταύρος Ψυχάρης γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1945 από αριστερή οικογέ-
νεια - ο πατέρας του ήταν στέλεχος του 
ΚΚΕ ενώ η μητέρα του ήταν αδερφή του 
Κώστα Λουλέ, ιστορικού στελέχους του 
Κομμουνιστικού Κόμματος.
Έχοντας ισχυρές διασυνδέσεις στην ΕΔΑ, 
άρχισε την δημοσιογραφική του καριέρα 
το 1964 στην αριστερή εφημερίδα 
«Δημοκρατική Αλλαγή» (ενώ ήταν γραμ-
μένος και στον Ελληνο-Σοβιετικό Σύνδε-
σμο), για να προσληφθεί κατά της διάρ-
κεια της δικτατορίας ως κοινοβουλευ-
τικός συντάκτης της εφημερίδας Έθνος. 
Στον ΔΟΛ μεταπήδησε το 1972, αρχικά 
ως ρεπόρτερ και στη συνέχεια ως πολιτι-
κός συντάκτης της εφημερίδας «Τα Νέα».
Με την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, 
ο Ψυχάρης αναβαθμίζεται και διαδραμα-
τίζει σημαντικό στο συγκρότημα. Είναι 
εκείνος άλλωστε που ενσαρκώνει καλύ-
τερο το πνεύμα της αλλαγής, τη στροφή 
της χώρας στην κεντροαριστερά (ή στον 
«σοσιαλισμό» του Ανδρέα Παπανδρέου) 
και διαθέτει τις καλύτερες «πηγές- άκρες» 
στο ανερχόμενο φάσμα πολιτικών στελε-
χών. Είναι δε και εκπρόσωπός της γενιάς 
που αναλαμβάνει τα ηνία της εξουσίας 
στη χώρα, ένας άνθρωπος που ξέρει να 
κινείται στους διαδρόμους της κυβέρνη-
σης.
Οι αλλαγές είναι ραγδαίες και οδηγούν 
στην θεαματική ανάδειξή του μέσα σε 
ελάχιστο χρόνο.

Ο τότε διευθυντής των Νέων, Γιάννης 
Καψής αποδέχεται την πρόταση του 
Ανδρέα Παπανδρέου να υπουργοποιη-
θεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο Λέων 
Καραπαναγιώτης, ο οποίος είχε τη διεύ-
θυνση του ΒΗΜΑΤΟΣ.
Σε μία κίνηση που αιφνιδίασε τους 
πάντες και ενώ μιλάμε για ένα παραδο-
σιακό εκδοτικό συγκρότημα με πανίσχυ-
ρες «φατρίες» και δαιδαλώδη επετη-
ρίδα, ο Χρήστος Λαμπράκης επιλέγει τον 
Οκτώβριο του 1983 τον 38χρονο Σταύρο 
Ψυχάρη για τη θέση του διευθυντή. Τον 
εμπιστεύεται απόλυτα και τον εντάσσει 
στον πιο στενό κύκλο των συνεργατών 
του, μέχρι και την τελευταία στιγμή που ο 

ιστορικός ιδιοκτήτης του ΔΟΛ φεύγει από 
τη ζωή το 2009.
Ο νεαρός τότε πολιτικός συντάκτης απο-
δεικνύεται χαλκέντερος και καταφέρνει 
μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει σημείο ανα-
φοράς και πόλος εξουσίας όχι μόνο μέσα 
στον ΔΟΛ ή στη «δημοκρατική παρά-
ταξη», της οποίας το «συγκρότημα» ήταν 
κύριος εκφραστής στο χώρο του τύπου, 
αλλά και σε όλο το πολιτικό σκηνικό.
Διατηρεί προνομιακές σχέσεις με τον 
Κώστα Σημίτη και το εκσυχρονιστικό 
μπλοκ και στη μάχη διαδοχής του Ανδρέα 
το 1996, βάζει τη σφραγίδα του, με μία 
αμφιλεγόμενη συνέντευξη, μα κυρίως 
φωτογράφηση του Άκη Τσοχατζόπουλου, 
που μάλλον εξέθετε παρά πρόβαλε θετικά 
τον τότε βασικό αντίπαλο του μετέπειτα 
πρωθυπουργού και αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
Ωστόσο οι σχέσεις του με τον Κώστα 
Σημίτη και το ΠΑΣΟΚ δεν τον εμπόδι-
σαν να έχει δεσμούς και τη ΝΔ. Αν και 
δεν υπήρξε πολέμιος της κυβέρνησης 
Κώστα Καραμανλή, χρειάστηκε να «αντέ-
ξει» και να «προσπεράσει» τον κάβο με 

τις κινήσεις του τότε πρωθυπουργού περί 
του «βασικού μετόχου», που προκάλε-
σαν τριγμούς σε παραδοσιακά συγκρο-
τήματα.
Το 2007 υπήρξε σημείο καμπής για το 
Συγκρότημα και πρωτίστως τον Σταύρο 
Ψυχάρη, αφού το ΒΗΜΑ με την καθοδή-
γησή του παίρνει ανοιχτά θέση εναντίον 
του Γιώργου Παπανδρέου στη μάχη της 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Η σύγκρουσή του 
έκτοτε με τον Γιώργο Παπανδρέου είναι 
ακατάπαυστη, με τον τελευταίο να ανα-
φέρεται ακόμα και χρόνια αργότερα με 
κάθε ευκαιρία σε «εκδοτικά συγκροτή-
ματα που θέλουν να ελέγξουν την πολι-
τική ζωή του τόπου».
Ίσως δεν είναι άσχετη αυτή η ρήξη με 
το ότι στη συνέχεια ο γιος του Σταύρου 
Ψυχάρη, Ανδρέας πολιτεύεται με τη ΝΔ 
και εκλέγεται το 2012 (και μέχρι το 2014) 
βουλευτής της.
Αν και γενικά ο  ΔΟΛ δεν πολέμησε την 
επιλογή των κυβερνήσεων 2009-2014 
για τα μνημόνια, αυτό δεν εμπόδισε τον 
Σταύρο Ψυχάρη να δει τις κοινωνικές 
διεργασίες της ταραγμένης εκείνης περιό-
δου και να στήσει γέφυρες με τον ΣΥΡΙΖΑ 
και τον Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον το 
ΒΗΜΑ επιλέγει μία στάση θετικής αναμο-
νής για την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξου-
σία το 2015 και αφού έχουν προηγηθεί 
προσωπικές επαφές του Ψυχάρη με τον 
Αλέξη Τσίπρα, όπως αποτυπώθηκαν με 
έξοχο τρόπο σε ρεπορτάζ, όπως εκείνο 
για τη «γάτα των Ιμαλάϊων». Η σχέση του 
πάντως με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν φτιάχτηκε ποτέ και το 2016 κλήθηκε 
να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή 
της Βουλής για τα δάνεια του ΔΟΛ.
Η αδυναμία του ΔΟΛ να ανταπεξέλ-
θει στις υποχρεώσεις είναι καθοριστική 
για τη μετέπειτα τύχη του, καθώς τελικά 
πέρασε στα χέρια των τραπεζών, πριν 
αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης το 2017, 
μέσω του πλειστηριασμού, να τον διατη-
ρήσει και να συνεχίσει την πορεία του. Ο 
Σταύρος Ψυχάρης, χάνει, κατά την κορύ-
φωση της κρίσης από τα μέσα της περα-
σμένης δεκαετίας σε πλειστηριασμούς 
μία σειρά από ακίνητα που είχε στην 
κατοχή του, μεταξύ αυτών και μία υπερ-
πολυτελή βίλα στο Πόρτο Χέλι.

Σταύρος Ψυχάρης: Ο δημοσιογράφος, ο 
εκδότης, ο πανίσχυρος παράγων

Απέβαλαν τη Ζωή 
Κωνσταντοπούλου από 
γαλλικό δικαστήριο 

Από χθες στο Εφετείο των Παρισίων 
εκδικάζεται η υπόθεση του «Mr. Bitcoin»

Α
πρόσμενη εξέλιξη είχε η δίκη του Αλεξά-
ντερ Βίνικ – Mr. Bitcoin όπως αναφέρεται 
συνήθως – στο Εφετείο των Παρισίων.  
Το δικαστήριο απέβαλε από την αίθου-

σα την Ζωή Κωνσταντοπούλου από την αίθουσα 
και λόγω της άρνησή της να φύγει, οι δικαστές άλ-
λαξαν αίθουσα για να συνεχίσουν την εκδίκαση της 
υπόθεσης!
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η συνήγορός του Ζωή 
Κωνσταντοπούλου, το Δικαστήριο τη διέταξε να 
βγει από την αίθουσα όπου γινόταν η δίκη και όταν 
ή ίδια αρνήθηκε επιχείρησαν να την συλλάβουν 
τρεις αστυνομικοί!
«Τελικά δεν έγινε η σύλληψη αλλά το δικαστήριο 
άλλαξε αίθουσα και τώρα δεν μου επιτρέπουν την 
είσοδο» ανέφερε η ίδια σε βίντεο που ανήρτησε 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζοντας 
ότι όσα συμβαίνουν στο γαλλικό δικαστήριο είναι 
κυριολεκτικά αδιανόητα και πρωτοφανή.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν παρέλειψε στο βίντεο 
να αφήσει αιχμές για τους κ.κ. Μητσοτάκη, Τσιάρα 
και Μακρόν υποστηρίζοντας ότι ο Αλεξάντερ Βίνικ 
βρίσκεται στο στόχαστρο τριών κυβερνήσεων και 
οι συγκεκριμένες διαδικασίες ακολουθούνται για 
να επιτύχουν την παράνομη δίωξή του.
Όπως είναι γνωστό , το Συμβούλιο Εφετών σ το 
Παρίσι αναμένεται να κρίνει ποια διαδικασία θα 
ακολουθηθεί και εάν ο 43χρονος Ρώσος πολίτης 
θα σταλεί από τη Γαλλία πίσω στην Ελλάδα για να 
εκδοθεί εκ νέου από τη χώρα μας στις ΗΠΑ.
Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, με απόφαση του υπουρ-
γού Δικαιοσύνης Κώστα Τσ ιάρα, διατάχθηκε η 
παράδοση του Βίνικ στη Γαλλία βάσει ευρωπαϊ-
κού εντάλματος σύλληψης και ορίσθηκε ότι μετά 
την περάτωση της ποινικής δίκης και την έκτιση 
της όποιας ποινής, θα έπρεπε να επιστραφεί στην 
Ελλάδα για να εκδοθεί έπειτα στις ΗΠΑ.
Η συνήγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε 
χθες λόγο γ ια ένα πολυετές «δικαστικό, διπλω-
ματικό, διακυβερνητικό και ανθρωπιστικό σκάν-
δαλο», σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις εξελί-
ξεις στην υπόθεση Βίνικ.
Σύμφωνα με το αμερικανικό αίτημα έκδοσης, ο 
Βίνικ φέρεται να ήταν διαχειριστής πλατφόρμας 
ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων  και οι ΗΠΑ τον 
κατηγορούν για ξέπλυμα 4 δισ. δολαρίων. Ο ίδιος 
υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι αθώος και 
ότι ουδέποτε υπήρξε διαχειριστής ή ιδρυτής του 
συγκεκριμένου ανταλλακτηρίου.
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Μ
ετά τις σοβαρές καταγγελίες για βι-
αιοπραγία του Θέμη Αδαμαντίδη 
προς τη σύντροφό του, Βαρβάρα 
Κίρκη, η υπόθεση φαίνεται πως 

οδεύει προς το τέλος της.
Σε επικοινωνία που είχε το protothema.gr με 
τον δικηγόρο της κυρίας Κίρκη, Απόστολο 
Λύτρα, ανέφερε πως δόθηκαν αμοιβαίες εξη-
γήσεις, ο τραγουδιστής ζήτησε συγγνώμη και 
θα δώσουν μία ακόμη ευκαιρία στη σχέση τους. 

Tι είχε καταθέσει η Βαρβάρα Κίρκη
«Είμαι σύντροφος του Αδαμαντίδη Θεμιστοκλή 
και μένουμε μαζί στη Γλυφάδα εδώ και περί-
που ένα χρόνο. Στις 1:30 ώρα τις 30 Ιουνίου 
2022 βρισκόμασταν και οι δύο στο play ΟΠΑΠ 
στην Άνω Γλυφάδα στην οδό Γούναρη. Εγώ βρι-
σκόμουν εξωτερικά του καταστήματος μέσα 
στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας, του ανωτέρω, το 
οποίο ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω από το 
κατάστημα. Ο ανωτέρω βρισκόταν μέσα στο 
κατάστημα και έπαιζε τυχερά παιχνίδια. Εγώ για 
περίπου 2 ώρες ήμουν στο αυτοκίνητο μόνη 
μου και τον περίμενα.
Κάποια στιγμή γύρω στις 1:30, βγήκα από το 
αυτοκίνητο, βρισκόμουν ακριβώς απέξω, 
μίλησα στο κινητό μου 
τηλέφωνο στην εφαρμογή 
messenger. Εκείνος μόλις με 
είδε να μιλάω στο τηλέφωνο, 
βγήκε έξω αγριεμένος και μου 
άσκησε σωματική και λεκτική 
βία. Συγκεκριμένα με τράβηξε 
από τα μαλλιά, με χαστούκισε 
στο πρόσωπο και με κλώ-
τσησε, δυνατά στο γοφό μου. 
Ταυτόχρονα με απείλησε με τη φράση «καρ…., 
πουτ..., ξεκ..., γαμ…., με ξεφτιλίζεις, θα σε σκο-
τώσω». Με κατηγορούσε επίσης ότι φλερτάρω 
με τον ταξιτζή απέναντι, κάτι το οποίο είναι από-
λυτα ψευδές.
Ανέκαθεν είχε παθολογική ζήλεια προς το 
πρόσωπό μου και μου φέρεται άσχημα συνέ-
χεια. Έχει ασκήσει πολλές φορές στο παρελ-
θόν σωματική βία σε βάρος μου. Με σπρώχνει 
συνέχεια με βία, με χτυπάει με τα χέρια του με 
μπουνιές στα μπράτσα μου, με χαστουκίζει και 
μου πετάει αντικείμενα με συχνότητα περίπου 
κάθε δεύτερη μέρα.
Μία φορά μου πέταξε αναπτήρα μέσα στο 
στόμα μου όταν ήμασταν στο καμαρίνι του 
στην Πάτρα ενώπιον των συνεργατών του. Σχε-
δόν καθημερινά με εξυβρίζει, με τις φράσεις 
«καρ...., πουτ...» και όταν είμαστε μόνοι μας 

αλλά και δημοσίως μέσα στο μαγαζί που τρα-
γουδάει. Αρκετές φορές στο παρελθόν με έχει 
κλωτσήσει σε δημόσιο χώρο».
Παράλληλα, η Βαρβάρα Κίρκη ανέφερε πως 
«με είχε σαπίσει στο ξύλο. Με μια συγγνώμη 
του γύριζα και πάλι στην αγκαλιά του και μετά 
ξανά και ξανά τα ίδια. Έχουμε έναν χρόνο σχέση, 
δεν είμαι πρώην σχέση του και υπέμεινα πολλά, 
όλο αυτό το διάστημα. Πονάει η ψυχή μου... 
Προχτές ξεχείλισε το ποτήρι... Υπάρχει βίντεο 
που με χτυπάει και θα δικαιωθώ. Είναι όλα 
αλήθεια, όσα έχω καταθέσει στην αστυνομία. 
Υπάρχουν μάρτυρες και βίντεο. Θέλω να ευχα-
ριστήσω τον διοικητή του Α.Τ. Αλίμου που από 
την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό μου και 
μετά τη μήνυση που κατέθεσα, συνελήφθη ο 
Θέμης. Πονάει η ψυχή μου, ειλικρινά».
Ο γνωστός τραγουδιστής αρνήθηκε από την 
πρώτη στιγμή τις κατηγορίες και δια του δικη-
γόρου του Αλέξη Κούγια, υποστήριξε πως εκεί-
νος είναι το θύμα και πως η σύντροφος του, του 
έκανε μήνυση για να τον εκβιάσει. Μάλιστα ο 
τραγουδιστής διέψευσε ότι υπήρχε βίντεο στο 
οποίο καταγράφεται ξυλοδαρμός, όπως είχε 
ισχυριστεί η καταγγέλλουσα.
«Δεν είναι άνθρωπος να οδηγήσει τη σύντροφό 

του στα δικαστήρια. Ο κ. 
Αδαμαντίδης είναι άντρας 
στην κυριολεξία. Ακόμη 
και αν έπεσε θύμα κλο-
πής, όπως έχει πέσει 
και στο παρελθόν από 
τη συγκεκριμένη κυρία, 
δεν θα πήγαινε ποτέ στην 
αστυνομία ή να έρθει 
στον Αλέξη Κούγια για 

να κάνει μήνυση. Έχει μάθει να δίνει στη ζωή 
του, είναι δοτικός», είπε μιλώντας στον τηλε-
οπτικό σταθμό Mega ο δικηγόρος του κατη-
γορούμενου τραγουδιστή Αλέξης Κούγιας, ο 
οποίος δήλωσε ακόμη τα εξής: «Μια πρώην 
σύντροφός του, με την οποία έχει διακόψει τη 
σχέση του τις προηγούμενες μέρες, γνωρίζο-
ντας ότι σήμερα το βράδυ έχει συναυλία, με 
σκοπό να τον εκβιάσει, του έκανε μια ανυπό-
στατη μήνυση, με αποτέλεσμα ο κ. Αδαμαντί-
δης να συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου. Εις 
βάρος της συγκεκριμένης κυρίας ο κ. Αδαμαντί-
δης υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταμήνυση, 
συκοφαντική δυσφήμηση, αλλά και για αυτο-
δικία, αφού αυτή δεν του έδινε τα κλειδιά του 
σπιτιού του και χρησιμοποιώντας τα του έκλεψε 
7.000 ευρώ και γι’ αυτό τον λόγο της υπεβλήθη 
μήνυση και για κλοπή».

επικαιρότητα

Θέμης Αδαμαντίδης και Βαρβάρα 
Κίρκη ξανά μαζί μετά τις κατηγορίες 
για ξυλοδαρμό 

Συγκλονίζει βενζινοπώλης στη 
Βέροια: «30-40 άτομα με έβλεπαν 
να παλεύω με τους ληστές και 
κανείς δεν ήρθε»

Σύμφωνα με τον 63χρονο, δύο 
δράστες τον πλησίασαν και 
ασκώντας σωματική βία, του 
πήραν το τσαντάκι ώμου που 
περιείχε τα μετρητά – Σε πλήρη 
εξέλιξη οι έρευνες για τον 
εντοπισμό των δραστών

Τ
ο σκηνικό ληστείας το έβλεπαν 
εκείνη τη στιγμή 30 με 40 άτο-
μα, εν τούτοις, κανείς δεν πήγε 
να τον βοηθήσει: «Αυτή είναι 

η κατάντια της κοινωνίας μας», είπε 
χαρακτηριστικά.
Σοκαριστική είναι η περιγραφή 63χρο-
νου ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυ-
σίμων που έπεσε θύμα ληστείας μέρα 
μεσημέρι έξω από το κατάστημα τρά-
πεζας στη Βέροια.
Οι δράστες κατάφεραν να του αρπά-
ξουν το ποσό των 19.000 ευρώ και να 
εξαφανιστούν.
Όπως λέει ο ίδιος στη verianet.gr, 
στην αρχή του επιτέθηκε ένα άτομο, 
που αρχικά τον γρονθοκόπησε με 
σκοπό να του κλέψει την τσάντα με τα 

χρήματα. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε 
και έτσι βγήκε από το αυτοκίνητο ένας 
δεύτερος κακοποιός, για να «τελειώ-
σει» τη δουλειά.
Ακολούθησε πάλη για μερικά λεπτά, 
καθώς οι δράστες αδυνατούσαν να 
του αποσπάσουν την τσάντα, που 
περιείχε το ποσό. Στο τέλος, μάλι-
στα, δεν δίστασαν να τον σύρουν για 
αρκετά μέτρα με το αυτοκίνητο, στην 
προσπάθειά τους να διαφύγουν μαζί 
με τα χρήματα.
Όπως αναφέρει ο 63χρονος άνδρας 
που δέχθηκε την επίθεση, η «μάχη» 
έγινε στο κέντρο της πόλης και μάλι-
στα υπό τα βλέμματα παρισταμένων 
αλλά και διερχομένων, κανένας από 
τους οποίους όμως δεν έκανε κάτι για 
να τον βοηθήσει, αλλά παρακολου-
θούσαν σαστισμένοι το περιστατικό, 
πολλοί ακόμη και μέσα από τα αυτο-
κίνητά τους.
Ο 63χρονος δέχθηκε άγρια χτυπήματα 
από τους ληστές και υπέστη εκδορές 
στα χέρια και τα πόδια, ενώ οι αστυ-
νομικές έρευνες για τον εντοπισμό των 
δραστών είναι σε πλήρη εξέλιξη.
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Σ
το ρεπορτάζ της New York Post ανα-
φέρεται ότι το ζευγάρι από το Τορό-
ντο του Καναδά βρισκόταν στη Μύκο-
νο στις αρχές Μαϊου για το ταξίδι του 

μέλιτος.
Η Lindsay Breen και ο σύζυγός της Alex, 30 
ετών, έμειναν σοκαρισμένοι από τον εξωφρε-
νικό λογαριασμό στο DK Oyster στη Μύκονο, 
καθώς τους ζητήθηκε να πληρώσουν 570 
δολάρια για ένα πιάτο στρείδια, αναφέρεται 
χαρακτηριστικά.
Το ζευγάρι εξερευνούσε τη Χώρα του νησιού, 
όταν αποφάσισαν να πάνε σε ένα από τα 
τοπικά εστιατόρια να πιουν ένα κοκτέιλ και να 
τσιμπήσουν κάτι.
«Πήγαμε στο oyster bar για να φάμε και για ένα 
ποτό», εξήγησε η Lindsay.
«Ο σερβιτόρος είπε αμέσως ‘’θέλεις στρείδια;’’. 
Φαινόταν πολύ αλαζόνας. Είπαμε ναι και εκεί-
νος είπε ‘’μια ντουζίνα;’’. Έτσι είπαμε ναι γιατί 
μια ντουζίνα είναι μια τυπική παραγγελία».
«Ο σύζυγός μου παρήγγειλε μια μπύρα και 
ζήτησα ένα μενού κοκτέιλ και επέστρεψε με 
την μπύρα, αλλά έπρεπε να ζητήσω ξανά ένα 
μενού κοκτέιλ και άρχισε να λέει για διάφορα 
είδη αλκοόλ που είχε, βότκα, τζιν, αλλά επέ-
μενα και ζήτησα το μενού».
Ο υπάλληλος του εστιατορίου συνέχισε να 
δυσκολεύει τη Lindsay και δεν της έφερνε τον 
κατάλογο. «Δεν ήξερα πώς ήταν τόσο δύσκολο 
να δω τι είχαν», είπε.
Ο σερβιτόρος έφερε τελικά στο ζευγάρι «αυτό 
που θεωρούν το μενού του κοκτέιλ τους», το 
οποίο ήταν απλώς «ένα πλαστικοποιημένο κομ-
μάτι χαρτιού με τους τύπους αλκοόλ που ανα-
φέρονταν, αλλά δεν είχε την μάρκα ή τα ποτά».
Η Lindsay τελικά ενέδωσε και παρήγγειλε ένα 
Aperol spritz «επειδή σαφώς δεν είχαν ένα 
μενού που ήθελαν να μου δώσουν».
«Ο σερβιτόρος επέστρεψε με κάτι... κωμικά 
μεγάλα ποτά, οπότε σκεφτήκαμε ότι είναι 
αστείο που κάνει το μπαρ γιατί δεν ζητήσαμε 
ένα πολύ μεγάλο κοκτέιλ», θυμήθηκε.
«Στεκόταν πολύ γύρω από το τραπέζι όλη την 
ώρα σχεδόν. Ήταν πάντα τριγύρω», είπε για 
τον σερβιτόρο στο εστιατόριο.
«Όταν τελειώσαμε τα στρείδια, προσπα-
θούσε να μας πείσει να παραγγείλουμε πόδια 
καβουριών και ευτυχώς που δεν το κάναμε. 
Είπε ‘’ξέρεις τι θα πήγαινε πολύ ωραία με αυτά 
τα στρείδια; Πόδια καβουριού. Να σας φέρω 
λίγο;’’ και είπαμε όχι. Θέλαμε απλώς ένα γρή-
γορο σνακ και ένα ποτό».
«Ο τύπος επέστρεψε με ένα τεράστιο καρο-
τσάκι με επιδόρπια και λέει, «Λοιπόν, φυσικά, 
έχουμε κέικ σήμερα» και αρχίζει να βάζει διά-

φορα επιδόρπια στο τραπέζι μας. Είπαμε ότι 
δεν τα θέλουμε και άρχισε να προσβάλλεται. 
Καθώς αρνούμασταν αυτό που προσπαθούσε 
να μας δώσει, γινόταν όλο και πιο απογοητευ-
μένος».
Αφού τελείωσαν το σνακ και τα «κωμικά 
μεγάλα ποτά», το ζευγάρι ήταν έτοιμο να πλη-
ρώσει και να συνεχίσει τη μέρα του.
«Όταν ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, πήγα 
στην τουαλέτα και έβαλαν τον σύζυγό μου να 
πάει σε ένα πίσω δωμάτιο για να πληρώσει» 
λέει η Lindsey.
«Του έδωσαν τον λογαριασμό που ήταν πάνω 
από 400 ευρώ. Ήταν σοκαρισμένος και ζήτησε 
να δει τον αναλυτικό λογαριασμό. Είχαν μια 
οθόνη υπολογιστή που την γύρισαν για να δει 
και ήταν όλα στα ελληνικά, αλλά δεν μιλάμε 
ελληνικά».
Αν και ήταν εντελώς σοκαρισμένος από τον 
μεγάλο λογαριασμό, ο Άλεξ πλήρωσε χωρίς 
κανένα πρόβλημα αφού αισθάνθηκε μια 
«περίεργη ατμόσφαιρα» και «δεν ήθελε να 
βρεθεί σε άσχημη θέση».
«Σίγουρα ένιωθε εκφοβισμένος και είναι ο 
πιο φιλικός τύπος, οπότε ακόμα κι αν ο λογα-
ριασμός ήταν διπλός, πιθανότατα θα τον είχε 
πληρώσει για να αποφύγει οποιοδήποτε πρό-
βλημα», παραδέχτηκε η Lindsay.
«Ήταν αρκετά τρελό. Εκ των υστέρων χαίρομαι 
που δεν προκαλέσαμε καυγά ή αρνηθήκαμε 
να πληρώσουμε επειδή θα μπορούσε να είχε 
καταλήξει χειρότερα για εμάς. Ξέρουν ότι όταν 
είσαι κάπου τουρίστας, το εκμεταλλεύονται».
«Είναι τόσο τρελό να πληρώνεις τόσα πολλά 
λεφτά για ένα σνακ», επέμεινε η Λίντσεϊ. «Ήμα-
σταν πραγματικά σοκαρισμένοι, ειδικά επειδή 
είχαμε μερικά πολύ ωραία γεύματα στην 
Ιταλία και είμαστε πρόθυμοι να ξοδέψουμε 
όταν είναι δικαιολογημένο, αλλά δεν πήραμε 
πολλά».
Παρά το σοκ, το ζευγάρι ήταν απλά ικανοποι-
ημένο που κατάφερε να πληρώσει τον λογα-
ριασμό και να χρεώσει τα υπόλοιπα έξοδά του 
στην πιστωτική του κάρτα.
«Μπορώ να φανταστώ πώς θα κατέληγε 
κάποιος που δεν θα είχε χρήματα να πληρώσει 
τον λογαριασμό. Δεν είναι ο ιδανικός τρόπος να 
ξοδέψουμε τα χρήματά μας, αλλά είμαστε τυχε-
ροί που μπορούσαμε να πληρώσουμε», είπε.
«Δίπλα, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος είπε ότι 
λυπόταν πολύ που άκουσε ότι πήγαμε», είπε 
η Λίντσεϊ. «Είπε ότι προειδοποιεί όλους όσοι 
μπαίνουν στο κατάστημα να μείνουν μακριά 
από εκεί και πως το συγκεκριμένο μαγαζί δεν 
αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα και την προ-
σωπικότητα των Ελλήνων».

Μύκονος: Ζευγάρι Καναδών πλήρωσε 
$570 για 12 στρείδια στο εστιατόριο 
με τα «χρυσά καβουροπόδαρα» 

Γιώργος Παπανδρέου: Τέλος από την 
προεδρία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς 
- Δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα 

Ο 
Γιώργος Παπανδρέου δεν θα 
θέσει υποψηφιότητα για μία 
νέα θητεία στην προεδρία της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όπως 

αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του. 
Πιο συγκεκριμένα από το γραφείο του 
πρώην πρωθυπουργού, βουλευτή Αχα-
ΐας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και 
προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, 
Γιώργου Α. Παπανδρέου, με αφορμή πρό-
σφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται 
στη Σοσιαλιστική Διεθνή, εκδόθηκε η 
ακόλουθη ανακοίνωση:
«Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο μακροβι-
ότερος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διε-
θνούς, καθώς ηγείται της Οργάνωσης από 
το 2006, δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιό-
τητα για τη θέση του προέδρου της Σοσι-
αλιστικής Διεθνούς, σεβόμενος τις δια-
τάξεις του Καταστατικού της Οργάνωσης 
που ο ίδιος εισηγήθηκε και αποφασίστη-
καν στο Συνέδριο που έγινε στη Νότιο 
Αφρική το 2012 και προβλέπουν συγκε-
κριμένο αριθμό θητειών και ειδικότερα, 
δύο θητείες.
Την απόφασή του αυτή, γνωστοποίησε 
στο τελευταίο Συμβούλιο της Οργάνω-
σης που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη 
στις αρχές Ιουλίου και άνοιξε τη διαδικα-
σία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για 
τις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού 
Γραμματέα
Παράλληλα, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, 
εργάζεται με μέλη του προεδρείου για το 
πλαίσιο με το οποίο θα οδηγηθεί η Σοσια-

λιστική Διεθνής σε ένα μέλλον που χαρα-
κτηρίζεται από μείζονες προκλήσεις σε 
όλα τα επίπεδα και καθιστά περισσό-
τερο αναγκαίες από ποτέ τις σοσιαλιστι-
κές αρχές και αξίες», καταλήγει η ανακοί-
νωση του γραφείου του πρώην πρωθυ-
πουργού.

Απαγόρευση αμβλώσεων: «Τα 
δικαιώματα των γυναικών δεν 
είναι δεδομένα»
Θέση απέναντι στην απόφαση του Ανώτα-
του Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απαγορεύ-
σει τις αμβλώσεις πήρε  ο  πρώην πρω-
θυπουργός, κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, 
χαρακτηρίζοντάς την ως μία «τραγική εξέ-
λιξη» για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όπως σημείωσε ο ίδιος, πρόκειται για μία 
απόφαση που καταπατά τα δικαιώματα 
των γυναικών και θέτει υπό αμφισβήτηση 
τους αγώνες τους  σε παγκόσμια κλίμακα 
διεκδικώντας το δικαίωμά τους στην ελευ-
θερία. «Δείχνει ότι τα δικαιώματα που 
έχει κερδίσει μετά από χρόνια αγώνων 
το γυναικείο κίνημα δεν είναι δεδομένα» 
τόνισε ο κ. Παπανδρέου.
Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι 
η συγκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να 
αποτελέσει αφορμή για νέους αγώνες 
του γυναικείου κινήματος παγκοσμίως 
προκειμένου να μην επιτρέψουν οι ίδιες 
να αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον του 
εμβρύου που κυοφορούν οι ίδιες. Και 
εξηγεί ότι αυτές οι κινητοποιήσεις θα είναι 
«αγώνες για την ελευθερία όλων μας».
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καναδάς

Οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα 
ξεκινήσουν την εκπαίδευση Ουκρανών 
στρατιωτών σε τρίτη χώρα

Η 
υπουργός Άμυνας Ανίτα Ανάντ 
αναμένεται να ανακοινώσει ότι 
οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις 
θα ξεκινήσουν την εκπαίδευση 

Ουκρανών στρατιωτών σε τρίτη χώρα.
Η κίνηση έρχεται σχεδόν έξι μήνες αφό-
του ο Καναδάς ανέστειλε την προηγού-
μενη εκπαιδευτική του αποστολή στην 
Ουκρανία λίγες εβδομάδες πριν εισβά-
λουν οι ρωσικές δυνάμεις στη χώρα.
Επίσης, ακολουθεί την επιστροφή την 
Κυριακή 150 Καναδών στρατιωτών που 
αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στην 
Πολωνία τον Απρίλιο για να βοηθήσουν 
με μια πλημμύρα Ουκρανών προσφύγων 
που ρέουν πάνω από τα σύνορα.
Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματού-
χος, στον οποίο δόθηκε ανωνυμία για να 
συζητήσει θέματα που δεν έχουν ακόμη 
δημοσιοποιηθεί, λέει στον Canadian 
Press ότι η νέα αποστολή θα περιλαμ-

βάνει σημαντικό αριθμό στρατευμάτων 
και θα βασίζεται στη στρατιωτική βοή-
θεια που έχει ήδη δώσει ο Καναδάς στην 
Ουκρανία. Αυτό περιλαμβάνει εκπαί-
δευση των ουκρανικών δυνάμεων σχε-
τικά με τον τρόπο χρήσης των τεσσάρων 
οβίδων M777 που δώρισε ο Καναδάς 
νωρίτερα αυτό το έτος, καθώς και βοή-
θεια στον κυβερνοχώρο μέσω της υπη-
ρεσίας ηλεκτρονικών κατασκοπείων του 
Καναδά, του Communications Security 
Establishment.
Ο Καναδάς ξεκίνησε για πρώτη φορά 
μια αποστολή, μαζί με τη Βρετανία και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να βοηθήσει 
στην εκπαίδευση του ουκρανικού στρα-
τού, αφού η Μόσχα διέταξε την προ-
σάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας 
το 2014 και άρχισε να υποστηρίζει τους 
φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατο-
λική Ουκρανία.

Ο Καναδάς καλεί την Κίνα σε 
αποκλιμάκωση της έντασης

Ο 
Καναδάς ανησυχεί ιδιαίτερα 
για τις αυξημένες εντάσεις μετά 
την επίσκεψη της προέδρου της 
Βουλής των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι 

στην Ταϊβάν αυτή την εβδομάδα, δήλωσε 
σήμερα Τετάρτη η υπουργός Εξωτερικών 
της χώρας, Μέλανι Τζολί, καλώντας την Κί-
να να αποκλιμακώσει.
«Οι βουλευτές πραγματοποιούν επισκέ-
ψεις σε όλο τον κόσμο και σαφώς η επί-

σκεψη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
δικαιολογία για να αυξηθούν οι εντάσεις 
ή ως πρόσχημα», τόνισε η Τζολί, μιλώντας 
μαζί με τη Γερμανίδα ομόλογό της Αννα-
λένα Μπάερμποκ, σε δημοσιογράφους 
στο Μόντρεαλ.
«Καλούμε την Κίνα να αποκλιμακώσει, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο να αυξη-
θούν οι εντάσεις, αλλά και να αποσταθε-
ροποιηθεί η περιοχή», είπε η Τζολί.

`
Ο αριθμός των πυρκαγιών αυξάνεται, 
αλλά ο ψυχρός καιρός προσφέρει 
στους πυροσβέστες μια ανάσα

Τριντό για Αϊμάν αλ Ζαουάχρι: Ο 
θάνατός του κάνει τον κόσμο πιο 
ασφαλή

Σ
τον θάνατο του Αϊμάν αλ Ζαου-
άχρι αναφέρθηκε ο ο πρωθυ-
πουργός του Καναδά Τζαστιν 
Τριντό. 

