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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Καλύτερα να 

πεθάνω από 

πάθος παρά από 

βαρεμάρα”

 Vincent van Gogh

Φίλες – φίλοι από όλο τον πλανήτη Γη που μας διαβάζετε: 
15αύγουστος και προσωπικά εγώ, και στην Αμερική και στον 
Καναδά που εκδίδω της Hellas News, τιμάμε την Γιορτή της 

Μεγαλόχαρης και, προς τιμήν της και για την ευλογία που έχω 
όλες αυτές τις δεκαετίες, αλλά και να ξεκουραζόμαστε εγώ και 
οι εκλεκτοί συνεργάτες μου, ο Ηλίας ο Μιχαηλίδης, η Χριστιάνα 

Κιέσκου και ο Παναγιώτης Βάρσος έστω για λίγες ημέρες, δεν 
εκδίδεται η Hellas News την ερχόμενη βδομάδα αλλά την 

μεθεπόμενη, 26 Αυγούστου και πάλι παρέα.

Εγώ φυσικά ότι θέλετε θα είμαι στην διάθεσή σας.
Να περνάτε όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: 
Η Ελλάδα παραβιάζει 
ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο 
με τα νησιά

Αίγινα: Μεγάλο εικαστικό αφιέρωμα στη γαλλική κοινότητα του νησιού

Γλίτωσε τον εφιάλτη και 
πάει ομίλους!

Θεσπρωτία: «Ολόκληρο 
χωριό βρωμάει ψοφίμι» - 
Αγελάδες τρώνε κάθε 15 
μέρες και πεθαίνουν από 
ασιτία
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Ακραία επιθετικότητα του Ακάρ για το Καστελλόριζο

Ν
έες απειλές εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας της 
Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, λίγο πριν την έξο-
δο του πλωτού γεωτρύπανου «Αμπντούλχαμίντ 
Χαν» στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες υ-

δρογονανθράκων.
Ο Ακάρ προχώρησε σε μια ακραία και επιθετική δήλωση, 
μιλώντας στο συνέδριο των Τούρκων πρέσβεων που γίνε-
ται στην Άγκυρα, αναφερόμενος στο ακριτικό νησί του 
Καστελλόριζου. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας της 
χώρας αναφέρθηκε στην απόσταση του Καστελλόριζου 
από την Τουρκία, λέγοντας πως είναι μόνο 1.950 μέτρα 
μακριά και οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών μπο-
ρούν να κολυμπήσουν μέχρι εκεί.
Μάλιστα, αναφερόμενος σε κάποιον Έλληνα υπουργό, 
που φέρεται να είπε ότι «αν μπορούν ας έρθουν», εκείνος 
απάντησε «αν θέλει ο Θεός μπορεί να συμβεί κι αυτό».
Μιλώντας στη 13η διάσκεψη των πρέσβεων, ο Ακάρ ισχυ-
ρίστηκε πως «η Ελλάδα παρενόχλησε τα δικαιώματα της 
Τουρκίας με όλες τις μέχρι τώρα πρακτικές της» και τόνισε 
πως «μιλούν κατά της Τουρκίας για να καλύψουν τις δικές 
τους αδυναμίες». Έφτασε σε σημείο να κατηγορήσει τα 
ελληνικά ΜΜΕ ότι «από το πρωί έως το βράδυ, ασχολού-
νται με την Τουρκία».
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα 
Hurriyet, ο Ακάρ αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά 
είπε ότι «η εχθρότητα προς την Τουρκία κερδίζει έδα-
φος στην Ελλάδα. Μιλούν κατά της Τουρκίας για να καλύ-
ψουν τις δικές τους αδυναμίες. Δείχνουν ψεύτικες εικόνες, 
δείχνουν παλιές εικόνες. Λένε «η Τουρκία ετοιμάζεται 
για επιχείρηση», δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε ότι 
είμαστε δυνατοί, δεν έχουν τίποτα να πουν στο τραπέζι. 
Λέμε ότι το Αιγαίο πρέπει να είναι θάλασσα φιλίας και τα 
πλούτη να μοιράζονται μαζί. Ποτέ δεν παραβιάσαμε».
Από τη μεριά του, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα τον απόπλου του γεω-
τρύπανου «Αμπντούλχαμίντ Χαν».
«Θα χαιρετίσουμε το απόπλου του τέταρτου γεωτρύ-
πανού μας, το οποίο έχει εξοπλιστεί με τεχνολογία νέας 
γενιάς, από το λιμάνι Τασούτζου της Μερσίνας», δήλωσε 
ο Ταγίπ Ερντογάν.
Το γεωτρύπανο αναμένεται να κινηθεί μεταξύ των τουρ-
κικών ακτών και του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, 
που φέρεται να εξέδωσε παράνομες άδειες στην τουρκική 
πετρελαϊκή εταιρεία.
«Μέχρι σήμερα δεν επιτρέψαμε κανέναν σχεδιασμό ή 
ενέργεια στους χώρους δικαιοδοσίας μας χωρίς τη δική 
μας συμμετοχή και δεν θα το επιτρέψουμε ούτε στο μέλ-
λον», τόνισε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα ο Τούρκος πρόε-
δρος, Ταγίπ Ερντογάν, δίνοντας και το στίγμα των προθέ-

σεων της Άγκυρας.
«Αύριο θα αποχαιρετήσουμε από το λιμάνι Τάσουτζου 
της Μερσίνας το νέο 4ο γεωτρύπανό μας, με την ονομα-
σία Αμπντουλχαμίντ Χαν. Μέχρι σήμερα, στις περιοχές 
θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, δεν επιτρέψαμε να πραγ-
ματοποιηθεί κανένας σχεδιασμός ή ενέργεια δίχως εμάς, 
και δεν θα το επιτρέψουμε», είπε τη Δευτέρα ο Τούρκος 
πρόεδρος.

Οικονόμου σε Ακάρ για Καστελλόριζο: Δεν 
κάνουμε βήμα πίσω σε θέματα εθνικής κυρι-
αρχίας
Με αυστηρό τρόπο απαντά η ελληνική πλευρά στην άνευ 
προηγουμένου πρόκληση του Τούρκου υπουργού Εξω-
τερικών, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος δήλωσε πως «αν το 
θελήσει ο Θεός, τότε μπορεί να βρεθούμε κολυμπώντας 
στο Καστελλόριζο».
Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης 
Οικονόμου, μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών, το μεσημέρι της Τρίτης και απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση, σημείωσε πως η Ελλάδα αρχικά, αντι-
μετωπίζει τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου, 
Αμπντούλ Χαμίντ Χαν με εγρήγορση και την απαραίτητη 
προσοχή.