«Ο θάνατος του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι 
αποτελεί ένα βήμα προς το να γίνει ο 
κόσμος πιο ασφαλής», έκρινε ο κανα-
δός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
μέσω Twitter μετά την ανακοίνωση 
του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάι-

ντεν πως ο ηγέτης της Αλ Κάιντα σκο-
τώθηκε σε αμερικανικό αεροπορικό 
πλήγμα στην Καμπούλ.
«Ο Καναδάς θα συνεχίσει να εργάζεται με 
τους εταίρους του σε παγκόσμια κλίμακα 
για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών 
απειλών, την προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας και για να είναι ο κόσμος εδώ 
και σε όλο τον κόσμο ασφαλής», πρόσθεσε 
ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Η 
BC Wildfire Service αναφέρει ό-
τι υπήρξαν πέντε πυρκαγιές που 
είτε απειλούσαν τη δημόσια α-
σφάλεια είτε ήταν ιδιαίτερα ορα-

τές στην επαρχία, από δύο μόλις μια μέρα 
νωρίτερα.
Οι φλόγες που αναγνωρίστηκαν πρόσφατα 
ως «πυρκαγιές» περιλαμβάνουν μια πυρ-
καγιά σχεδόν εννέα τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων βορειοδυτικά του Cache Creek στο 
Kamloops Fire Centre, μια άλλη που κάηκε 
περίπου δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά του Kamloops και μια τρίτη 
στο Southeast Fire Center που καλύπτει 15 
τετραγωνικά χιλιόμετρα μεταξύ Κάσλο και 
Νέο Ντένβερ.
Αναρτήθηκαν ειδοποιήσεις εκκένωσης για 
τη φωτιά βορειοδυτικά του Kamloops, την 
πυρκαγιά έξω από το Kaslo και για μία από 
τις υπόλοιπες δύο πυρκαγιές, τη φωτιά 37 
τετραγωνικών χιλιομέτρων κοντά στην κοι-

λάδα Stein δυτικά του Lytton.
Οι εντολές εκκένωσης και οι προειδοποιή-
σεις παραμένουν αναρτημένες για την πυρ-
καγιά έκτασης περίπου 28 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πέντικτον.
Οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής λένε 
ότι η πυρκαγιά, που αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά την περασμένη Παρασκευή, έδειξε 
«καμία σημαντική ανάπτυξη» κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας και τα συνεργεία εργάζονται 
γρήγορα για να εκμεταλλευτούν τον ψυχρό-
τερο καιρό αυτή την εβδομάδα καθώς  προ-
βλέπονται θερμοκρασίες στους 30 βαθ-
μούς να επιστρέψουν αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο.
Η υπηρεσία πυρκαγιάς αναφέρει ότι υπάρ-
χουν 88 ενεργές πυρκαγιές στην επαρχία 
και σχεδόν τα τρία τέταρτα έχουν προκλη-
θεί από κεραυνό, ενώ λίγο λιγότερο από 
το 8% συνδέονται με ανθρώπινη δραστη-
ριότητα.
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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
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•  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
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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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Ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ 
Φορντ είπε ότι κάνει ό,τι περνά από 
το χέρι του για να προσθέσει περισ-
σότερους εργαζομένους στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης στο σύστημα, αλ-
λά ανέφερε ότι αυτό δεν θα περιλαμβάνει την 
κατάργηση της νομοθεσίας περί περιορισμού 
των μισθών ή την αύξηση του μπόνους διατή-
ρησης για τους νοσηλευτές.
Ο Ford δεν έχει πραγματοποιήσει συνέντευξη 
Τύπου στο Οντάριο από τα τέλη Ιουνίου και 
έλαβε ερωτήσεις για πρώτη φορά την Τετάρτη 
σχετικά με τη νοσοκομειακή κρίση που οδή-
γησε πολλά δωμάτια έκτακτης ανάγκης να κλεί-
νουν για ώρες ή και μέρες κάθε φορά λόγω ελλείψεων προσωπικού.
Ο Πρωθυπουργός έμεινε σε μεγάλο βαθμό σε ένα μήνυμα ότι οι περισσότεροι ασθενείς 
υψηλής επείγουσας ανάγκης λαμβάνουν έγκαιρη περίθαλψη και οι χειρουργικές επεμ-
βάσεις ολοκληρώνονται με ρυθμούς σχεδόν πριν από την πανδημία.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να προσθέσει περισσότερο προσωπικό στο σύστημα, είπε, 
συμπεριλαμβανομένου του στόχου της πρόσληψης 5.000 περισσότερων νοσηλευτών 
και της προσπάθειας επιτάχυνσης της διαπίστευσης για διεθνώς εκπαιδευμένους νοση-
λευτές.
«Εκτιμώ τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας πρώτης γραμμής. Δουλεύουν 
σκληρά μέρα με τη μέρα», είπε η Ford μετά από μια άσχετη ανακοίνωση στο νοτιοδυ-
τικό Οντάριο.
«Είναι εξαντλημένοι. το καταλαβαίνω. Και ξέρετε, δεν θα μπορούσαμε να λειτουργή-
σουμε χωρίς τη σπουδαία δουλειά που κάνουν, τους νοσηλευτές, τους (εργάτες προσω-
πικής υποστήριξης), τους γιατρούς. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους; Εκατό 
τοις εκατό χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους. Είμαστε πρόθυμοι να αποκτή-
σουμε περισσότερους ανθρώπους; Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συμμετά-
σχουν περισσότεροι άνθρωποι».
Νοσηλευτικές ομάδες, στελέχη νοσοκομείων, άλλοι επαγγελματίες υγείας και συνήγο-
ροι έχουν πει ότι η επαγγελματική εξουθένωση μετά την παραμονή τους στην πρώτη 
γραμμή του COVID-19 για περισσότερα από δύο χρόνια και η μη κατάλληλη αποζημί-
ωση έχει κάνει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το επάγγελμα κατά πλήθος.

Ford: «Κάνουμε ό,τι περνάει από 
το χέρι μας για να προσθέσουμε 
περισσότερους εργαζομένους στον 
τομέα της υγείας του Οντάριο»

Τα διαδικτυακά εγκλήματα 
παρουσίασαν σημαντική  αύξηση 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19

Τα νέα στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν ότι οι περιπτώσεις 
εκβιασμών που καταγγέλθηκαν 
από την αστυνομία στον 
Καναδά αυξήθηκαν σχεδόν κατά 
300 τοις εκατό την τελευταία 
δεκαετία, καθώς το έγκλημα 
διογκώθηκε στο διαδίκτυο 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19.

«
Αυτές οι σχετικές αυξήσεις διευ-
κολύνονται από πλατφόρμες μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης και 
άλλους παρόχους ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών», δήλωσε η Lianna McDonald, 
η εκτελεστική διευθύντρια του Καναδικού 
Κέντρου Παιδικής Προστασίας, σε δελτίο 
τύπου.
Τα στοιχεία για 
το έγκλημα που 
δημοσιεύθηκαν 
από τη Στατ ι-
στική Υπηρεσία 
του Καναδά την 
Τρίτη έδε ιξαν 
επίσης αύξηση 
οκτώ τοις εκατό 
στη μη συναι-
νετική διανομή 
π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν 
ε ικόνων  από 
το 2020 έως το 
2021. Υπήρξαν 
επίσης αυξήσεις 
στις άσεμνες ή παρενοχλητικές επικοινω-
νίες - έως και 4 τοις εκατό - και τις εκφω-
νητικές απειλές - αυξημένες κατά 3 τοις 
εκατό.
Η φύση αυτών των εγκλημάτων έχει μετα-
κινηθεί στο διαδίκτυο, είπε η Στατιστική 
Υπηρεσία του Καναδά, και μπορεί να επι-
δεινώθηκε από την αυξημένη δραστη-
ριότητα στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Υπήρξαν σχεδόν 15.500 
παραβιάσεις παρενόχλησης και απειλητι-
κής συμπεριφοράς που σχετίζονται με το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο το 2021 — 
αύξηση 21 τοις εκατό από το 2019.
Ο Stephen Sauer, διευθυν τής του 
Cybertip.ca, είπε ότι το ζήτημα έχει επι-

δεινωθεί τον τελευταίο χρόνο. Το κέντρο 
προστασίας παιδιών που εδρεύει στο 
Γουίνιπεγκ διαχειρίζεται το Cybertip, τη 
γραμμή συμβουλών του Καναδά για την 
αναφορά σεξουαλικής κακοποίησης παι-
διών στο διαδίκτυο.
Υπήρξε μια αύξηση 120 τοις εκατό στις 
αναφορές για διαδικτυακά δελεάσματα 
μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου, είπε ο 
Sauer. Η γραμμή έχει τώρα 300 υποθέ-
σεις εκβιασμού το μήνα, από 155 νωρί-
τερα φέτος.
Ο αριθμός των ατόμων που στοχοποιού-
νται είναι επίσης πιθανότατα υψηλότερος, 
είπε ο Sauer, αλλά πολλοί δεν το αναφέ-
ρουν από αίσθημα αμηχανίας ή ντροπής, 
ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά.
Ο Sauer είπε ότι συχνά τα παιδιά στο-

χοποιούνται ειδικά. Τα 
κυκ λώματα οργανω -
μένου εγκλήματος που 
εδρεύουν σ το εξωτε-
ρικό παρουσιάζουν νεα-
ρές γυναίκες σε πλατ-
φόρμες μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης που χρη-
σιμοποιούν οι έφηβοι, 
όπως το Snapchat και το 
Instagram.
Τους πείθουν να στείλουν 
σεξουαλικές εικόνες ή 
βίντεο και στη συνέχεια 
απειλούν αμέσως να μοι-
ραστούν το περιεχόμενο 
εάν τα παιδιά δεν τους 

δώσουν χρήματα ή μερικές φορές περισ-
σότερες εικόνες.
Οι συνέπειες του εγκλήματος μπορεί να 
είναι θανατηφόρες. Ένα 17χρονο αγόρι 
από τη Μανιτόμπα αυτοκτόνησε νωρίτερα 
φέτος μόνο τρεις ώρες αφότου στοχοποι-
ήθηκε στο διαδίκτυο.
Αστυνομικές υπηρεσίες σε όλο τον 
Καναδά έχουν στείλει προειδοποιήσεις 
μετά την κατακόρυφη αύξηση των απατών 
σεξουαλικής εκστρατείας.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά σημεί-
ωσε επίσης μια αύξηση των περιστατικών 
που αφορούν το δελεασμό ενός παιδιού 
μέσω υπολογιστή — πέντε τοις εκατό σε 
σύγκριση με το 2020.

Εργαζόμενος που απολύθηκε, 
γκρέμισε με μπουλντόζα ακίνητο 
της εταιρείας

Έ
ξω φρενών έγινε ένας άνδρας στον 
Καναδά όταν ενημερώθηκε για την 
απόλυσή του από την εταιρία που 
δούλευε και αποφάσισε να πάρει την 

εκδίκησή του, διαλύοντας τον χώρο των γρα-
φείων της.
Το περιστατικό έγινε στις 21 Ιουλίου και 
καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαί-
νεται ένας άνδρας να έχει μπει σε μία 
μπουλντόζα και να καταστρέφει το ακίνητο 
της Pride of Rosseau Marina που βρίσκεται 
στην λίμνη Μουσκόκα στο Κάλγκαρι του 
Καναδά.
Σύμφωνα με την Mirror, ο 59χρονος 
άνδρας, για τον οποίο πιστεύουν οι αρχές 
ότι είναι πρώην υπάλληλος της εταιρείας 
που ανήκε το ακίνητο, κατηγορήθηκε για το 
περιστατικό.
Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο ύψους 

5.000 δολάρια και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο σε μεταγενέστερη ημε-
ρομηνία.
«Δεν μπορείς να το επινοήσεις αυτό. Ένας δυσαρεστημένος, απολυμένος υπάλλη-
λος από μια μαρίνα κοντά στο σπίτι μας στη λίμνη έσπασε και κατέστρεψε ολόκληρη 
τη μαρίνα με έναν μπουλντόζα», δήλωσε ένας κάτοικος στη Calgary Herald και πρό-
σθεσε: «Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε, πράγμα που είναι καλό».
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Ο
ι πυρκαγιές είναι ένα δύσκολο πρό-
βλημα, που κάθε χρόνο γίνεται χει-
ρότερο, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Χα-
ράλαμπος Αλεξάνδρου, Διευθυντής 

του Τμήματος Δασών, σημειώνοντας ότι για 
να αντιμετωπιστούν χρειάζονται περισσότερα 
πυροσβεστικά οχήματα, βυτιοφόρα και προ-
ωθητές γαιών.
Ο κ. Αλεξάνδρου ρωτήθηκε από το ΚΥΠΕ κατά 
πόσον αυξήθηκε ο αριθμός των πυρκαγιών τα 
τελευταίας χρόνια αλλά και πώς συνδέονται με 
την κλιματική αλλαγή.
Σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των πυρκαγιών 
και της κλιματικής αλλαγής, ο κ. Αλεξάνδρου 
σημείωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτα-
σης των πυρκαγιών είναι άμεσα συνδεδεμέ-
νος με τους κλιματικούς παράγοντες. «Από 
τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει 
άμεσα τη θερμοκρασία, τους ανέμους και την 
υγρασία, είναι σαφές ότι το κύμα καυσώνων 
με τις ακραίες θερμοκρασίες προκαλεί κατα-
στροφικές πυρκαγιές», επεσήμανε.
Ερωτηθείς κατά πόσον ως συνεπακόλουθο 
της κλιματικής αλλαγής, έχει αυξηθεί ο αριθ-
μός των πυρκαγιών σε σχέση προηγούμενα 

χρόνια, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών 
ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή επέρχεται με 
τις μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές, όχι 
με τον αριθμό τους. Πρόσθεσε ότι υπάρχει 
αύξηση του αριθμού των μεγάλων και κατα-
σ τροφικών πυρκαγ ιών, αναφέρον τας ως 
παράδειγμα την περσινή πυρκαγιά στον Αρα-
καπά.
Αναφορικά με την ετοιμότητα του Τμήματος 
Δασών να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές, ο κ. 
Αλεξάνδρου τόνισε ότι κάθε χρόνο το Τμήμα 
γίνεται καλύτερο σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, 
τη στελέχωση και την οργάνωση. Ωστόσο, 
είπε, οι πυρκαγιές είναι ένα δύσκολο πρό-
βλημα που κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο.
«Για να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να έχουμε 
συνεχή και διαρκή βελτίωση. Χρειάζονται 
περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, βυτιο-
φόρα και προωθητές γαιών», πρόσθεσε.
Η χρήση τεχνολογίας είναι το υπ’ αριθμόν ένα 
ζήτημα όχι μόνο για τη διαχείριση των πυρκα-
γιών αλλά και για τον εντοπισμό και τη σύλ-
ληψη των δραστών που ανάβουν πυρκαγιές εκ 
προθέσεως, κατέληξε ο Διευθυντής του Τμή-
ματος Δασών.

Τμήμα Δασών: Χρειάζεται περισσότερος 
εξοπλισμός για αντιμετώπιση πυρκαγιών

Κομισιόν: Χρηματοδότηση 171 εκατ. ευρώ 
για καταλύματα μεταναστών στη Μενόγεια

Τ
η χρηματοδότηση υποδομών στο σύστη-
μα υποδοχής, ασύλου και επιστροφής με-
ταναστών στην Κύπρο, ανακοίνωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη, μαζί με 

χρηματοδοτήσεις έργων και βελτιώσεων στην 
Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία.
Η συνολική χρηματοδότηση για τα έργα στήριξης 
των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστρο-
φής μεταναστών ανέρχεται στα 171 εκατομμύ-
ρια ευρώ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και 
αφορά τις εργασίες κρατικών αρχών και διεθνών 
οργανισμών.
Η χρηματοδότηση για την Κύπρο θα διατεθεί για 
την κατασκευή καταλυμάτων και προαναχωρησι-
ακών κέντρων στην περιοχή της Μενόγειας στη 
Λάρνακα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η χορήγηση 
των κονδυλίων γίνεται μετά από την προκήρυξη 
για υποβολή προτάσεων στις αρχές του 2022, 
στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης, για χρηματοδότηση έργων στα 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μεταναστευτι-

κές πιέσεις.
Στην Ελλάδα, η χρηματοδότηση αφορά διεθνείς 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα 
και τη βελτίωση της ποιότητας της προστασίας 
για τους αιτητές ασύλου που φιλοξενούνται σε 
δομές του συστήματος υποδοχής. Η βοήθεια 
αυτή θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην εξατομι-
κευμένη διαχείριση των ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες, καθώς και στην εκπαίδευση 
των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται σε σχο-
λική ηλικία.
Στην Ισπανία, η χρηματοδότηση αφορά την ενί-
σχυση της ικανότητας του συστήματος υποδοχής 
στη Θέουτα και στις Κανάριες Νήσους, με στόχο 
τον μετριασμό των πιέσεων στις ικανότητες υπο-
δοχής της χώρας που φέρνουν οι αυξημένες αφί-
ξεις μεταναστών στις συγκεκριμένες περιφέρειες.
Στην Ιταλία, η χρηματοδότηση αφορά την ενί-
σχυση της ικανότητας του συστήματος υποδοχής 
σε όλα τα στάδια του, για προστασία και φρο-
ντίδα των πλέον ευάλωτων παιδιών και γυναικών 
προσφύγων.

Σ
ε σοβαρές καταγγελίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την 
παράνομη χρήση κινητών σε κρατητήρια αστυνομικών 
σταθμών, αλλά και σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας 
του προγράμματος προστασίας μαρτύρων, προβαίνει ο 

δικηγόρος του υπόδικου Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα.
Σε επιστολή του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, με κοινοποί-
ηση σε Γενικό Εισαγγελέα, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διευθύντρια  
Κεντρικών Φυλακών, και Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Παρα-
πόνων κατά της Αστυνομίας, ο νομικός Χρίστος Πουτζιουρής, 
καταλογίζει ότι οι μάρτυρες κατηγορίας σε δύο διαφορετικές 
υποθέσεις ναρκωτικών με κοινό  κατηγορούμενο τον πελάτη 
του, κατά την κράτησή τους σε αστυνομικούς σταθμούς, έκαναν 
παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων.
Ταυτόχρονα, κάνει λόγο για ενδεχόμενα αδικήματα από πλευ-
ράς μελών της Αστυνομίας και καλεί τον επικεφαλής του αστυ-
νομικού Σώματος να δώσει οδηγίες για διερεύνηση της υπόθε-
σης.
Ο 45χρονος Ζαβράντωνας τέθηκε αντιμέτωπος με υπόθεση δια-
κίνησης 1,5 κιλού κοκαΐνης στη Λάρνακα με μάρτυρα κατηγο-
ρίες τον Ιωάννη Ευαγγέλου. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε με την 
αθώωση του Ζαβράντωνα, καθώς το Κακουργιοδικείο έκρινε 
πως ο μάρτυρας κατηγορίας ήταν αναξιόπιστος.
Για τον Ευαγγέλλου, ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα, στην επι-
στολή του, το περιεχόμενο της οποίας δημοσιεύουν τα μέσα 
Φιλελεύθερος και Ρεπόρτερ, αναφέρει:
 «.....ενώ κρατείτο σε Αστυνομικό Σταθμό ως προστατευόμενος 
μάρτυρας (ο Ευαγγέλλου), είχε στη διάθεση του κινητό τηλέ-
φωνο και επικοινωνούσε με κόσμο».
Ο Ζαβράντωνας αντιμετωπίζει και μία δεύτερη σοβαρή υπό-
θεση, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αναφορικά με τη δια-
κίνηση
15 κιλών κοκαΐνης, με βασικό μάρτυρα κατηγορίας τον Γιαννάκη 
Ανδρέου, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.
Για τον Ανδρέου, ο Χρίστος Πουτζιουρής αναφέρει στην επι-
στολή του:
 «Παραδέχθηκε (ο Ανδρέου) ότι μέσα στον Αστυνομικό Σταθμό 
που κρατείτο μαζί με τον Ευαγγέλου, είχε και ο ίδιος τηλέφωνο 
και μάλιστα ομολόγησε ότι του το προμήθευσε παράνομα η 
αδελφή του μέσα στον Αστυνομικό Σταθμό».
Ο κ.Πουτζιουρής προσθέτει ότι Ανδρέου και Ευαγγέλου τηλε-
φώνησαν υπό την επήρεια αλκοόλ σε τρίτο πρόσωπο και το 
απειλούσαν για τη ζωή του, ενώ το ίδιο έπραξαν και σε βάρος 
του πελάτη του. 
Ο δικηγόρος κάνει λόγο επίσης για φωτογραφίες που δείχνουν 
πάρτι με αμπελοπούλια σε αστυνομικό σταθμό, ενώ συνδέει 
εμμέσως την καταγγελία του και με τις υποθέσεις που είναι υπό 
διερεύνηση και αφορούν στις Κεντρικές Φυλακές:
 «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αντανακλαστικά όλων των 
Θεσμών δεν εξαντλούνται μόνο στο τι γίνεται ή δεν γίνεται 
στις Κεντρικές Φυλακές, αλλά και στο τι γίνεται μέσα στους 
Αστυνομικούς Σταθμούς των προστατευόμενων μαρτύρων, οι 
οποίοι όπως μας πληροφορεί ο πελάτης μας, διοργανώνουν 
πάρτι γενεθλίων προστατευόμενων μαρτύρων με σαμπάνιες 
των €200».
Καταλήγει λέγοντας πως αναμένει  την άμεση αντίδραση της 
Αστυνομίας όπως και σε άλλες περιπτώσεις, χωρίς καθυστέ-
ρηση, ένεκα θερινών διακοπών.

Πάρτι με αμπελοπούλια σε 
κρατητήρια καταγγέλλει ο 
δικηγόρος του Ζαβράντωνα
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 Να προστατευθεί πλήρως το 
δικαίωμα των καταναλωτών 
για πρόσβαση στα αγαθά, 
ανέφερε ο υποψήφιος για 
την Προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Ανδρέας 
Μαυρογιάννης, ο οποίος 
συναντήθηκε την Τετάρτη 
στο εκλογικό του επιτελείο 
με αντιπροσωπεία του 
Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών.

Ο 
κ. Μαυρογιάννης έκα-
νε λόγο για «μια εφ’ ό-
λης της ύλης συζήτηση 
για θέματα που απα-

σχολούν τους καταναλωτές» και 
εξέφρασε τη βούλησή του για συ-
νεργασία με τον Σύνδεσμο Κατα-
ναλωτών σε πάρα πολύ σημαντικά 
ζητήματα, ιδιαίτερα στην παρού-
σα συγκυρία, κατά την οποία ο τό-
πος υποφέρει από τη φτωχοποί-
ηση, την ακρίβεια, και άλλα σο-
βαρά ζητήματα, που απαιτούν ά-
μεσες λύσεις. «Συμφωνήσαμε ότι 
θα συνεχίσουμε αυτή την επαφή 
και συνεργασία, η οποία θα βοη-
θήσει πάρα πολύ και εμάς να δια-
μορφώσουμε θέσεις που θα προ-
ωθήσουμε στο εκλογικό μας πρό-
γραμμα», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για τα θέματα που 
συζητήθηκαν στη συνάντηση, ο 
κ. Μαυρογιάννης είπε ότι τέθη-
καν επί τάπητος προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί διαχρονικά 
και που αφορούν και τις τράπεζες, 
την ενέργεια, τη διαμόρφωση των 
τιμών των προϊόντων και την ποι-
ότητα των προϊόντων. «Εκείνο που 
έχει την πιο μεγάλη σημασία είναι 
ότι συμφωνήσαμε στην ανάγκη να 
βρεθεί μια τέτοια προσέγγιση που 
εν τέλει να προστατεύει πλήρως 
τον καταναλωτή και το δικαίωμά 
του να έχει πρόσβαση σε όλα τα 
αγαθά, ποιοτικά και σε απόλυτα 
ανταγωνιστικές τιμές», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Μάριος 
Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Καταναλωτών, ζήτησε να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κατανα-
λωτές, ως πολίτες της Δημοκρα-
τίας. Δυστυχώς, συνέχισε, μέχρι 
σήμερα οι καταναλωτές δεν λαμ-
βάνονται υπ’ όψιν και -το κυρι-
ότερο- όλοι επικαλούνται τους 
καταναλωτές λέγοντας ότι θα 
σταθούν δίπλα τους. «Εμείς δεν 
ζητούμε δηλώσεις, αλλά πράξεις», 
επεσήμανε.
Απαν τών τας  σ ε 
ερώτηση για την 
ακρίβε ια,  ο  κ . 
Δρουσιώτης ανέ-
φερε ότι λέγεται 
πως η ακρίβεια 
οφείλεται σε εξω-
τερικούς παράγο-
ντες, όπως η παν-
δημία και ο πόλεμος (σ.σ. στην 
Ουκρανία). Η θέση του Συνδέ-
σμου Καταναλωτών, είπε, είναι ότι 
η ακρίβεια οφείλεται όχι μόνο σε 
εξωγενείς παράγοντες, αλλά και 
σε ενδογενείς παράγοντες, όπως 
διάφορες αποφάσεις, παραλεί-
ψεις ή ενέργειες αρμοδίων αρχών. 
«Απλώς και μόνο να αναφέρω 
ότι η τιμή του ρεύματος που πλη-
ρώνουμε σήμερα θα μπορούσε 
να είναι 30% πιο κάτω και αυτό 
οφείλεται σε ενέργειες, πράξεις ή 
παραλείψεις αρμοδίων αρχών», 
πρόσθεσε.
Ερωτηθείς αναφορικά με το τι 
πράττει ο Σύνδεσμος Καταναλω-
τών ως αντίδραση στην ακρίβεια, 
δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος δημο-
σιοποιεί τα διάφορα κακώς έχο-
ντα για να διορθωθούν, χρησι-
μοποιώντας ως παράδειγμα τη 
μη φορολόγηση των απροσδό-
κητων κερδών. «Γιατί ισχύουν 
μέχρι σήμερα οι αποφάσεις για 
την πληρωμή των φωτοβολταϊκών 
και την παραγωγή ρεύματος από 
φωτοβολταϊκά;», διερωτήθηκε 
ο κ. Δρουσιώτης. «Η τελευταία 

απόφαση της ΡΑΕΚ για μείωση 
της τιμής από 20 σεντ ανά κιλο-
βατώρα στα 11 σεντ ανά κιλοβα-
τώρα, προϋποθέτει κέρδος γύρω 
στο 80-90%. Και τα 11 σεντ είναι 
πολλά. Δεν είναι εποχές για τέτοια 
κέρδη που δεν μπορούν να φορο-
λογηθούν», υπέδειξε.
Ο κ. Μαυρογιάννης, κληθείς να 
σχολιάσει τη δήλωση του Προ-
έδρου του Συνδέσμου Κατανα-
λωτών, υπογράμμισε ότι «υπάρ-
χει σοβαρό ζήτημα με τη φορο-

λόγηση των καυσί-
μων, όπου έχουμε 
οιονεί απροσδό-
κητα κέρδη για το 
κράτος, τα οποία 
δεν μπορούν να 
υπάρχουν σε μια 
τόσο κρίσιμη περί-
οδο όπου ο κόσμος 

υποφέρει από την ακρίβεια και οι 
τιμές των καυσίμων έχουν εκτι-
ναχθεί». Μπορούμε και πρέπει 
να κάνουμε κάποιες κινήσεις για 
να βελτιώσουμε την κατάσταση, 
ανέφερε. «Έχει απόλυτο δίκιο ο 
κ. Δρουσιώτης που λέει ότι δεν 
πρέπει να τα φορτώνουμε όλα 
στον πληθωρισμό ή σε εξωγε-
νείς παράγοντες. Υπάρχουν πράγ-
ματα που μπορούν να γίνουν για 
να διορθώσουν τα κακώς έχοντα», 
κατέληξε.

Σε συμμόρφωση καλεί η 
Κομισιόν την Βουλή για 
τις τροποποιήσεις ΦΠΑ
Προβληματικές χαρακτηρίζει η 
Κομισιόν τις τροποποιήσεις νόμου 
της Βουλής και καλεί το Υπουργείο 
Οικονομικών σε συμμόρφωση με 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Η Κομισιόν με επιστολή της προς 
τον Γενικό Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Οικονομικών χαρακτηρίζει 
ως προβληματικές τις προτάσεις 
που ψηφίστηκαν από την Βουλή 
στις 14 Ιουλίου και αφορούν τη 
διπλή φορολογία στα καύσιμα 

και την κατάργηση του ΦΠΑ στους 
ρύπους του ρεύματος.
Η επιστολή της Κομισιόν που 
κατατέθηκε σήμερα ενώπιον 
της Βουλής αναφέρει ότι η Κομι-
σιόν εκφράζει τις ανησυχίες της 
σχετικά με το κατά πόσο οι τρο-
ποποιήσεις του ΦΠΑ που ψηφί-
στηκαν από την κυπριακή Βουλή 
είναι συμβατές με τους νόμους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 
ΦΠΑ.
Σημειώνουμε ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έχει αναπέμψει τους 
εν λόγω δύο νόμους ενώ το μεση-
μέρι έχει κληθεί έκτακτη Ολομέ-
λεια της Βουλής ώστε να παρθούν 
αποφάσεις για τις αναπομπές.
Η πρώτη τροποποίηση που 
αφορά μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ 
στους ρύπους των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι προ-
βληματική για δύο λόγους σημει-
ώνει η Διεύθυνση Γενικής Φορο-
λογίας της Κομισιόν:

 ª     Είναι νομικά αδύνατο να 
εφαρμοστεί μηδενικός συντελε-
στής ΦΠΑ στην προμήθεια ηλε-
κτρικού ρεύματος.

 ª     Η τροπολογία προβλέπει 
την εφαρμογή δύο διαφορετικών 
συντελεστών σε μία προμήθεια 
ενός αγαθού, κάτι το οποίο δεν 
συνάδει με την ευρωπαϊκή οδη-
γία όπου προβλέπει την εφαρ-
μογή ενός συντελεστή ΦΠΑ για 
την προμήθεια ενός αγαθού.
Σχετικά με την δεύτερη τροποποί-
ηση που αφορά τη διπλή φορολο-
γία στα καύσιμα εξαιρεί τους ειδι-
κούς φόρους κατανάλωσης από το 
χρεώσιμο ποσό του ΦΠΑ για την 
προμήθεια πετρελαιοειδών, ανα-
φέρει η Κομισιόν.
Σημειώνει ότι αυτό φαίνεται να 
αποτελεί παραβίαση της σχετι-
κής οδηγίας ΦΠΑ που ορίζει ότι η 
βάση επιβολής φόρου περιλαμβά-
νει φόρους, δασμούς, εισφορές 
και επιβαρύνσεις, εξαιρουμένου 
του ίδιου του ΦΠΑ.

Σ
το 5,1% κινήθηκε τον 
Ιούνιο του 2022 ο επο-
χιακά προσαρμοσμέ-
νος δείκτης της ανερ-

γίας στην Κύπρο, συγκριτικά με 
6,6% στην ευρωζώνη και 6,0% 
στην ΕΕ, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία που δημοσίευσε 
η Eurostat, η στατιστική υπηρε-
σία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, ο δείκτης σημεί-
ωσε μικρή αύξηση στην Κύπρο 
σε σχέση με τον Μάιο, όταν βρι-
σκόταν στο 4,9% και μείωση σε 
σχέση με τον περσινό Ιούνιο, 
όταν βρισκόταν στο 8,8%.
Στην ευρωζώνη, ο δείκτης της 
ανεργίας παρέμεινε σταθε-
ρός τον Ιούνιο σε σχέση με τον 
Μάιο, ενώ σημείωσε πτώση σε 
σχέση με τον Ιούνιο του 2021 
όταν βρισκόταν στο 7,9%. Ο δεί-
κτης της ανεργίας στο σύνολο 
της ΕΕ επίσης παρέμεινε σταθε-
ρός σε σχέση με τον Μάιο και 
μειώθηκε σε σχέση με τον περ-
σινό Ιούνιο, όταν βρισκόταν στο 
7,2%.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της Eurostat, 12.931 εκατομ-
μύρια άτομα ήταν άνεργοι τον 
Ιούνιο στην ΕΕ, εκ των οποίων 
τα 10.925 εκατομμύρια στην 
ευρωζώνη. Σε σύγκριση με 
πέρσι τον Ιούνιο, η ανεργία μει-
ώθηκε κατά 2.311 εκατομμύρια 
στην ΕΕ, εκ των οποίων 1.957 
εκατομμύρια στην ευρωζώνη.
Στην Κύπρο, 24 χιλιάδες άτομα 
ήταν άνεργοι τον Ιούνιο, αριθ-
μός που αποτελεί αύξηση σε 
σχέση με 23 χιλιάδες τον Μάιο 
και μείωση σε σχέση με 41 
χιλιάδες τον περασμένο Ιούνιο.
Επίσης, φέτος τον Ιούνιο, οι 
άνεργοι νεότεροι των 25 ετών 
στην ΕΕ ανέρχονταν στα 2.546 
εκατομμύρια άτομα, εκ των 
οποίων 2.073 εκατομμύρια 
στην ευρωζώνη.
Ο δείκτης της ανεργίας για τους 
νέους βρισκόταν στο 13,6% 
τόσο στην ΕΕ όσο και στην 
ευρωζώνη, σημε ιώνον τας 
αύξηση σε σχέση με τον Μάιο 
όταν βρισκόταν στο 13,3% στην 
ΕΕ και στο 13,2% στην ευρω-
ζώνη.

Ανεργία στην Κύπρο 
στο 5,1% τον Ιούνιο 
σύμφωνα με τη 
Eurostat

Μαυρογιάννης: Να προστατευθεί η πρόσβαση 
των καταναλωτών στα αγαθά
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διεθνή νέα

Ο 
Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, ο άνθρω-
πος που είχε διαδεχθεί τον Οσά-
μα μπιν Λάντεν στην ηγεσία της 
Αλ Κάϊντα σκοτώθηκε το βράδυ 

του Σαββάτου σε αεροπορικό πλήγμα των 
ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, 
Καμπούλ, ανακοίνωσε o Αμερικανός πρόε-
δρος Τζο Μπάιντεν.
«Το Σάββατο, οι ΗΠΑ διενήργησαν αερο-
πορικό πλήγμα στην Καμπούλ, στο Αφγα-
νιστάν, το οποίο σκότωσε τον εμίρη της 
Αλ Κάιντα, τον Αϊμάν αλ Ζαουάχρι», είπε 
ο Αμερικανός πρόεδρος σε έκτακτο τηλεο-
πτικό διάγγελμα.
Ο Αλ Ζουάχρι συγκαταλεγόταν στους 
πλέον καταζητούμενους τρομοκράτες στον 
κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσέφερε αμοιβή 
25 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδή-
ποτε πληροφορία μπορούσε να επιτρέψει 
τον εντοπισμό του. Ανέλαβε την ηγεσία της 
Αλ Κάιντα το 2011, μετά τον θάνατο του 
Οσάμα μπιν Λάντεν σε επιχείρηση των αμε-
ρικανικών Ειδικών Δυνάμεων στην Αμποτα-
μπάντ του Πακιστάν. Φυγάς για πάνω από 
δέκα χρόνια, θεωρείτο ένας από τους εγκε-
φάλους των επιθέσεων 11ης Σεπτεμβρίου 
στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον και 
υπεύθυνος για τις επιθέσεις στην Υεμένη.
Η επιχείρηση δεν προκά-
λεσε «κανένα θύμα μεταξύ 
των αμάχων», διαβεβαί-
ωσε ο Μπάιντεν. Πράγ-
ματι, σκοτώθηκε από δύο 
πυραύλους που εκτοξεύ-
τηκαν στο σπίτι του στην 
Καμπούλ, αλλά οι φωτο-
γραφίε ς δεν έδε ιχναν 
σημάδια έκρηξης και Αμε-
ρικανοί αξιωματούχοι λένε 
ότι κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε. Και 
αυτό παρότι μεγάλος αριθμός συγγενών 
και φίλων βρίσκονταν σε απόσταση ανα-
πνοής του. Αυτό δείχνει ότι οι ΗΠΑ χρησι-
μοποίησαν το Hellfire R9X, έναν πύραυλο 
χωρίς κεφαλή που πιστεύεται ότι είναι εξο-
πλισμένος με έξι λεπίδες που μοιάζουν με 
ξυράφι που εκτείνονται από την άτρακτο 
που πλήττει θανάσιμα τον στόχο του αλλά 
δεν εκρήγνυται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τρομοκρά-
της στεκόταν στο μπαλκόνι του κρησφύ-
γετού του όταν οι δύο πύραυλοι Hellfire 
εκτοξεύτηκαν από ένα μη επανδρωμένο 
drone από την Κεντρική Υπηρεσία Πληρο-
φοριών (CIA).