«Πάντα με νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα κάνουμε 
ό,τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή» 
πρόσθεσε ο Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος σχολίασε επίσης και τις προκλητικές δηλώσεις 
Ακάρ για το Καστελόριζο κάνοντας λόγο για «ρητορικές 
υπερβολές και πλειοδοσία προκλήσεων η οποία δεν έχει 
να προσθέσει κάτι περισσότερο στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις».
«Πάντοτε απέναντι στις προκλήσεις, ρητορικές ή άλλες η 
κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι τοποθετείται με ψυχραιμία 
και αποφασιστικότητα» τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου διαβε-
βαιώνοντας ότι «τα εθνικά δίκαια είναι απολύτως προστα-
τευμένα βάσει των διεθνών συνθηκών και της αποτρεπτι-
κής μας ικανότητας και βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι η 
παγκόσμια κοινότητα γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι παράγο-
ντας σταθερότητας και στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου».
Παράλληλα έστειλε το μήνυμα προς την Τουρκία ότι η 
Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει βήμα πίσω όσον 
αφορά τα θέματα της εθνικής της κυριαρχίας.
Πρότεινε, δε, απαντώντας στα περί των Τούρκων κολυμ-
βητών που είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ότι «είναι 
μια καλή ιδέα να γίνει ένας αγώνας ειρήνης ανοιχτής 
θαλάσσης με Έλληνες και Τούρκους. Είναι καλύτερα να 
το δούμε πιο αποφορτισμένα το θέμα και με έμφαση στο 
Διεθνές Δίκαιο να μην δημιουργούμε εστίες έντασης».
Νωρίτερα, νέες απειλές εξαπέλυσε ο Χουλουσί Ακάρ λίγο 
πριν την έξοδο του Αμπντούλ Χαμίντ Χαν στη Μεσόγειο 
για γεωτρήσεις.
Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, 
o υπουργός Άμυνας της χώρας, με έναν ειρωνικό και μη 
διπλωματικό τρόπο στόχευσε πάλι το Καστελόριζο. Μιλώ-
ντας στο συνέδριο των Τούρκων πρεσβευτών που γίνεται 
στην Άγκυρα, αναφέρθηκε στην απόσταση του Καστελό-
ριζου από την Τουρκία, λέγοντας πως είναι μόνο 1.950 
μέτρα και οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών μπορούν 
να κολυμπήσουν μέχρι εκεί.
Μάλιστα αναφερόμενος σε κάποιον Έλληνα υπουργό, που 
φέρεται να είπε ότι «αν μπορουν ας έρθουν», εκείνος 
απάντησε «αν θέλει ο Θεός μπορεί να συμβεί κι αυτό».
Σε μια άνευ προηγουμένου πρόκληση προχώρησε το 
πρωί της Τρίτης ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χου-
λουσί Ακάρ, απειλώντας ευθέως το Καστελλόριζο με 
«απόβαση» Τούρκων στρατιωτικών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο Ακάρ αναφέρθηκε, όπως 
και ο Τσαβούσογλου, στα «αποστρατικοποιημένα» κατά 
την παράλογη ανάγνωση των Διεθνών Συνθηκών από την 
Τουρκία για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ενώ υπο-
στήριξε ότι είναι η Ελλάδα που ασκεί «επεκτατική πολι-
τική».

Έως τον Οκτώβριο κάνει 
γεωτρήσεις το γιγαντιαίο 
γεωτρύπανο - Σε τουρκική 
υφαλοκρηπίδα οι έρευνες - 
Οι Τούρκοι εξέδωσαν Navtex 
- Ξεκίνησε το πλοίο μετά από 
τελετή «φιέστα» παρουσία του 
Τούρκου προέδρου
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Ε
φοριακοί έπεσαν θύματα ξυλοδαρ-
μού στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς 
μετά που επισκέφτηκαν κατάστημα 
εστίασης στην περιοχή για έλεγχο 

και προσποιήθηκαν τους πελάτες.
Για όση ώρα παρέμειναν στο κατάστημα 
διαπίστωσαν πως δεν κόβονταν όλες οι 
αποδείξεις, όπως προβλέπεται. Όταν τελεί-
ωσαν το φαγητό τους και, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, ανακοί-
νωσαν το πρόστιμο στον ιδιοκτήτη ή ότι το 
μαγαζί του θα πρέπει να κλείσει για μερικές 

ημέρες. Τότε άρχισε η ένταση.
Οι δύο εφοριακοί οδηγήθηκαν έξω από 
το κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με τους 
αυτόπτες μάρτυρες, τους έσπρωξαν έξω 
από το μαγαζί και στον πεζόδρομο, με απο-
τέλεσμα να πέσει κάτω μία εφοριακός – 
υπάλληλος, η οποία τραυματίστηκε και πήγε 
στο νοσοκομείο. Τελικά, πήρε εξιτήριο.
Στο σημείο μετέβη και η Αστυνομία, ενώ 
έγιναν και μηνύσεις. Στο κατάστημα επι-
βλήθηκε πρόστιμο, ενώ αποφασίστηκε να 
«σφραγιστεί» για έναν μήνα.

Κεφαλονιά: Ξυλοκόπησαν 
εφοριακούς που έκαναν έλεγχο 
στο Αργοστόλι - Μια γυναίκα στο 
νοσοκομείο

Συγγραφέας παιδικών βιβλίων 
σοκάρει με ανάρτησή της για τις 
συνθήκες μέσα στις οποίες ζει ένα 
κοπάδι από αγελάδες σε χωριό της 
Θεσπρωτίας - Τι λέει ο δικηγόρος 
που κατέθεσε τη μήνυση κατά του 
κτηνοτρόφου

Τ
ις τραγικές συνθήκες μέσα στις ο-
ποίες ζει ένα κοπάδι από αγε-
λάδες σε χωριό της Θεσπρωτί-
ας, παρουσίασε σε ανάρτησή της 

στο Instagram η Κατρίνα Τσάνταλη, συγ-
γραφέας παιδικών βιβλίων και ιδρύτρια 
της φιλανθρωπικής οργάνωσης «A Little 
Shelter», που ασχολείται με την περίθαλψη 
και υιοθεσία ζώων.
«Ένα ολόκληρο χωριό ‘βρωμάει ψοφίμι’» 
γράφει η κ. Τσάνταλη για 
τις αγελάδες στο χωριό 
Ζερβοχώρι Θεσπρωτίας, οι 
οποίες «έχουν ιδιοκτήτη, 
πεθαίνουν από ασιτία και 
μένουν, όπου έπεσαν, 
μέχρι να απορροφηθούν 
από την μάνα γη». Η κ. 
Τσάνταλη προσθέτει πως 
έχει ήδη καταθέση μήνυση 
στην Εισαγγελία Ηγουμενί-
τσας, ενώ η απάντηση της αστυνομίας, όταν 
παρουσίασε τα δεδομένα, ήταν πως «είναι 
πως μόνο με κτηνίατρο από την Περιφέ-
ρεια μπορούν να δράσουν».
«Ειδικός στα βοοειδή, με ενημέρωσε βλέ-
ποντας αυτές τις εικόνες πως αυτά τα ζώα 
τρώνε ελάχιστα μία φορά στις 15 ημέρες 
για να κρατιούνται οριακά στη ζωή (όσα 
αντέχουν) και να μπορούν να ζευγαρώ-
νουν» προσθέτει η συγγραφέας για να 
παρουσίασει το βάσανο των συγκεκριμέ-
νων αγελάδων».
Ολόκληρη η ανάρτησή της αναφέρει τα 
εξής:
«Είναι οι άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα 
τους. Είναι κάποιοι που με στόχο μόνο επι-
δοτήσεις, παίρνουν ζώα και …ποιος ασχο-
λείται περαιτέρω; Συνήθως γίνεται έλεγ-
χος.. Εδώ έλεγχος δεν γίνεται ΟΥΤΕ κατό-
πιν μήνυσης. Δικής μου μήνυσης. Παρότι 
υπάρχει διαδικασία, υπάρχει νόμος…
Δεν. Εφαρμόζεται. Τίποτα.
Την περασμένη Παρασκευή, έλαβα ένα 

προσωπικό μήνυμα στο inbox μου με τις 
εικονιζόμενες φωτογραφίες (& κάποιες επι-
πλέον) και πως ένα ολόκληρο χωριό «βρω-
μάει ψοφίμι». Ζώα που έχουν ιδιοκτήτη, 
πεθαίνουν από ασιτία και μένουν, όπου 
έπεσαν, μέχρι να απορροφηθούν από την 
μάνα γη. Η απάντηση της αστυνομίας (από 
την Δευτέρα που έχει καταθέσει ο δικη-
γόρος μας μήνυση ενώπιον της Εισαγγε-
λίας Ηγουμενίτσας κατά του ιδιοκτήτη Φ.Ζ.) 
είναι πως μόνο με κτηνίατρο από την Περι-
φέρεια μπορούν να δράσουν. Ο δε προϊ-
στάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας του 
δήμου κατόπιν καθημερινής επικοινωνίας 
με τον κ. Κασσανδρινό, μας… κοροϊδεύει 
ενώ έχει ήδη ενημερώσει τον κτηνοτρόφο. 
Μέχρι στιγμής, ο κτηνίατρος της Περιφέ-
ρειας δεν έχει ελέγξει ακόμη καμία από 
τις εικονιζόμενες αγελάδες. Η αστυνομία 

πάλι δεν βρίσκει λόγο 
να μεταβεί εκεί, παρότι 
εκκρεμε ί αυτόφωρη 
διαδικασία για τον κτη-
νοτρόφο.
Ειδικός στα βοοειδή, με 
ενημέρωσε βλέποντας 
αυτές τις εικόνες πως 
αυτά τα ζώα τρώνε ελά-
χιστα μία φορά στις 15 
ημέρες για να κρατιού-

νται οριακά στη ζωή (όσα αντέχουν) και να 
μπορούν να ζευγαρώνουν. Να γεννιούνται 
τα μοσχαράκια τα οποία πωλούνται για 
κρέας. Κακοποίηση, ακραίος βασανισμός 
αλλά… ότι μπαίνει στην τσέπη καλό είναι!
Εάν η κτηνιατρική υπηρεσία, βγάλει πόρι-
σμα πως οι εικονιζόμενες αγελάδες είναι 
καλά στην υγεία τους, θα κατατεθεί επι-
πλέον μήνυση στον προϊστάμενο της κτηνι-
ατρικής υπηρεσίας του νομού Θεσπρωτίας 
για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος.
Έχουμε ήδη βρει χώρο για να φιλοξενη-
θούν τα ζώα και να λάβουν τη θεραπεία 
που χρειάζονται. Το μόνο που Θέλουμε 
είναι να εφαρμοστεί ο νόμος για να μπορέ-
σουμε να τα προστατεύσουμε πριν να είναι 
αργά (για όλα).
Για να λειτουργήσει κάτι σε αυτή τη χώρα 
πρέπει να ασχοληθούν τα media και να 
γίνει ένα θέμα «viral».
- Αστυνομικό τμήμα Παραμυθιάς, Περιφέ-
ρεια ΗΠΕΙΡΟΥ/ κτηνιατρική υπηρεσία.
- Τοποθεσία: Ζερβοχώρι Θεσπρωτίας»

Θεσπρωτία: «Ολόκληρο χωριό βρωμάει 
ψοφίμι» - Αγελάδες τρώνε κάθε 15 μέρες 
και πεθαίνουν από ασιτία
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επικαιρότητα

«Χαιρετηθήκαμε στα όρθια με τον Δένδια στη Μαδρίτη - Η Τουρκία θέλει ολοκληρωμένη λύση και 
η Ελλάδα κάνει εκστρατεία εναντίον μας» ανέφερε μεταξύ άλλων την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών

Π
αράπονα για «εκστρατεία της 
Ελλάδας κατά της Τουρκίας», 
εξέφρασε σε δηλώσεις του 
την Πέμπτη ο Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου, προσθέτοντας πως η χώ-
ρα του, σε αντίθεση με τη δική μας, επι-
διώκει την «ολοκληρωμένη λύση των 
προβλημάτων».
«Μετά από την εκστρατεία που ξεκί-
νησε η Ελλάδα εναντίον της Τουρ-
κίας, είχαμε χαιρετισμούς στα όρθια 
με Έλληνες ομολόγους μας στο συνέ-
δριο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Εκεί, είδα 
τον Δένδια και είχαμε έναν χαιρετι-
σμό ‘στο πόδι’ και ο υπουργός Άμυνάς 
μας, Χουλουσί Ακάρ είχε χαιρετισμό 
με τον υπουργό Άμυνας της Ελλάδας. 
Πέρα από αυτό, δεν υπήρξε καμία άλλη 
συνάντηση» είπε ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών.
Και συνέχισε: «Είναι η σειρά μας να 
φιλοξενήσουμε διμερή συνάντηση, 
ωστόσο η ελληνική πλευρά δεν έχει 
έρθει εδώ και πολύ καιρό στα μέρη 
μας. Υπάρχουν συμβουλευτικές συνο-
μιλίες. Η Τουρκία θέλει να λύσει όλα τα 
προβλήματα ολοκληρωμένα, ωστόσο 
η Ελλάδα παίζει με τον χρόνο».
Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε ξανά 
στα «στρατιωτικοποιημένα ελληνικά 
νησιά», λέγοντας πως «εξοπλίζοντας τα 
νησιά, η Ελλάδα παραβιάζει ξεκάθαρα 
το διεθνές δίκαιο. Φέραμε το θέμα στην 
ατζέντα του ΟΗΕ και της διεθνούς κοι-
νότητας, δεν μπορούμε να ανεχθούμε 
αυτές τις παραβιάσεις της Συνθήκης της 
Λωζάνης».
Ο Τούρκος υπουργός μίλησε και για τις 
αιτήσεις Φινλανδίας και Σουηδίας για 
την ένταξη στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως 
«δεν έχουμε δει μέχρι τώρα συγκεκρι-
μένα βήματα από τις δυο χώρες» πάνω 
σε αυτά που συμφωνήθηκαν, παρά το 
γεγονός πως σήμερα έγινε γνωστό ότι 
η Στοκχόλμη προχωρά στην έκδοση 
ενός καταζητούμενου για απάτη στην 
Άγκυρα.
«Δεν έχουμε δει να γίνεται κάποιο 