Το Hellfire R9X, που ονομάζεται επίσης 
«βόμβα νίντζα», έχει μετατραπεί στο εκλε-
κτό πυρομαχικό των ΗΠΑ για τη δολοφο-
νία τρομοκρατών, αποφεύγοντας τις απώ-
λειες αμάχων. Το R9X εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2017, όταν 
ο ανώτερος ηγέτης της Αλ Κάιντα Αμπού 
αλ-Κάιρ αλ-Μάσρι σκοτώθηκε από επί-
θεση drone ενώ ταξίδευε με αυτοκίνητο 
στη Συρία.
Ωστόσο, το Πεντάγωνο ή η CIA, οι δύο αμε-
ρικανικές υπηρεσίες που είναι γνωστό ότι 
αναλαμβάνουν στοχευμένες δολοφονίες 
εξτρεμιστών ηγετών, δεν το έχουν αναγνω-
ρίσει ποτέ δημόσια. Οι πύραυλοι hellfire 
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
λίγες επιθέσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ 
από το 2017. Δεν είναι καν σαφές πόσους 
πυραύλους hellfire διαθέτουν οι ΗΠΑ.
Οι πύραυλοι AGM-114 Hellfire είναι 
πύραυλοι αέρος-εδάφους, κατευθυνό-
μενοι με λέιζερ, υποηχητικοί πύραυλοι 
με σημαντική αντιαρματική ικανότητα. Οι 
πύραυλοι Hellfire έχουν διάφορες παραλ-
λαγές, ανάλογα με την κεφαλή τους, το 
σύστημα καθοδήγησης και τις φυσικές 
παραλλαγές τους.
Αξιωματούχος της CIA υπό τον όρο της 

ανωνυμίας είπε στα αμερι-
κανικά μέσα ενημέρωσης 
το χρονικό του εντοπισμού 
και της παρακολούθησης 
του Αλ Ζαουάχρι μέχρι 
την εντολή του χτυπήμα-
τος από τον πρόεδρο Τζο 
Μπάιντεν. Επί χρόνια οι 
αρχές των ΗΠΑ ήταν ενήμε-
ρες για την ύπαρξη δικτύου 
που υποστήριζε τον Ζαου-

άχρι. Μετά την αποχώρηση του στρατού 
των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, οι αμερικα-
νικές μυστικές υπηρεσίες έψαχναν ενδεί-
ξεις για το εάν ο ηγέτης της Αλ Κάιντα βρί-
σκονταν στη χώρα. Φέτος, εντοπίστηκε η 
οικογένειά του, η σύζυγος, η κόρη τους και 
τα παιδιά της. Είχαν εγκατασταθεί σε καλά 
φυλασσόμενο σπίτι στην Καμπούλ.
Κατόπιν, εντόπισαν τον ίδιο τον Αϊμάν αλ 
Ζαουάχρι στο σπίτι αυτό. Στις αρχές Απρι-
λίου ενημέρωσαν ανώτερα στελέχη της 
κυβέρνησης. Τον πρόεδρο Μπάιντεν ενη-
μέρωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, 
Τζέικ Σάλιβαν. «Ήμασταν σε θέση να γνωρί-
ζουμε πώς περνούσαν καθημερινά οι ένοι-
κοι του σπιτιού μέσω ανεξάρτητων πηγών».

Έ
να ταξίδι που προοριζόταν να υπο-
στηρίξει μια «πολιορκημένη» δη-
μοκρατία μπορεί να καταλήξει σε 
περισσότερη ένταση μεταξύ της Τα-

ϊβάν με την Κίνα. Η επίσκεψη της Νάνσι Πε-
λόζι στο αυτοδιοικούμενο νησί εξόργισε 
τους κυβερνώντες της ηπειρωτικής Κίνας, 
που το διεκδικούν, με ειδικούς αναλυτές να 
εκτιμούν ότι έρχεται η τέταρτη «κρίση του 
στενού της Ταϊβάν», η οποία ενδέχεται να 
είναι χειρότερη από την τρίτη του 1995-96.
Μπορεί η Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων να δεσμεύτηκε για «σιδηρά» 
υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ταϊβάν κατά 
τη διάρκεια της ιστορικής επίσκεψης στη 
χώρα την Τετάρτη (3/8), όμως το Πεκίνο με 
τις στρατιωτικές ασκήσεις που ανακοίνωσε 
ως αντίποινα που ισοδυναμούσαν με απο-
κλεισμό του νησιού, έδειξε ότι πρόκειται να 
αυξήσει περαιτέρω τις εντάσεις.
«Η Κίνα δεν μπορεί να εμποδίσει ξένους 
ηγέτες που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ταϊ-
βάν», δήλωσε χθες η Πελόζι μετά την ολο-
κλήρωση της επίσκεψής της στο αυτοδιοι-
κούμενο νησί.
«Δυστυχώς, η Ταϊβάν εμποδίστηκε να συμ-
μετάσχει σε παγκόσμιες συνόδους, με πιο 
πρόσφατη εκείνη του Παγκοσμίου Οργα-
νισμού Υγείας, εξαιτίας των αντιρρήσεων 
του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος», 
ανέφερε η πρόεδρος της αμερικανικής Βου-
λής των Αντιπροσώπων και συμπλήρωσε: 
«Παρότι μπορούν να εμποδίσουν την Ταϊ-
βάν να στείλει τους ηγέτες της σε παγκό-
σμια φόρουμ, δεν μπορούν να εμποδίσουν 
τους ξένους ηγέτες - ή οποιονδήποτε άλλον 
θέλει - να ταξιδέψουν στην Ταϊβάν για να 
τιμήσουν την ακμάζουσα Δημοκρατία της, 
να επισημάνουν τις επιτυχίες της και να επι-
βεβαιώσουν τη δέσμευσή μας για συνεχή 

συνεργασία».
Η Πελόζι μετά την αναχώρηση της από την 
Ταϊβαν ανάρτησε στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Twitter πλάνα από την επίσκεψή 
της και έγραψε: «Ηγήθηκα μιας αντιπροσω-
πείας του Κογκρέσου στην Ταϊβάν για να 
καταστήσω ξεκάθαρο ότι η Αμερική στέ-
κεται στο πλευρό του λαού της Ταϊβάν – 
και όλων εκείνων που είναι αφοσιωμένοι 
στη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα». 
Λίγο μετά την αναχώρηση της Νάνσι Πελόζι, 
μια διπλωματική επίσκεψη που εξόργισε το 
Πεκίνο, συνολικά, 27 αεροπλάνα εισήλθαν 
στον εναέριο χώρο της Ταϊβάν, γεγονός που 
οδήγησε σε αμυντικά μέτρα. Οι παραβιά-
σεις έρχονται εν μέσω μεγάλων στρατιω-
τικών επιχειρήσεων του Πεκίνου που θα 
διεξαχθούν τις επόμενες πέντε ημέρες και 
θα οδηγήσουν το νησί σε έναν αποκλεισμό.
Είκοσι επτά αεροσκάφη του κινεζικού 
στρατού «εισήλθαν στην ευρύτερη περιοχή 
(Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας, ευρύτερη 
από τον εναέριο χώρο) στις 3 Αυγούστου 
2022», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο 
Άμυνας της Ταϊβάν.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν δήλωσαν 
ότι «είναι αποφασισμένες να υποστηρίξουν 
την κυριαρχία, την ελευθερία και τη δημο-
κρατία μας» σε μια δήλωση που δημοσιεύ-
τηκε μαζί με ένα βίντεο με μαχητικά αερο-
σκάφη, υποβρύχια, επιθετικά ελικόπτερα 
και πολεμικά πλοία σε ελιγμούς.
Οι ασκήσεις θα εμπόδιζαν προσωρινά την 
πρόσβαση σε ορισμένους εμπορικούς ναυ-
τιλιακούς δρόμους και λιμάνια της Ταϊβάν, 
αλλά οι αναλυτές είπαν ότι φαίνονται σχε-
διασμένες για να προβάλλουν δύναμη αντί 
να ως πρόδρομος μιας κινεζικής εισβολής 
στην Ταϊβάν.

Η Νάνσι Πελόζι έφυγε από την 
Ταϊβάν, οι εντάσεις με την Κίνα 
αυξήθηκαν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Hellfire R9X: Η «βόμβα νίντζα» με 
την οποία οι ΗΠΑ εξολόθρευσαν 
τον Αλ Ζαουάχρι 
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Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε 
ότι η νίκη των υπερασπιστών του 
δικαιώματος στην άμβλωση στο 
Κάνσας δείχνει πως «η πλειοψηφία 
των Αμερικανών συμφωνεί ότι 
οι γυναίκες πρέπει να έχουν 
πρόσβαση» σε επεμβάσεις αυτού του 
είδους

Ο 
Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάι-
ντεν καλωσόρισε το ότι οι εκλο-
γείς στο Κάνσας απέρριψαν χθες 
Τρίτη πρόταση αναθεώρησης 

του πολιτειακού Συντάγματος που θα άνοι-
γε τον δρόμο για την κατάργηση του δικαι-
ώματος στην άμβλωση ή την επιβολή πολύ 
πιο αυστηρών περιορισμών στις ιατρικές ε-
πεμβάσεις αυτής της φύσης.
Ο κ. Μπάιντεν έκρινε ότι η νίκη των υπερα-
σπιστών του δικαιώματος στην άμβλωση 
στο Κάνσας, βαθιά συντηρητική πολιτεία, 

δείχνει πως «η πλειοψηφία των Αμερικα-
νών συμφωνεί ότι οι γυναίκες πρέπει να 
έχουν πρόσβαση» σε επεμβάσεις αυτού του 
είδους, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου 
που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.
«Το Κογκρέσο θα όφειλε να ακούσει τη 
βούληση του αμερικανικού λαού και να 
αποκαταστήσει τις πρόνοιες» που ακύρωσε 
τον Ιούνιο το Ανώτατο Δικαστήριο, αναιρώ-
ντας την απόφασή του στην υπόθεση Roe v. 
Wade (1973) με την οποία κατοχυρώθηκε 
το δικαίωμα, πρόσθεσε ο Δημοκρατικός 
πρόεδρος.
Η χθεσινή διαδικασία ήταν το πρώτο δημο-
ψήφισμα σε πολιτειακό επίπεδο μετά την 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί. Παρα-
κολουθήθηκε στενά, καθώς θεωρείται 
πρώιμος δείκτης για το εάν και κατά πόσον 
το ζήτημα της άμβλωσης θα κινητοποιήσει 
τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων 
εκλογών του Νοεμβρίου.

Η 
Ιβάνα Τραμπ πριν από έναν μήνα έ-
φυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.  
Η οικογένεια Τραμπ την αποχαιρέτη-
σε και η ταφή της έγινε σε ένα χώρο 

κοντά στην ... πρώτη τρύπα του Trump National 
Golf Club στο Bedminster του Νιου Τζέρσεϊ. 
Γιατί όμως ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε αυτό το 
μέρος για τελευταία κατοικία της πρώτης του 
συζύγου; 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian o 
φορολογικός κώδικας στο Νιου Τζέρσεϊ απαλ-
λάσσει τη γη που χρησιμοποιείται ως νεκροτα-
φείο από όλους τους φόρους και κάθε είδους 
επιβαρύνσεις. Έτσι λοιπόν η επιλογή αυτή 
για τον τόπο ταφής  της πρώτης συζύγου του 
πρώην προέδρου των ΗΠΑ  έχει ως αποτέλε-
σμα μια σαφώς πιο ευνοϊκή φορολογία αντι-
μετώπιση, καθώς η οικογένεια Τραμπ έχει στην 
κατοχή την επιχείρηση γκολφ σε μία πολιτεία 

όπου οι φόροι ιδιοκτησίας και γης είναι σε 
δυσθεώρητα ύψη.
Στο μεταξύ σύμφωνα με έγγραφα  που δημοσί-
ευσε η ProPublica, η οικογένεια Τραμπ είχε προ-
σπαθήσει προηγουμένως να ορίσει ένα κοντινό 
ακίνητο στο Χάκετσταουν του Νιου Τζέρσεϊ, 
ως μη κερδοσκοπική εταιρεία που διαχειρίζε-
ται νεκροταφεία. Η Ιβάνα είναι το πρώτο άτομο 
που θάφτηκε στο γήπεδο του γκολφ, όπου ο 
Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του περνούν 
πολύ χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.
Σημειώνεται πως η Μπρουκ Χάρινγκτον η 
οποία είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο 
κολέγιο Ντάρτμουθ, που βρίσκεται στο Νιου 
Χάμσαϊρ έγραψε στα social media ότι είχε εξε-
τάσει τους ισχυρισμούς με βάση τους οποίους η 
Ιβάνα Τραμπ θα ωφελούσε τα φορολογικά σχέ-
δια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ μέσα από... 
τον τάφο της.

διεθνή νέα

Δικαίωμα στην άμβλωση: Ο Μπάιντεν 
καλωσορίζει το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας στο Κάνσας 

Ο Τραμπ έθαψε την Ιβάνα σε 
ιδιόκτητο γήπεδο γκολφ στο Νιου 
Τζέρσεϊ για να γλυτώσει φόρους!

Τα νησιά Φίτζι βυθίζονται σιγά - σιγά με τους 
κατοίκους να εγκαταλείπουν τα χωριά τους 

Σ
τα νησιά Φίτζι η άνοδος της στάθ-
μης της θάλασσας έχει αναγκάσει 
εκατοντάδες κατοίκους να μετα-
βούν σε υψηλότερα σημεία ή να 

μετοικήσουν σε άλλα νησιά για να σω-
θούν. Μια πολύ δύσκολη απόφαση για 
πολλούς.
Στο Σερουά το νερό διαπερνά τα φράγ-
ματα όταν έχει παλίρροια καταλήγο-
ντας στο χωριό, εκεί που οι βάρκες είναι 
δεμένες δίπλα από τα σπίτια. Οι ξύλινες 
σανίδες δημιουργούν έναν αυτοσχέδιο 
διάδρομο ενώ το θαλασσινό νερό που 
εισέρχεται στις καλλιέργειες καθιστά 
αδύνατη την αγροτική παραγωγή.
Στο Σερουά των Φίτζι το νερό διαπερνά 
τα φράγματα όταν έχει παλίρροια κατα-
λήγοντας στο χωριό, εκεί που οι βάρ-
κες είναι δεμένες δίπλα από τα σπίτια. Οι 
ξύλινες σανίδες δημιουργούν έναν αυτο-
σχέδιο διάδρομο ενώ το θαλασσινό νερό 
που εισέρχεται στις καλλιέργειες καθιστά 
αδύνατη την αγροτική παραγωγή.
Ο Ρομόνι Τουμπιβούνα μαζί με τον 
10χρονο εγγονό του από το χωριό Βεϊβα-
τουλόα πηγαίνουν για ψάρεμα. Οι πρε-

σβύτεροι του χωριού πίστευαν ότι θα 
μείνουν για πάντα στον τόπο όπου είναι 
θαμμένοι οι αρχηγοί τους, αλλά η παλίρ-
ροια στου Ειρηνικού αναγκάζει τους 80 
κατοίκους να εγκαταλείψουν το χωριό. 
Όλο το χωριό πρέπει να μετεγκατασταθεί 
στις μεγαλύτερες νήσους των Φίτζι γιατί 
η βύθιση του νησιού του δεν μπορεί πια 
να αποτραπεί.
Την ίδια ώρα, το μέλλον είναι αβέβαιο 
καθώς ακόμα κι η τεχνητή ανάκτηση 
γης δεν είναι βέβαιο ότι θα αποτρέ-
ψει την καθολική βύθιση των νησιών 
στη θάλασσα. Όπως τονίζεται, η κατα-
σκευή φραγμάτων, η φύτευση μαγκρό-
βιων δέντρων και η αποστράγγιση δεν 
αρκούν για να σωθούν τα χωριά.
Πολλά χωριά έχουν ήδη εγκαταλειφθεί 
από τους κατοίκους τους. Ο πρόεδρος 
της COP26, Άλοκ Σάρμα, δήλωσε στη 
Σούβα ότι κατανοούσε την απογοήτευση 
των συμπατριωτών του. «Οι άνθρωποι 
αυτοί αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν 
τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, 
μίας κρίσης που δεν δημιούργησαν οι 
ίδιοι».
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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

Εγκεφαλική ανάπτυξη: 6 
διασκεδαστικές δραστηριότητες 

για πιο έξυπνα νήπια

Ο
ι πιο μικροί άνθρωποι μαθαί-
νουν καλύτερα μέσα από το 
παιχνίδι. Ωστόσο, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι πρέπει να αγοράσε-

τε ακριβά ή τεράστια παιχνίδια. Ακολου-
θούν 6 διασκεδαστικές δραστηριότητες 
που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ε-
γκεφαλική ανάπτυξη των νηπίων:

Τουβλάκια
Τα τουβλάκια είναι ίσως το παλαιότερο παι-
χνίδι στον κόσμο. Βοηθούν στην ανάπτυξη 
του πειραματισμού – την ικανότητα των 
νηπίων να σχηματίζουν μια υπόθεση («Τι θα 
συμβεί αν βάλω αυτό το μεγάλο τουβλάκι 
πάνω από αυτό το μικρό;», να την δοκιμά-
σουν («Αναποδογύρισε!») και να σχηματί-
σουν μια νέα («Μεγάλο πάνω από μικρό ίσον 
κατάρρευση»). Αυτό το είδος πειραματισμού 
είναι η βάση για την επιστημονική σκέψη, 
λένε οι ειδικοί. Τα τουβλάκια ενθαρρύνουν 
επίσης την γλωσσική ανάπτυξη σε σχέση με 

τις κατευθύνσεις, όπως πάνω, κάτω, μέσα και 
έξω.
Tip: Προκαλέστε το ενδιαφέρων των 
νηπίων δίνοντάς τους τουβλάκια σε ποι-
κιλία σχημάτων, βάρους και χρωμάτων.

Κατασκευές στην άμμο
Ένα κουβαδάκι με νερό, μια λεκάνη με 
άμμο και μερικές μεζούρες μπορούν να 
κρατήσουν το παιδί σας γοητευμένο για 
ώρες ενώ μαθαίνει για τον όγκο, την υφή, 
τα υγρά και τα στερεά. Επιπλέον, η δρα-
στηριότητα αυτή είναι ελκυστική, οπότε 
το μικρό σας θα αναπτύξει επιμονή καθώς 
αντιμετωπίζει ήρεμα το γεγονός ότι το 
νερό που ρίχνει στην προσεκτικά σκαμ-
μένη τρύπα του εξαφανίζεται συνεχώς.
Tip: Δοκιμάστε μια ανοιχτή ερώτηση κάθε 
τόσο για να προσελκύσετε το παιδί σας. 
(«Αυτά τα μπαστούνια που τοποθέτησες 
στέκονται στην άμμο μόνα τους. Αναρω-
τιέμαι γιατί;»).

«Είμαι ο αρχηγός»
Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στο 
παιδί σας να είναι υπεύθυνο. Θέλει να 
παίζει με ένα φύλλο σε μια λακκούβα για 
δέκα λεπτά; Κανένα πρόβλημα. Να σκά-
ψει μια τρύπα με ένα ραβδί; Μην το δια-
κόπτετε. Και μπορείτε να το κάνετε αυτό 
μαζί του σε ένα πάρκο, μια παιδική χαρά 

ή ακόμα και στην αυλή σας. Η έρευνα 
δείχνει ότι τα παιδιά μαθαίνουν περισ-
σότερες λέξεις όταν τα ακολουθούμε, 
παρά όταν μας ακολουθούν, λένε οι ειδι-
κοί. Επιπλέον, όλη αυτή η συγκεντρω-
μένη προσοχή σημαίνει ότι το παιδί σας 
περνά χρόνο μαζί σας και μαθαίνει για 
τον φυσικό κόσμο με τον δικό του ρυθμό.
Tip: Αφήστε το παιδί σας να ηγηθεί και 
κάντε περιστασιακά μια ερώτηση παρα-
τήρησης. («Σκάβεις πολύ βαθιά. Τι βρή-
κες;»).

Παιχνίδι ρόλων
Συχνά στα παιδιά αρέσει να φορούν τα 
ρούχα των γονιών τους (γόβες, χαρτο-
φύλακας, σακάκι, κ.ο.κ.) και να υποδύο-
νται ρόλους, όπως τη δασκάλα, την τρα-
γουδίστρια, τον γιατρό… Όταν τα παιδιά 
αλλάζουν ρούχα, μπαίνουν σε έναν άλλο 
ρόλο. Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσ-
σει τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη, 

ακόμη και τον έλεγχο των παρορμήσεων, 
κάτι που είναι ζωτικής σημασίας καθώς 
το παιδί σας μεγαλώνει σημειώνουν οι 
ειδικοί.
Tip: Ενθαρρύνετε το παιδί σας να δοκιμά-
σει ρούχα που έχετε βάλει στην άκρη γι’ 
αυτό το σκοπό και δείτε τη φαντασία του 
να «απογειώνεται».

Μικροί μάγειρες
Δώστε στο μικρό σας μια άδεια κατσα-
ρόλα κι ένα ξύλινο κουτάλι και αφήστε το 
να «μαγειρέψει». Ξέρει ότι απλώς προ-
σποιείται, αλλά διασκεδάζει και παράλ-
ληλα αναπτύσσει προκαταρκτικές δεξιό-
τητες ανάγνωσης. Όπως η προσποίηση, η 
ανάγνωση είναι μια αφηρημένη δραστη-
ριότητα, κατά την οποία τα σχήματα σε 
μια σελίδα «γίνονται» κάτι (το «ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟ» γίνεται «το πράγμα στο γκαράζ»).
Tip: Εάν το παιδί σας ζητά «πραγματικό» 
φαγητό, αλλά δεν είστε έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσετε ένα μεγάλο χάος, δοκιμάστε να 
του δώσετε ένα σφουγγάρι που μπορεί 
να χρησιμεύσει ως σάντουιτς, για παρά-
δειγμα, και τραπουλόχαρτα που θα μπο-
ρούσαν να είναι κομμάτια κοτόπουλου. 
(Προσοχή: Αποφύγετε μικρά αντικείμενα, 
όπως τα φασόλια, που μπορεί να αποτε-
λέσουν κίνδυνο πνιγμού για ένα μικρό 
παιδί.)

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;

Έπειτα από 73 χρόνια ερήμωσης,
 το Γιαννοχώρι Καστοριάς 
απέκτησε μόνιμο κάτοικο!

Η 
κίνηση στους δρόμους, οι κόρνες, 
οι φωνές και οι γρήγοροι ρυθμοί της 
καθημερινότητας στην πόλη, αισθα-
νόταν πως μετέτρεψαν τη ζωή του 

σε έναν άνισο αγώνα επιβίωσης. Δεν έμεινε ό-
μως άπραγος. Γύρισε την πλάτη στην πολύβουη 
Θεσσαλονίκη και αποφάσισε να μετακομίσει 
σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό της Καστοριάς.
Ο Νίκος Νικολαΐδης εργαζόταν για δεκαετίες 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκρι-
μένα στην Αριστοτέλους. Η αγάπη του όμως 
για τη φύση και τη ζωή στην επαρχία, τον κέρδι-
σαν και τον ώθησαν να πάρει μια δύσκολη αλλά 
σημαντική απόφαση. Άλλαξε σελίδα, ζήτησε 
και πήρε μετάθεση στο νόμο Καστοριάς και 
αποτελεί πλέον τον μοναδικό μόνιμο κάτοικο 
στο χωριό Γιαννοχώρι, που είχε να κατοικηθεί 
από το 1949.
«Η ζωή στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια 
άρχισε να γίνεται για μένα μη υποφερτή», επι-
σημαίνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων ο Νίκος Νικολαΐδης και εξηγεί: 
«Αν λάβουμε υπόψιν και την επιβάρυνση με 
τα μέτρα κατά της COVID-19 και των παραλ-
λαγών του, καταλαβαίνετε πόσο έπεσε η ποιό-
τητα ζωής. Το να κλειστώ σε ένα διαμέρισμά για 
μένα δεν είναι επιλογή. Για αρκετά χρόνια, ό,τι 
και να έκανα καθημερινά, το μυαλό μου ήταν 
πώς θα δραπετεύσω από την πόλη για να πάω 
στο χωριό. Μετά την απώλεια της συζύγού μου, 
πριν από δύο χρόνια, ήταν πλέον ζήτημα χρό-
νου να πάρω την τελική απόφαση και να φύγω».
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι ξεκίνησαν να το κατα-
σκευάζουν, μαζί με τη σύζυγο του, το 2009, 
στο χωριό Γιαννοχώρι του δήμου Νεστορίου 
Καστοριάς. Το χωριό, όπως λέει, εγκαταλεί-
φθηκε το 1949 από τους κατοίκους του, καθώς 
μαινόταν ο εμφύλιος και έκτοτε δεν επέστρεψε 
κανείς τους πίσω. Όταν αντίκρισαν την πλαγιά 
που ήταν χτισμένο να τη βλέπει ο ήλιος από την 
ανατολή μέχρι τη δύση και στους πρόποδες να 
κυλάει ο Αλιάκμονας, «ο έρωτας ήταν κεραυνο-
βόλος» και αποφάσισαν ότι μόνο εκεί θα μπο-
ρούσαν να έχουν σπίτι εκτός πόλης.
Όπως ο ίδιος αναφέρει, έχει κάνει πλέον ένα 
καινούργιο ξεκίνημα στη ζωή του. Ζει ολομό-
ναχος σε ένα ολόκληρο χωριό! Δεν τα έχει όλα 
δίπλα του, όπως τα είχε στην πόλη. Προσπαθεί, 
όμως, να έχει επάρκεια των ειδών πρώτης ανά-
γκης, καθώς το κοντινότερο σημείο προμήθειάς 
τους είναι το Νεστόριο, που απέχει 21 χλμ.
«Η επικοινωνία είναι μία βασική ανάγκη και 
λέγοντας επικοινωνία εννοώ να έχει καλό τηλε-
φωνικό σήμα και το απαραίτητο πλέον internet, 
διότι για σταθερό τηλέφωνο δεν υπάρχει υπο-
δομή. Το ότι είμαι μόνος στο χωριό δεν με απα-
σχολεί και δεν με έχει προβληματίσει ακόμα, 
γιατί όλο και κάποιος θα περάσει από τα 
διπλανά χωριά και θα καθίσει να πιούμε ένα τσι-

πουράκι. Γενικά, οι κάτοικοι των γύρω χωριών 
είναι καλοί, είναι φιλόξενοι, δεν θα φοβηθούν 
να σε βάλουν στο σπίτι τους ή να σε κεράσουν 
έναν καφέ στο καφενείο», σημειώνει.
«Όταν πάει να ζήσει κάποιος σε ένα χωριό που 
έχει να δει μόνιμο κάτοικο από το 1949 κατα-
λαβαίνετε ότι στην αρχή τον αντιμετωπίζουν με 
δυσπιστία... «Ασε ρε που μένεις μόνιμα εκεί. 
Εκεί δεν μένουν ούτε οι αρκούδες», μου λένε 
και μετά με ρωτάνε: «Καλά πώς το αποφάσι-
σες;». Εκεί που γελάω είναι με τις δημόσιες 
υπηρεσίες και τις ΔΕΚΟ, στην Καστοριά, όταν 
τους λέω ότι μένω στο Γιαννοχώρι. Πρώτα θα 
γελάσουν και μετά λένε: «Τώρα πες μας πού 
μένεις». Σκεφτείτε την έκπληξη της υπαλλήλου 
στα ΕΛΤΑ Νεστορίου, όταν είπα ότι θα πρέπει 
να μου φέρνει την αλληλογραφία μου στο Γιαν-
νοχώρι. Όπως και οι άλλοι, αφού γέλασε, μου 
είπε: «Καλά τώρα πες μου πού νοικιάζεις για να 
σου τη φέρνω»».
Η Θεσσαλονίκη, όπως εκμυστηρεύεται, είναι 
μια πόλη που αγάπησε πολύ, καθώς μένει εκεί 
από το 1980. Σ’ αυτή την περίοδο της ζωής του, 
όμως, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει... «Μια 
φορά αναρωτήθηκα αν έχω κάνει καλά που 
έφυγα και είπα στον εαυτό μου: «αν νομίζεις 
ότι έκανες λάθος, πάνε Θεσσαλονίκη, πάρε το 
αστικό το πρωί να πας στη δουλειά και μετά 
ξανά κατά τις 15:00 για να επιστρέψεις στο 
σπίτι». Μου έφυγε αμέσως η απορία!», εξηγεί 
και ξεσπάει σε γέλια.
Περιγράφοντας την καθημερινότητά του, ανα-
φέρει πως έχει αλλάξει ριζικά, καθώς πρωτα-
γωνιστεί η ηρεμία, η φυσική ομορφιά και η 
αρμονία στη ζωή του. «Το πρωί θα πάω στη 
δουλειά. Επιστροφή το μεσημέρι, θα ταΐσω 
τις γάτες (έχω δύο), θα φάω και μετά θα ασχο-
ληθώ με διάφορες δουλειές μέσα στο σπίτι ή 
έξω στην αυλή. Οι δουλειές στα σπίτια εκτός 
πόλης, δεν τελειώνουν ποτέ. Όταν δεν δου-
λεύω, παίρνω το σακίδιο και φεύγω το πρωί 
στο δάσος και επιστρέφω αργά το απόγευμα. 
Όταν δεν θέλω να κάνω τίποτα από όλα αυτά, 
ένα βιβλίο είναι η καλύτερη συντροφιά μου. Η 
ζωή μου πλέον είναι απλή και όμορφη».
Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, στην υπηρεσία 
που ήταν, δεν είχε συναντήσει κανένα πρό-
βλημα και οι συνάδελφοι αλλά και οι κατά και-
ρούς διοικητές που είχε, ήταν υπέροχοι άνθρω-
ποι. Πάντα τον βοηθούσαν, όχι μόνο στα υπη-
ρεσιακά του καθήκοντα, αλλά και στα προσω-
πικά του προβλήματα και γι’ αυτό τους ευχα-
ριστεί όλους. Το ίδιο κλίμα, όμως, συνάντησε 
και στο Νεστόριο, αν και ακόμα είναι στο στά-
διο της γνωριμίας, όλοι προθυμοποιούνται να 
τον βοηθήσουν, αν χρειαστεί κάτι. Ο φόρτος 
εργασίας βέβαια, όπως επισημαίνει, δεν μπο-
ρεί να συγκριθεί, είναι τελείως διαφορετικά τα 
μεγέθη.
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Ε
ίναι μια κατάσταση που βιώ-
νουν όλο και συχνότερα, όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι. 
Πρόκειται για τη μάστιγα της 

εποχής μας, την «κρίση πανικού» 
την οποία οι ειδικοί μάς βοηθούν να 
αντιμετωπίσουμε – Είναι πιο εύκολο 
από όσο νομίζετε
Κρίση πανικού ονομάζεται το 
αίσθημα του ξαφνικού και έντονο 
άγχους, το οποίο επιφέρει και 
σωματικά συμπτώματα, όπως το 
τρέμουλο, ο αποπροσανατολισμός, 
η ναυτία, ο γρήγορος και ακανόνι-
στος καρδιακός ρυθμός, η ξηρο-
στομία, η δύσπνοια, η εφί-
δρωση και η ζάλη.
Τα συμπτώματα μιας κρί-
σης πανικού δεν είναι επι-
κίνδυνα, αλλά μπορούν να 
γίνουν πολύ τρομακτικά, 
κάνοντας πολλές φορές τον 
ασθενή να νιώθει ότι παθαί-
νει έμφραγμα. ότι πρόκειται 
να καταρρεύσει ή ακόμα και 
να πεθάνει. Οι περισσότερες 
κρίσεις πανικού διαρκούν από 
πέντε λεπτά ως μισή ώρα.

Πώς να διαχειριστείτε μια 
κρίση πανικού
Ο Paul Salkovskis, καθηγητής Κλι-
νικής Ψυχολογίας και Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
του Bath, τονίζει ότι είναι σημαντικό 
να μην αφήσετε τον φόβο της κρίσης 
πανικού να σας κυριεύσει.
«Οι κρίσεις πανικού περνάνε πάντα 
και τα συμπτώματα δεν αποτελούν 
σημάδια ότι συμβαίνει κάτι κακό. 
Πείτε στον εαυτό σας ότι τα συμπτώ-
ματα που βιώνετε οφείλονται 
απλώς στο άγχος. Μην αναζητάτε 
περισπασμούς. Αμυνθείτε απένα-
ντι στην επίθεση και προσπαθήστε 
να συνεχίσετε να κάνετε πράγματα. 
Αν είναι δυνατό, είναι σημαντικό 
να προσπαθήσετε να παραμείνετε 
στην κατάσταση μέχρι να υποχω-
ρήσει το άγχος», αναφέρει ο καθη-
γητής.
Ασκήσεις αναπνοής για τις κρίσεις 

πανικού
Αν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 
πανικού αναπνέετε γρήγορα, μπο-
ρείτε να κάνετε μια άσκηση ανα-
πνοής που θα ανακουφίσει και τα 
άλλα συμπτώματα. Δοκιμάστε:
να εισπνεύσετε όσο πιο αργά, βαθιά 
και απαλά μπορείτε από τη μύτη σας
να εκπνεύσετε αργά, βαθιά και 
μαλακά από το στόμα σας
κάποιους τους βοηθά να μετρούν 
σταθερά από το ένα έως το πέντε σε 
κάθε εισπνοή και εκπνοή
κλείστε τα μάτια σας και επικε-

ντρωθείτε στην ανάσα σας sseΤο 
πιθανότερο είναι να αρχίσετε να 
νιώθετε καλύτερα μέσα σε λίγα 

λεπτά, ενώ ενδεχομένως μετά 
να αισθάνεστε κουρασμένοι.

Τρόποι να αποτρέψετε τις 
κρίσεις πανικού
Η καθημερινή εφαρμογή των 

ασκήσεων αναπνοής θα συμ-
βάλουν στην πρόληψη, αλλά 
και την ανακούφισητων κρί-
σεων πανικού όταν τελικά συμ-

βαίνουν. Η τακτική άσκηση, 
ειδικά η αεροβική, θα σας βοη-
θήσει να διαχειριστείτε τα επί-
πεδα του στρες, θα απελευθε-

ρώσει την ένταση, θα βελτιώσει τη 
διάθεση και θα ενισχύσει την αυτο-
πεποίθηση.
Καταναλώνετε τακτικά γεύματα για 
να σταθεροποιήσετε τα επίπεδα 
του σακχάρου στο αίμα. Αποφύ-
γετε την καφεΐνη, το αλκοόλ και το 
κάπνισμα, συνήθειες που επιδεινώ-
νουν τις κρίσεις πανικού. Οι ομάδες 
υποστήριξης μπορούν να σας προ-
σφέρουν χρήσιμες συμβουλές για 
το πώς να διαχειριστείτε αποτελε-
σματικά τις κρίσεις σας, ενώ ίσως να 
σας καθησυχάσει το να γνωρίζετε 
ότι και άλλοι άνθρωποι βιώνουν τα 
ίδια συναισθήματα.
Η γνωστική συμπεριφορική θερα-
πεία (CBT) μπορεί να εντοπίσει και 
να αλλάξει τα αρνητικά μοτίβα σκέ-
ψης που τροφοδοτούν τις κρίσεις 
πανικού.

Κρίση Πανικού: Πώς θα 
την προλάβετε – Πώς θα 
την ξεπεράσετεΗ 

συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης παραγόντων κιν-
δύνου ή προυπάρχουσας καρδιαγγεακής νόσου 
με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και θνητότητας 
σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 είναι δυστυ-

χώς διαπιστωμένη ήδη από τους πρώτους μήνες της παν-
δημίας. Εξάλλου, οι περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις του 
κατώτερου αναπνευστικού δημιουργούν σοβαρότερες ε-
πιπλοκές σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και επι-
δεινώνουν την υποκείμενη νοσολογική οντότητα.
Ειδικότερα στην περίπτωση της λοίμωξης COVID-19, έχει 
παρατηρηθεί ένα ευρύ φάσμα καρδιακών επιπλοκών 
που εκτείνεται από την ασυμπτωματική αύξηση ειδικών 
μυοκαρδιακών ενζύμων, όπως η τροπονίνη έως το οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου και την επιδείνωση ή ανά-
πτυξη νέας καρδιακής ανεπάρκειας, την εμφάνιση αρρυθ-
μιών όπως η κολπική μαρμαρυγή, καθώς και την ανάπτυξη 
θρομβωτικών επιπλοκών, όπως η πνευμονική εμβολή.Τα 
διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την 
αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά τη 
διάρκεια της νόσησης, της νοσηλείας και πρώιμα εντός του 
πρώτου μήνα από την έναρξη της λοίμωξης COVID-19, ενώ πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν τις μακροπρόθε-
σμες επιπλοκές στο καρδιαγγειακό σύστημα εντός του πρώτου χρόνου από τη λοίμωξη. Ο εμβολιασμός έναντι του 
SARS-CoV-2 μειώνει σημαντικά το κίνδυνο νοσηλείας, διασωλήνωσης και άλλων σοβαρών άμεσων επιπλοκών της 
λοίμωξης COVID-19, αλλά μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την επίδραση των εμβολίων στον 
μακροπρόθεσμο καρδιαγγειακό κίνδυνο μετά από λοίμωξη COVID-19. Πρόσφατα, μία μελέτη δημοσιευμένη στο 
έγκριτο περιοδικό Journal of American Medical Association ανέδειξε σημαντικές πτυχές του μακροπρόθεσμου 
οφέλους του εμβολιασμού, όχι στην πρόληψη βαριάς νόσησης, αλλά στην προστασία από καρδιαγγειακά νοσή-
ματα μετά τη νόσηση. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρος Μπριασούλης (Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας), Κίμων Σταματελόπου-
λος (Καθηγητής Καρδιολογίας) και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα αυτά που επι-
βεβαιώνουν τη σημαντική επιδημιολογική επίδραση του εμβολιασμού έναντι του SARS- CoV-2, όχι μόνο ως προς 
της αναπνευστικές επιπλοκές, αλλά και σε άλλα συστήματα του οργανισμού. Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από μια 
μεγάλη βάση με ασθενείς που παρακολουθούνται στο Σύστημα Υγείας της Νότιας Κορέας, οι οποίοι διαγνώστη-
καν με λοίμωξη COVID-19. Εξαιρέθηκαν οι ασθενείς που είχαν λάβει μόνο μία δόση εμβολίου, είχαν νοσηλευτεί 
άνω των 30 ημερών ή είχαν πρόσφατο οξύ καρδιολογικό πρόβλημα τους τελευταίους τρείς μήνες. Οι ερευνητές 
συνέκριναν 62.727 ανεμβολίαστους ασθενείς με 168.310 πλήρως εμβολιασμένους. Οι πλήρως εμβολιασμένοι ήταν 
μεγαλύτερης ηλικίας, με περισσότερες συνοσηρότητες, ωστόσο εμφάνισαν βαριά λοίμωξη COVID-19 λιγότερο 
συχνά σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Οι πλήρως εμβολιασμένοι ασθενείς εμφάνισαν άνω του 50% μείωση 
στον κίνδυνο οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου καθώς και εγκεφαλικού επεισοδίου εντός τριών μηνών μετά τη λοί-
μωξη. Τα αποτελέσματα αυτά παρατηρήθηκαν ακόμη και μετά από στατιστική εξίσωση των διαφόρων συνοσυρο-
τήτων, καθώς και της βαρύτητας της λοίμωξης COVID-19 μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Συμπερασμα-
τικά, η λοίμωξη COVID-19 μπορεί να προκαλέσει συχνές και αυξημένης βαρύτητας επιπλοκές, ειδικά σε ασθενείς 
με καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ η χορήγηση του εμβολίου οδηγεί αποδεδειγμένα σε βελτιωμένα αποτελέσματα 
μεταξύ ευπαθών ασθενών με ένα ευρύ φάσμα καρδιαγγειακών προβλημάτων, τόσο μέσω προστασίας από βαριά 
λοίμωξη, αλλά και από απώτερες καρδιαγγειακές επιπλοκές μετά τη λοίμωξη.

Κορωνοϊός: Πλήττει και την καρδιά – 
Η τακτική που την προστατεύει

Θετικά απαντά μια ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής ερευνητές από το University College του 
Λονδίνου, η οποία αισιοδοξεί ότι ίσως βρήκε τον τρόπο πρόληψης της γνωστικής έκπτωσης. Αν 
αυτό ισχύει, τότε γεννάται η ελπίδα ότι τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των 

ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τη νόσο Αλτσχάιμερ ή με κάποια άλλη μορφή άνοιας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο Neurology, όσοι ανα-
στοχάζονται – αξιολογούν τακτικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους – είναι λιγό-
τερο πιθανό να παρουσιάσουν γνωστική έκπτωση αργότερα στη ζωή τους. Η ερευνητική ομάδα ανέ-
λυσε δεδομένα από δύο κλινικές δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 259 άτομα, ηλικίας περί-
που 70 ετών. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις σκέψεις τους, υπολογίζοντας 
πόσο συχνά αναστοχάζονται και προσπαθούν να κατανοήσουν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά 

τους.
Αυτό που ανακάλυψαν οι ερευνητές ήταν ότι οι άνθρωποι που αφιέρωναν περισσότερο 

χρόνο στον στοχασμό παρουσίαζαν καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και ικανό-
τητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς και πιο ομαλή εγκεφαλική λειτουργία.

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να αποκρυσταλλώσουν γιατί ο αναστοχα-
σμός θα μπορούσε να παρέχει προστατευτικά αποτελέσματα έναντι της 

άνοιας. Υπέθεσαν ότι η ευεργετική δράση του στοχασμού συνδεέται 
ενδεχομένως με την αίσθηση της ηρεμίας και τη μείωση των επι-

πέδων στρες στο σώμα, ενώ θα μπορούσε να λειτουργεί θετικά 
και για την ψυχική υγεία. Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζουν ότι 
τα νέα ευρήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο, ώστε να 
μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης της πάθησης μέσω ψυχολογικής 
θεραπείας

Άνοια: Το καθημερινό κόλπο των 10′ που 
μειώνει τον κίνδυνο
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ιστορίες

Ήθη και έθιμα γύρω από την πράσινη τσόχα της Παλιάς Αθήνας
Ένα μικρό «οδοιπορικό» για τη χαρτοπαιξία

«Υπάρχει ένα γαλλικόν αξίωμα το οποίον υποστηρίζει ότι από 
της χαρτοπαικτικές παραμονές πρωτοχρονιάς δημιουργού-
νται χαρτοπαίκται, όπως από της Αποκρηάτικες νύχτες πολ-
λαπλασιάζονται η γυναίκες του ελαφρού κόσμου. Κανείς δεν 
μπορεί νάρνηθή την αλήθειαν αυτού του αξιώματος...

Τ
ο χαρτοπαίγνιον εις τας Αθήνας έχει παράδοξον 
και τραγικήνιστορίαν. Έφθειρε και διέφθειρε κατά 
πράγμα και συνείδησιν χιλιάδας ατόμων και οικο-
γενειών και πολιτευτών και στρατιωτικών και πολι-

τικών υπαλλήλων, επάλαισε κατά του κράτους, κατέβαλε 
το κράτος, εξηυτέλισεδικαστικάς, διοικητικάς και στρατι-
ωτικάς αρχάς.

Μέχρι του 1896 τα χαρτοπαίγνια ήσαν εντελώς ελεύθερα. 
Όποιος ήθελε και ηδύνατο να επιστρατεύση μίαν ομάδα μαχαι-
ροβγαλτών και μερικάς χιλιάδας φράγκα ήνοιγελέσχην. Οι μαχαι-
ροβγάλται ήσαν απαραίτητοι όπως και το χρηματικόνκεφάλαιον, 
διότι, εάν η λέσχη δεν είχε την φρουράν της, επέπιπτονκατάυτής 
άλλοι κακοποιοί και διήρπαζον τα χρήματα. Αυτού του είδους 
η επιχείρησιςελέγετο «ρεμούλα» και διεξήγετο με μαχαιριές, 
πιστολιές και μαγκουριές.
Επίσης κάθε καφετζής, ο οποίος ησθάνετο εαυτόν ικανόν να αντι-
μετωπίση τους κινδύνους της «ρεμούλας» αφιέρωνε μίαν γωνίαν 
του καφενείου του εις την «πασέταν».
Φόρον δημοσίου ουδείς επλήρωνε. Η τράπουλα είχεν είκοσι 
πέντε λεπτά και χονδρικώς είκοσιν, η δε κοκότα δέκα τοις εκατόν.
Και αυτά μεν συνέβαινονκαθό́λον το έτος, αλλ́  από της παρα-
μονής του Χριστού μέχρι της επομένης των Θεοφανείων όλα τα 
καφενεία των Αθηνών μετεβάλλοντο εις λέσχας.
Εις τα συνοικιακά, αναλόγως του χώρου, αφιερούτο το ήμισυ, 
το τρίτον ή το τέταρτον. Εστήνοντοέν ή δύο παλούκια και εκρε-
μάτο από έναν χονδρόν σπάγγον ένας μπερδές, κατά προτίμησιν 
κόκκινος, δια του οποίου διεχωρίζετο η πρόχειρος λέσχη από 
το άλλο καφενείον. Τα δύο ή τρία φύλλα του μπερδέ ήσαν ελεύ-
θερα, σαν πανιά κρεμασμένα προς στέγνωσιν, και οι πελάται, 
εισερχόμενοι ή εξερχόμενοι του αδύτου, τα διήνοιγαν ευχερώς. 
Οι παλληκαράδες ή οι «γεροί πόντοι», με τα χέρια ζωμένα εις της 
«κοφτές τσέπες» της μόδας, τα διήνοιγον ή δια της κεφαλής, κου-
τουλώντες ως τράγοι, ή δια σφοδρών φυσημάτων, εμφανίζοντες 
εις αμφοτέρας τας περιστάσεις φαιδρότατον θέαμα, το οποίον 
τότε ενέπνεε σεβασμόν!
Όπισθεν του μπερδέ ευρίσκοντο μέσα έπιπλα, ένα επίμη-
κες μεγάλο τραπέζι και παντός είδους και ηλικίας καρέκλες. Τα 
«κάδρα» εις τους τοίχους ήσαν σπάνια, αλλ́  όταν ευρίσκοντο 
παρίστωνσπαρακτικόνκυνήγιον θηρίων ή ταυρομαχίας, ίσως 
προς συμβολισμόν. Εξαιρετικώς εις το καφενείον του Καρατζά 
και εις το άλλο το φοιτητικόν ο «Σοφός Κοραής», ενθυμούμαι την 
Βικτωρίαν τον Ναπολέοντα Γ και το ΠρένςΛουλού.
Επάνω εις το τραπέζι ήτο η «καρτέλα». Επίμηκες δηλαδή καρτόνι, 
επί του οποίου ήσαν κολλημένα τα χαρτιά της τράπουλας, από 
του Άσσου μέχρι του Ρήγα, και επί της οποίας οι παίκται έβαζαν 
τους «πόντους» ή τις «μίζες» των. Ο «κόφτης» δηλαδή ο μπα-

γκιέρης, εκάθητο εις το κέντρον, απέναντι δε ο γκρουπιέρης. Ο 
πάγκος κατετίθετο μέσα εις δίσκον, χωριστά τα ασημένια πενη-
νταράκια, η δεκάρες, τα φράγκα, τα δίφραγκα, τα τάλληρα και τα 
είκοσιπεντάρικα. Εκατοστάρικα ολόκληρα ή λίρες ή ναπολεόνια 
σπανίως ενεφανίζοντο εις συνοικιακά καφενεία.  
Όρθιοι και καθήμενοι συνωστίζοντο οι παίκτες παρακολου-
θούντες με αγωνίαν, βλασφημίας, ύβρεις, φτυσίματα και χλευα-
σμούς ή αγριέμματατας ιδιοτροπίας της τύχης μέσα εις μίαν απο-
πνικτικήνατμόσφαιραν καπνού σιγάρων, ναργιλέδων, ρετσίνας 
και ούζου.
Την όλην εικόνα εφώτιζε με μυστικισμόν μία λάμπα πετρελαίου, 
κρεμασμένη κατακορύφως από της οροφής υπέρ του κέντρου 
του πάγκου.

Την λάμπαν την επρόσεχοναγρύπνως οι παλληκαράδες του παι-
γνιδιού διότι απετέλει τον πρώτον στόχον της ρεμούλας η οποία 
θα ίδωμεν πώς συνέβαινε.
Εις τα μεγάλα καφενεία της πλατείας της Ομονοίας συνέβαινον τα 
ίδια αλλ́επί το ευπρεπέστερον. Τα μπιλιάρδα κατηργούντο. Αφή-
ρουν της σπόντες και τα μετέτρεπον εις χαρτοπαικτικά τραπέζια. 
Επί της πρασίνηςπαχείας τσόχας ετοποθέτουν και ασημένια καν-
δηλέρια πολύφωτα με τρία και πέντε κηρία δια των οποίων εφω-
τίζοντο καλώς τα χρήματα του πάγκου και η καρτέλα.
Αλλά τότε εις τας Αθήνας έπαιζον όλοι οι άνθρωποι, ιδίως την 
παραμονήν και την πρώτην του Έτους. Εις τα κεντρικά και τα 
συνοικιακά καφενεία όλα τα τραπεζάκια και τα μπιλλιάρδαμε-
τεβάλλοντο εις πάγκους, συνωθούντο δε πέριξ αυτών άνευ δια-
κρίσεως κοινωνικής όλοι οι Αθηναίοι. Όχι μόνον δεν υφίσταντο 
μείωσιν αλλά προεκάλειέκπληξιν εκείνος όστις δεν επέρασε από 
το τραπεζάκι χωρίς να βάλη τον «πόντο» του.
Επιστήμονες, πολιτευταί, έμποροι, ευϋπόληπτοικαθηγηταί του 
Πανεπιστημίου, ανωτεροι υπάλληλοι, τραπεζιτικοί, ανώτεροι και 
κατώτεροι αξιωματικοί εν στολή έπαιζαν την «πασέταν» δημο-
σία εις τα μεγάλα κέντρα της πλατείας της Ομονοίας, του Ζούνη 
και του Σπύρου Ζαχαράτου. Τα δύο ταύτα καφενεία ήσαν επί της 
πλατείας απέναντι αλλήλων εις το άνοιγμα της οδού Γ Σεπτεμ-
βρίου.  
Και εις τα κέντρα και εις τας συνοικίας το μοναδικόν πρωτοχρο-
νιάτικο παιγνίδι ήτο η «πασέτα». Το «μάους» ήτο άγνωστον 
ακόμη εις τας Αθήνας, το «πόκερ» δεν είχενεφευρεθή ακόμη, ο 
«μπακαράς» ήτο μεν γνωστός αλλά εθεωρείτο και αριστοκρατι-
κός και δύσκολος δια τα λαϊκά κέντρα, επαίζετο δε μόνον εις τα 
σπίτια και εις την μεγάληνλέσχην του Μαντάκη.
Άλλα παιγνίδια παιζόμενα εις τα σπίτια της εποχής ήτο ο «λασκι-
νές», ο «Φαραώ», το «Πλούχερ», το «Πιεσιγρού» και ο μπακα-
ράς σεμέν-ντε-φερ.
Η πασέτα, ήτις κατηργήθη προ πολλού εις την πρωτεύουσαν, 
ήτο γαλλικό παιγνίδι εύκολο και γρήγορο δια κέρδη και ζημίας 
και έπαιζαν επίσης ταυτοχρόνως πολλοί παίκται. Κατ έπίφασινε-
φαίνετο παιγνίδι τιμιώτατον, εις το οποίον δεν ήτο δυνατόν να 
μεσολαβήση κλοπή, πράγματι δε ούτω επαίζετο κατά τα πρώτα 
έτη της κυριαρχίας του εν Αθήναις, αλλ́ολίγονκατόλίγον η ελλη-
νική ιδιοφυϊα των εξ επαγγέλματος χαρτοπαικτών εφεύρε τόσα 

μέσα απάτης και κλοπής, πανουργότατα και αληθώς καταχθόνια, 
ώστε η «πασέτα» κατήντησε το κλεπτίστατον των παιγνιδίων το 
οποίον κανείς δεν ετόλμα να παίξη με την πεποίθησιν ότι δεν θα 
κλαπή. Οι τρόποι της κλοπής εις την πασέτανείχον παράδοξα 
ονόματα, όπως το «μπαλαμούτι», η «καρφίτσα», η «σκαλέτα», το 
«χτένι», το «σφόλι» και άλλα διάφορα.
Το περίεργον εν τη εξελίξει των εφευρέσεων αυτών είναι 
και τούτο: ότι δηλαδή ο μεγαλείτερος εφευρέτης της κλο-
πής εις την πασέταν ήτο είς ευγενέστατος και λίαν συμπα-
θής αξιωματικός του πυροβολικού, όστις ανεκάλυψε το 
περίφημο «χτένι», δια του οποίου κυριολεκτικώς έγδυσεν 
όλους τους εξ επαγγέλματος χαρτοπαίκτας κεφαλαιούχους 
εντός ενός έτους, αποκομίσας κέρδη πλέον του ενός και 
ημίσεος εκατομμυρίου φράγκων χρυσών. Όταν επροδόθη 
ήτο αργά. Το καταπληκτικόν δε είναι ότι τον επρόδωσεν ο 
πατήρ του.
Το «χτένι» έφερεν εις απόγνωσιν τους εξ επαγγέλματος 
χαρτοπαίκτας, δύο των οποίων ηυτοκτόνησαν.
Αλλ́αςεπανέλθωμεν εις την Πρωτοχρονιάν.
Εις τας παλαιάς Αθήνας υπήρχεν η συνήθεια, η επικρα-
τούσα ακόμη, να κηδεύεται ο εκπνέων χρόνος κατά τον 
πλέον θορυβώδη και εκκωφαντικόν τρόπον.
Η μοναδική εκείνη χαρμόσυνος κηδεία του έτους περιω-
ρίζετο εις την οδόν Ερμού από του Συντάγματος μέχρι της 
Καπνικαρέας.
Μόλις δε ενύχτωνε όλοι οι Αθηναίοι έπεφταν εις την πασέ-
ταν.
Εις τα πλουτοκρατικά σπίτια έπαιζαν μπακαρά και λασκινέ 
σπανίως δε εκαρτέ. Εις τα παληά σπίτια ο νοικοκύρης έκοβε 
μεν την πήταν εν μέσω της οικογενείας του και των κεκλη-
μένων του, τους έκοβε όμως και τα χαρτιά.
Μέγα πλήθος όλων των τάξεων επλημμύριζε τα καφενεία 
εις τα οποία έκοβαν την πασέταν ως το πρωί.
Και εις μεν τα κέντρα ουδέποτε ή σπανιώτατασυνέβαινον 
συρράξεις ή καυγάδες, εις τας συνοικιας όμως ήτο αδύνα-
τον να λείψουν αι συμπλοκαί, αι αρπαγαί και οι τραυματι-
σμοί, ενίοτε δε και φόνοι.
Ο κίνδυνος των συνοικιακών καφενείων ήσαν οι κούτσα-
βοι ή και παλληκαράδες. Δια τον έναν ή τον άλλον λόγον, 
πράγματι δε αποβλέποντες εις την διαρπαγήν χρημάτων, 
οι κακοποιοί εκείνοι συνεννοούντο και επέπιπτον κατά του 
πάγκου. Εννοείται ότι εξέλεγον τους ευτραφείς πάγκους και 
τας στιγμάς της συσσωρεύσεως μεγάλων κερδών.
Συνεννοούμενοι εκ των προτέρων, ελάμβανον έκαστος 
την ανάλογονθέσιν κατά το σχέδιον όπερ κατέστρωναν και 
εις το σύνθημα επέπιπτον  κατά του δίσκου με τα χρήματα, 
αρπάζοντες όσα ηδύναντο περισσότερα.
Το σύνθημα ήτο το σπάσιμο της λάμπας. Εις μίαν δεδομέ-
νην στιγμήν ο είς της συμμορίας έθραυε την λάμπαν με μίαν 
μαγκούραν. Ταυτοχρόνως άλλοι επυροβόλουν δις ή τρις 
από μίαν γωνίαν και αμέσως άνευ χρονοτριβής δευτερο-
λέπτου οι τοποθετημένοι προ της τραπέζης αφήρπαζον τα 
χρήματα.
Όλα τα κακά εξερρηγνύοντο εις μίαν στιγμήν κατά των 
κεφαλών των παικτών. Σκότος κολάσεως, ύβρεις τρομε-
ραί, κραυγαί αποτρόπαιοι, ωρυγαί λύκων, πυροβολισμοί, 
μαγκουριές και τσαλαπατήματα. Πανικός συνεπλήρου την 
εικόνα φρίκης και τρόμου.
Αυτή ήτο η «ρεμούλα» κατά την διεξαγωγήν της οποίας 
ετραυματίζοντο και εφονεύοντο ουχί σπανίως άνθρωποι 
αθώοι.
Αι Αθήναι σήμερον μετεβλήθησαν γοργώς, διότι γοργή 
είναι η θεμελιώδης μεταβολή εντός μιας εικοσαετίας. Η 
πασέτααπέθανεν όπως και η ελευθερία του χαρτοπαί-
ζειν εις όλα τα καφενεία της πόλεως. Αι λέσχαι μετεβλήθη-
σαν εις επιχειρήσεις  εκατομμυρίων, εις το λαχανοπάζαρο 
κηπουροί και οπωροπώλαι παίζουν πόκερ, πυργοδέσποι-
ναι του Αγίου Φίλιππα δίδουν απογευματινάς με μπρίτζ, 
η χυδαία πασέτακατεδιώχθη και από αυτούς τους ευέλπι-
δας του μπαρμπουτιού, οίτινες προτιμούν το Ραμί και το 
Κουν-καν».
«Πολιτεία», 1929, Γ. Ασπρέας
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Τ
ο Τορόντο, η πολυπληθέστερη, 

πολυσύχναστη, πολυπολιτισμική 

αυτή πόλη του Καναδά με τα εντυ-

πωσιακά αξιοθέατα, προσελ-

κύει εκατομμύρια τουρίστες ολόκληρο το 

χρόνο. Αξιοθέατα εύκολα προσβάσιμα, 

λόγω των απέραντων αυτοκινητόδρομων 

και της άριστης δημόσιας συγκοινωνίας. 

Από πού ν’ αρχίσει κανείς… 

Ο πύργος CN με ύψος 1,815 πόδια έχει 

χαρακτηριστεί ως ένα από τα «Επτά θαύ-

ματα του σύγχρονου κόσμου» από την 

Αμερικανική Εταιρεία Πολιτικών Μηχα-

νικών. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να 

απολαύσετε μία τέτοια πανοραμική θέα…   

Μία επίσκεψη στο ενυδρείο του Ripley 

θεωρείται must. Το μεγαλύτερο ενυδρείο 

του Καναδά άνοιξε το 2013 στο Τορόντο, 

δίπλα στον πύργο CN.Το ενυδρείο έχει 

12.500 τετραγωνικά μέτρα και μπορεί να 

φιλοξενήσει περισσότερα από 15.000 ζώα 

της θάλασσας... 

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα είναι ένα από 

τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα 

στον κόσμο. Γεμάτη μαγευτική γραφική 

ομορφιά η περιοχή, με εκπληκτικά αρχιτε-

κτονικά μνημεία, είναι σίγουρα ένας τόπος 

που πρέπει να επισκεφθείτε…

Εάν είστε λάτρεις των μουσείων, το περί-

φημο Μουσείο του Βασιλικού Οντάριο 

(ROM) με περισσότερα από 40 γκαλερί 

τέχνης, αρχαιολογίας και φυσικής επιστή-

μης, σίγουρα θα σας συναρπάσει… 

Το AGO στεγάζει μια εντυπωσιακή συλ-

λογή με περισσότερα από 40.000 έργα 

καναδικής κληρονομιάς, καθιστώντας το 

το 10ο μεγαλύτερο μουσείο τέχνης στη 

Βόρεια Αμερική... 

Δεν χρειάζεται να είστε φίλαθλοι για να 

απολαύσετε μια επίσκεψη στο Hockey Hall 

of Fame, γεμάτο πλούσια αθλητικά εκθέ-

ματα… 

Το Distillery Historic District είναι ένα εξαι-

ρετικό μέρος για να περάσετε λίγες ώρες 

αν είστε στο κέντρο του Τορόντο και θέλετε 

να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα πράγ-

ματα του πολυσύχναστου downtown. Το 

εν λόγω χωριό μόνο για πεζούς, βρίσκεται 

μέσα σε μια υπέροχη αρχιτεκτονική κλη-

ρονομιάς και είναι αφιερωμένο στην προ-

ώθηση της τέχνης και του πολιτισμού... 

Το Τορόντο έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη 

Chinatown στη Βόρεια Αμερική. Οι επι-

σκέπτες θα βρουν ευκαιρίες για εξωτικά 

μπιχλιμπίδια, κοσμήματα, είδη ένδυσης, 

είδη οικιακής χρήσης και βέβαια νόστιμο 

ασιατικό φαγητό… 

Το Yorkville είναι μια γοητευτική περι-

οχή στο κέντρο της πόλης που στεγάζει 

δεκάδες εστιατόρια, μπουτίκ και γκαλερί 

τέχνης...

Το Eaton Centre, το φωτεινό και ευάερο 

απέραντο εμπορικό κέντρο στην καρδιά 

του Τορόντο, καλύπτει δύο αστικά συγκρο-

τήματα και στεγάζει περισσότερα από 230 

καταστήματα... 

Για σας που προτιμάτε την ηρεμία, απο-

δράστε από τη φασαρία του κέντρου του 

Τορόντο στη γοητεία της λίμνης. Το Centre 

Island προσφέρει μια ιδανική τοποθεσία 

για αναψυχή και χαλάρωση και διαθέτει 

πάρκο ψυχαγωγίας, χώρους αναψυχής, 

παραλίες, ένα κλαμπ για γιοτ και εστιατό-

ρια. Το Centre Island απέχει 10 λεπτά με το 

φέρι από το κέντρο του Τορόντο...

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην επισκε-

φτείτε την ελληνοκρατούμενη Danforth, 

με τα εξαιρετικά εστιατόρια , παμπ, ζαχα-

ροπλαστεία κ.α. που θυμίζει Ελλάδα στην 

καρδιά του Τορόντο… 

Θα μπορούσα να καταναλώσω πολύ 

μελάνι γράφοντας για την υπέροχη αυτή 

πόλη, γνωστή και συνάμα άγνωστη για 

τους περισσότερους από μας. Μία μόνο 

επίσκεψη πάντως για να την ανακαλύψετε, 

ποτέ δεν είναι αρκετή… 

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

Ανακαλύψτε το Τορόντο…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ30 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com

Όταν ο θάνατος γίνεται γιορτή και 
δεν αποκαλείται θάνατος, αλλά 
μετάσταση… Όταν δεν εξαντλούνται 
όλα στο εδώ και τώρα… Όταν υπάρχει 
η μετά του τάφου αιώνια ζωή, η 
ελπίδα της αέναης βασιλείας, οι 
απανταχού χριστιανοί γιορτάζουν 
και… σήμερα, ειδικότερα, απ’ άκρη σε 
άκρη της γης, την αγία Μετάσταση της 
Θεοτόκου.

Ε
ίσαι για τους αγγέλους και όλες τις υ-
περκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφρο-
σύνη, για τους πατριάρχες χαρά χω-
ρίς τέλος, για τους δικαίους ανεκλά-

λητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες δι-
αρκής αγαλλίαση! Τον κόσμο ευλογείς, τα 
σύμπαντα αγιάζεις. Για τους αποκαμωμέ-
νους είσαι ανάσα, για τους πενθούντες πα-
ρηγοριά, για τους αρρώστους γιατρειά, για 
τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους 
αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμέ-
νους καλοσυνάτο στήριγμα, για όσους σε α-
ναζητούν η πρόθυμη βοήθεια», αναφέρεται 
σε απόσπασμα-αφιέρωμα του 8ου αι. των 
Εγκωμίων του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκη-
νού στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
«Έλα Κυρά και Παναγιά
με τ’ αναμμένα σου κεριά
Δώσε το φως το δυνατό
στον Ήλιο και στο Θάνατο»,
 αναφέρεται στα «Ρω του Έρωτα» του 20ού 
αι. από τον Οδυσσέα Ελύτη.
Το ιερό πρόσωπό Της έχει εμπνεύσει τόσο 
βυζαντινούς υμνωδούς που Την εγκω-
μιάζουν όσο και Νεοέλληνες ποιητές που 
ζητούν τη μεσιτεία της, αλλά και πολλούς 
εκπροσώπους της τέχνης, της ζωγραφικής, 
της πεζογραφίας, της ποίησης, της μουσικής.
Ωστόσο, σήμερα, που γιορτάζουμε το 
«Πάσχα του καλοκαιριού», η έμπνευση, η 
δέηση, η ελπίδα, η κατάνυξη και η χαρά δια-
χέονται σε πλήθος πιστών χριστιανών που 
συρρέουν σε κάθε εκκλησία της Παναγίας 
και πανηγυρίζουν, διότι η Κοίμηση της Θεο-
τόκου δεν είναι πένθιμο γεγονός για τον λαό, 
επειδή η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν» 
και με την Κοίμησή της προπορεύτηκε στη 
δόξα που μας περιμένει.
Στην Ελλάδα, η Θεομητορική μετάσταση 
γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε 
κάθε γωνιά της χώρας όπου υπάρχει και μια 
ξεχωριστή Παναγιά.
Πολλά τα έθιμα και τα ήθη που εκτυλίσσο-
νται σε όλη την Ελλάδα με την ευκαιρία της 
γιορτής του Δεκαπενταύγουστου. Βρήκαμε 
την ιστοσελίδα gr.skyscanner.com τα πλέον 
γνωστά και αξιόλογα.

Σιάτιστα
Το έθιμο των καβαλάρηδων προσκυνη-
τών κρατά στη Σιάτιστα της Κοζάνης χάνε-
ται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ανήμερα 
του Δεκαπενταύγουστου οι καβαλάρηδες 
ανεβαίνουν στα στολισμένα άλογά τους 
και κατευθύνονται προς το μοναστήρι του 

Μικροκάστρου. Αφού προσκυνήσουν την 
εικόνα επιστρέφουν στο χωριό και το πανη-
γύρι ξεκινά… και σταματά νωρίς το πρωί!

Πάτμος
Στο νησί της Αποκάλυψης η ατμόσφαιρα 
είναι κατανυκτική. Το έθιμο της περιφοράς 
του επιταφίου της Παναγίας έχει βυζαντι-
νές καταβολές. Οι μοναχοί από το ιστορικό 
μοναστήρι περιφέρουν τον επιτάφιο στα 
σοκάκια του νησιού και οι πιστοί ακολου-
θούν την πομπή.

Κουφονήσια
Τα Κουφονήσια έχουν αποκτήσει φανα-
τικό κοινό. Όσοι τα επισκεφθούν για πρώτη 
φορά, επιστρέφουν ξανά και ξανά. Ο Δεκα-
πενταύγουστος γιορτάζεται με έναν πολύ 
ιδιαίτερο τρόπο… εν πλω! Οι κάτοικοι και 
οι επισκέπτες μπαίνουν στα καΐκια με προο-
ρισμό το εκκλησάκι της Παναγιάς στο Κάτω 
Κουφονήσι, ενώ η επιστροφή χαρακτηρίζε-
ται από έναν ιδιότυπο «αγώνα», με τα καρα-
βάκια να συναγωνίζονται για να δουν ποιος 
θα καταφέρει να φτάσει πρώτα στο Πάνω 
Κουφονήσι. Ακολουθεί γλέντι με μουσικές, 
χορούς και θαλασσινούς μεζέδες.

Κεφαλονιά
Ο Δεκαπενταύγουστος γιορτάζεται ιδιαί-
τερα στην Κεφαλονιά. Η παράδοση θέλει τα 
φιδάκια, που εμφανίζονται κάθε χρόνο την 
ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στην Πανα-
γιά Φιδούσα, στο Μαρκόπουλο της Κεφαλο-
νιάς, να φέρνουν τύχη στο νησί, αλλά και σε 
όσους δε διστάσουν να τα αγγίξουν.

Πάρος
Η Πάρος το καλοκαίρι σφύζει από ζωή. Αν 
βρεθείτε Δεκαπενταύγουστο στην Πάρο 
μπορείτε να συμμετέχετε στους εορτα-
σμούς είτε στην Παροικιά, είτε στη Νάουσα. 
Στην Παροικιά οι πιστοί συγκεντρώνονται 
στον παλαιοχριστιανικό ναό της Εκατοντα-
πυλιανής και προσκυνούν την εικόνα του 
17ου αιώνα. Παραδοσιακή μουσική, ντόπιο 
κρασί και μεζέδες συμπληρώνουν το ιδιαί-
τερο έθιμο.

Στη Νάουσα, οι εορτασμοί είναι πιο… 
θαλασσινοί. Τα καΐκια καταφθάνουν στο 
λιμάνι και η νύχτα γίνεται μέρα, καθώς οι 
πιστοί κρατούν αναμμένα δαδιά. Το πανη-
γύρι κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, 
με τους νησιώτικους χορούς να έχουν την 
τιμητική τους.

Λεωνίδιο
Ο Δεκαπενταύγουστος γιορτάζεται πανορα-
μικά στο Λεωνίδιο. Το μοναστήρι της Έλω-
νας βρίσκεται σκαρφαλωμένο σε έναν από-
κρημνο βράχο, προσφέροντας εντυπωσια-
κές εικόνες σε όσους το επισκέπτονται. Δεν 
είναι λίγοι οι πιστοί που εκπληρώνουν τάμα 
στην Παναγιά Βρεφοκρατούσα καταφθάνο-
ντας γονυπετείς ή πεζοπορώντας στο μονα-
στήρι. Η διαδρομή με το αυτοκίνητο είναι 
μοναδική. Το προσωνύμιο της Παναγιάς 
«Έλωνα» προέρχεται από την τσακώνικη 
διάλεκτο και σημαίνει «ελεούσα».