βήμα από τη Σουηδία και τη Φινλαν-
δία προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρ-
χουν εξηγήσεις, αλλά πάντα τονίζουμε 
ότι θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα 
βήματα. Δεν υπάρχει χρονική πίεση για 
εμάς. Αυτές είναι οι χώρες που θέλουν 
να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, 
η Σουηδία και η Φινλανδία θα συνα-
ντηθούν στις 26 Αυγούστου για να 
συμφωνήσουν σε ένα κοινό μνημόνιο 
κατανόησης».
Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και στο 

ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στην 
ΕΕ, αναφέροντας πως «τεχνικά είμα-
στε έτοιμοι να απομακρύνουμε τα πολι-
τικά εμπόδια και να διαπραγματευ-
τούμε. Δεν βλέπουμε, όμως, μια ειλι-
κρινή προσέγγιση από την πλευρά της 
ΕΕ. Υπάρχει μια μικρή απόσπαση της 
προσοχής. Υπάρχουν κάποια προβλή-
ματα στην Ευρώπη. Η Τουρκία είναι η 
μόνη χώρα που μπορεί να σταθεί μόνη 
της για να λύσει αυτά τα προβλήματα. 
Η Τουρκία είναι η χώρα που σκέφτε-
ται τη λύση των προβλημάτων και κάνει 
συγκεκριμένα βήματα. Αν είχαμε προ-
χωρήσει με την ΕΕ, η Ένωση θα ήταν 
ένας παγκόσμιος παίκτης. Η Τουρκία 
είναι μια απαραίτητη χώρα για την 
Ευρώπη».

Εμποδίσαμε 9 ελληνικά και 
κυπριακά πλοία να μπουν 
στην υφαλοκρηπίδα μας, λέει 
ο Τσαβούσογλου
Μέσα σε αυτό το κλίμα έρχονται οι νέες 
προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ 

Τσαβούσογλου, ο οποίος διαμηνύει 
πως η Άγκυρα θα συνεχίσει την πολι-
τική της στην Ανατολική Μεσόγειο, και 
επιμένει στα περί αποστρατιωτικοποί-
ησης ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας 
πυρά σε βάρος της Ελλάδας.
«Συνεχίζουμε την πολιτική μας για την 
ανατολική Μεσόγειο χωρίς συμβιβα-
σμούς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
και την αρχή της ισότητας. Στο Αιγαίο 
θέλουμε τα αλληλένδετα προβλήματα 
να αντιμετωπίζονται ολιστικά και να 
επιλύονται συνολικά, μόνιμα και σύμ-
φωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε 
χαρακτηριστικά και συνέχισε:
«Ωστόσο, η Ελλάδα δεν μπορεί να δια-
μορφώσει βούληση στη λύση των προ-
βλημάτων. Δεν εγκαταλείπει τις ιδι-
οτροπίες της. Είπαμε και εξηγήσαμε 
στους συνομιλητές μας, ιδιαίτερα στον 
ΟΗΕ, ότι τα νησιά, πόσο μάλλον τα 
νησιά κοντά στις ακτές μας, που έχουν 
αποστρατικοποιημένο καθεστώς σύμ-
φωνα με διεθνείς συμφωνίες, είναι εξο-
πλισμένα. Θα συνεχίσουμε να αντιμε-
τωπίζουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο 
είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφά-
λεια της χώρας μας».
«Ένας σημαντικός παράγοντας της 
πολιτικής μας στην Ανατολική Μεσό-
γειο είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώ-
ματα. Το δίδυμο Ελλάδας και Ελληνο-
κυπρίων επιχείρησε να στείλει 9 πλοία 
στην υφαλοκρηπίδα μας. Αυτά τα εμπο-
δίσαμε με τα μέτρα που πήραμε και στο 
μέτωπο και στο τραπέζι και αύριο το 
πλοίο Αμντουλ Χαμιτ θα πλεύσει για τις 
πρώτες του εργασίες στη Μεσόγειο», 
τόνισε χαρακτηριστικά.
«Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να λάβει συγκεκριμένα βήματα. 
Θα εξηγήσουμε πώς η Τουρκία είναι 
μια απαραίτητη χώρα με ένα πρό-
γραμμα που έχουμε δημιουργήσει. Η 
Τουρκία είναι Ευρώπη και η Ευρώπη 
χρειάζεται την Τουρκία. Η ευρωπαϊκή 
ασφάλεια χρειάζεται την Τουρκία», 
τόνισε ο Τσαβούσογλου.

Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα 
παραβιάζει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο με 
τα νησιά 

Άρτα: Ο 29χρονος που 
σκότωσε τον πεθερό του 
πυροβόλησε και την πρώην 
σύζυγό του 

Ν
έα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από το 
έγκλημα στο Αστροχώρι Άρτας.
Και αυτό διότι ο 29χρονος δράστης, εκτός 
από τον πεθερό του, πυροβόλησε και ενα-

ντίον της 36χρονης πρώην συζύγου του. Ο δράστης 
είχε πάρει συναινετικό διαζύγιο με την 36χρονη, 
η οποία είχε επιστρέψει στο πατρικό της και είχαν 
συμφωνήσει τους όρους και τους χρόνους κατά τους 
οποίους θα έβλεπε το παιδί τους, το οποίο κατά πλη-
ροφορίες είναι δύο ετών.
Ο δράστης  αργά το μεσημέρι της Πέμπτης πήγε 
στο σπίτι προκειμένου να δει το παιδί του ωστόσο 
όλα πήραν απρόσμενη τροπή. Ακολούθησε καυ-
γάς, πήρε το όπλο και πυροβόλησε. Σύμφωνα με το 
epiruspost.gr ο στόχος του ήταν η πρώην σύζυγός 
του, ωστόσο από τα πυρά έπεσε νεκρός ο 75χρονος 
άνδρας. 
Αμέσως μετά το έγκλημα ο δράστης έσπευσε να 
εξαφανιστεί με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει 
ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. 
H ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ηπείρου
Στην επίσημη ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ηπείρου, αναφέρεται ότι «βρέθηκε 
νεκρός σε αύλειο χώρο οικίας σε χωριό της Άρτας 
75χρονος ημεδαπός με τραύματα από πυροβόλο 
όπλο».
Η σύλληψη του 29χρονου, που κατάγεται από τον 
Μεσόπυργο Άρτας, θεωρείται από την Αστυνομία 
θέμα χρόνου. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 
Ασφαλείας Άρτας.

Το χρονικό της επίθεσης
Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια ενός 75χρο-
νου άντρα να απομακρύνει την κόρη του από τον 
σύζυγό της, επειδή ο τελευταίος την κακομεταχει-
ριζόταν.
Καθώς φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιστο-
ρία που κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του πεθε-
ρού στο Αστροχώρι Άρτας από τον 29χρονο γαμπρό 
του, είναι τραγική. Ο ηλικιωμένος πατέρας, προ-
σπαθώντας να προστατεύσει την 36χρονη κόρη του, 
η οποία του είχε κάνει παράπονα για τη συμπερι-
φορά του συζύγου της, δεν άντεξε να την βλέπει να 
«μαραζώνει».
Έτσι, έφυγε από το χωριό του και πήγε και πήγε και 
πήρε πίσω το παιδί του.
Έπειτα όμως από αυτή την εξέλιξη, ο 29χρονος δρά-
στης πήγε στο χωριό του πεθερού του να ζητήσει 
τον λόγο, γιατί επενέβη στα προσωπικά τους ανά-
μεσα σε εκείνον και στη σύζυγό του, με τα αίματα να 
«ανάβουν» και να καταλήγουν στο φονικό, με θύμα 
τον 80χρονο.
Κατά πληροφορίες, πριν από μόλις πέντε ημέρες 
είχε βγει το διαζύγιο ανάμεσα στον 29χρονο, που 
σκότωσε τον πεθερό του με καραμπίνα και αναζη-
τείται, και την 36χρονη.
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Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο 
αναγκάστηκε να σκύψει

Τ
ο πιο... viral ίσως αεροδρόμιο της 
Ελλάδας δεν είναι άλλο από το «Α-
λέξανδρος Παπαδιαμάντης» της Σκι-
άθου όπου τα αεροπλάνα περνούν 

πολύ κοντά από τον κόσμο μιας και πίσω α-
πό το αεροδιάδρομο υπάρχει παραλία. 
Υπάρχουν αρκετές σημάνσεις που προειδο-
ποιούν τον κόσμο να μην βρίσκεται κοντά 
επειδή υπάρχει κίνδυνος, ωστόσο, δεν 
είναι λίγοι εκείνοι που συγκεντρώνονται 
καθημερινά στην παραλία που βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού 
για να δουν ένα αεροπλάνο να προσγειώνε-
ται δίπλα τους.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αεροσκάφος, 
Airbus και όχι ελικοφόρο, βρίσκεται ελάχι-
στα μέτρα πάνω από το έδαφος, με αποτέ-
λεσμα οι παρευρισκόμενοι που κινηματο-

γραφούσαν την προσγείωση με τα κινητά 
τους, να αναγκαστούν να σκύψουν και να 
φύγουν από κάτω. 
Το Airbus A321neo της ουγγρικής«Wizz 
Air», μία από τις εταιρείες χαμηλού 
κόστους, ήταν τόσο κοντά στο έδαφος και 
τον κόσμο που μόνο στη θέα του βίντεο δεν 
γίνεται να μην τρομάξεις.
Δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν 
συμβεί στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Πριν 
μερικές εβδομάδες μία τουρίστρια δελεά-
στηκε να βιντεοσκοπήσει από πολύ κοντά 
την απογείωση  ενός  αεροσκάφους της 
Transavia, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη 
θάλασσα!
Νωρίτερα στις αρχές Ιουλίου μια Βρετανίδα 
61 ετών, έπεσε στο έδαφος από το πεζούλι 
που είχε σκαρφαλώσει με σκοπό να βιντεο-
σκοπήσει από καλύτερη θέση, την απογεί-
ωση ενός αεροσκάφους και από τον αέρα 
με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφα-
λικές κακώσεις.

επικαιρότητα

Σκιάθος: Τρομακτική προσγείωση 
αεροπλάνου, πέρασε μια ανάσα από 
τον κόσμο 

Βαρθολομαίος για τη φωτιά 
στο ελληνικό νοσοκομείο: 
Δοξολογούμε τον Θεό που δεν 
είχαμε θύματα 

«Αισθανόμεθα πόνο για ό,τι 
συνέβη, αλλά θα ξεπεράσουμε 
και αυτή την δοκιμασία», τόνισε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης 

Δ
οξολογούμε τον Θεό που δεν εί-
χαμε θύματα» σημειώνει ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος σε δήλωσή του για 

την καταστροφική πυρκαγιά στο κτίριο 
του γηροκομείου, που αποτελεί τμήμα 
των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Βα-
λουκλή.
Κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο πλήγμα 
για την ομογένεια, ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης ευχαρίστησε τις αρμόδιες Αρχές 
όλους όσοι εθελοντικά βοήθησαν στη 
διάσωση των τροφίμων και στην κατά-
σβεση της πυρκαγιάς και επισημαίνει: 
«Σημασία έχουν οι ανθρώπινες ζωές. Τα 
κτίρια, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά πράγ-
ματα μπορούν να αποκατασταθούν. 
Αισθανόμεθα πόνο για ό,τι συνέβη, αλλά 
θα ξεπεράσουμε και αυτή την δοκιμα-
σία».
Συγκεκριμένα ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος προέβη στην ακό-
λουθη δήλωση:
«Η Ομογένειά μας δέχθηκε σήμερα ένα 

μεγάλο πλήγμα. Ένα από τα σημαντικό-
τερα φιλανθρωπικά ιδρύματά της, στο 
οποίο έβρισκαν περίθαλψη και ζεστα-
σιά οι ηλικιωμένοι αδελφοί μας, υπέστη 
σημαντικές ζημιές από καταστροφική 
πυρκαγιά. Δοξολογούμε τον Θεό που 
δεν είχαμε θύματα, και ευχαριστούμε τις 
κρατικές και αυτοδιοικητικές αρχές και τα 
στελέχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, 
τους εργαζομένους στο γηροκομείο και 
στο παρακείμενο νοσοκομείο, καθώς και 
όλους όσοι εθελοντικά βοήθησαν στη 
διάσωση των τροφίμων, αλλά και στη 
μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 
Σημασία έχουν οι ανθρώπινες ζωές. Τα 
κτίρια, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά πράγ-
ματα μπορούν να αποκατασταθούν. 
Αισθανόμεθα πόνο για ό,τι συνέβη, αλλά 
θα ξεπεράσουμε και αυτή την δοκιμα-
σία. Και πάλι, ευχαριστούμε από την καρ-
διά μας όλους όσοι βοήθησαν αυτή την 
δύσκολη στιγμή, και όλους εκείνους που 
δηλώνουν έτοιμοι να μας ενισχύσουν 
για την αποκατάσταση των ζημιών. Μας 
συγκινεί το ενδιαφέρον τους, και κυρίως 
η με κάθε τρόπο συμμετοχή τους στην 
αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατά-
στασης. Τους ευχαριστούμε που βρίσκο-
νται στο πλευρό μας. Ο Θεός να τους έχει 
καλά».
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επικαιρότητα