Νίσυρος
Η Νίσυρος τιμά την Παναγία με το λεγό-
μενο «Νιάμερο», που γιορτάζεται από τις 
6 Αυγούστου. Μαυροντυμένες γυναίκες, 
οι Εννιαμερίτισσες, πηγαίνουν στο μονα-
στήρι της Παναγίας της Σπηλιανής και παρα-
μένουν εκεί για 9 ημέρες ακολουθώντας 
αυστηρή νηστεία και κάνοντας 300 μετά-
νοιες τη μέρα. Ανήμερα του Δεκαπενταύ-
γουστου γίνεται η λιτάνευση της εικόνας, η 
οποία οδηγείται στο χωριό και το πανηγύρι 
ξεκινά με τον τοπικό χορό της «κούπας».

Παλαιόπυργος Πωγωνίου
Όσοι έχουν ασχοληθεί με παραδοσιακούς 
χoρούς θα γνωρίζουν και τον «πωγωνίσιο». 
Η παράδοση του Δεκαπενταύγουστο στον 
Παλαιόπυργο Πωγωνίου χαρακτηρίζεται 
από τα λεγόμενα «ντολιά», δηλαδή τις εντο-
λές που δίνει ένας από τους μεγαλύτερους 
κατοίκους του χωριού (ο «ντολής πασάς»), ο 
οποίος κρατά ένα ποτήρι κρασί και το τσου-
γκρίζει με κάποιον παρευρισκόμενο.
Σύμφωνα με το έθιμο πρέπει να πιει τρία 
ποτήρια κρασί ή τρεις γουλιές και κάθε 
φορά να κάνει μια αφιέρωση σε τρία διαφο-

ρετικά πρόσωπα. Σειρά παίρνουν οι υπόλοι-
ποι, όπως θα τους ορίσει ο «ντολή πασάς». 
Το έθιμο αυτό σκοπό είχε τη συμφιλίωση 
των χωριανών και τη λύση τυχόν παρεξη-
γήσεων. Το βράδυ ξεκινά το πανηγύρι υπό 
τους ήχους τοπικών, παραδοσιακών τρα-
γουδιών.

Πυργί Χίου
Το Πυργί, στα περίφημα Μαστιχοχώρια της 
Χίου, γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο με 
ένα ξεχωριστό πανηγύρι στην πλατεία του 
χωριού. Ο γρήγορος σκοπός του παραδο-
σιακού «Πυργούσικου» χορού παρασέρνει 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Κάρπαθος
Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα ομορφό-
τερα χωριά της Καρπάθου και των Δωδε-
κανήσων. Η λειτουργία του Δεκαπενταύ-
γουστου στην εκκλησία της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στην Όλυμπο της Καρπάθου και 
οι εκδηλώσεις της ημέρας χαρακτηρίζονται 
από κλίμα κατάνυξης και πένθους. Κάθε 
χρόνο τέτοια μέρα αναβιώνει το έθιμο του 
Κάτω Χορού. Οι γυναίκες φορούν παρα-
δοσιακές φορεσιές και ξεκινούν τον αργό-
συρτο χορό, συνοδεία λαούτου και λύρας. 
Οι άντρες έχουν ένα κομμάτι βασιλικού στο 
πέτο τους και τραγουδούν με κατανυκτική 
διάθεση.

Τήνος
Την Παναγιά της Τήνου επισκέπτονται και 
προσκυνούν κάθε Δεκαπενταύγουστο χιλιά-
δες πιστοί από την Ελλάδα – και όχι μόνο. 
Τον Δεκαπενταύγουστο εκατοντάδες πιστοί 
εκπληρώνοντας το τάμα τους ανεβαίνουν 
γονατιστοί τα σκαλιά της Εκκλησίας της 
Μεγαλόχαρης.

Ικαρία
Τα πανηγύρια της Ικαρίας είναι ξακουστά 
σε όλη την Ελλάδα και φυσικά ο Δεκαπε-
νταύγουστος δε θα μπορούσε να μη γιορτα-
στεί με… ακόμη ένα! Στο Γιαλισκάρι το γλέ-
ντι παίρνει φωτιά και όλοι μαζί χορεύουν 
τον περίφημο Ικαριώτικο χορό!

Καλό Μήνα Αύγουστος: Ο Μήνας της Παναγίας! 
Ήθη κι έθιμα του Δεκαπενταύγουστου

Γιορτή Χριστιανοσύνης 
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ΣΙΩΠΑ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ;

ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ ποτὲ καὶ ἐμβα-
θύναμε σὲ τοῦτο, Στὸ παρά-
δοξο, μιᾶς ἀδιαλείπτου προ-
σευχῆς ἀπέναντι μιᾶς συνε-

χοῦς φαινομενικῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ; 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐκεῖνος ποὺ τὸ ἔζησε 
μὲ τὸν πιὸ ἰσχυρὸ τρόπο εἶναι ὁ ἴδιος 
ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ Χριστός. 
Ἡμέρα καὶ νύχτα προσεύχεται στὴν 
ἔρημο, στὸ ̔ Ιερό, στὸ ̓́ Ορος, στὸν Κῆπο 
τῶν Ελαιῶν. «Ἦν δια νυκτερεύων ἐν 
τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ», σημειώνει ὁ 
Εὐαγγελιστής (Λουκ. στ΄ 12). Παρ᾿ ὅλα 
αὐτὰ φαινόταν ὅτι ἡ θεία ἀποστολή 
του βάδιζε ἀνθρωπίνως πρὸς τὴν ἀπο-
τυχία. Τὸ μήνυμά του, μήνυμα μετα-
νοίας καὶ σωτηρίας, δὲν γινόταν δεκτό. 
Τὰ πλήθη τελικὰ τὸν ἐγκαταλείπουν. 
Οἱ δεδομένων ἀρχοντες τοῦ Ἰσραὴλ 
τὸν συκοφαντοῦν καὶ τὸν ἀπειλοῦν 
μὲ θάνατο. Οἱ μαθηταί του παρουσιά-
ζονται «ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρ-
δίᾳ» (Λουκ. κδ́  25) καὶ ζητοῦν νὰ τὸν 
ἐμποδίσουν ἀπὸ τὴ θεία του ἀπο στολή. 
Καὶ ὁ Ἰησοῦς γνωρίζει καλά, ὅτι ἡ ἀπο-
στολή του αὐτὴ τὸν ὁδηγεῖ στὸν ἐπώ-
δυνο καὶ ἐξευτελι στικὸ σταυρικὸ 
θάνατο.
Πλησιάζει τὸ φρικτὸ Πάθος. Ο «Υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώ που», ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα 
καὶ ὅταν τὸ δρᾶμα κορυφώνεται, δὲν 
παύει νὰ προσεύχεται πρὸς τὸν οὐρά-
νιο Πατέρα Του. Μὰ ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν 
ἐπεμβαίνει νὰ τὸν λυτρώση ἀπὸ τοὺς 
σταυρωτάς του. Σιωπᾶ. Καὶ ἀπὸ τὸ Σταυ 
ρὸ ὁ πονεμένος ̓ Ιησοῦς ἀφήνει τὸ τόσο 
ὀδυνηρὸ ἐκεῖνο παράπονο: «Θεέ μου, 
Θεέ μου, ἵνα τί μὲ ἐγκατέλιπες;».
᾿Αλλὰ προσοχή. Ἡ σιωπὴ τοῦ Πατρός, μιὰ 
σιωπὴ ἐπώδυνη βέβαια, δὲν ἦταν παρὰ 
φαινομενική. Ἡ δραματικὴ αὐτὴ κραυγὴ 
τοῦ «Αμνοῦ τοῦ Θεοῦ» ἀπὸ τὸ Σταυρό, 
περιλάμβανε ὅλες τὶς παραπονεμένες 
προσευχὲς τῶν φτωχῶν, τῶν ἀδυνάτων 
καὶ τῶν κατατρεγμένων τῆς γῆς.
᾽Αλλ᾽ ὁ Θεὸς ἐπιφυλασσόταν νὰ ἀπα-
ντήση σὲ λίγο καὶ μάλιστα μὲ τρόπο ὄχι 
μόνον ἀποφασιστικό, ἀλλὰ καὶ ἀλη-
θινὰ σωτήριο. Ο Εσταυρωμένος ἔγινε 
«λύτρον ἀντὶ πολλῶν». Ὁ ἀληθινὰ 
Δίκαιος καὶ ̔́ Αγιος, ποὺ λυτρώνει τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἁγιάζει. ̓́ Ετσι ἡ 
φλογερὴ προσευχὴ τοῦ Θεανθρώπου 
εἰσα κούσθηκε, ὄχι, ὅπως θὰ περίμε-
ναν οἱ πολλοί. Μὲ μιὰ δηλαδὴ θαυμα-
τουργικὴ λύτρωσι, ποὺ θὰ ἀπεμάκρυνε 

τὸν θάνατο. Εἰσακούσθηκε μὲ βαθύ-
τερο, μὲ οὐσιαστικώτερο τρόπο. Μὲ τὴν 
πρωτοφανῆ καρ ποφορία τῆς μεγάλης 
θυσίας του, ποὺ δικαιώνει καὶ ἁγιά-
ζει καὶ σώζει τὸν κόσμο! Αὐτὸ ἀκρι-
βῶς ποὺ διέφευγε τὴν ἀντίληψι τῶν 
σκοτισμένων ἀρχιερέων καὶ Γραμμα-
τέων, ποὺ ἐκραύ γαζαν «πέποιθεν ἐπὶ 
τὸν Θεόν, ρυσάσθω νῦν αὐτόν» (Ματθ. 
κζ΄ 43). Πῶς οἱ ἐμπαθεῖς ἐχθροὶ τοῦ Σω 
τῆρος νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ «οὐχὶ ταῦτα 
ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ», ποὺ ἄρχισε μὲ 
τὴν ̓ Ανάστασί του καὶ ὁλοκληρώθηκε 
μὲ τὴν ̓ Ανάληψί του, καθὼς καὶ μὲ 
τὴν διάδοσι τῆς βασιλείας του στὴ γῆ; 
(Λουκ. κδ́  26).
Ἡ ἐπέμβασις λοιπὸν τοῦ Οὐρανίου 
Πατρὸς ἔγινε, ὄχι ὅμως ὅπως θὰ περί-
μεναν οἱ ἄνθρωποι. Οχι μὲ · θαυμα-
τουρνικὴ λιπαν ς βριστοῦ ἀπὸ τοὺς 
σταυρωτάς του. Αὐτὸ ἤταν ἀντίθετο 
καὶ πρὸς τὸ ̔́ Αγιο καὶ σωτήριο θέλημα 
τοῦ Χριστοῦ καὶ πρὸς ἐκεῖνο τοῦ οὐρα-
νίου Πατρός, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετο πρὸς 
τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ ἐπέμβασις ἦταν ἡ τελικὴ Νίκη. Νίκη 
κατὰ τῶν μοχθηρῶν σταυρωτῶν του, 
καί, τὸ κυριώτερο κατὰ τῶν δυνάμεων 
τοῦ σκότους, τοῦ ̔́ Αδου, τῆς αἰωνίου 
κολάσεως. Αὐτὰ τὰ σωτήρια, τὰ αἰώ-
νια ἀγαθὰ πήγασαν ἀπὸ αὐτὴν τὴν 
Νίκη, ἀπὸ τὴν ̓ Ανάστασι τοῦ Κυρίου. 
Λοιπόν; “Ας μὴ σκανδαλιζώμαστε, 
ὅταν στὶς ἱκεσίες μας καὶ τὶς ἐπίμο-
νες ἐπικλήσεις μας, παρουσιά ζεται ὁ 
Σωτὴρ κάποτε νὰ σιωπᾶ. Σιωπᾶ πρὸς 
στι γμήν, γιατὶ προετοιμάζει ἄλλη 
ἀπάντησι, ἄλλη ἐπέμβασι, πιὸ σπου-
δαία, πιὸ βαθειά, πιὸ ἀνώτερη ἀπὸ τὴ 
λύτρωσί μας ἀπὸ αὐτὲς ἢ ἐκεῖνες τὶς 
γήϊνες δοκιμασίες, ποὺ μᾶς πιέζουν 
καὶ θλίβουν. ̓ Απεργάζεται τὸ θαῦμα 
τῆς ἐσωτερικῆς ἀνακαι νίσεώς μας, 
τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ πάθη κι ἀδυνα 
μίες. ̓ Απεργάζεται τὴν μετάνοιά μας 
καὶ τὴν ἐξι λέωσί μας ἀπὸ τὸ ἁμαρτωλὸ 
παρελθόν, τὴν ἀπόκτησι βαθυτέρας 
πίστεως, θερμοτέρας ἀγάπης, ὑπομο-
νῆς καὶ στενοῦ δεσμοῦ μὲ τὸν Λυτρωτή 
μας.
Δὲν εἶναι αὐτὸ ἡ πιὸ μεγάλη θαυμα-
τουργικὴ ἐπέμ βασις τοῦ Θεοῦ καὶ ἑπο-
μένως τὸ πιὸ ἀνώτερο δῶρο τοῦ Μεγα-
λοδυνάμου πρὸς τὸν προσευχόμενο 
Χριστιανό;
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Το αγαπημένο ορεκτικό 
σε κάθε Ελληνικό τραπέζι! 
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©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 31st!

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 & Drive with Distinction.

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

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 31st, 2022 and is subject to change or cancellation without notice. See 
Audi Uptown for further details.
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Ontario Training 
More Workers for In 
Demand Careers in 

Auto Manufacturing

S
TRATFORD — The Ontar io 
gove rnm ent  i s  wo rk ing 
for  workers  by inves t ing 
$5  m i l l i o n  t o  p r o v i d e 

free training to 500 people from 
underrepresented groups to prepare 
them for well-paying jobs in the 
prov ince’s  thr iv ing automotive 
manufacturing sector. The project 
w il l  prov ide par t ic ipant s  w ith 
the necessary skills for rewarding 
career s  in  machine  operat ion, 
as sembly,  quality  cont ro l ,  and 

logistics. The program will  al so 
help address a cr itical shor tage 
of  worker s  in  a  v it a l  indus t r y 
as Ontar io posit ions it self  as a 
Nor th Amer ican leader in auto 
manufacturing.
“Our  gove rnment  i s  s e cu r ing 
game-changing investments in the 
prov ince’s auto sector that will 
ensure the electr ic vehicles and 
batter ies of the future are made 
here in Ontario by Ontario workers,” 
said Premier Doug Ford. “As we do, 
we’re investing in training the next 
generation of Ontario’s automotive 
workers and connecting hundreds 
of them with good-pay ing jobs 
at local businesses in immediate 
need of their world class talent and 
expertise.”
Led  by  the  Automot ive  Pa r t s 
Manufacturers Association (APMA), 
training includes three-month paid 
job placements through APMA’s 
network of more than 300 small 
and medium-s ized bus ines ses . 
After completing the program, each 
participant will receive a job offer 

from a local employer.
“Our auto workers  are heroes, 
and we need more of  them to 
deliver our ambitious plan to build 
Ontario,” said Monte McNaughton, 
Minister of Labour, Immigration, 
Training and Skill s Development. 
“This investment will help local 
manufac turer s  f ind the sk i l led 
workers they need to grow our 
economy and connect job seekers 
with meaningful careers where they 
can proudly earn bigger paycheques 

for themselves and their families.”
The program features a combination 
of online and on-the-job training, 
where partic ipants learn cr itical 
sk i l l s ,  such  a s  manufac tur ing 
essentials, project management, 
and  t roub leshoot ing.  Tra ining 
is tailored to the needs of each 
par t ic ipant  and employers  can 
receive  up to $4,600 in  wage 
subsidies for each trainee.
“T h e  e xc i t ing  f u tu re  o f  t h e 
automotive sector in Ontario will 
benefit from welcoming new faces, 
voices  and per spec t ives ,”  said 
APMA president Flavio Volpe. “This 
investment creates a sustainable 
plat form for  communit ies  that 
haven't historically participated in 
the sector to become integral to its 
success."
This project is funded by Ontario’s 
Skills Development Fund, a more 
than $200 million initiative that 
supports innovative programs that 
connect job seekers with the skills 
and training they need to find well-
paying careers close to home.
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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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ
ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΙΡΑ ΚΥΡΙΑ

Να προσέχει ηλικιωμένους 
ανθρώπους

Εσωτερική ή Εξωτερική
Και να μπορεί να τους μαγειρεύει

Τηλεφωνήστε 5-8 το απόγευμα
και ζητήστε την κα Νάντια

στο 647.961.8556
Μιλάει Ελληνική και Αγγλικά
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«Μες της Πεντέλης τα βουνά»    
Μουσική: Στράτος Παγιουμτζής - Στίχοι: Στράτος Παγιουμτζής – Νίκος  Βασιλάκης

Α! Ερμηνεία: Στράτος Παγιουμτζής 1939

Τ
ο τραγούδι μες της Πεντέλης 
τα βουνά .. φωνογραφήθη-
κε το 1940 και είναι ένα από 
αυτά που αναφέρονται σ την   

τρομερή μεταδοτική  ασθένεια  «φυ-

ματίωση»,  που τόσο προπολεμικά, 
όσο και σ τα μεταπολεμικά χρόνια  
σάρωσε σ την κυριολεξία όχι μόνο 

τον ελληνικό αλλά και τον παγκόσμιο 
πληθυσμό. Πολλά τραγούδια  γρά-
φτηκαν με αφορμή  την φυματίωση 
και  τον χάρο που παραμόνευε αδιά-
κοπα χωρίς κανένα οίκτο. Οι άνθρω-

ποι υπέφεραν απομονωμένοι στα σα-
νατόρια, τα οποία  βρισκόντουσαν, 
λόγω του υγιεινού κλίματος,  κοντά 

σε πευκώδεις περιοχές, όπως της Πε-
ντέλης. Το συγκεκριμένο τραγούδι έ-
χει την δική του ξεχωριστή  ιστορία 
και  είναι βγαλμένο στην κυριολεξία 
από έναν άνθρωπο που υπέφερε στο 
σανατόριο της Πεντέλης και τελικά υ-
πέκυψε από την φυματίωση… 
Ο περίφημος τ ραγουδισ τής  του 
ρεμπέτ ικου  Στράτος Παγ ιουμτζής 
είχε ένα φίλο φυματικό στο σανατό-
ριο της Πεντέλης, ο οποίος ζητούσε 
από τον Στράτο να πάει  να τον δει. 
Ο Παγιουμτζής παρόλη την αγάπη 
που του είχε δεν πήγαινε γιατί τρα-
γουδούσε  μέχρι τα χαράματα σ τα 
κέν τρα, κουραζότανε πολύ και την 
άλλη μέρα ξυπνούσε  αργά το μεση-
μέρι. Έτσι  ανέβαλε συνεχώς την επί-

σκεψη στον φίλο του. Η γυναίκα του 
Στράτου εν τω μεταξύ,  η Ζωή , καθη-
μερινώς τον πίεζε ..βρε πήγαινε του 
λέγε  να τον δεις …γιατί οι μέρες του 
ανθρώπου δεν ξέρουμε πόσες θα’ 
ναι …μπορεί να μην το’ νε  προλά-
βεις …!
Έτσι μια μέρα τελικά ο Παγιουμτζής 
τα’ αποφάσισε  και ξεκίνησε για το 
σανατόριο της Παντελής να βρει τον 
φίλο του , ο οποίος τον  περίμενε  με 
μεγάλη λαχτάρα.
Αφού ανταμώσανε, έπειτα από λίγο 
σ την κουβέν τα επάνω εκείνος του 
είπε …εγώ Στράτο μου σε λίγες μέρες 
θα πεθάνω αυτό που σου ζητάω είναι 
να φτιάξεις ένα τραγούδι γ ια μένα 
..Εχω γράψει κάτι στιχάκια, πάρ’ τα 
και άμα σ’ αρέσουνε καν’ τα τρα-
γούδι,  ε ιδεμή γράψε αλ λά..  δικά 
σου…! 
Ο Στράτος διάβασε τους στίχους ..και  
φεύγοντας, έπειτα από κάποια ώρα,  

υποσχέθηκε στον φίλο του πως θα τα 
διορθώσει και θα τα κάνει τραγούδι.
Πράγματι ο Παγιουμτζής με την βοή-
θεια  του Νίκου Βασιλάκη,  (πιθανόν 
ψευδώνυμο του Χαράλαμπου Βασι-
λειάδη) διόρθωσαν τους στίχους, και 
έ τσ ι έφτιαξαν την  γνωστή μεγάλη 
επιτυχία Μες της Πεντέλης τα βουνά 
…
*Ως συνθέτης του τραγουδιού στην 
πρώτη ηχογράφηση του 1939 αναφέ-
ρεται ο Στράτος Παγιουμτζής. Αργό-
τερα, σε μεταγενέστερη ηχογράφηση, 
εμφανίζεται ως συνθέτης ο Γιάννης 
Παπαϊωάννου. Υπάρχει και μια άλλη 
εκδοχή την οποία αναφέρει ο  Νίκος 
Μάθησης ( τρελάκιας) στον ερευνητή 
και δημοσ ιογράφο Κώστα Χατζη-

δουλή,  ότι το τραγούδι είναι σύν-
θεση του Ανέστη Δελιά.   

Μες της Πεντέλης τα βουνά , 
στα πεύκα τριγυρίζω
τον χάρο ψάχνω για να βρω, 
μα δεν τόνε γνωρίζω

Ενα γλυκό ξημέρωμα ,
τον χάρο ανταμώνω
μες της Πεντέλης τα βουνά 
 και του μιλώ με πόνο

Χάρε του λέω άσε με
 ακόμα για να ζήσω
έχω γυναίκα και παιδιά
 -μανούλα μου
πες μου που θα τα’ αφήσω

Με βλέπει και χαμογελά
 κι αρχίζω πια να φύγω
μου λέει με δυνατή φωνή, αχ
 σε παίρνω δε σ’ αφήνω…

Στράτος Παγιουμτζής

Σανατόριο της δεκαετίας 1940
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Η 
Canadian National Exhibition του Το-
ρόντο είναι συνώνυμη με μοναδικά 
και συχνά νόστιμα είδη διατροφής 
(Tiny Tom Donuts, για αρχή), και φέ-

τος δεν διαφέρει.
Το CNE παρουσίασε μια νέα, ασυνήθιστη 
προσθήκη που θα είναι διαθέσιμη στην 
Έκθεση: Παγωτό κέτσαπ και μουστάρδα.

Είναι από τον ίδιο τοπικό πωλητή τροφίμων 
του Τορόντο, Harrison Swift, ο οποίος τρά-
βηξε την προσοχή και τις γευστικές προτι-
μήσεις των θεατών CNE όταν εισήγαγε το 
Pickle Lemonade στο μενού το 2019.
Η Pickle Pizza και το Rainbow Grilled Cheese 
ήταν άλλες δημοφιλείς προσθήκες εκείνη τη 
χρονιά.

Παγωτό κέτσαπ ή μουστάρδας μπορείτε 
να βρείτε φέτος στην Έκθεση του CNE

Έ
νας άνδρας σκοτώθηκε μετά από 
πυρκαγιά νωρίς το πρωί σε σπίτι 
στη συνοικία Ρίβερντεϊλ του Τορό-
ντο.

Τα πληρώματα απάντησαν σε πυρκαγιά 
σε σπίτι στη λεωφόρο Riverdale 301, στην 
περιοχή Pape και Gerrard, γύρω στις 12:45 
π.μ. την Τετάρτη.
Ένας άνδρας εντοπίστηκε στον δεύτερο 
όροφο της διώροφης κατοικίας και διαπι-
στώθηκε ο θάνατός του.
Το σπίτι περιγράφεται από τους γείτο-
νες στην περιοχή ως ακατάστατο και πως 
υπήρχαν πολλά πράγματα διάσπαρτα και 

τα πληρώματα λένε ότι έπρεπε να παλέ-
ψουν για να περάσουν όλα τα αντικείμενα 
που βρίσκονταν στη βεράντα και στους 
διαδρόμους
Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Μάθιου 
Πεγκ επιβεβαίωσε ότι ο νεκρός άνδρας 
ήταν ο μόνος ένοικος μέσα στο σπίτι εκείνη 
τη στιγμή.
Επ ίσ ης  εκκε νώθηκε  το  δ ιπλανό 
σπίτ ι και παρέχε ται σ τους κατοί-
κ ο υ ς  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  δ ι α μ ο ν ή . 
Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τα 
αίτια της πυρκαγιάς και η έρευνα βρίσκε-
ται σε εξέλιξη.

Ένας νεκρός άνδρας μετά από πυρκαγιά 
σε σπίτι στο Ρίβερντεϊλ

Η 
συγκράτηση της αγοράς κα-
τοικιών της ευρύτερης πε-
ριοχής του Τορόντο εντάθη-
κε τον περασμένο μήνα κα-

θώς η επιτροπή ακινήτων της περιο-
χής διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις του 
Ιουλίου μειώθηκαν 47 τοις εκατό α-
πό την ίδια περίοδο πέρυσι και 24 
τοις εκατό από τον περασμένο Ιούνιο. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ακινήτων 
του Τορόντο αποκάλυψε την Πέμπτη ότι 
οι 4.912 πωλήσεις του περασμένου μή-
να ήταν σχεδόν οι μισές από τις 9.339 
κατοικίες που άλλαξαν χέρια τον περα-
σμένο Ιούλιο και αποτελούν ένδειξη ό-
τι η αγορά χαλαρώνει από τον φρενή-
ρη ρυθμό που παρατηρήθηκε το πρώ-
το εξάμηνο του έτους και το τέλος του 
2021.
Το διοικητικό συμβούλιο και οι κτη-
ματομεσίτες απέδωσαν μεγάλο μέρος 
της συγκράτησης στο αυξημένο κόστος 
μ ε ταφ ο ράς  σ τ ε γασ τ ι -
κού δανείου με τά την 
αύξηση του βασικού επι-
τοκίου του Καναδά κατά 
μία ποσοστιαία μονάδα 
στα μέσα Ιουλίου, καθι-
στώντας το τη μεγαλύ-
τερη αύξηση που έχει 
δει η χώρα τα τελευταία 
24 χρόνια.
Η πεζοπορία έχει ενθαρρύνει τους 
ανθρώπους να επανεξετάσουν τις προ-
θέσεις τους για στέγαση. Οι υποψήφιοι 
αγοραστές επιμένουν για περαιτέρω 
πτώσεις που και οι μεσίτες αναμένουν 

ότι θα μπορούσαν να πραγματοποι-
ηθούν το φθινόπωρο, ενώ οι πωλη-
τές συζητούν να κάνουν ό,τι μπορούν 
από το σπίτι τους τώρα ή περιμένουν η 
αγορά να στραφεί ξανά υπέρ τους.

Ορισμένοι πωλητέ ς τ ερματ ίζουν 
ακόμη και τ ις καταχωρίσεις τους 
για να επωφεληθούν από την καυτή 
αγορά ενοικίων, όπου οι κενές θέσεις 
μειώνονται και οι τιμές αυξάνονται.
Ενώ η καυτή αγορά του Ιανουα-
ρίου είδε 380 τερματισμένες κατα-
χωρίσεις διαμερισμάτων στο GTA, 
η εταιρεία ακινήτων Strata είπε ότι 
ο Ιούνιος έφερε 2.822 — αύξηση 
643 τοις εκατό. Η TRREB διαπί-

στωσε ότι η μέση τιμή κατοικίας 
ήταν 1.074.754 $ τον περασμένο 
μήνα, αύξηση κατά 1 τοις εκατό από 
1.061.724 $ τον Ιούλιο του 2021, 
αλλά μια πτώση έξι τοις εκατό από 
1.145.994 $ τον Ιούνιο του 2022.
Η σύνθετη τ ιμή αναφοράς ήταν 
πάνω από 1,1 εκατομμύρια δολάρια, 

αυξημένη κατά 12,9 τοις εκατό 
από έτος σε έτος.
Οι  τ ιμέ ς  των μονοκατοι -
κιών μειώθηκαν κατά 3 τοις 
εκατό σε ετήσια βάση στα 
1.362.598 δ ολάρια  τον 

περασμένο μήνα, ενώ οι 
πωλήσεις τους μειώθηκαν 

κατά 46 τοις εκατό στα 2.203. Η αγορά 
σημείωσε επίσης πτώση στις νέες αγγε-
λίες, οι οποίες ανήλθαν σε 12.046 τον 
περασμένο μήνα, τέσσερις τοις εκατό 
κάτω από ένα χρόνο πριν.

Οι πωλήσεις κατοικιών GTA μειώθηκαν 
47% από πέρυσι, 24% από τον Ιούνιο: 
Τορόντο μεσιτικό γραφείο
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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:
Ένα από τα πιο σέξι μοντέλα στο 
Instagram αυτή την στιγμή!

Η μελαχροινή καλλονή, η 
οποία πλέον μένει μόνιμα 
στο Λος Άντζελες, διαθέτει 
απίστευτες καμπύλες και 
ένα πληθωρικό μπούστο 
που δεν αφήνει κανέναν 
ασυγκίνητο. Είναι ένα 
από τα πιο καυτά κορίτσια 
στο Instagram, κάτι που 
αποδεικνύουν και οι 1,2 
εκατομμύριο ακόλουθοι 
της, οι οποίοι μένουν με το 
στόμα ανοιχτό κάθε φορά 
που κάνει μια ανάρτηση.

Η Corrie είναι μια γυναίκα 
που διαθέτει εντυπωσιακές 
αναλογίες, τις οποίες 
επιδεικνύει φορώντας 
μικροσκοπικά μπικίνι και 
σέξι εσώρουχα, κάνοντας 
τον αντρικό πληθυσμό να 
παραληρεί.

Δεν γνωρίζουμε πολλά 
προσωπικά πράγματα 
για την Corrie, κάτι που 
σίγουρα δεν σας ενοχλεί, 
καθώς οι περισσότεροι δεν 
διαβάσατε σχεδόν τίποτα 
απ’ όσα αναφέρουμε 
παραπάνω .
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Α
φού αποχαιρέ-
τησε τις «Άγρι-
ες Μέλισσες» 
και τον τηλεοπτι-

κό Κωνσταντή Σεβαστό, ο 
Γιάννης Κουκουράκης απο-
λαμβάνει τις καλοκαιρινές 
του διακοπές.  Ο Γιάννης 
Κουκουράκης βρίσκεται 
καλοκαιρινή περιοδεία και 
συνδυάζει τις επαγγελμα-
τικές του υποχρεώσεις με 
στιγμές χαλάρωσης. Μέσα 
από τον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Instagram, ο 
ηθοποιός μοιράστηκε με 
τους διαδικτυακούς του φί-
λους μερικά στιγμιότυπα 
στα οποία ποζάρει μέσα α-
πό μία πισίνα και κάνει ηλι-
οθεραπεία. 

Μαλέσκου: Με σέξι 
μπικίνι στο κύμα, 
δίχως ίχνος μακιγιάζ

Η Ιωάννα Μαλέσκου και το 
«Love It» έριξαν αυλαία το 
μεσημέρι της Παρασκευής 
(15/07), με την παρουσιάστρια 
να αποχαιρετά φίλους, συνερ-
γάτες, αλλά και θαυμαστές της 
εκπομπής.
Μετά το τέλος της εκπομπής, η 
παρουσιάστρια φαίνεται πως 
ξεκίνησε τις διακοπές της άμεσα 
και σηματοδότησε την έναρξή 
τους με μια ανάρτηση μπροστά 
από το κύμα…

«Νιώθω αφελής που 
συνεργάστηκα με τον 
Λιγνάδη»

O Ρένος Ρώτας βρέθηκε καλεσμένος 
στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιά-
τικα» και μίλησε τόσο για την καριέρα 
του, την θεατρική παράσταση «Ο κου-
ρέας της Σεβίλλης», στην οποία και 
πρωταγωνιστεί, αλλά και το κίνημα 
#MeToo και την συνεργασία του με τον 
Δημήτρη Λιγνάδη. Ο νεαρός ηθοποιός 
εξήγησε ότι το κίνημα του #MeToo 
έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να 
ξεκαθαρίσει επιτέλους ο χώρος του 
θεάματος, όμως ο ίδιος «έπεσε από τα 
σύννεφα» με τις καταγγελίες που βγή-
καν στο φως της δημοσιότητας.

Η Ροδάνθη είναι προπονή-
τρια της ρυθμικής γυμναστικής 
και διαθέτει εξαιρετική ευλυγι-
σία, ενώ σίγουρα θα μπορούσε 
κάποιος να την χαρακτηρίσει ως 
το “κορίτσι λάστιχο”.
Η Ροδάνθη Καπαρού ήταν μία 
από τις παίκτριες που γνωρί-
σαμε μέσα από τη συμμετοχή της 
στο “Survivor 2”. Μπορεί να μην 
ήταν μία από τις πιο δυνατές παί-
κτριες, αθλητικά, αλλά σίγουρα 
άφησε το στίγμα της στις ακτές 
του Αγίου Δομίνικου και στο…
Instagram.

Γιάννης Κουκουράκης: Ο 
ηθοποιός χαλαρώνει στην 
πισίνα

Χάζεψε όλη η Μύκονος – Δεν 
άφησε πολλά στη φαντασία η 
Ιωάννα

Η Ροδάνθη σε πόζες 
που «κολάζουν» στο 
διαδίκτυο

Ξ
έρετε πολλές γυναίκες σαν την Βίκυ Κου-
λιανού που να αναστατώνουν την υφή-
λιο ακόμα και στην ηλικία των 50 Plus; 
Εμείς πάντως καμία! Άλλωστε όταν μι-

λάμε για Βίκυ Κουλιανού μιλάμε για πραγματικό 
Top Model!
Με τα τέλεια δίμετρα πόδια της να εντυπωσι-
άζουν για ακόμα μια φορά, η Βίκυ Κουλιανού 
καταφέρνει για ακόμα μια φορά να βάλει τέλος 
σε συζητήσεις για μοντέλα της πλάκας που νομί-
ζουν ότι κάτι είναι επειδή έχουν μερικές χιλιάδες 

followers στο Instagram.
Στα 54 της χρόνια η ιέρεια του Ελληνικού 
modeling παραδίδει ακόμα δωρεάν μαθήματα 
σε όλες εκείνες τις ψωνισμένες και ταυτόχρονα 
θυμίζει στον αντρικό πληθυσμό γιατί ήταν κρε-
μασμένη ως αφίσα στα εφηβικά δωμάτια.
Το απόλυτο μοντέλο με total black look αποκα-
λύπτει το αγαλμάτινο κορμί της, με τα δίμετρα 
πόδια απλά να είναι για ακόμα μια φορά καθη-
λωτικά και την «χαράδρα» της να σε προκαλεί να 
την κοιτάξεις!

Η επική χαράδρα και τα δίμετρα πόδια 
της Βίκυς Κουλιανού 

Ό
π ω ς  κ ά θ ε 
χ ρ ό ν ο ,  έ -
τσ ι και φέ-
τος σ το νη-

σ ί  βρ ίσ κον τ α ι  δ ια -
σημότ ητ ε ς  από όλο 
τον κόσμο και φυσ ι-
κά όμορφες γυναίκες, 
που μαγνητίζουν όλα 
τα βλέμματα και ανά-
βουν «φωτιές» με τ ις 
σέξι εμφανίσεις τους. 
Μία από αυτέ ς ε ίναι 
και η Ιωάννα Μπέλ-
λα.  Το διάσημο μο -
ν τέλο και Σταρ Ελλάς 
2018 έχε ι αποκτήσει 
πλέον, παγκόσμια φή-
μη και συχνά βρίσκε-
ται στο εξωτερικό, για 
τις επαγγελματικές της 
υποχρεώσε ις.  Αυτ έ ς 
τ ις ημέρες όμως είπε 
να κάνει ένα διάλειμ-
μα για να ξεκουραστεί 
και να γεμίσει τις μπα-
ταρίες.
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Ο 
Έλντερ Φερέι-
ερα είναι και ε-
πίσημα από σή-
μερα παίκ της 

της Ανόρθωσης. Ο Πορτο-
γάλος βρίσκεται ήδη στην 
Κύπρο και ενσωματώθηκε 
με την υπόλοιπη αποστο-
λή στις Πλάτρες. Μαζί του, 
σε αυτό το νέο κεφάλαιο 
και η σύζηγος του, Μαρίνα 
Αντούνες, η οποία μέσω α-
νάρτησης στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης εξέφρασε 
την αγάπη και την στήριξη 
της προς τον ποδοσφαιρι-
στή.