Ρ
αντεβού στο άνοιγμα της βουλής 
στις 22 Αυγούστου για ξεκάθαρες 
θεσμικές απαντήσεις σχετικά με το 
ζήτημα της παρακολούθησης του 

Νίκου Ανδρουλάκη δίνει το Μέγαρο Μαξί-
μου σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την κα-
τάθεση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου για τον ισχυρότερο έλεγχο της ΕΥΠ.
Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αποδείξει 
με τις πρωτοβουλίες των τελευταίων ημε-
ρών ότι θα υπάρξουν εφεξής περισσότερες 
ασφαλιστικές δικλείδες για τη λειτουργία 
της ΕΥΠ στην κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία, 
ενώ τη ίδια ώρα προετοιμάζει νέο πακέτο 
μέτρων για την θωράκιση των ευάλωτων 
νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης απένα-
ντι στην ενεργειακή ακρίβεια και τον πλη-
θωρισμό. Κυβερνητικά στελέχη συμπληρώ-
νουν ότι, ό,τι έγινε και δεν έπρεπε να γίνει 
(και σίγουρα δεν γνώριζε το Μέγαρο Μαξί-
μου) θα αναλυθεί πλήρως στο πεδίο της 
βουλής- δηλαδή κατά τη διάρκεια της προ 
ημερησίας συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών 
αρχηγών και της Επιτροπής 
Θεσμών και Διαφάνειας, 
που θα προσδιοριστούν 
συγκεκριμένα από τη Διά-
σκεψη των Προέδρων της 
βουλής στις 22 Αυγούστου. 
Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Γιάννης Οικονόμου 
τονίζει για το θέμα ότι ο κ. 
Ανδρουλάκης εκλήθη να 
ενημερωθεί αρμοδίως αλλά συνεχίζει να 
αρνείται και λέει χαρακτηριστικά ότι: «Aπό 
την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το 
ζήτημα, η Κυβέρνηση το δημοσιοποίησε 
και επεδίωξε απολύτως θεσμικά δια του 
Υπουργού Επικρατείας να επικοινωνήσει 
με τον κ. Ανδρουλάκη, προκειμένου να ενη-
μερωθεί από τον νέο Διοικητή της ΕΥΠ. Ο 
κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί να αρνείται. 
Αντ΄αυτού, με καθημερινές δηλώσεις του, 
επιχειρεί την εργαλειοποίηση ενός, όντως, 
πολύ σημαντικού θέματος. Η Κυβέρνηση 
δεν θα συνεχίσει αυτή τη στείρα ανταλλαγή 
δηλώσεων. Η συνέχεια θα δοθεί, όπως έχει 
ήδη ανακοινωθεί, στη Βουλή».
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με νέα δήλωσή του 
συνεχίζει την σφοδρή επίθεση στην κυβέρ-
νηση, επιμένει ότι δεν πρόκειται να μπει σε 
προφορική συζήτηση με τις αρχές της ΕΥΠ, 
«που λειτούργησαν παρά το Σύνταγμα και 
τους νόμους» και χαρακτηρίζει εξωθεσμική 
τη σχετική διαδικασία, που «δεν είναι ούτε 
νόμιμη ούτε ηθική». Ο κ. Ανδρουλάκης έχει 
ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτρο-

πής- κίνηση με την οποία η κυβέρνηση έχει 
δηλώσει ότι συμφωνεί. Χθες ζήτησε επι-
πλέον «να διαβιβαστεί αμέσως το σύνολο 
του φακέλου στην Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας και να ενημερωθούν με τον πιο 
επίσημο τρόπο η Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών και η Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για τους λόγους της παράνομης 
και αντισυνταγματικής παρακολούθησής 
μου από την ΕΥΠ». Ταυτόχρονα με αφορμή 
την κατάθεση Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου διαπίστωσε με νόημα ότι η κυβέρ-
νηση διατηρεί «το στρεβλό καθεστώς υπα-
γωγής της Υπηρεσίας στο πρωθυπουργικό 
γραφείο και την διάταξη για μη ενημέρωση 
του παρακολουθούμενου για λόγους εθνι-
κής ασφαλείας».
Η Χαριλάου Τρικούπη επαναλαμβάνει ότι η 
ΕΥΠ μέσω της παρακολούθησης Ανδρου-
λάκη, «παρακολουθούσε και ένα ολόκληρο 
κόμμα, πρώην Πρωθυπουργούς, βουλευ-
τές, και μέλη του κόμματος, που συνομι-

λούσαν μαζί του σε τακτά 
χρονικά διαστήματα για 
τις εξελίξεις», ενώ κάνει 
λόγο και θέτει ερωτή-
ματα για τη «διαβολική 
σύμπτωση, και για το 
πως ελάχιστες ημέρες 
αφού ξεκίνησε η παρα-
κολούθηση της ΕΥΠ, 
έγινε η επίθεση σε βάρος 

του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, τότε ευρωβου-
λευτή, με το Predator». Ο ΣΥΡΙΖΑ από την 
άλλη πλευρά χρησιμοποιεί ρητορική και 
χαρακτηρισμούς υψηλότερων τόνων- στε-
λέχη της Κουμουνδούρου έλεγαν χθες για 
παράδειγμα ότι «η πραγματικότητα απο-
δεικνύει ότι ο κ. Μητσοτάκης, εκτός από 
επικίνδυνος για τη δημοκρατία και το κρά-
τος δικαίου, παραμένει κι ένας κοινός πολι-
τικός απατεώνας». Αφορμή της επίθεσης 
ήταν η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου 
που κατά την Κουμουνδούρου διατηρεί 
ανέπαφο το καθεστώς αδιαφάνειας στη λει-
τουργία της ΕΥΠ, αφού:
-Διατηρεί τον έλεγχο της ΕΥΠ από το πρω-
θυπουργικό γραφείο και την επιλογή του 
επικεφαλής της από τον πρωθυπουργό προ-
σθέτοντας μόνο μια απλή γνωμοδότηση της 
Βουλής.
-Δεν καταργεί την κατάπτυστη και ένοχη 
τροπολογία της κυβέρνησης του με την 
οποία δεν επιτρέπει στην ΑΔΑΕ να ενημε-
ρώνει τους πολίτες για την άρση του απόρ-
ρητου της επικοινωνίας τους.

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο για 
την υπόθεση των παρακολουθήσεων 
της ΕΥΠ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Έκανε δώρο στον 
πατέρα του μια Aston Martin

Μ
ια Aston Martin DBX έ-
κανε δώρο στον πατέρα 
του ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
σύμφωνα με ρεπορτάζ 

γαλλικής ιστοσελίδας.
Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κοστί-
ζει 240.000 ευρώ και οι πινακίδες του 
είναι 24/12, δηλαδή την ημερομηνία 
γέννησης του πατέρα και προπονητή 
του Απόστολου. 
Ο πατέρας του ξαφνιασμένος δεν μπο-
ρούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε 
και συγκινημένος αγκάλιασε τον Στέ-
φανο.
«O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε σκηνοθε-
τήσει την παράδοση του δώρου. Ένας 
παρκαδόρος ενός ξενοδοχείου στο 
Μονακό έδωσε τα κλειδιά στον πατέρα 
του. Κρυμμένο κάτω από έναν μου-
σαμά στα χρώματα της σημαίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν ένα ολο-
καίνουργιο SUV της Aston Martin 
DBX, που ο Απόστολος Τσιτσιπάς ανα-
κάλυψε με χαρά και έκπληξη. Εμφανώς 
έκπληκτος και χαρούμενος, ο Απόστο-
λος ευχαρίστησε τον γιο του, μόλις η 
συγκίνηση υποχώρησε», αναφέρει το 
ρεπορτάζ. 
«O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε σκηνοθε-
τήσει την παράδοση του δώρου. Ένας 
παρκαδόρος ενός ξενοδοχείου στο 
Μονακό έδωσε τα κλειδιά στον πατέρα 
του. Κρυμμένο κάτω από έναν μου-
σαμά στα χρώματα της σημαίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν ένα ολο-

καίνουργιο SUV της Aston Martin 
DBX, που ο Απόστολος Τσιτσιπάς ανα-
κάλυψε με χαρά και έκπληξη.
Εμφανώς έκπληκτος και χαρούμενος, 
ο Απόστολος ευχαρίστησε τον γιο του, 
μόλις η συγκίνηση υποχώρησε», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα 
του “orange.fr”.
Ο Έλληνας τενίστας διαθέτει ένα πανά-
κριβο Tesla το οποίο έχει ονομάσει 
«Τζούλια» αφού αυτό είναι το όνομα 
της μητέρας του. 

Αποδοκιμασίες κατά του Τσι-
τσιπά μετά από «καρφί» που 
είχε στόχο τον αντίπαλο
Νευρικός και εκνευρισμένος εμφανί-
στηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον 1ο 
γύρο του Montreal Masters με απο-
τέλεσμα να γνωρίσει την ήττα από το 
Νο82 της παγκόσμιας κατάταξης Jack 
Draper.  
Μια φάση στο ξεκίνημα του αγώνα, 
αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο 
την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και τα 
νεύρα του Τσιτσιπά στο ματς, με τον 
Έλληνα τενίστα να κάνει ένα αδιανόητο 
λάθος μόλις λίγα εκατοστά από το φιλέ.
Έχοντας όλο το γήπεδο δικό του, ο 
Έλληνας τενίστας επέλεξε να να σημα-
δέψει τον αντίπαλό του, στέλνοντας τη 
μπάλα λίγο άουτ.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το κοινό τον 
αποδοκίμασε, καθώς δεν του άρεσε η 
κίνηση αυτή.
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καναδάς

Μητέρα συνελήφθη από τις αρχές 
του Καναδά με την κατηγορία 
πως σκηνοθέτησε τον θάνατό 
της και του 7χρονου γιου της  
για να αποφύγει τη μάχη για την 
κηδεμονία.

Ο 
λόγος για την 48χρονη Dawn 
Walker, η οποία είναι αντιμέ-
τωπη με ομοσπονδιακές κα-
τηγορίες για διακεκριμένη 

κλοπή ταυτότητας και κατοχή πλαστών 
εγγράφων.
Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στο ελληνικό 
νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη

Πώς προσπάθησε να ξεγελάσει 
τις Αρχές
Η 48χρονη φέρεται να άφησε τους 
αστυνομικούς να πιστέψουν πως είχε 
παρασυρθεί μαζί με τον 7χρονο γιό της 
ενώ ψάρευε σε μια όχθη ποταμού κοντά 
στο Saskatoon στον Καναδά. Ένας περα-
στικός ήταν αυτός που εντόπισε μια 
τσάντα, ένα σπασμένο καλάμι ψαρέμα-
τος και μια κουβέρτα που ήταν παρα-
τημένα στην όχθη του ποταμού στις 23 
Ιουλίου.
Το φορτηγάκι της βρέθηκε επίσης 
σε κοντινή απόσταση με τις αρχές να 
ζητούν πληροφορίες για τον εντοπισμό 
τους έναντι αμοιβής 10.000 δολαρίων.
Όμως, το κόλπο της αποκαλύφθηκε 
όταν η αστυνομία ανακάλυψε πως χρη-
σιμοποιούσε την ταυτότητα μιας φίλης 
της για να έχει πρόσβαση στους τραπε-
ζικούς της λογαριασμούς και πως είχε 

καταφέρει να περάσει στις ΗΠΑ.
Οι αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητό της 
σε ενα Airbnb στο Όρεγκον, το οποίο 
ήταν επίσης κλεισμένο στο όνομα της 
φίλης της.

Η λίστα με όσα έπρεπε να κάνει 
για να «εξαφανιστεί»
Μετά από έρευνα στο αυτοκίνητό της 
αποκαλύφθηκε πως ε ίχε κρατήσει 
σημειώσεις που έδειχναν πως είχε σχε-
διάσει την εξαφάνισή της. Σε μια λίστα 
πραγμάτων που θα έπρεπε να κάνει ήταν 
σημειωμένα: 1. Αρνητικό τεστ κορονα-
ϊού, 2. Καλάμι ψαρέματος, 3.Τηλέφωνο 
(νεκρό), 4. Ποδήλατο/ όχημα, 5. Βάψιμο 
μαλλιών, 6. Κάλυψη τατουάζ.
Σε μια άλλη λίστα είχε γράψει: «Παρκά-
ρισμα αυτοκινήτου», «ρίξε το τηλέφωνο 
στο νερό» και «βρες τα πλησιέστερα 
σύνορα».
Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης ένα 
κινητό τηλέφωνο, ένα μεγάλο ποσό 
καναδικού συναλλάγματος, κάρτες, μια 
χρεωστική κάρτα στο όνομα της φίλης 
της και ένα δίπλωμα οδήγησης. Όσο για 
τον γιο της, τον φρόντισαν οι αστυνομι-
κοί και ενημερώθηκε ο πατέρας του πως 
είναι ζωντανός.
Όσο για την Καναδή, εμφανίστηκε στο 
ομοσπονδιακό δικαστήριο του Πόρ-
τλαντ τη Δευτέρα, όπου οι εισαγγελείς 
υποστήριξαν πως πρέπει να παραμείνει 
υπό κράτηση εν αναμονή της έκδοσής 
της. Οι καναδικές αρχές αναμένεται επί-
σης να πιέσουν για γονική απαγωγή και 
διατάραξη της δημόσιας τάξης με παρα-
πλάνηση της αστυνομίας. 