Ο 
Travis Fimmel 
ε ίνα ι  έ νας  α -
π ό  τ ο υ ς  π ι ο 
γοητ ευ τ ικούς 

άν τρε ς που έ χουμε δε ι 
σ ε  τ η λ ε ο π τ ι κ ή  σ ε ι ρ ά 
τα τ ε λευταία χρόν ια. Ο 
τρόπος που υποδύθηκε 
τον Ράγκναρ Λόθμπροκ 
σ το Vikings έ χε ι με ίνε ι 
σε πολ λούς αξέ χασ τος, 
γ ιατ ί απέδειξε ότ ι εκτός 
από όμορφος ε ίναι και 
πολύ ταλαν τούχος. Πα-
ρά τ ις χάρε ς του όμως, 
δε ν  τον  έ χουμε δε ι  να 
κυκλοφορε ί  με κάποια 
γ υνα ίκα,  α ν τ ίθ ε τα  τ η -
ρεί σ ιγή ιχθύος σχετ ικά 
με την προσωπική του 
ζωή. Κάποια φορά που 
έδ ιν ε  σ υν έ ν τ ευξη  σ τ η 
Sydney Morning Herald 
και ερωτήθηκε αν υπάρ-
χε ι κάποια γυναίκα σ το 
πλευρό του, εξήγησε ό-
τ ι του φαίνεται παράλο-
γο αυτό το ε νδιαφέρον 
«σαν κάποιος να θέ λε ι 
να παίρνε ι  μάτ ι».  Πρό -
σθεσε πάν τως πως βρί-
σκε ι  τ ις  γυναίκε ς πολύ 
«περίπλοκα πλάσματα».

Γιατί δεν έχουμε δει ποτέ τον Travis 
Fimmel με σύντροφο;

Ε
λεύθερη και 
ωραία η Dua 
Lipa. Η αλβανι-
κής καταγωγής 

ποπ σταρ φέρεται να 
χώρισε μετά από δύο 
χρόνια με το μοντέλο 
Άνουαρ Χαντίντ και α-
πολαμβάνει την ελευθε-
ρία της παρέα με φίλες. 
Αυτές τις μέρες βρίσκε-
ται στην εξοχική της κα-
τοικία στο Σόχο και φω-
τογραφήθηκε με αποκα-
λυπτικό μπικίνι.

«Είμαι δίπλα σου – Ας 
ξεκινήσει η νέα πρόκληση»

Η σέξι εκπρόσωπος της Σερβίας Η σέξι εκπρόσωπος της Σερβίας 
στη Eurovision είναι φαν των στη Eurovision είναι φαν των 

σπορ και του Ολυμπιακούσπορ και του Ολυμπιακού

H 
Ιβάνα Νίκολιτς, εκπρόσωπος 
της Σερβίας στη Eurovision το 
2021, παρακολούθησε τον α-
γώνα του Ερυθρού Αστέρα με 

τον Ολυμπι Η 26χρονη ντόπια σταρ πα-
ρακολούθησε από τις θέσεις κοντά στο 
παρκέ την αναμέτρηση και ανέβασε αρ-
κετά stories στο Instagram, με τον σκη-
νοθέτη της σερβικής τηλεόρασης να της 

κάνει αρκετά πλάνα. ακό.
Μια ξεχωριστή παρουσία είχε η αναμέ-
τρηση του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπι-
ακό για την Ευρωλίγκα. Μεταξύ των θεατών 
ήταν η Ιβάνα Νίκολιτς, η σέξι τραγουδίστρια 
και μέλος του συγκροτήματος Hurricane που 
εκπροσώπησε τη Σερβία στη Eurovision το 
2021 καταλαμβάνοντας την 15η θέση.

H φρεσκοχωρισμένη Ντούα Λίπα σε 
σέξι πόζες με μπικίνι
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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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Πάει μια μέρα ένας σε ένα παπά για να 
εξομολογηθεί.
Του λέει λοιπόν:
- «Πάτερ μου αμάρτησα, τότε σ τον 
πόλεμο του 40 έκρυψα έναν άνθρωπο 
στο υπόγειο μου.»
- «Τέκνο μου αυτό δεν είναι αμαρτία, 
βοήθησες έναν συνάνθρωπό σου», του 
λέει ο παπάς.
Τότε λοιπόν του ξαναλέει:
- «Ναι όμως πάτερ μου του έπαιρνα και 2 
χιλιάδες το μήνα.»
Το σκέφτεται ο παπάς και του λέει:
- «Α! παιδί μου αυτό είναι βέβαια αμαρ-
τία, αλλά μπορώ να στο συγχωρήσω.»
Και τότε ο εξομολογούμενος σιγανά:
- «Πάτερ μου δεν του ́ χω πει ότι τελείωσε 
ο πόλεμος…»

Ένας παντρεμένος άντρας κερδίζει το 
λαχείο και τρέχει μέσα στη τρελή χαρά 
στο σπίτι του να το πει στη γυναίκα του :
– Γυναίκα μου κερδίσαμε το λαχείο!! της 
λέει. 
Η γυναίκα του από τη χαρά της παθαίνει 
ανακοπή και πεθαίνει.
Γυρνάει τότε ο άνδρας και λέει:
– Ρε τύχη! Άμα σε πάει, σε πάει!!

Συζήτηση 2 αγνώστων μέσα σε ένα μπαρ :
Η γυναίκα μου είναι άγγελος! Λέει ο πρώ-
τος.
Τυχερέ! λέει ο δεύτερος, η δικιά μου 
ακόμη ζει!

– Μπαμπά, μπαμπά πότε θα είμαι αρκετά 
μεγάλος για να κάνω ότι  θέλω;
– Δεν ξέρω παιδί μου, κανένας άντρας δεν 
έχει ζήσει τόσο πολύ για να  μας πει.

 

– Γιατί βρισκόμαστε μόνο τη νύχτα και τη 
μέρα εξαφανίζεσαι;
– Είμαι παντρεμένος.
– Έλα πες την αλήθεια!
– Είμαι βαμπίρ…

 

Είναι δύο άντρες κάτω από ένα δέντρο, σε 
μια παραλία το καλοκαίρι.
Κάνει πολύ ζέστη και έχει ησυχία, όταν 
ακούγεται ξαφνικά μια πολύ δυνατή 
έκρηξη.
– Τι έγινε ρε Νίκο, ρωτάει ο ένας.
– Τίποτα ρε Μάκη, απλά έσκασε ο τζίτζι-
κας!

 

ΚΡΙΟΣ
Η περίοδος αυτή θα σας δοκιμάσει με εντά-
σεις και προβλήματα, που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε με ώριμη σταθερότητα. Όσοι 
προσπαθείτε για την επαγγελματική σας 
πρόοδο ή αρχίζετε τώρα κάτι πολύ σημα-
ντικό, μην αρνείστε τη βοήθεια και τις υπο-
δείξεις ενός πολύ καλού φίλου. Θα χρεια-
στεί να εργαστείτε σκληρά και να αντιμε-
τωπίσετε αδίστακτους αντιπάλους για να 
μπορέσετε να πετύχετε.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβολι-
κές απαιτήσεις της δουλειάς που απειλούν 
να σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. Διαρ-
κώς μετράτε τα συν και τα πλην και βγά-
ζετε ισολογισμούς, κάτι που δεν σας κολα-
κεύει. Γεγονός όμως είναι ότι βρίσκεστε σε 
μία φάση που αισθάνεστε γενικώς πιο γεν-
ναιόδωροι απέναντι στο ανθρώπινο είδος. 
Καταφεύγετε σε μία προσπάθεια για να 
πάτε τα πράγματα εκεί που θέλετε. Και θα 
το κάνετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Την περίοδο αυτή φαίνεται πως κατά 
κάποιο τρόπο θα αποσυρθείτε λίγο 
από την καθημερινότητα στρέ-
φοντας το ενδιαφέρον σας 
στις οικογενειακές σας 
υποθέσεις. Η προσοχή 
που θα δώσετε στην 
οικογένεια και σ το 
σπίτι, θα έχει θετικά 
αποτελέσματα για τη 
δημιουργία μιας ζεστής 
ατμόσφαιρας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να αποφύγετε τις εντά-
σεις στο χώρο της δουλειάς σας, 
ειδικά αυτές που σας βγάζουν εκτός εαυτού. 
Αυτή η περίοδος είναι μία από τις δυσκο-
λότερες του μήνα και θα πρέπει να προσέ-
ξετε καθώς θα μπορούσαν να εμφανιστούν 
αιτίες για να χαλάσουν συνεργασίες ή και 
φιλίες. Η περίοδος προσφέρεται για προ-
γραμματισμό και επανασύνταξη.

ΛΕΩΝ
Επαγγελματικά δεν θα αντιμετωπίσετε προ-
βλήματα. Μόνο πρόοδο, επιτυχία και κέρδος. 
Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσετε ικανοποίηση 
με όλα αυτά που έχετε καταφέρει να κατα-
κτήσετε και ότι η επιτυχία θα σας προσφέ-
ρει ασφάλεια. Τα οικονομικά σας θα πάνε 
τόσο καλά που θα είστε ικανοποιημένοι και 
θα επωφεληθείτε από όλα αυτά που έχετε 
κοπιάσει. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Χαλαρώστε καθώς η εποχή δεν ενδείκνυ-
ται για σοβαρά πράγματα. Προσφέρει 
όμως ευχάριστες στιγμές σε όλους σας. 
Ένταση και αντιπαλότητα μπορεί να γεννή-
σουν οι μόνιμες συνεργασίες ή οι μακρο-
χρόνιες φιλίες. Η εποχή αυτή μπορεί να 
είναι πολύ εύκολη και να προσφέρει ευχά-
ριστες στιγμές όμως μπορεί εύκολα να 
γκρεμίσει όσα πολύ εύκολα φτιάξατε.

ΖΥΓΟΣ
Αυτό το διάστημα θα δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για να αναδείξετε τα 
προσόντα σας και να τραβήξετε την προ-
σοχή των ανωτέρων σας, αυξάνοντας τις 
πιθανότητες για προαγωγή ή για κάποιες 
αξιόλογες συνεργασίες. Τα ταξίδια, οι δικα-
στικές υποθέσεις, οι σπουδές, είναι οι 
τομείς που έχουν τις περισσότερες πιθανό-
τητες να πάνε καλά στη διάρκεια αυτού του 
μήνα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Δύσκολα ή εύκολα θα κάνετε αυτό που 
θέλετε. Αποδεχθείτε αυτά που δεν μπορείτε 
να αλλάξετε και χαλαρώστε με φίλους. Η 
περίοδος αυτή θα σας κάνει λίγο περισσό-
τερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά σας οι πολύ 
καλές μέρες αυτού του μήνα επιτρέπουν 
επιτυχημένες συμφωνίες και συναλλαγές. 
Η εποχή είναι ιδανική για να οργανώσετε τα 
οικονομικά σας και να προγραμματίσετε τις 
μετακινήσεις σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να προσέξετε 
τη συμπεριφορά σας ιδιαίτερα μέσα στο 
σπίτι σας αλλά και έξω από αυτό. Οι γύρω 

σας έχουν ενοχληθεί πολύ από τη 
μέχρι τώρα στάση σας. Η ισχυ-

ρογνωμοσύνη σας και το 
απόλυτο του χαρακτήρα 

σας έχουν προκαλέσει 
αρκετά προβλήματα. 
Καιρός λοιπόν να 
κάνετε κάτι για να απο-
καταστήσετε τις σχέ-
σεις σας. Οι φίλοι σας 

χρειάζονται πάντα… 
Αυτό μην το ξεχνάτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ελιχθείτε καλύτερα προκειμέ-

νου να αντιμετωπίσετε ένα περιστασιακό 
επαγγελματικό πρόβλημα. Αποδεσμεύστε 
τον εαυτό σας από καταστάσεις που σας πίε-
σαν το προηγούμενο διάστημα. Οικονομικά 
πρέπει να παραμείνετε συνετοί και να μην 
βιάζεστε να ανοιχθείτε σε νέα έξοδα. Είναι 
κατάλληλη εποχή για νέο πρόγραμμα στα 
οικονομικά σας προκειμένου να είστε περισ-
σότερο ασφαλείς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετή εύνοια θα δείξουν τα άστρα αυτή 
την εβδομάδα στον επαγγελματικό τομέα. 
Νέες προτάσεις για συνεργασία με αξιόλο-
γους ανθρώπους θα σας δώσουν την ευκαι-
ρία να αποδείξετε και να ξεδιπλώσετε το 
πολύπλευρο ταλέντο σας. Ξανοιχτείτε λοι-
πόν στις δουλειές σας και συνεργαστείτε με 
πρόσωπα του φιλικού σας περιβάλλοντος. 

ΙΧΘΕΙΣ
Είστε σίγουροι για την επιτυχία σας και 
εκπέμπετε αυτή την αυτοπεποίθηση και 
στους άλλους. Έχετε βάλει στόχους στη ζωή 
σας και αυτό είναι καλό. Ο πρώτος στόχος 
σας είναι να απελευθερωθείτε από εξαρ-
τήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Άλλος 
στόχος σας είναι να βάζετε τη σχέση σας σε 
νέες βάσεις και τα καταφέρνετε πολύ καλά. 
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η Κηδεία του Ιωάννη 
Μεταξά

Datsun Pickup μοντέλο 
1972 . Στην δεκαετία 

του 1970 κυριαρχούσε 
στην ελληνική ύπαιθρο

Στην παραλία της Σμύρνης 
μπροστά από το αμερικάνικο 

προξενείο

Η Βούλα Παπαϊωάννου από τη Λαμία είναι η 
σπουδαία Ελληνίδα φωτογράφος που έκανε 

αντίσταση με την κάμερα τα χρόνια της 
Κατοχής, αποτυπώνοντας τα ίχνη που αφήνει 
ο πόλεμος στο τοπίο και στους ανθρώπους.

Σημειώματα κρατουμένων στον 
τοίχο του γερμανικού 

κρατητηρίου της οδού Μέρλιν, 
Αθήνα, 1944

Τσάμικο με κλαρίνο και Ντέφι, 
πιθανώς στις 12 Δεκεμβρίου 
1916 στο στρατόπεδο Μόυς, 

Γκέρλιτς

8 Σεπτεμβρίου 1960.
Ο διάδοχος 

Κωνσταντίνος στέφεται 
χρυσός ολυμπιονίκης 

στην ιστιοπλοΐα

Αεροδρόμιο Ελληνικού

Έλληνες στρατιώτες στο 
Γκαίρλιτς

Κέρκυρα, 24 Ιουλίου 1956, 
άφιξη του Στρατάρχη Τίτο και 
της συζύγου του στο Παλιό 
Λιμάνι και υποδοχή του από 

την βασιλική οικογένεια
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 Η εναλλαγή του φυσικού τοπίου, 
η ξεχωριστή αισθητική της και ένα 
δίκτυο μονοπατιών 150 χιλιομέτρων 
συνθέτουν ένα μοναδικό κυκλαδικό 
μωσαϊκό

Μ
ε τον ίδιο τρόπο που υποδέχεται 
τους ψαγμένους φιλότεχνους στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, υπο-
δέχεται και τους εναλλακτικούς, 

ορκισμένους πεζοπόρους στα περίφημα μονο-
πάτια της και τις παρθένες παραλίες της.
Ένα νησί που κινείται σε τρεις ταχύτητες. Από τη 
μια η Χώρα, με τα υπέροχα νεοκλασικά αρχο-
ντικά, τους μαρμάρινους πεζόδρομους και το 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που αποτελεί 
κόσμημα του νησιού, αποπνέει αρχοντιά και 
σοφιστικέ ύφος.
Από την άλλη, κατεβαίνοντας στην ακτή το σκη-
νικό αλλάζει· το πολύβουο Μπατσί με τα ταβερ-
νάκια του, τα όμορφα ξενοδοχεία και τα μπα-
ράκια του, καθώς και το «ζωντανό» Κορθί με τη 
μικρή μαρίνα του έχουν πιο ανάλαφρο προφίλ.
Τέλος το καταπράσινο τοπίο της με τις πολυά-
ριθμες πεζοπορικές διαδρομές, τις ρεματιές και 
τους καταρράκτες και τα γραφικά χωριά με τα 
πυργόσπιτα, τους νερόμυλους και τα ξωκλή-
σια προσφέρουν γαλήνη και επαφή με τη φύση.
Δώστε χρόνο στο νησί και ανακαλύψτε κάθε του 
πτυχή. Αξίζει να ανεβείτε μέχρι τον Κόχυλο με 
την πανέμορφη θέα και τα δίπατα άσπρα σπί-
τια, το Επισκοπειό με του παλιούς περιστερώ-
νες, τις αναβαθμίδες και το μικρό πέτρινο γεφυ-
ράκι στο τέλος του δρόμου, τη Βουρκωτή και 
την Καππαριά και να κολυμπήσετε στο Βιτάλι, 
στα Άχλα και στις Αποθήκες με τα υπέροχα νερά 
τους.
Η Άνδρος έχει έντονο πολιτιστικό προφίλ, όχι 
μόνο αυτό της παράδοσής της και των αρχαι-
ολογικών της μουσείων αλλά λόγω δυο πολύ 
σημαντικών χώρων τέχνης, αυτού του Μου-
σείου Σύγχρονης Τέχνης και του Ιδρύματος 
Κυδωνιέως που οργανώνουν εκθέσεις και σεμι-
νάρια πολιτισμού και συγκεντρώνουν πλήθος 
φιλότεχνων από παντού.
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ανήκει στο 
ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και φιλο-
ξενεί περιοδικές εκθέσεις διάσημων καλλι-
τεχνών Ελλήνων και ξένων ενώ διαθέτει και 
δική του, εξαιρετική, συλλογή έργων (Χώρα, 
2282022444).
Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου: στεγάζει 
ευρήματα από ανασκαφές στην Άνδρο που 
καλύπτουν την περίοδο από τη Νεολιθική εποχή 
ως τα Βυζαντινά χρόνια. Εδώ βρίσκεται και η 
σπουδαία συλλογή του γεωμετρικού οικισμού 
της Ζαγοράς (Χώρα, 2282023664).
Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής 
Τέχνης: στεγάζεται στο παλιό παγοποιείο 
«Μαντζαβελάκη» και περιλαμβάνει εκθέματα 
από τη ζωή της Άνδρου και αντίγραφα της χρι-
στιανικής τέχνης (Χώρα, 2282022187).
Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων: μέσα σε ένα υπέ-
ροχο πετρόκτιστο κτίριο δείγμα αυθεντικής 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής θα μάθετε για τον 
παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του ελαιόλα-
δου και θα ταξιδέψετε στο παρελθόν (Πιτρο-
φός, 6932731776).
Αρχαιολογικός χώρος «Στρόφιλα»: αποτελεί 
τον μεγαλύτερο οικισμό της Νεότερης Νεολιθι-

κής Εποχής που εντοπίστηκε στο Αιγαίο. Από τα 
πιο σημαντικά ευρήματα αποτελούν οι εκτετα-
μένες σκαλιστές βραχογραφίες που κοσμούν 
το τείχος, το δάπεδο του ιερού και τμήματα του 
βράχου κατά μήκος του τείχους (Ζαγανιάρι).
Αρχαιολογικός Χώρος Παλαιόπολης: ιδρύ-
θηκε τον 7ο-6ο αιώνα π.Χ και αποτελούσε την 
πρωτεύουσα του νησιού. Σώζεται το τείχος του 
σε κάποια σημεία, ιερά, ένας ναός αφιερωμένος 
στον Πύθιο Απόλλωνα, νεκροταφεία κ.ά.
Οικισμός Ζαγοράς: πρόκειται για μεγάλης 
έκτασης οικισμό που χρονολογείται στη Γεω-
μετρική Εποχή (10ος-8ος αιώνας π.Χ.) και προ-
στατεύεται από τοίχος μήκους 110 μ, ίσως ο 
πιο σημαντικός αρχαίος οικισμός στην Άνδρο. 
Σώζονται ερείπια κατοικιών, χώρων συγκέ-
ντρωσης, αποθηκών κ.ά. (Ζαγανιάρι).
Πύργος του Αγίου Πέτρου: πρόκειται για 
πύργο της ελληνιστικής εποχής και από τους 
καλύτερα σωζόμενους στις Κυκλάδες με εξαι-
ρετική θέα στη θάλασσα. Είναι κυλινδρικός, έχει 
ύψος 20 μ., διάμετρο κοντά στα 10 μ. και είναι 
κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ντόπιο 
σχιστόλιθο. Γύρω του υπάρχουν εγκαταστάσεις 
εξόρυξης μετάλλου (Άγιος Πέτρος).
Μοναστήρια: το νησί έχει τέσσερα εξαιρε-
τικά εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής μοναστή-
ρια που αξίζει να επισκεφθείτε τη Μονή Ζωο-
δόχου Πηγής (Μπατσί, Άνδρος, 2282072459), 
τη Μονή Αγίας Μαρίνας (Αποίκια, Άνδρος, 
2282024074), το Μοναστήρι του Αγίου Νικο-
λάου εν Βουνένοις (Βουρκωτή, 2282022190) 
και τη Μονή Παναχράντου (Φάλλικα, 
2282051090).

Πού θα κολυμπήσετε
Άγιος Πέτρος: Η μεγαλύτερη παραλία του 
νησιού, αμμώδης και με υπέροχα, ρηχά νερά. 
Είναι οργανωμένη και υπάρχει η δυνατότητα 
για θαλάσσια σπορ. Στην περιοχή θα βρείτε και 
ταβερνάκια.
Χρυσή Άμμος: Η πιο δημοφιλής παραλία του 
νησιού με χρυσαφένια ψιλή άμμο και καταπλη-
κτική θάλασσα. Είναι οργανωμένη, προσφέρε-
ται για θαλάσσια σπορ (υπάρχουν σχετικές υπο-
δομές) και την επιλέγουν τόσο οικογένειες, όσο 
και νεαρές παρέες.

Αποθήκες: Πρόκειται για έναν υπέροχο μικρό 
κολπίσκο με άμμο και βαθιά θάλασσα. Διαθέ-
τει ομπρέλες και beach bar. Ιδανικό μέρος για 
καταδύσεις, ψαροντούφεκο και snorkeling. 
Πήρε το όνομα της, κατά πάσα πιθανότητα, από 
τα υπόστεγα που έφτιαχναν οι ντόπιοι για να 
προστατέψουν τις βάρκες τους το χειμώνα. Ο 
δρόμος στο μεγαλύτερο μέρος του είναι χωμα-
τόδρομος.
Βιτάλι: Κουκλίστικη, μικρή παραλία με 
βότσαλα και άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. 
Διαθέτει ταβέρνα και ξαπλώστρες.
Άχλα: Πανέμορφη παραλία με καταπληκτικά 
νερά μέσα ένα καταπράσινο τοπίο και με ένα 
μικρό ρέμα να εκβάλλει στη θάλασσα. Η πρό-
σβαση είναι κάπως δύσκολη, χρειάζεται προ-
σοχή αλλά αξίζει· εναλλακτικά μπορείτε να προ-
σεγγίσετε την παραλία με σκάφος.
Φελλός: Μεγάλη πανέμορφη παραλία με 
εύκολη πρόσβαση. Δεν είναι οργανωμένη αλλά 
τα άφθονα αρμυρίκια κάνουν εξαιρετική δου-
λειά. Στον οικισμό υπάρχει ταβέρνα για να απο-
λαύσετε το φαγητό σας μετά τις βουτιές.
Πίσω Λιμνιώνας: Μεγάλη και σχετικά απομο-
νωμένη παραλία με κρυστάλλινα νερά και υπέ-
ροχη αμμουδιά. Δεν είναι οργανωμένη οπότε 
φροντίστε να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα. 
Μείνετε να δείτε το ηλιοβασίλεμα, είναι μαγευ-
τικό.
Της Γριάς το Πήδημα: Από τις πιο γνωστές 
παραλίες στην Άνδρο με λεπτό βότσαλο και 
εκπληκτικά νερά. Τα τεράστια βράχια από πίσω 
δημιουργούν σκιά. Δεν είναι οργανωμένη και 
χρειάζεται να περπατήσετε ένα μονοπάτι για 
να φτάσετε.
Συνετί: Μικρή βοτσαλωτή παραλία με βαθιά 
νερά. Ιδανική για καταδύσεις και snorkeling 
λόγων των υποθαλάσσιων σπηλιών. Στα βράχια 
δεξιά, αναβλύζει γλυκό νερό. Δεν είναι οργα-
νωμένη.

Τι θα κάνετε
Η Άνδρος είναι ίσως το πιο πράσινο νησί των 
Κυκλάδων. Καταρράκτες και ποτάμια διαμορ-
φώνουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Το 
νησί διαθέτει πλούσιο δίκτυο μονοπατιών, το 
οποίο υπολογίζεται πως είναι περίπου 150 χλμ., 

αλλά και χωματόδρομων για οδήγηση με 4Χ4· 
Οι ακρογιαλιές της είναι ιδανικές για καταδύ-
σεις και θαλάσσια σπορ.
Για θαλάσσια σπορ θα πάτε στις παραλίες Μπα-
τσί, Άγιος Πέτρος και Χρυσή Άμμος. Η παραλία 
Μύλος είναι ιδανική για surfing & windsurfing 
ενώ το Σινετί και οι Αποθήκες για καταδύσεις 
και snorkeling.
Το νησί διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο μονο-
πατιών που σε πολλά σημεία του είναι λιθό-
στρωτο, καθώς συνέδεε τους οικισμούς μεταξύ 
τους. Αξίζει να διαθέσετε χρόνο σε μια μικρή 
ή μεγάλη πεζοπορία μέσα στην υπέροχη 
ορεινή και παράκτια φύση της Άνδρου. Μικρά 
δάση, εύφορες κοιλάδες, ρεματιές, καταρρά-
κτες, νερόμυλοι, γεφύρια, ξερολιθιές και κατά-
λευκα ξωκλήσια συνθέτουν ένα πανέμορφο 
τοπίο. Προσεγγίστε την παραλία «της Γριάς το 
Πήδημα» μέσω μονοπατιού που ξεκινά από 
το Γυαλό και περνά από την Αγία Αικατερίνη 
ή χρησιμοποιήστε πυξίδα για μια πιο εύκολη 
και σύντομη διαδρομή, τους καταρράκτες της 
Πυθάρας στα Αποίκια. Βρίσκονται σε πολύ 
κοντινή απόσταση από τον δρόμο και φτάνετε 
μέσω μονοπατιού απολαμβάνοντας τη μονα-
δική φύση.
Μια ακόμα μικρή πεζοπορία που σχεδόν επι-
βάλλεται, είναι αυτή προς το Κάστρο της Φανε-
ρωμένης ή Πάνω Κάστρο ή της Γριάς το Κάστρο. 
Αποτελούσε τη μεγαλύτερη μεσαιωνική πόλη 
της Άνδρου και χτίστηκε από τους Βενετούς για 
να προφυλαχτούν από τους πειρατές. Βρίσκε-
ται στα 600μ. υψόμετρο, με μοναδική θέα στο 
Αιγαίο, με ερείπια από σπίτια, υδραγωγεία και 
τείχη. Αστικός μύθος συνδέει το κάστρο με μια 
ηλικιωμένη γυναίκα η οποία στάλθηκε από τους 
Τούρκους για να τους βοηθήσει να μπουν μέσα. 
Η γυναίκα το βράδυ άνοιξε την πύλη και οι 
Τούρκοι εισέβαλαν και έσφαξαν τους κατοίκους. 
Στη συνέχεια, μετανιωμένη για την πράξη της, 
ανέβηκε σε ένα βράχο και αυτοκτόνησε πηδώ-
ντας στη θάλασσα. Κατά άλλους η ηλικιωμένη 
προειδοποίησε ή προσπάθησε να ξεφύγει. 
Όπως και να έχει η ιστορία της έδωσε το όνομα 
στην γνωστή παραλία «της γριάς το πήδημα» 
(Κοχύλου, θα το προσεγγίσετε μέσω ενός μονο-
πατιού που ξεκινά από το χωριό).

Άνδρος: Αρχοντική και εναλλακτική
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Με έργα από τη συλλογή του 
ΕΜΣΤ αλλά και δημιουργίες 
δέκα Ελλήνων  και ξένων 
καλλιτεχνών

Ο
ι κοινωνικές διαστάσεις της 
χειροτεχνίας είναι ο θεμα-
τικός άξονας της ομαδικής 
έκθεσης «Handmade» που 

θα φιλοξενηθεί, από τις 5 Αυγούστου 
έως τις 25 Σεπτεμβρίου, στο Art Space 
Pythagorion, στη Σάμο. Συνδιοργα-
νωτές είναι το Ίδρυμα Schwarz και το 
Εθνικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
(ΕΜΣΤ) της Αθήνας ενώ επιμελήτρια 
της έκθεσης είναι η καλλιτεχνική διευ-
θύντρια του δεύτερου, Κατερίνα Γρέ-
γου.
Πρόκειται για μια δράση που εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της καινούριας εξω-
στρεφούς πολιτικής του ΕΜΣΤ, που 
έχει ως στόχο να συμβάλλει στην 
περαιτέρω διάδοση του σύγχρονου 
εικαστικού πολιτισμού και να εκθέτει 
έργα της συλλογής και εκτός της πρω-
τεύουσας.
Η έκθεση αυτή λοιπόν θα περιλαμ-
βάνει έργα από τη συλλογή του 
Μουσείου αλλά και δημιουργίες 
δέκα Ελλήνων και ξένων καλλιτε-
χνών, των Νίκου Αλεξίου, Μαρίας 
Βαρελά, Bertille Bak, Silvina Der 
Meguerditchian, Μαρίας Λουίζου, 
Jennifer Nelson, Ελένης Μυλωνά, 
Ναταλίας Μαντά, και Sphinxes.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα 
ανανεωμένο ενδιαφέρον στο πεδίο 
της σύγχρονης τέχνης για έργα που 
βασίζονται στη χειροτεχνία ή είναι 
χειροποίητα. Ο όρος «χειροτεχνία» 
αναφέρεται σε διαδικασίες, ενέργειες, 
τεχνικές και μορφές δημιουργικότη-
τας που εκτελούνται συνήθως διά 
χειρός ή με τη χρήση χειροκίνητων 
συσκευών. Με την έλευση της Βιο-
μηχανικής Επανάστασης, την πίεση 
για παραγωγικότητα και αποδοτικό-
τητα αλλά και με τη μαζική παραγωγή 
χαμηλού κόστους, η χειροτεχνία στα-
διακά περιθωριοποιήθηκε και σε ορι-

σμένες περιπτώσεις εξαφανίστηκε 
εντελώς. Παραδοσιακές τεχνικές και 
τεχνογνωσία που υπήρχαν για γενιές 
εξαλείφθηκαν. 
Σήμερα, πολλοί καλλιτέχνες επι-
στρέφουν στις χειροποίητες πρακτι-
κές και στις πρακτικές που ενέχουν 
δημιουργική υλικότητα. Ένας λόγος 
ίσως είναι η αυξανόμενη διείσδυση 
της ψηφιακή κουλτούρας, η κυριαρ-
χία του άυλου, της πληροφορικής και 
της πνευματικής εργασίας (cognitive 
labour) στη σύγχρονη ζωή και η περι-
θωριοποίηση του απτού και του απτι-
κού. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι 

σε πολλές χώρες η χειροτεχνία συν-
δέθηκε κυρίως με τις γυναίκες, την 
εργατική τάξη, καθώς και με τις μειο-
νότητες - δηλαδή με περιθωριοποιη-
μένες, μη κυρίαρχες ομάδες που απο-
κλείστηκαν από τον χώρο της «υψη-
λής» τέχνης και των ορθόδοξων ή 
θεσμικών ιστορικών αφηγήσεών 
της. Σήμερα η αντίθεση τέχνης-χει-
ροτεχνίας αμφισβητείται, καθώς 
αμφισβητούνται οι κυρίαρχες αφη-
γήσεις της ιστορίας και της ιστορίας 
της τέχνης, οι οποίες υπαγόρευαν 
τους κανόνες τι ανήκει στην «υψηλή 
τέχνη» και τι όχι. 

Τ
ους υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς 
χώρους των ναυαγίων στην Κίκυνθο, 
στο Ακρωτήρι Γλάρος και στο Ακρω-
τήριο Τηλέγραφος στην Αμαλιάπολη 

Μαγνησίας, απέδωσε στο κοινό η Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, 
συνθέτοντας μαζί με τον ενάλιο αρχαιολογικό 
χώρο της Αλοννήσου ένα μοναδικό υποθα-
λάσσιο αρχαιολογικό πάρκο μοναδικής κα-
ταδυτικής εμπειρίας σε διεθνές επίπεδο. Η α-
πόδοση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων 
στην τοπική κοινωνία έγινε παρουσία του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, 
του Δημάρχου Αλμυρού Ευάγγελου Χατζη-
κυριάκου. Παρόντες στην τελετή ήταν και ο Υ-
φυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστος 
Τριαντόπουλος, η Υφυπουργός Τουρισμού Σο-
φία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Παιδείας Ζωή 
Μακρή, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επεν-
δύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.
Κατά τον χαιρετισμό της στην τελετή από-
δοσης, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Λίνα Μενδώνη, σημείωσε: «Όταν το 
2019 αναλάβαμε τη διαχείριση και την πολι-
τική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού εκπονήσαμε ένα πολύ συγκεκρι-

μένο στρατηγικό σχέδιο. Ένας από τους άξονες 
του σχεδίου αυτού ήταν όχι μόνο να προστα-
τεύσουμε -αυτό αποτελεί εξάλλου το συνταγ-
ματικό καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού-, αλλά να αναδείξουμε και 
να αποδώσουμε στις τοπικές κοινωνίες τα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά 
είναι ο πολιτιστικός πλούτος κάθε περιοχής, 
ένα στοιχείο που όταν αναδειχθεί μας κάνει 
υπερήφανους, και συγχρόνως, προσδίδει 
τεράστια αναπτυξιακή δυναμική σε μια περι-

οχή. Σήμερα, λοιπόν, μαζί με την Περιφέρεια 
αποδώσαμε τρία ναυάγια, τρεις υποθαλάσσι-
ους αρχαιολογικούς χώρους που μαζί με την 
Αλόννησο έρχονται να συνθέσουν ένα υποθα-
λάσσιο αρχαιολογικό πάρκο, έναν ευρύτερο 
χώρο αναψυχής, παιδείας και καταδυτικού 
τουρισμού. Η δημιουργία επισκέψιμων για το 
κοινό υποθαλάσσιων αρχαιολογικών χώρων 
αποτελεί για το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού μια μεγάλη πρόκληση, με ειδικές 
απαιτήσεις και προϋποθέσεις.»

Επετειακή 
εκδήλωση Ι.Μ. Νέας 
Ιωνίας στο Ωδείο 
Ηρώδου Αττικού 

Έ
να σύνολο 130 χορευ-
τών παραδοσ ιακών 
χο ρ ώ ν,  η θ ο π ο ι ώ ν 
και μουσ ικών, υπό 

την καλλιτεχνική και σκηνο-
θετική επιμέλεια του Ζαχα-
ρία Καρούνη, παρουσιάζουν 
ένα μοναδικό αφιέρωμα στις 
αλησμόνητες πατρίδες, ένα 
νοσταλγικό πολιτισμικό ταξίδι 
μουσικής και χορού, φόρος 
τιμής στην Αγιοτόκο γη της 
Μικράς Ασίας και στους Κτή-
τορες της νέας εσ τ ίας του 
πολιτισμού της Ιωνίας.
Συνεκτικός κρίκος όλων των 
δράσεων επί σκηνής θα είναι 
ο προσφιλής σε όλους Καρα-
γκιόζης, μια φιγούρα του 
Μικρασιατικού πολιτισμού, ο 
οποίος με τη φωνή του υπέ-
ροχου Ηλία Καρελ λά, θα 
παρουσιάζει, θα σχολιάζει 
και θα κατευθύνει τη δράση 
της παράστασης μέσα από κεί-
μενα που έχουν γραφεί ειδικά 
για την περίσταση.
Πόντος, Καππαδοκία, Σμύρνη 
και Πόλη θα είναι οι σταθ-
μοί του Καραγκιόζη, που 
θα γελάει κλαίγοντας και θα 
κλαίει γελώντας μέσα σε ένα 
πανηγύρι χρωμάτων από 
παραδοσιακές φορεσιές, κεί-
μενα από θεατρικές παραστά-
σεις, χορούς και τραγούδια, 
που θα τα ενώνει το παρά-
πονο του ανθρώπου που ξενι-
τεύεται, όμως κατορθώνει στη 
νέα του πατρίδα, όχι μόνο να 
σταθεί, άλλα να την μπολιάσει 
με πολιτισμό και να την αλλά-
ξει.
Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, διοργανώ-
νεται σε συνεργασία με τους 
Δήμους Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλα-
δέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και 
Ηρακλείου Αττικής και πραγ-
ματοποιείται με την ευγενική 
χορηγία της Περιφέρειας Αττι-
κής.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Online: ticketservises.gr
Tηλεφων ικά: 2107234567 
και στο εκδοτήριο της Ticket 
Services στην οδ. Πανεπιστη-
μίου 39.

Σάμος: Έκθεση αφιερωμένη στην χειροτεχνία σε συνεργασία 
με την συμβολή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 

Επισκέψιμοι ακόμη τρεις υποθαλάσσιοι 
αρχαιολογικοί χώροι στη Μαγνησία 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
Ολυμπιακός δεν έδειξε το καλό του πρόσω-
πο, στο ντεμπούτο του Κάρλος Κορμπεράν 
και ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σλόβαν Μπρα-
τισλάβας για τον 3ο προκριματικό γύρο του 

Europa League.
Οι ερυθρόλευκοι, παρουσίασαν προβλήματα κυρίως 
στο δημιουργικό κομμάτι, βρέθηκα να χάνει στο 63ο 
λεπτό μετά το γκολ του Γκριν. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, 
κατάφερε με την κεφαλιά του Αραμπί στο 86’ να ισο-
φαρίσει. Πλέον, όλα είναι ανοιχτά για το δεύτερο παι-
χνίδι.
Η ρεβάνς είναι την επόμενη εβδομάδα και συγκεκρι-
μένα την Πέμπτη (11/8, 21:30) στην Μπρατισλάβα. Εάν 
οι ερυθρόλευκοι προκριθούν θα αντιμετωπίσουν κατά 
πάσα πιθανότητα τον Απόλλωνα Λεμεσού, 
ο οποίος ηττήθηκε 4-0 από τη Μακάμπι 
Χάιφα. Σε περίπτωση αποκλεισμού 
περιμένει ο νικητής του ζευγαριού 
Ζρίνσκι - Τομπόλ στα playoffs του 
Conference League.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με όρεξη στο 
παιχνίδι. Στο 7’ ο Τικίνιο έφυγε στην 
πλάτη της άμυνας, μετά από κεφα-
λιά-πάσα. Γύρισε στον Μασούρα μέσα 
στην περιοχή, αλλά το σουτ του έφυγαν ψηλά 
άουτ. Στο 11ο λεπτό οι ερυθρόλευκοι είχαν ακόμα μία 
τελική. Ο Τικίνιο έκανε το πλασέ, αλλά ο Τσόβαν μπλό-
καρε αυτό.
Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε με τους ερυθρόλευ-
κους να δυσκολεύονται να γίνουν απειλητικοί. Από την 
άλλη, οι Σλοβάκοι ήταν επικίνδυνοι στην κόντρα.

Έπεσαν οι ερυθρόλευκοι, δοκάρι η Σλόβαν
Η Σλόβαν έδειξε τα δόντια της στο 17ο λεπτό. Ο Ζμραλ 
βρέθηκε αφύλαχτος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά η προ-
σπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός 
δεν μπορούσε να βρει τρόπο να τρομάξει τους Σλοβά-
κους, καθώς είχε τελικές μονάχα με σουτ εκτός περι-
οχής.
Στο 23’ οι παίκτες του Βάις απείλησαν εκ νέου. Ο 
Μπαρσεγκιάν, έπειτα από εξαιρετική μπαλιά, βρέθηκε 
απέναντι από τον Βατσλίκ, ο οποίος απέκρουσε. Στο 
38’ η Σλόβαν απείλησε ξανά με τον Ζέμερχαλ να είναι 
άστοχος. Η εικόνα δεν άλλαξε έως το φινάλε του πρώ-
του μέρους και το 0-0 παρέμεινε.

Η Σλόβαν πήρε το προβάδισμα
Ο Ολυμπιακός στο β’ μέρος δεν μπήκε καλά, καθώς 
δεν μπορούσε να ελέγξει καν την κατοχή. Η πρώτη 
καλή στιγμή για τους ερυθρόλευκους ήρθε στο 53ο 
λεπτό με ένα σουτ του Μασούρα, το οποίο απέκρουσε 
ο Τσόβαν. Οι Πειραιώτες άρχισαν να ισορροπούν, 
ειδικά μετά την αλλαγή του Ραντζέλοβιτς στο 55’. Στο 
62’ ο Μαντί Καμαρά απείλησε με προσπάθειά του και 
τον κίπερ της Σλόβαν να αποκρούει.
Πάνω που ο Ολυμπιακός άρχιζε να βρίσκει τα πατή-
ματά του η Σλόβαν προηγήθηκε. Ο Παπασταθόπου-
λος έχασε την ισορροπία του, μετά από ένα σπρώξιμο 
του Γκριν. Ο παίκτης της Σλόβαν πάτησε στην περιοχή, 
βρέθηκε απέναντι από τον Βατσλίκ και τον νίκησε για 

το 0-1.
Ο Κάρλος Κορμπεράν προσπάθησε να διορ-

θώσει κάπως την κατάσταση. Πέρασε τους 
Αραμπί και Βαλμπουενά αντί των Μαντί 
και Τικίνιο. Οι ερυθρόλευκοι δεν μπο-
ρούσαν σε καμία περίπτωση να βάλουν 
πίεση στην περιοχή του Τσόβαν. Στο 79’ 

έγινε και αλλαγή ο Μασούρας, με τον 
Γκάρι Ροντρίγκες να τον αντικαθιστά. Ο 

εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι είχε την 
πρώτη του ευκαιρία έπειτα από ώρα με δυνατό 

σουτ του, το οποίο πέρασε άουτ.

Ο Αραμπί πήρε ξανά το όπλο του
Ο Ολυμπιακός δέχθηκε την ώθηση από τον κόσμο 
του, προσπάθησε να πιέσει τη Σλόβαν. Η ισοφάριση 
ήρθε για τους ερυθρόλευκους στο 86ο λεπτό. Μετά 
από εκτέλεση κόρνερ του Βαλμπουενά από τα δεξιά, 
ο Μαροκινός πήδηξε στην καρδιά της άμυνας της Σλό-
βαν για να κάνει το 1-1.
Στα τελευταία του λεπτά, το παιχνίδι πήρε έναν τρελό 
ρυθμό. Στο 89ο λεπτό ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος 
έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. 
Όλη η ομάδα των ερυθρόλευκων έφυγαν μπροστά και 
λίγο έλειψε να γίνει το κακό. Ο Ραμίρες βρέθηκε απέ-
ναντι από τον Βάτσλικ, ο οποίος απέκρουσε κλείνοντάς 
του σωστά το πεδίο.
Μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, το σκορ δεν άλλαξε, 
ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έσωσε την βραδιά και πλέον όλα 
θα κριθούν την επόμενη εβδομάδα στην Μπρατι-
σλάβα.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί απάντησε στο 86ο λεπτό στο γκολ του Γκριν (63’) και ο Ολυμπιακός ήρθε 
ισόπαλος 1-1 με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ολυμπιακός - Σλόβαν 1-1: Ο Ολυμπιακός - Σλόβαν 1-1: Ο 
Αραμπί έσωσε την βραδιά Αραμπί έσωσε την βραδιά 
για τους ερυθρόλευκους για τους ερυθρόλευκους 

Σλάβια Πράγας - Παναθηναϊκός 2-0
Πλήρωσε αμυντική ολιγωρία 
και διαιτητικές αποφάσεις

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει την απόδοση του μετά 
το πρώτο δεκάλεπτο, περιόρισε τα λάθη του, ανέβασε την 
πίεση του, έκλεψε μπάλες και εν γένει μπήκε και αυτός 
στο παιχνίδι. Ο Παλάσιος μάλιστα ήταν αυτός που είχε την 
πρώτη καλή στιγμή για το τριφύλλι και το πρώτο σουτ στο 

ματς όταν στο 28’ έγινε αποδέκτης της μπάλας, επιχείρησε το 
διαγώνιο σουτ με τον Μάντους να απομακρύνει τη μπάλα.

Κόκκινη «έμπνευση» για τον Παναθηναϊκό, γκολ 
για τη Σλάβια
Ο Παλάσιος δέχτηκε «εύκολα» μια κίτρινη κάρτα στο 31’ για 
ένα μαρκάρισμα έξω από την περιοχή και στο 39’ ενώ έκανε 
μια τρομερή ενέργεια, άνοιξε τη μπάλα λίγο παραπάνω, μπήκε 
εντός περιοχής και έπεσε χωρίς να ζητήσει κάποια παράβαση με 
τον Γάλλο ρέφερι όμως να θεωρεί πως ο Αργεντινός εκβίασε το 
πέναλτι με θέατρο και του έβγαλε δεύτερη κίτρινη/κόκκινη, σε 
μια απόφαση που αποδείχθηκε πως είχε κομβικό ρόλο στην εξέ-
λιξη του αγώνα.
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάει με το μηδέν στα αποδυτή-
ρια, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 45+1’ ο Μπρινιόλι έδιωξε σωτή-
ρια το πλασέ του Λίνγκερ από το ύψος της μικρής περιοχής και 
έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Στη συνέχεια όμως ο Ιταλός δεν 
μπόρεσε να απομακρύνει, η μπάλα έφτασε στον Σρανζ που έκανε 
το γυριστό σουτ και άνοιξε το σκορ για τη Σλάβια σε ένα καθορι-
στικό σημείο.

Δύο αλλαγές για να το γυρίσει και αριθμητική ι-
σορροπία
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο 
ματς τους Βαγιαννίδη και Σπόραρ και έβγαλε απ’ αυτό τους Αϊτόρ 
και Ιωαννίδη με τον Έλληνα μπακ να παίζει ως δεξί εξτρέμ και 
τον Τσέριν να κλείνει το χώρο από τα αριστερά.
Οι «πράσινοι» δεν μπήκαν καλά στο δεύτερο μέρος, αλλά στο 
52’ η αριθμητική ισορροπία επανήλθε όταν ο Σπόραρ δέχτηκε 
μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, πήγε να βγει τετ α τετ, αλλά 
ο Σάντος τον ανέτρεψε. Ο Γάλλος ρέφερι αφού πρώτα έδειξε 
κίτρινη στον Σλοβένο φορ κατάλαβε μετά πως είχε δώσει φάουλ 
για τον Παναθηναϊκό και έδειξε απευθείας κόκκινη στον Σάντος.

Βρήκε γκολ με δέκα παίκτες η Σλάβια
Εκεί οι παίκτες του τριφυλλιού αναθάρρησαν, αλλά η Σλάβια 
κατάφερε να τους «κόψει το βήχα» τέσσερα λεπτά αργότερα όταν 
είχε δοκάρι και γκολ στην ίδια φάση με αποτέλεσμα να γίνει το 
2-0. Σε μια αμυντική ολιγωρία ο Εβέρτον βρέθηκε στο ύψος του 
πέναλτι, έκανε το σουτ η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι 
αλλά γύρισε στον Ουσόρ που με νέο πλασέ έκανε το 2-0.
Ο Γιοβάνοβιτς προσπάθησε στη συνέχεια του ματς να κάνει επι-
θετικότερη την ομάδα του αλλά η Σλάβια έδειξε να διαχειρίζε-
ται καλύτερα το παιχνίδι παίζοντας 10 VS 10 μέχρι το τέλος της 
αναμέτρησης και εν τέλει έφτασε στη νίκη με 2-0 και έχει πάρει 
ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.
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αθλητικά

Ο 
Άρης δεν κατάφερε να πάρει 
το αποτέλεσμα που θα ήθελε 
στο Ισραήλ, καθώς ηττήθη-
κε από την ανώτερη Μακά-

μπι Τελ Αβίβ με 2-0, χάρη στα γκολ του 
Γιοβάνοβιτς στο 29’ και του Ζαχάβι στο 
84ο λεπτό. Οι παίκτες του Μπούργος 
δεν κατάφεραν να γίνουν αρκετά απει-
λητικοί, ενώ καλύτερος παίκτης των κί-
τρινων ήταν ο Κουέστα που πραγματο-
ποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Μετά από 
αυτό το αποτέλεσμα η αποστολή των κί-
τρινων έγινε πολύ δύσκολη ενόψει της 
ρεβάνς, καθώς πρέπει να βελτιωθούν 
αρκετά αν θέλουν να προκριθούν στα 
playoffs του Conference League.

Ανώτερη η Μακάμπι στο πρώ-
το μέρος
Οι παίκτες του Ίβιτς απειλούσαν κατά 
κύριο λόγο με βαθιές μπαλές στην 
πλάτη της άμυνας του Άρη, με το δίδυμο 
Μπράμπετς - Φαμπιάνο να αντιμετωπί-
ζει προβλήματα. Η πρώτη απειλή των 
γηπεδούχων έγινε στο 9’, με τον Κανι-
σόβσκι να νικιέται από κοντά από τον 
Κουέστα.
Τέσσερα λεπτά οι Ισραηλινοί απείλησαν 
σε φάση διαρκείας τα καρέ του Κου-
έστα, ωστόσο ο Ισπανός κίπερ και οι 
αμυνόμενοι του Άρη σταμάτησαν κάθε 
τελική προσπάθεια στη συγκεκριμένη 
φάση.
Η πρώτη καλή στιγμή του Άρη έγινε στο 
19ο λεπτό. Ο Μαντσίνι δοκίμασε ένα 
σουτ εκτός περιοχής και ο Πέρετζ έπεσε 
στη γωνιά του και μπλόκαρε την μπάλα.
Ο Γιοβάνοβιτς προειδοποίησε τον Κου-
έστα στο 23’. Ο Ζεράλδες έκανε ένα 
γύρισμα από τα δεξιά και ο Γιοβάνοβιτς 
έστειλε την μπάλα προς την εστία, όμως 
ο Κουέστα μπλόκαρε την μπάλα. Στο 
29ο λεπτό όμως ήρθε το πρώτο «χτύ-
πημα» για τους γηπεδούχους.
Μετά το γκολ του Γιοβάνοβιτς οι Ισρα-
ηλινοί συνέχιζαν να δημιουργούν με 
άνεση ευκαιρίες, όπως του Κούβας 
στο 31’ και να δημιουργούν κινδύνους 
στην πλάτη της άμυνας των κίτρινων. Ο 
Μαντσίνι απείλησε για μια ακόμα φορά 
περίπου από την ίδια θέση, έπειτα 
από πάσα του Γκαρσία, όμως το σουτ 
του πέρασε ψηλά. Αυτή ήταν η τελευ-
ταία αξιόλογη φάση για τους κίτρινους, 

καθώς μια απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Ιτούρμπε στο 45+4’ πέρασε ψηλά.

Κατώτεροι και στο δεύτερο μέ-
ρος οι κίτρινοι
Στο δεύτερο μέρος η Μακάμπι ξεκίνησε 
πιο δυνατά το ματς, αλλά δεν ήταν το 
ίδιο απειλητική σε σχέση με το πρώτο 
μέρος. Ωστόσο και ο Άρης δεν μπο-
ρούσε να γίνει εύκολα απειλητικός. 
Η πρώτη κίνηση του Μπούργος ήταν 
περάσει τον Μάνου Γκαρθία στον αγω-
νιστικό χώρο, προκειμένου να δώσει 
νέα πνοή στην επιθετική γραμμή των 
κίτρινων.
Στο 49’ ο Χοζές από πλάγια θέση τετ-
α-τετ νικήθηκε από τον Κουέστα με μια 
εξαιρετική επέμβαση, ενώ δέκα λεπτά 
μετά ένα δυνατό σουτ του Μπίτον από 
μακρινή απόσταση πέρασε άουτ.
Η στιγμή που περίμεναν οι Ισραηλι-
νοί έγινε, καθώς ο Ζαχάβι πέρασε στον 
αγωνιστικό χώρο και απείλησε δευτε-
ρόλεπτα μετά. Έπειτα από σέντρα του 
Ζεράλδες ο πολύπειρος Ισραηλινός επι-
θετικός έπιασε μια κεφαλιά και ο Κουέ-
στα μπλόκαρε την μπάλα. Στην εξέλιξη 
της φάσης ο Εμπακατά έκανε ολέθριο 
λάθος και ο Κλοχ απείλησε μέσα από 
την περιοχή, με την μπάλα να περνάει 
ελάχιστα άουτ.
Ένα λεπτό μετά, έπειτα από λάθος του 
Μπράμπετς, ο Πέριτσα έφυγε μόνος 
του σε θέση τετ-α-τετ, αλλά άνοιξε το 
κοντρόλ και ο εξαιρετικός Κουέστα τον 
μπλόκαρε.
Ο Άρης απείλησε για πρώτη φορά στο 
δεύτερο μέρος στο 74’. Ο Καμάτσο 
δοκίμασε ένα σουτ λίγο έξω από την 
περιοχή, η μπάλα βρήκε σε πόδι αμυ-
νόμενου της Μακάμπι και πήρε περί-
εργη τροχιά, με τον Πέρετζ να παραχω-
ρεί κόρνερ με εκπληκτική επέμβαση.
Ο Ζαχάβι εκτέλεσε τον Άρη στο 84’, 
ενώ ένα λεπτό μετά μια κεφαλιά του 
Ντουκουρέ εξουδετερώθηκε από τον 
Πέρετζ. Τελευταία καλή στιγμή για τους 
κίτρινους ήταν στο πρώτο λεπτό των 
καθυστερήσεων, ωστόσο ένα σουτ του 
Καμάτσο πέρασε άουτ. Ο ίδιος ποδο-
σφαιριστής έχασε μια ανεπανάληπτη 
ευκαιρία στο 90+5’ προ κενής εστίας 
και στέρησε έστω το ένα γκολ από τον 
Άρη.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Άρης 2-0

Kαθαρό προβάδισμα 
πρόκρισης οι Ισραηλινοί

Ο Ίβαν Νάσμπεργκ στις πρώτες του 
δηλώσεις αφού υπέγραψε στον 
ΠΑΟΚ δήλωσε ενθουσιασμένος 
με τους οπαδούς του Δικεφάλου, 
τόνισε ότι για εκείνον το ελληνικό 
πρωτάθλημα είναι πρόκληση και 
εξέφρασε την ανυπομονησία του να 
αγωνιστεί με τους ασπρόμαυρους.
 

Ο 
26χρονος σ τόπερ Ίβαν Νά-
σμπεργκ είναι επίσημα παίκτης 
του ΠΑΟΚ και στις πρώτες του 
δηλώσεις στο επίσημο κανάλι 

της ομάδας στο YouTube αναφέρθηκε στην 
απόφασή του να μετακομίσει στον Δικέ-
φαλο.
Ο Νορβηγός αμυντικός μεταξύ άλλων 
δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένος με τους 
οπαδούς της ομάδας, ενώ εξέφρασε και την 
ανυπομονησία του να αγωνιστεί με τους 
ασπρόμαυρους και να κερδίσει τίτλους.

Αναλυτικά οι πρώτες του δηλώ-
σεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ:
«Αρχικά, είμαι πολύ περήφανος 
που βρίσκομαι εδώ. Ήταν δύο 
δύσκολοι μήνες αναμονής και 
είναι καλό που εν τέλει είμαι 
εδώ. Θέλω να προσπαθήσω 
με τα παιδιά και να προχω-
ρήσουμε μαζί. Ανυπομονώ.
Είμαι ένας παίκτης που κάνει 
τα πάντα για την ομάδα, προκει-
μένου να πετύχει να κερδίσει παι-
χνίδια και να παλέψει για το πρωτάθλημα. 
Βασικά όμως έχω να πω: θα δείτε στο 
γήπεδο. Νομίζω πως είναι πολύ καλό για 
μένα που βρίσκεται εδώ ο Ίνγκασον.
Θα μου δώσει τις κατάλληλες συμβουλές 
για να εγκατασταθώ εδώ, τόσο εντός, όσο 
κι εκτός γηπέδου. Θα είναι μία σημαντική 
βοήθεια για μένα. Όταν άκουσα για το ενδι-
αφέρον του ΠΑΟΚ έκανα την έρευνά μου 
στο YouTube και είδα αυτούς τους τρελούς 
φιλάθλους στο γήπεδο της Τούμπας, με τα... 
πώς τα λέτε;
Ναι, πυροτεχνήματα. Είπα αμέσως πως 
αυτό είναι ένα κοινό για το οποίο θέλω να 
παίξω. Θέλω να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι 
έτοιμος, είμαι εδώ και θα δώσω ό,τι έχω.

Μίλησα με τον Ζοσέ Μπότο, μου ανέ-
λυσε το πλάνο και τους στόχους της ομά-
δας και σκέφτηκα πως είναι ένα καλό βήμα 

για μένα. Πιστεύω πως μπορώ να εξελι-
χθώ εδώ και να βοηθήσω να κερδίσουμε 
τίτλους. Μου ταιριάζει η ομάδα. Νομίζω 
πως το πρωτάθλημα στην Ελλάδα είναι πιο 
σκληρό και με μεγαλύτερη ποιότητα.
Θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για μένα 
σε σχέση με τη Νορβηγία, αλλά όπως σας 
είπα, πιστεύω πως είναι ένα καλό βήμα για 
την καριέρα μου και μία ευκαιρία να δείξω 
πόσο καλός ποδοσφαιριστής είμαι.
Αρχικά, θέλω να ενταχθώ στην ομάδα και 
μετά να βοηθήσω όσο μπορώ. Θέλω να 
ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα τα παιχνίδια 
και να αρχίσουμε να κερδίζουμε. Επιτέλους 
βρίσκομαι εδώ και είμαι έτοιμος να δώσω 
τα πάντα! Πάμε!».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑ-
ΟΚ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση 
του Ίβαν Νάσμπεργκ από τη Βαλερένγκα. Ο 
νέος στόπερ του Δικεφάλου υπέγραψε τρι-
ετές συμβόλαιο συνεργασία και θα φοράει 

τη φανέλα με το νούμερο 3.
Ίβαν Ταρέκ Φιέλσταντ Νάσμπεργκ 

γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 
1996 στο Όσλο της Νορβη-
γίας, λίγα μόλις μέτρα μακριά 
από την έδρα της Βαλερέν-
γκα. Ο Νάσμπεργκ εν τά-
χθηκε στην ομάδα σε ηλι-

κία μόλις πέντε ετών. Πέρασε 
όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ξεχώρισε νωρίς και σε 
ηλικία μόλις 17 ετών έκανε το ντεμπούτο 
του με την αντρική ομάδα.
Στις πρώτες του χρονιές σε επαγγελμα-
τικό επίπεδο δεν πήρε πολλές ευκαιρίες, 
ωστόσο ήταν σταθερό μέλος της δεύτερης 
ομάδας και τη σεζόν 2016-17 την πέρασε 
δανεικός στη Σουηδία και την Βάρμπεργκ. 
Επέστρεψε στο Όσλο, δούλεψε σκληρά και 
σταδιακά πήρε ρόλο βασικού στη Βαλερέν-
γκα. 
Μάλιστα το 2020 που η ομάδα τερμά-
τισε στην τρίτη θέση, αναδείχθηκε MVP, 
ενώ συνολικά μετράει 152 συμμετοχές, με 
πέντε γκολ και τρεις ασίστ.Τ
ο συμβόλαιο του Νάσμπεργκ ολοκληρώ-
θηκε στις 31 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη 
έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη που ανα-
ζητούσε μία νέα πρόκληση στην καριέρα 
του και πλέον ο Νορβηγός έγινε κάτοικος 
Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθες Ίβαν!».

ΠΑΟΚ

Νάσμπεργκ: «Όταν είδα τους 
φιλάθλους του ΠΑΟΚ είπα γι’ 
αυτό το κοινό θέλω να παίξω»
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Το πλήρες πρόγραμμα της Superleague για τη σεζόν 2022-2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League!

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 
διοργανώτρια αρχή της Super 
League 2 έκανε γνωστό πως με τα 
υπάρχοντα δεδομένα προβάρει 
«ερωτηματικό» το εάν και πότε θα 

ξεκινήσει για τη νέα σεζόν.
Αβέβαιο είναι το πότε και αν θα ξεκινήσει η 
Super League 2 της επόμενης σεζόν, όπως 
ανακοίνωσε σήμερα (2/8) η διοργανώτρια 
αρχή.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού 
κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, πραγματοποίησε 
χθες η Επιτροπή Εργασίας της Super League 
2, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Λεου-
τσάκο, τους Αντιπροέδρους κ.κ. Σταμούλη 
και Πρίτσα, και τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ 
Χανιά κ. Ροκάκη, ΠΑΕ Νίκη Βόλου κ. Παπα-
κωνσταντίνου, ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας 
κ. Παπαδημητρίου.
Ο κ. Αυγενάκης ενημερώθηκε από την Επι-
τροπή για το πρόβλημα βιωσιμότητας της 
κατηγορίας και του παραδόθηκε, εν όψει της 
νέας αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, επι-
στολή με τα εξής αιτήματα:
1) Μεσολάβηση για την άμεση καταβολή του 
bonus της ΕΡΤ, το οποίο θα έπρεπε να έχει 
καταβληθεί δέκα (10) ημέρες μετά την ολο-
κλήρωση του Πρωταθλήματος της Super 
League 2, αγωνιστικής περιόδου 2021-
2022, στις 10.5.2022.
2) Μεσολάβηση για την αύξηση της προ-
σφοράς της ΕΡΤ Α.Ε. για την παραχώρηση 
των τηλεοπτικών μας δικαιωμάτων.
3) Άμεση καταβολή του υπολοίπου ποσού 
από την φορολογία των κερδών τυχερών 
παιγνίων για την σεζόν 2021-2022.
4) Προκαταβολή από την φορολογία των 
κερδών τυχερών παιγνίων για την σεζόν 
2022-2023.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή συναντήθηκε με 
τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, τον 
οποίο επίσης ενημέρωσε για τα προβλήματα 
που υφίσταται η κατηγορία εν όψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου. Ο Υπουργός με τη 
σειρά του υπογράμμισε ότι τα χρήματα που 
αφορούν στην φορολογία των κερδών τυχε-
ρών παιγνίων για το 2022 έχουν δοθεί στις 

ΠΑΕ και πλέον θα δοθεί προκαταβολή για το 
2023 στις 15.1.2023.
Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, γίνεται κατα-
νοητό, ότι δυσκολεύει αισθητά η διεξαγωγή 
του πρωταθλήματος 2022-2023 και θα διε-
ξαχθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πανσερραϊκός πήρε φορ που έ-
χει παίξει στη Serie A
Ο Αχμέντ Σαϊντ που ξεκίνησε από την Ιντερ 
και μεταξύ άλλων έχει παίξει σε Τζένοα, 
Μόντσα, Χάιντουκ Σπλιτ, Ρίο Αβε υπέγραψε 
στον Πανσερραϊκό.
Επιθετικό που μεταξύ άλλων έχει παίξει στη 
Serie A και το Europa League πήρε ο Παν-
σερραϊκός, καθώς απέκτησε τον Αχμέντ 
Σαϊντ. Πρόκειται για τον Γκανέζο στράικερ 
που όμως έχει ιταλικό διαβατήριο και μάλι-
στα έχει αγωνιστεί και στην U21 της «Σκου-
άνρα Ατζούρα».
Ο 29χρονος ξεκίνησε από τα τμήματα υπο-
δομής της Ιντερ και μεταξύ άλλων στην 
καριέρα του έπαιξε σε Τζένοα, Μόντσα, Χάι-
ντουκ Σπλιτ, Ρίο Αβε, ενώ πέρσι ήταν στην 
πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας και την 
Αργκους Πιτέστι (19 ματς/5 γκολ).
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή Αhmed Said. Ο 29χρονος Γκανέ-
ζος φορ, με Ιταλική υπηκοότητα, υπέγραψε 
μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την 
ομάδα μας και θα την ενισχύσει στο νέο 
πρωτάθλημα της Super League 2.
Μίνι βιογραφικό:
Ο Said Ahmed Said γεννήθηκε στις 20 Απρι-
λίου 1993 στην Γκάνα και σε πολύ μικρή ηλι-
κία μετακόμισε στην Ιταλία. Είναι “προϊόν” 
των ακαδημιών της Ίντερ, αγωνιζόμενος 
στα τμήματα υποδομής U-17 και U-20 της 
ομάδας του Μιλάνου και σκοράροντας ακα-
τάπαυστα. Το 2010 δόθηκε δανεικός στην 
Primavera Chievo κάνοντας τις πρώτες του 
συμμετοχές. Το 2011 πήρε μεταγραφή στην 
Τζένοα με την οποία και έκανε το ντεμπούτο 
του στο Καμπιονάτο, ενώ έφυγε με 57 συμ-
μετοχές και 22 γκολ σε όλες τις διοργανώ-
σεις .
Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός στην Μόντσα 
και την Μάντοβα, ενώ το 2014 μετακόμισε 
στην Πορτογαλία για την Ολανένσε έχοντας 
37 συμμετοχές και 8 γκολ στην Β΄ Κατηγορία.
Το 2016 πήρε μεταγραφή για τη Χάϊντουκ 
Σπλιτ στην Κροατία, εκεί όπου έμεινε 2,5 
χρόνια καταγράφοντας 89 συμμετοχές σε 

όλες τις διοργανώσεις, ενώ πέτυχε 29 γκολ, 
εκ των οποίων τα 4 στο Europa League. 
Αυτές του οι επιδόσεις ανάγκασαν την Ρίο 
Άβε να ξοδέψει 500.000 ευρώ και να τον 
φέρει τον Ιανουάριο του 2019 πίσω στην 
Πορτογαλία. Τη σεζόν 2019-20 δόθηκε 
δανεικός στη Λόκερεν, έχοντας πρωταγω-
νιστικό ρόλο. Επέστρεψε στη Ρίο Άβε και 
την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώ-
θηκε έπαιξε στη Ρουμανία με τη φανέλα της 
Άρτζες Πιτέστι, βοηθόντας την να τερματίσει 
στην 5η θέση της Α΄ Εθνικής.

Από τη Λαμία στην Κηφισιά ο Μα-
ζουλουξής
Ο Μαζουλουξής, 25 ετών αμυντικός, που 
έφυγε πρόσφατα από τη Λαμία υπέγραψε 
στην ομάδα της Super League 2.
Από τη Λαμία στην Κηφισιά θα συνεχίσει ο 
Κυριάκος Μαζουλουξής, καθώς ο 25χρονος 
αμυντικός που έλυσε πρόσφατα το συμβό-
λαιό του με την πρώτη υπέγραψε νέο, με την 
ομάδα της Super League 2.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον Κυριάκο Μαζουλουξή, 
ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντι-
κός. Γεννημένος την 1η Μαΐου 1997, ο νέος 
ποδοσφαιριστής της ομάδας μας προέρ-
χεται από τη Λαμία, με την οποία είχε 18 
συμμετοχές και 1 γκολ την περσινή αγωνι-
στική περίοδο στο Πρωτάθλημα της Super 
League 1. Ο Κυριάκος Μαζουλουξής ξεκί-
νησε την καριέρα του από τα τμήματα υπο-
δομής του Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Το 2013 
μετακόμισε στον Άρη, τη φανέλα του οποίου 
φόρεσε για τρία χρόνια, αρχικά ως μέλος 
της Κ20 (μία σεζόν) κι εν συνεχεία ως μέλος 
της πρώτης ομάδας (δύο σεζόν). Το 2016/17 
αγωνίστηκε στη Lierse SK (Βέλγιο), ενώ το 
καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στον Εργο-
τέλη, τα χρώματα του οποίου φόρεσε για 
τέσσερα χρόνια, μετρώντας 84 συμμετοχές 
με 3 γκολ στη Super League 2.
Πέρσι ήταν μέλος της Λαμίας, αγωνιζόμενος 
στο Πρωτάθλημα της Super League 1.
Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικο-
γένειά της, του εύχεται υγεία και κάθε επι-
τυχία.

Από την ΑΕΚ Β’ στην Κηφισιά ο Ι-
ατρούδης
Ο 23χρονος επιθετικός που ήταν πέρσι στη 
δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ θα συνεχίσει στην 
Κηφισιά. Στην Κηφισιά θα συνεχίσει ο Γιάν-
νης Ιατρούδης, που την περασμένη σεζόν 
έπαιζε στη στη Super League 2 με δεύτερη 
ομάδα της ΑΕΚ. Ο 23χρονος επιθετικός είχε 
μετακινηθεί στην Ενωση από τον Εργοτέλη 
και θα ανακοινωθεί άμεσα από το νέο του 
club.

Προοδευτική: Ψάχνει το «μπαμ» 
με Κάτσε, ενδιαφέρον και για Κό-
λα
Η Προοδευτική είναι και πάλι εδώ. Η διοί-
κηση του Αντώνη Αραβαντινού ήδη έχει 
προχωρήσει το σχεδιασμό με δυνατές κινή-
σεις και ενδέχεται να γίνουν 4 ακόμα μετα-
γραφές (στόπερ, χαφ, εξτρέμ και φορ) για να 
συμπληρωθεί το ρόστερ του Γιάννη Μάγ-
γου.
Οι περιπτώσεις των Κλάους-Μπρους δεν 
προχώρησαν κι έτσι οι άνθρωποι της ομά-

δας στέφονται σε άλλες λύσεις. Σύμφωνα 
με πληροφορίες του Gazzetta, ο Εργκους 
Κάτσε είναι το πρόσωπο με το οποίο γίνο-
νται συζητήσεις, ενώ στην επίθεση έχει 
ξεχωρίσει η περίπτωση του Άγγελου Κόλα.
Ο 29χρονος διεθνής Αλβανός μέσος άνηκε 
στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2020. Εχει αγωνιστεί 
δανεικός σε Αναγέννηση Επανομής, Πλζεν, 
Παναθηναϊκό και ΑΕΛ. Τη σεζόν 2020-2021 
αγωνίστηκε στον Άρη, μετά στην Παρτιζάνι 
Τιράνων και πέρυσι είχε σημαντικό ρόλο στη 
Βέροια (36 ματς, 2 γκολ, 2 ασίστ).
Στην καριέρα του μέχρι τώρα, μετράει 291 
συμμετοχές με 14 γκολ και 23 ασίστ.
Ο 22χρονος Άγγελος Κόλα, πέρυσι αγωνί-
στηκε στα Χανιά και σε 18 ματς είχε 2 γκολ.
Όσον αφορά στα μετόπισθεν, το όνομα που 
έχει ξεχωρίσει και αναμένεται να φορέσει τη 
φανέλα με το φοίνικα είναι αυτό του Άγγε-
λου
Ξεκινά το χτίσιμο
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη 
συγκέντρωση της Προοδευτική ενόψει 
της νέας σεζόν, που θα βρει την ομάδα του 
Κορυδαλλού στη Super League 2 ύστερα 
από αρκετά χρόνια.
Η ομάδα ανακοίνωσε ότι η πρώτη ανοιχτή 
προπόνηση στον κόσμο θα γίνει στις 16/8, 
όπου και θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός. 
Την ίδια ώρα ανακοινώθηκαν και τα φιλικά 
που θα δώσουν οι «βυσσινί», από τα οποία 
ξεχωρίζουν αυτά με ΑΕΚ, Παναχαϊκή, ΑΕΛ 
και Απόλλων Σμύρνης.

Ο Κλάους Αθανασιάδης ανανέωσε 
με την Αναγέννηση Καρδίτσας
Η Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε την 
παραμονή του 34χρονου φορ και την επό-
μενη σεζόν στην ομάδα της. Στην Αναγέν-
νηση Καρδίτσας και την επόμενη σεζόν 
θα αγωνίζεται ο Κλάους Αθανασιάδης. Ο 
34χρονος φορ που ήταν και πέρσι στην 
ομάδα (21 ματς στη Super League 2 και 3 
γκολ), ανανέωσε το συμβόλαιό του με το clib.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
ανανέωση συνεργασίας με τον ποδοσφαι-
ριστή, Κλάους Αθανασιάδη. Ο Κλάους ήρθε 
στην Αναγέννηση το περασμένο καλοκαίρι 
και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς 
συντελεστές της πορείας μας. Κλάους σου 
ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την 
ομάδα μας!

ΕΕΑ: Πιστοποιητικά σε ΠΑΟΚ, Ιω-
νικό, ΠΑΟ Β’, ΠΑΟΚ Β’ και Αλμωπό 
Αριδαίας
Πιστοποιητικά συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
σε 2 ομάδες της SL1 και συγκεκριμένα σε 
ΠΑΟΚ και Ιωνικό και σε 3 της SL2 (Πανα-
θηναϊκός Β’, ΠΑΟΚ Β’ και Ακμωπός Αρι-
δαίας) χορήγησε η Επιτροπή Επαγγελματι-
κού Αθλητισμού.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Επι-
τροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ως 
εξής: «Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό 
στις κάτωθι ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 1.
ΠΑΕ ΠΑΟΚ / ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ / Η Επιτροπή 
χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ 
της SUPER LEAGUE 2 
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ / ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ Β ΟΜΑΔΑ / ΠΑΕ ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙ-
ΔΑΙΑΣ».
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Μ
ία σημαντική τεχνολογι-
κή καινοτομία θα εφαρ-
μοστεί στο προσεχές Πα-
γκόσμιο Κύπελλο, με την 

FIFA να γνωστοποιεί πως στα γήπεδα 
του Κατάρ θα γίνει χρήση του ημιαυ-
τόματου οσφάιντ.
Αυτή η τεχνολογία θα δοκιμαστεί και 
νωρίτερα. Η UEFA έκανε γνωστό πως 
το ημιαυτόματο οφσάιντ θα χρησιμο-
ποιηθεί στο Super Cup ανάμεσα στη 
Ρεάλ και την Άιντραχτ, αλλά και από 
τους ομίλους του Champions League.
«H UEFA συνεχώς αναζητά νέες τεχνο-
λογικές λύσεις, ώστε να βελτιώσει το 
παιχνίδι και να παρέχει στήριξη στους 
διαιτητές. Αυτό το καινοτόμο σύστημα 
θα επισ τρέψει σ τ ις ομάδες του VAR 
να αποφασ ίσουν γ ια κατασ τάσε ις 
οφσάιν τ πιο γρήγορα και με περισ-
σότερη ακρίβεια» δήλωσε ο επικεφα-
λής διαιτησ ίας της UEFA, Ρομπέρτο 

Ροσέτι.

Τι ακριβώς είναι το ημιαυτό-
ματο οφσάιντ
Πώς ακριβώς θα βοηθηθούν οι διαι-
τητές; Όπως έγινε γνωστό, κάτω από 
την οροφή κάθε γηπέδου -όπου θα 
εφαρμοστεί η συγκεκριμένη τεχνολο-
γία- θα είναι τοποθετημένες 12 κάμε-
ρε ς γ ια την «αν ίχνευση» της μπά-
λας όπως και 29 σημεία ακρίβε ιας 
από κάθε παίκτη για τον υπολογισμό 
της ακριβής θέσης του καθενός σ το 
γήπεδο. Με το που θα λαμβάνε ται 
μάλισ τα κάποια απόφαση, θα δημι-
ουργείται ένα ακριβές αντίγραφο της 
φάσης σε 3D animation, που θα προ-
βάλλεται τόσο σ τα μάτριξ του γηπέ-
δου όσο κα ι  σ τους τηλεοπτ ικούς 
δέκτες, ώστε όλοι -θεατές και τηλε-
θεατές- να έχουν επίγνωση για το τ ι 
ακριβώς συνέβη σε κάθε φάση.

Η UEFA αποφάσισε χρήση του 
ημιαυτόματου οφσάιντ στο 
Champions League και το Super Cup

Champions League: Τεσσάρα η 
Μπενφίκα, ανοιχτοί λογαριασμοί για 
Μονακό - Αϊντχόφεν

Η 
Μπενφίκα με χατ τρικ του Ράμος επι-
κράτησε 4-1 της Μίντιλαντ και βρί-
σκεται με το ένα πόδι στα playoffs 
του Champions League. Προβάδι-

σμα για Ουνιόν, Πλζεν και Ντινάμο. Ισόπαλη η 
αναμέτρηση ανάμεσα σε Μονακό και Αϊντχό-
φεν.

Ανοιχτοί λογαριασμοί για Μονακό 
- Αϊντχόφεν
Στο πιο αμφίρροπο ματς της βραδιάς Μονακό 
και Αϊντχόφεν αναδείχτηκαν ισόπαλες 1-1 και 
θα λύσουν τις διαφορές τους σε μια εβδο-
μάδα. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοι-
ξαν το σκορ με ωραίο σουτ του Βίμαν στο 38’ 
της αναμέτρησης με τους γηπεδούχους που 
είχαν την υπεροχή στο μεγαλύτερο κομμάτι 
του αγώνα να μην μπορούν να απειλήσουν και 
να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.
Εν τέλει αυτό ήρθε στο 80’ σε μια στατική 
φάση, όταν ο Ντισάσι κατέβασε την μπάλα 
μετά από εκτέλεση φάουλ και με πλασέ την 
έστειλε στα δίχτυα.

«Καθαρή» νίκη η Ουνιόν
Η Ουνιόν, η ομάδα - έκπληξη από το Βέλγιο 
έκανε την έκπληξη της βραδιάς, καθώς κέρ-
δισε τη Ρέιντζερς με 2-0, είχε ευκαιρίες και για 

περισσότερα τέρματα, και μετά την «καθαρή» 
νίκη που πήρε έχει προβάδισμα πρόκρισης 
κόντρα στην ομάδα του Τσόλακ.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 27’ της 
αναμέτρησης και διπλασίασαν τα τέρματα τους 
στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 
76’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Βαν-
ζέιρ.

Προβάδισμα για Πλζεν - Ντινάμο
Η Σέριφ των Μπότου (πέρασε ως αλλαγή στο 
72’) και του Ευαγγέλου (δεν έπαιξε καθόλου) 
γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Βικτόρια 
Πλζεν και μάλιστα με ανατροπή. Οι γηπεδού-
χοι προηγήθηκαν στο 37’ με εκτέλεση πέναλτι 
του Ρασίντ για να ισοφαρίσει όμως επίσης με 
πέναλτι η Πλζεν στο 41’ με τον Τσόρι.
Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ 
στο 55’ με τον Μπούσα μετά από ασίστ του 
Τσόρι να γράφει το 2-1 που ήταν και το τελικό 
σκορ. Φυσικά με τη νίκη τους αυτή πήραν αβα-
ντάζ στην υπόθεση πρόκριση στον επόμενο 
γύρο του Champions League.
Εντός έδρας ήττα γνώρισε και η Λουντογκό-
ρετς του Σωτηρίου από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ 
με τους Κροάτες να βρίσκουν δύο γρήγορα 
γκολ πριν τη συμπλήρωση του πρώτου δεκα-
λέπτου.

O 
Κάσπερ Σμάιχελ απο-
χώρησε από τη Λέστερ 
ύστερα από 11 χρόνια, 
όπως έκανε γνωστό την 

Τετάρτη (3/8) η αγγλική ομάδα και θα 
συνεχίσει την καριέρα του στη Νις, 
την οποία θα αντιμετωπίσει ο Άρης 
στα playoffs του Conference League 
εάν περάσει το εμπόδιο της Μακάμπι 
Τελ Αβίβ.
Στη θητεία του στην ομάδα, ο 35χρο-

νος Κίπερ σημείωσε 478 συμμετοχές, 
κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 
147 παιχνίδια, ενώ έχει πανηγυρίσει 
και τέσσερις τίτλους.
Το συμβόλαιο του με την ομάδα της 
γαλλικής ριβιέρας θα έχει διάρκεια 
τρία χρόνια, ενώ η Λέστερ θα βάλει 
σ τα ταμεία της περίπου 1,2 εκατ. 
ευρώ. Η Νις ανακοίνωσε τον έμπειρο 
κίπερ με ένα εν τυπωσιακό VIDEO, 
όπου τον αποκέλεσε «Βίκινγκ».

Τέλος ο Σμάιχελ από τη Λέστερ, πήγε 
στη Νις και άνοιξε τη θέση για τον 
Βλαχοδήμο

Ρόμα μεταγραφές: Έκλεισε τη 
συμφωνία με την Παρί για τον 
Βαϊνάλντουμ

Έ
τοιμη να ανακοινώσει μία ακόμα 
σημαντική μεταγραφή είναι η Ρό-
μα, με την ομάδα του Ζοζέ Μουρί-
νιο να έρχεται σε συμφωνία με την 

Παρί για να κάνει δικό της τη φετι-
νή σεζόν τον Τζεορτζίνιο Βαϊ-
νάλντουμ. 
Η Ρόμα έκανε ένα από τα 
μεγάλα καλοκαιρινά μετα-
γραφικά «μπαμ» απο-
κτώντας τον Πάουλο Ντι-
μπάλα, ο οποίος έμεινε 
ελεύθερος από την Γιου-
βέντους, ωστόσο η κάτοχος 
του Conference League δεν 
σταματάει την ποιοτική ενίσχυσή 
της.
Αυτή θα έχει και συνέχεια και μάλιστα 
εντυπωσιακή, με τους Ρωμαίους να δια-

πραγματεύονται εδώ και αρκετές ημέ-
ρες με την Παρί για τον Τζεορτζίνιο Βαϊ-
νάλντουμ και τις δύο πλευρές να έρχονται 
τελικά σε συμφωνία λίγο μετά τα μεσάυ-

χτα της Τρίτης.
«Η συμφωνία επετεύχθη και 

η Παρί άναψε το πράσινο 
φως για τη μετακίνησή 
του με τη μορφή δανει-
σμου. Μένουν μόνο να 
συμπληρωθούν τα απα-
ραίτητα έγγραφα», απο-

κάλυψε μέσω Twitter ο 
Ιταλός δημοσιογράφος, 

Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος 
πρόσθεσε πως μετά την αποχώ-

ρηση του Βαϊνάλντουμ θα ανοίξει η πόρτα 
για την έλευση του Ρενάτο Σάντσες στην 
Παρί.

Νότιγχαμ Φόρεστ: Θέλει τον Φρόιλερ 
από την Αταλάντα

Τ
ην απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από 
την Αταλάντα επιθυμεί η Νότιγχαμ 
Φόρεστ στην προσπάθειά της να ενι-
σχυθεί για τη νέα περίοδο. Η Νότιγ-

χαμ Φόρεστ εξακολουθεί να κινείται δυνα-
μικά στο μεταγραφικό παζάρι με στόχο την 
ενίσχυσή της ενόψει της νέας περιόδου στην 
Premier League.
Αυτή τη φορά η αγγλική ομάδα έχει συνδεθεί 
με την περίπτωση του Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβε-
τός μέσος μετά από έξι χρόνια παρουσίας στο 
Μπέργκαμο μπορεί να αποτελέσει παρελθόν.
Ο 30χρονος, ο οποίος αγωνίζεται στο χώρο 
του κέντρου έχει μετρήσει σε αυτό το διά-
στημα 259 συμμετοχές έχοντας 20 γκολ και 
23 ασίστ.
Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αταλά-
ντα και την Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζονται 
και μένει να δούμε εάν θα καταλήξουν σε συμφωνία.
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Πολύ σκληρή για να πεθάνει αποδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ομάδα 
της Λάρνακας επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Παρτίζαν στην 
«Αρένα», για τον 3ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ και 
απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στο 
Βελιγράδι την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι κιτρινοπράσινοι αν και έμειναν πίσω στο σκορ με τέρμα του Μενίνγκ 
στο 18’, δεν κατέρρευσε παρά την απογοήτευση, βρήκε τα ψυχικά απο-
θέματα και με την στήριξη των οπαδών τους έφεραν τα κάτω πάνω με 
σκόρερ δύο αμυντικούς και ίδιο σενάριο.
Ο Λέντες εκτέλεσε κόρνερ στο 34’ και ο Γκαρσία μετά από κεφαλιά πάσα 
του Τόμοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο 
70’ ο Πορτογάλος εκτέλεσε ξανά κόρνερ και μετά από προσπάθεια του 
Μπρούνο Γκούμα, ο Μιλίτσεβιτς έβαλε την προβολή και πέτυχε το 2-1. 
Κομβικό σημείο στο παιχνίδι η τριπλή αλλαγή του Χουάν Λουίς Όλτρα 
στο 61′, με τους Μπρούνο Γκάμα, Ράφα Λόπες και Άλτμαν να δίνουν επι-
θετική ώθηση στην ΑΕΚ και να βοηθούν σημαντικά στην εξέλιξη της 
αναμέτρησης.

Μουδιασμένο ξεκίνημα και τιμωρία
Η ΑΕΚ δεν πατούσε καλά στην αρχή της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα η 
Παρτίζαν δίχως να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό να επιβάλλεται στο 
γήπεδο και να γίνεται διαρκώς επικίνδυνη. Ο Πίριτς είχε μερικές καλές 
αποκρούσεις στο πρώτο τέταρτο του ματς, όμως στο 18’ λειτούργησαν 
όλα λάθος για τους Λαρνακείς. Κάκιστη ανασταλτική λειτουργία στην 
άμυνα της ΑΕΚ. Προηγήθηκε η ανισορροπία της άμυνας με τον Γκόμες 
να μπαίνει στην περιοχή. Ο Πίριτς έκανε αποτυχημένη έξοδο, ο επιθετι-
κός των Σέρβων τον πέρασε στα πλάγια, σέντραρε συρτά, ο Μιλίτσεβιτς 
πήγε να διώξει χωρίς να βρει την μπάλα και ο Μενίγκ άνοιξε το σκορ για 
τους Σέρβους.

Γύρισε τον διακόπτη
Εκεί που όλα έδειχναν μαύρα για την ΑΕΚ ήρθε το γκολ του Γκαρσία στο 
34’ και άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης. Οι κιτρινοπράσινοι πίστε-
ψαν περισσότερο στον εαυτό τους, έστω κι αργά αντιλήφθηκαν ότι ο 
αντίπαλος έχει τρωτά και σημεία, έβαλαν στην εξίσωση τον κόσμο τους 
και κάπως έτσι γύρισαν τον διακόπτη.

Το άγγιγμα του Όλτρα και η ανατροπή
Με την ΑΕΚ να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο άρχισε το δεύτερο 
ημίχρονο, αλλά δυσκολευόταν να γίνει απειλητική. Κάπου εκεί ήρθε 
το… άγγιγμα του Όλτρα. Ο τεχνικός της κυπριακής ομάδας έριξε στο 
ματς τους Μπρούνο Γκάμα, Ράφα Λόπες και Άλτμαν, οι οποίοι αμέσως 
έδωσαν φρεσκάδα και ταχύτητα (σε κινήσεις και σκέψη) στην ΑΕΚ. Στο 
70’ η ΑΕΚ έφερε τα κάτω πάνω με τον Μιλίτσεβιτς και μάλιστα είχε άλλες 
1-2 καλές στιγμές με τους Γκάμα και Άλτμαν για να πετύχει κι άλλο γκολ.
Ικανοποιημένος από τη νίκη (2-1) της ΑΕΚ και την ανατροπή του σκορ 
στο παιχνίδι με την Παρτίζαν, αλλά όχι με την απόδοση της ομάδας του, 
δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Όλτρα. Ο τεχνικός των κιτρινοπράσινων μιλώντας 
στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι θα πάνε στο Βελιγράδι για να παίξουν 
επιθετικά επιζητώντας τη νίκη.
«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, ήταν απίστευτοι. Με εξέπληξαν 
οι οπαδοί, όλο το 90λεπτο ήταν δίπλα στην ομάδα και την βοήθησαν. 
Δεν είμαι χαρούμενος για την εικόνα του αγώνα, είμαι χαρούμενος για 
το ότι κερδίσαμε. Νομίζω ότι δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν μου άρεσε 
η συμπεριφορά μας στο παιχνίδι. Δεν ήμασταν τόσο καλοί είτε με την 
μπάλα είτε χωρίς, δεν πιέσαμε σωστά. Το πρώτο ημίχρονο ήταν το χειρό-
τερο στο διάστημα που είμαι στην ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτι-
ωθήκαμε, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη βελτίωση.»

Τα όνειρα του Απόλλωνα για την πρώτη 
συμμετοχή του στους ομίλους του Τσάμπιονς 
Λιγκ αποδεικνύονται απατηλά μετά το 0-4 με 
το οποίο επιστρέφει από τη Χάιφα
 

Η 
Μακάμπι ήταν σε άλλο επίπεδο ποιό-
τητας και ετοιμότητας, καθαρίζοντας 
την υπόθεση πρόκρισης από το πρώτο 
παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου 

στο… φλεγόμενο «Σαμί Οφέρ».
Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο ΓΣΠ μετε-
τράπη σε τυπική διαδικασία. Η ομάδα της γειτο-
νικής χώρας απέδειξε πως κάθε άλλο από τυχαία 
ήταν η τεσσάρα στον Ολυμπιακό προ μίας εβδο-
μάδας στο Φάληρο.
Ο επαναληπτικός λοιπόν θα χρη-
σιμεύσει πλέον ως η καλύ-
τερη προετοιμασία για τον 
πρωταθλητή Κύπρου, 
ώστε να είναι βελτιω-
μένος στα πλέι οφ του 
Γιουρόπα Λιγκ κόντρα 
στον Ολυμπιακός Πει-
ραιώς ή τη Σ λόβαν 
Μπρατισλάβας.

Το ματς
Η Μακάμπι ήταν καλύτερη και 
δικαίως πήγε στα αποδυτήρια για 
το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα. Είχε γκολ 
(αυτογκόλ του Πεϊμπέρν μετά από σέντρα του 
Αζίζα 38’), είχε δοκάρι (Αζίζα 32’), είχε ευκαιρία 
(Πιερό 4’), είχε τις περισσότερες προϋποθέσεις. 
Την ίδια ώρα, ο Απόλλων δεν μπόρεσε να γίνει ιδι-
αίτερα απειλητικός.
Είχαν την κατοχή οι γηπεδούχοι, είχαν καλύ-
τερο ρυθμό, είχαν ένα φανταστικό κοινό να τους 
σπρώχνει, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν στο 
γήπεδο. Οι Ισραηλινοί χτυπούσαν κυρίως από τη 
δεξιά πλευρά τους, δημιουργώντας πολλές δύσκο-
λες καταστάσεις στην περιοχή των πρωταθλητών 
Κύπρου. Η πίεση και η ανωτερότητα των γηπεδού-
χων απέφερε καρπούς και πήγαν με το μικρότερο 
προβάδισμα στην ανάπαυλα.
Δεν άργησαν όμως να πάρουν προβάδισμα δύο 
τερμάτων. Στο 54’ ο Μοχάμεντ με σουτ νίκησε τον 
Γιοβάνοβιτς και η Μακάμπι απέκτησε για τα καλά 
το πάνω χέρι στο παιχνίδι, μα και στην υπόθεση 
πρόκριση. Το γήπεδο πήρε ακόμη περισσότερη… 
φωτιά και έγινε «κατηφορικό». Ήρθε και η απο-
βολή του Β. Γιοβάνοβιτς στο 60’ και το έργο άρχισε 
να γίνεται φοβητσιάρικο.

Ε, όταν ο Μοχάμεντ διπλασίασε τα γκολ του με 
κεφαλιά στο 63’, έμοιαζε η πρόκριση να είχε κρι-
θεί και το ερώτημα ήταν που θα σταματούσε το 
σκορ. Ο Πιερό είχε την απάντηση, αφού στο 79’ 
διαμόρφωσε το αποτέλεσμα με κεφαλιά. Στο δεύ-
τερο λεπτό της καθυστέρησης πάντως, θα μπο-
ρούσε να ανέβει και άλλο το σκορ, καθώς ο Ρου-
κάβιτσα είχε σουτ στο δοκάρι.

Τσόρνιγκερ: «Κανείς δεν ήταν στη μέ-
ρα του, ούτε οι παίκτες, ούτε εμείς»
Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του ο Αλε-
ξάντερ Τσόρνιγκερ μετά τη βαριά ήττα του Απόλ-
λωνα στη Χάιφα με 4-0 από την Μακάμπι, για 
τον 3ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. 

Ο Γερμανός τεχνικός μιλώντας στη συνέ-
ντευξη Τύπου ανέφερε ότι κανείς 

στην ομάδα δεν ήταν στη μέρα 
του, χωρίς να βγάλει την ουρά 

του απ’ έξω και παραδέχθηκε 
πως ο αντίπαλος ήταν πιο 
διαβασμένος.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Πολύ άσχημη βραδιά για 
όλους μας. Πρέπει να ανα-

λύσουμε τον αγώνα και να 
δούμε τον επαναληπτ ικό. 

Ξέραμε ότι ήταν πολύ δύσκολο 
χωρίς την μπάλα γι’ αυτό προσπα-

θήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα, αλλά 
ήταν πολύ δύσκολο όταν ο αντίπαλος μας πίεζε για 
94 λεπτά.
Ήταν καλύτεροι από εμάς, έκαναν καλύτερη ανά-
λυση από εμάς. Δεν καταφέραμε σε καμιά στιγμή 
να κυριαρχήσουμε και το αποτέλεσμα αντικα-
τοπτρίζει την εμφάνιση μας. Κανένας δεν ήταν 
στην μέρα του, ούτε οι παίκτες στο γήπεδο, ούτε 
εμείς έξω από το γήπεδο. Η δουλειά μου είναι να 
αλλάζω τον αγώνα. Δεν ελέγξαμε τον αγώνα σε 
καμία στιγμή».
Ο κόσμος περίμενε μία πιο ανταγωνιστική ομάδα, 
είπε: «Συμφωνώ με τους οπαδούς. Κι εμείς περι-
μέναμε καλύτερα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε 
να βρούμε τις λύσεις για να παρουσιαστούμε 
αισθητά βελτιωμένοι».
Πώς θα βρει τον Απόλλωνα η επόμενη ημέρα και 
αν αλλάζει κάτι μετεγγραφικά; «Πρέπει πρώτα να 
αναλύσουμε τον σημερινό αγώνα και το τι πήγε 
λάθος. Να μας πουν και οι παίκτες τι πήγε λάθος. 
Δεν θα αλλάξουμε κάτι στον μετεγγραφικό σχεδι-
ασμό μετά από έναν αγώνα. Έχουμε και τον επα-
ναληπτικό και τον αγώνα του Σούπερ Καπ και μετά 
θα δούμε την όποια διοργάνωση θα παίζουμε».

Μακάμπι – Απόλλων 4-0: Χάθηκε 
στο… φλεγόμενο «Σαμί Οφέρ»

ΑΕΚ – Παρτίζαν 2-1: 
Αφεντικό με ανατροπή!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

ΕΣΑΚΕ: «Δεν έχουμε παράλογες 
απαιτήσεις, διεκδικούμε τα 
δικαιώματά μας»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΕΣΑΚΕ για το θέμα των χρημάτων από το στοίχημα που δεν έχουν λάβει οι 
ομάδες και τονίζει ότι η Κυβέρνηση θα φροντίσει να βρεθεί λύση στο θέμα. Συζητήθηκε η πρόταση 
δύο ΚΑΕ για αναβολή της έναρξης του πρωταθλήματος, είπαν «όχι» οι περισσότερες ομάδες.

Τα χρήματα που δικαιούνται οι ομάδες της Basket 
League από το στοίχημα δεν μπήκαν στα ταμεία τους 
με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρό-
βλημα.
Ο ΕΣΑΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονί-
ζει ότι ζητά μόνο όσο δικαιούται και να υπάρχει ισό-
τητα ανάμεσα σε όλα τα αθλήματα, ενώ επισημαίνει 
ότι η Κυβέρνηση θα φροντίσει να βρεθεί λύση στο 
θέμα. Η Λίγκα αποφάσισε να μην τραβήξει το σχοινί, 
παρότι υπήρξαν ομάδες που ήθελαν πιο ακραία 
στάση. Επικράτησε όμως η άλλη λογική, της πλει-
οψηφίας, που δεν ήθελε να μπει στη διαδι-
κασία της κόντρας, έχοντας άλλωστε στο 
νου και την επικείμενη συνεργασία 
με την ΕΡΤ. Διότι αν έβγαινε ανα-
κοίνωση κατά της Κυβέρνησης 
με απειλές να μην διεξαχθεί το 
πρωτάθλημα, θα ήταν προ-
φανώς κίνηση που θα έβαζε 
σε μεγάλο κίνδυνο τις συζη-
τήσεις με την κρατική τηλεό-
ραση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση που 
εξέδωσε ο ΕΣΑΚΕ: «Το ελλη-
νικό επαγγελματικό μπάσκετ 
στα 30 χρόνια ζωής του έχει προ-
σφέρει στον ελληνικό αθλητισμό 
και τους Έλληνες φιλάθλους μεγάλες 
χαρές και συγκινήσεις και 17 ευρωπαϊ-
κούς τίτλους.
Ακόμη από την οικονομική δραστηριότητα του ελλη-
νικού επαγγελματικού μπάσκετ έχει δημιουργηθεί 
εργασία με κατοχυρωμένα δικαιώματα για εκατο-
ντάδες επαγγελματίες και το ελληνικό δημόσιο έχει 
εισπράξει εκατομμύρια ευρώ φόρων.
Η ελληνική επαγγελματική καλαθοσφαίριση δεν προ-
βάλει παράλογες και αναιτιολόγητες απαιτήσεις αλλά 
διεκδικεί τα δικαιώματα της και ίση αντιμετώπιση σε 
σχέση με τον υπόλοιπο ελληνικό αθλητισμό από την 
φορολογία των κερδών από τυχερά παιγνία.
Επίσης, οι ομάδες της Basket League που αγωνίστη-
καν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της απελθούσας 
σεζόν, 2021-22, δεν έχουν πάρει το μερίδιο που τους 
αναλογεί από την φορολογία των κερδών από τυχερά 
παίγνια.
Είμαστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση κατανοεί το αίτημα 

μας και θα φροντίσει να αποκατασταθεί η ισότιμη 
αντιμετώπιση και το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ 
να λάβει εκείνα που δικαιούται».

Στον αέρα το πρωτάθλημα της Α1, σε οριακή 
κατάσταση οι ομάδες
Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η πρώτη κατηγορία 
μπάσκετ της χώρας, καθώς το γεγονός ότι ο ΕΣΑΚΕ 
δεν έχει πάρει τα χρήματα που περίμενε να πάρει από 
το στοίχημα, πιθανότατα θα οδηγήσει σε ακραίες 

αντιδράσεις.
Οι ομάδες έκαναν τεράστια υπομονή 

για την επιχορήγηση του κρά-
τους, περίμεναν ότι την περα-

σμένη Παρασκευή (29/7) θα 
έμπαιναν στα ταμεία τους 
εξαψήφια ποσά, αυτό 
δεν συνέβη και πλέον η 
Basket League της περι-
όδου 2022/23 βρίσκε-
ται στον αέρα.
Οι ομάδες μπάσκετ 
της πρώτης κατηγορίας 
αισθάνονται «ριγμέ-

νες», καθώς σημαντικά 
ποσά έχουν δοθεί σχεδόν 

σε όλα τα αθλήματα και τερά-
στια ποσά μπήκαν στα ταμεία 

των ποδοσφαιρικών ομάδων.
Οι ΚΑΕ είχαν υπολογίσει αυτά τα χρή-

ματα για να «καθαρίσουν» τις υποχρεώσεις της περ-
σινής χρονιάς, ενημερώθηκαν πως δεν θα τα πάρουν 
και έτσι διακανονισμοί και συμφωνίες με τους αθλη-
τές που φόρεσαν τις φανέλες τους, βρίσκονται πλέον 
σε καθεστώς... αμφισβήτησης.
Αρκετές ΚΑΕ προσανατολίζονται σε έντονες αντιδρά-
σεις, ακόμη και στο να απέχουν από το νέο πρωτά-
θλημα μέχρι να βρεθεί λύση σε αυτό το σημαντικό 
πρόβλημα που λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις και 
μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε λουκέτο.
Την ώρα, λοιπόν, που η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται 
να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το EuroBasket 
2022, στο οποίο θα βάλει στόχο μία πορεία πρω-
ταθλητισμού, το ελληνικό μπάσκετ σε συλλογικό 
επίπεδο βρίσκεται για ακόμα μία φορά σε οριακό 
σημείο.

Ιταλία - Ελλάδα 64-55: 
Αποκλεισμός στους 16 
του EuroBasket U18 και 
στόχος η παραμονή στην Α’ 
κατηγορία

Κακή εμφάνιση και από την Ιτα-
λία για την Εθνική Εφήβων (55-
64) που θα παλέψει πλέον για την 
παραμονή στην Α’ Κατηγορία του 
EuroBasket U18.
Ο τραυματισμός του Αλέξανδρου 
Σαμοντούροβ ήταν ένα τερά-
στιο σοκ για την Εθνική Εφήβων, 
το οποίο δεν ξεπεράστηκε, δεν 
καλύφθηκε ποτέ. Η ομάδα του 
Ηλία Καντζούρη ηττήθηκε από 
την Ιταλία (55-64) στο knockout 
της φάσης των 16 του EuroBasket 
U18 στη Σμύρνη, με αποτέλεσμα 
να έχει πλέον στόχο την αποφυγή 
του υποβιβασμού στη Β’ κατηγο-
ρία που θα συνιστά παταγώδη 
αποτυχία.
Υπό το βλέμμα του προέδρου της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλα-
θοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, 
η Εθνική Εφήβων πάλεψε στο 
πρώτο δεκάλεπτο, έμεινε πίσω 
στο δεύτερο και κατέρρευσε στο 
τρίτο, με αποτέλεσμα να δώσει 
στους Ιταλούς μια άνετη νίκη και 
μια άνετη πρόκριση στα προημι-
τελικά της διοργάνωσης. Ματέο 
Βιζιντίν και Εμάνουελ Ινοσέντι (οι 
δύο κορυφαίοι της Στελατσούρα 
που κατέκτησε το ANGT της 
Πάτρας πριν από μερικούς μήνες) 
ήταν αυτοί που ξεχώρισαν από 
τους νικητές.
Ελάχιστοι διακρίθηκαν από την 
Ελλάδα, που έκλεισε το ματς με 
36.6% στο δίποντο, 23.8% στο 
τρίποντο, είχε εννέα ασίστ για 
19 λάθη και τώρα τρέχει για να 
σώσει ό,τι σώζεται με τον Σαμο-
ντούροβ εκτός δράσης.
Η Εθνική Εφήβων έχει πλέον μία 
αποστολή: Να παραμείνει στην Α’ 
κατηγορία, προκειμένου να μην 
μπλέξει σε περιπέτειες η επόμενη 
φουρνιά που έρχεται.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-16, 33-25, 
51-33, 64-55

ΙΤΑΛΙΑ (Καπομπιάνκο): Γκάλο 
2, Μορέτι 15 (5/11 δίποντα, 5/6 
βολές, 6 ασίστ), Σαλβιόνι 5, Βιζι-
ντίν 15 (6/10 δίποντα, 3/3 βολές, 
5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψί-
ματα), Ζακίνια (0/8 σουτ), Κανα-
βίνα 6, Γκρέπι 2, Ινοσέντι 14 (3/8 
δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 
8 ριμπάουντ), Μαρανγκόν 3 (1), 
Σκαρπόνι 2
ΕΛΛΑΔΑ (Καντζούρης): Δήμου 
6 (2), Ευσταθίου 4, Κορκοντζέ-
λος 13 (4/10 δίποντα, 5/7 βολές, 
8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαγός 6 
(5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ζού-
γρης 8 (4/6 δίποντα, 10 ριμπά-
ουντ), Μπιλάλης 2 (1/7 σουτ), 
Καλατζής, Καλλιόντζης 1, Κων-
σταντινίδης, Πλώτας 6 (2/9 σουτ), 
Σπρίτζιος 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπά-
ουντ)

Η Εθνική Εφήβων με τη 
Βόρεια Μακεδονία για την 
παραμονή στην Α’ κατηγορία 
του EuroBasket U18
Μετά την ήττα από την Ιταλία (55-
64) στην φάση των «16», η ομάδα 
του Ηλία Καντζούρη αντιμετωπί-
ζει την Βόρεια Μακεδονία για την 
φάση 9-16, θέλοντας την νίκη για 
να αποφύγει να μπει σε... μπελά-
δες.
Αν η Ελλάδα νικήσει, τότε θα 
παραμείνει σίγουρα στην Α’ κατη-
γορία. Αν ωστόσο ηττηθεί, τότε 
θα μπει σε περιπέτειες, αφού θα 
κληθεί να παίξει για τις θέσεις 
13-16. Σε περίπτωση που συμ-
βεί αυτό, τότε θα χρειαστεί δύο 
νίκες προκειμένου να κατακτήσει 
έστω την 13η θέση και να αποφύ-
γει τον υποβιβασμό στην Β’ κατη-
γορία, αφού βάσει συστήματος 
διεξαγωγής θα υποβιβαστούν οι 
ομάδες που θα τερματίσουν στις 
θέσεις 14-16.
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Ο Αραμπί έσωσε την βραδιά Ο Αραμπί έσωσε την βραδιά 
για τον Ολυμπιακό στο 86’ για τον Ολυμπιακό στο 86’ 
κόντρα στη Σλόβανκόντρα στη Σλόβαν σελ. 57σελ. 57 σελ. 64σελ. 64

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ - 
Άρης 2-0: προβάδισμαΆρης 2-0: προβάδισμα
πρόκρισης οι πρόκρισης οι 
ΙσραηλινοίΙσραηλινοί

ΕΣΑΚΕ: «Δεν έχουμε ΕΣΑΚΕ: «Δεν έχουμε 
παράλογες απαιτήσεις, παράλογες απαιτήσεις, 
διεκδικούμε ταδιεκδικούμε τα
δικαιώματά μας»δικαιώματά μας»
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