48χρονη σκηνοθέτησε τον θάνατό 
της και του γιου της για να 
αποφύγει μάχη για την κηδεμονία 

Γονείς έστησαν πάρτι όταν η 
4χρονη κόρη τους ανακοίνωσε 
ότι θέλει να αλλάξει φύλο

Eκτακτη ανάγκη εν μέσω των 
χειρότερων πυρκαγιών των 
τελευταίων 50 ετών

Αξιωματούχοι του Καναδά έχουν 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης καθώς τα πληρώματα 
της πυροσβεστικής μάχονται με 
τις χειρότερες πυρκαγιές που 
έχει βιώσει η χώρα εδώ και μισό 
αιώνα.

Ο
ι εκτε ταμένε ς φλόγε ς έ-
χουν καταναλώσει χ ιλιά-
δες εκτάρια δάσους σ το 
N e w fo und l and  κα ι  τ ο 

Labrador τις τελευταίες δύο εβδομάδες 
και παραμένουν εκτός ελέγχου.
«Τις τελευταίες 36 ώρες, τα πράγματα 
έχουν αλλάξει», είπε ο πρωθυπουργός 

Άντριου Φιούρεϊ στους δημοσιογρά-
φους. «Προβλέψαμε ότι θα μπορού-
σαμε να το διαχειριστούμε. Ωστόσο, με 
την αλλαγή του ανέμου, φοβόμαστε ότι 
θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις 
καπνού… Αυτή είναι μια δυναμική, 
εξελισσόμενη κατάσταση όπως είναι 
όλες οι πυρκαγιές, αλλά δεν μπορούμε 
να περιμένουμε την τελευταία στιγμή – 
πρέπει να δράσουμε τώρα».
Ο Φιούρεϊ είπε ότι η κυβέρνησή του 
εξέδωσε την κατάσ ταση έκτακτης 
ανάγκης «όχι για να δημιουργήσει 
πανικό», αλλά για να διασφαλίσει ότι 
η επαρχία ήταν σε θέση να διαχειριστεί 
καλύτερα τη γρήγορα μεταβαλλόμενη 
κατάσταση.

Στην την τρυφερή -πιο τρυφερή δεν γίνε-
ται- ηλικία των τεσσάρων ετών, κορίτσι 
στον Καναδά ανακοίνωσε ότι το πραγμα-
τικό του φύλο είναι αυτό των αγοριών, με 
τη γιαγιά του να πανηγυρίζει δίπλα του 
και τη μητέρα του να παρατηρεί από από-
σταση με περηφάνια.
Η μάνα αποκάλυψε, δε, ότι το παιδί ήθελε 
να γίνει αγόρι από την –πολύ ώριμη- ηλι-
κία των… δύο ετών!
Η οικογένεια της Τσάρλι Ντέιντζερ Λόιντ 
από τη Βρετανική Κολούμπια διοργά-
νωσε πάρτι στη μέση του δρόμου για την 
αποκάλυψη του πραγματικού φύλου της 
τετράχρονης, όπως ακριβώς οι μελλοντι-
κοί γονείς ανακοινώνουν σε πάρτι το φύλο 
του μωρού που κυοφορούν. Η τετρά-
χρονη πυροδότησε σωλήνα, ο οποίος 
εκτόξευσε μπλε κομφετί, αποκαλύπτοντας 
ότι είναι αγόρι και πως μελλοντικά σκο-
πεύει να ενταχθεί στη διαδικασία αλλα-
γής φύλου.
«Ο Τσάρλι χοροπηδούσε από τη χαρά του 
και ο κόσμος τον επευφημούσε» δήλωσε 
με περηφάνια στο South West News 
Service η μητέρα του τετράχρονου παι-
διού Αλένα Μπουρέλ. «Δεν μπορούσε να 
πιστέψει πόσο πολλή αγάπη και στήριξη 

του έδιναν οι περαστικοί» πρόσθεσε όταν 
ρωτήθηκε για την αυθόρμητη κίνηση του 
μικρού παιδιού να τρέξει στην αγκαλιά 
της μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου του 
φύλου.
Η 27χρονη Μπουρέλ, που δημοσίευσε 
βίντεο από την εκδήλωση, επιβεβαίωσε 
σε καναδικά μέσα ενημέρωσης ότι ο 
Τσάρλι γεννήθηκε κορίτσι, αλλά από την 
ηλικία των δύο ετών γνώριζε ότι αυτό δεν 
ήταν το πραγματικό του φύλο και ήθελε 
να γίνει αγόρι. Οπως είπε χαρακτηριστικά 
η Μπουρέλ, το δίχρονο κορίτσι τής έλεγε 
ότι ήθελε να δείχνει εμφανισιακά «όπως 
ακριβώς ο μπαμπάς» της.

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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Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης (Jim) Κρίγκος και είμαι συνέταιρος
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Gyro Group.
Επικοινωνήστε μαζί μου για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με την αγορά 
καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου Mazda ή Hyundai.

Jim Krigos
Sales Manager, Partner

(416) 422-6501
JKRIGOS@GYROGROUP.CA

139 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROMAZDA.CA
127 Laird Drive, Toronto ON

WWW.GYROHYUNDAI.COM
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Η 
Tesla φαίνεται να ασκεί πιέσεις 
στην κυβέρνηση του Οντάριο ως 
μέρος μιας προσπάθειάς της για 
τη δημιουργία μιας «προηγμέ-

νης μονάδας παραγωγής» στον Καναδά, 
σύμφωνα με σχετικό αίτημα που φέρεται 
να κατέθεσε η Νο 1 εταιρεία κατασκευής η-
λεκτρικών οχημάτων στο γραφείο του σχε-
τικού επιτρόπου της περιοχής.
Η καναδική μονάδα της Tesla συνεργάζε-
ται με την κυβέρνηση για να «προσδιορί-
σει ευκαιρίες για βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα τρο-
ποποιημένο αίτημα που κατατέθηκε στις 
18 Ιουλίου.
Ο Καναδός υπουργός Βιομηχανίας 
Francois-Philippe Champagne είχε δηλώ-
σει τον Μάιο ότι υπήρχαν «πολύ ενεργές 
συζητήσεις με αρκετούς παίκτες» για την 
ανάπτυξη μιας αλυσίδας εφοδιασμού για 
ηλεκτρικά οχήματα στη χώρα.
Η Tesla ξεκίνησε να αυξάνει την παραγωγή 
της τις τελευταίες εβδομάδες, με τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλό της, Elon Musk, την 
περασμένη εβδομάδα να δηλώνει μεταξύ 
σοβαρού και αστείου προς τους μετό-
χους της Tesla: «Καναδάς. Έχουμε πολλούς 
Καναδούς, είμαι μισός Καναδός, οπότε 

ίσως θα έπρεπε».
Ο ισχυρός άνδρας της Tesla δήλωσε επίσης 
ότι «μπορεί να είναι σε θέση» να ανακοι-
νώσει ένα νέο εργοστάσιο αργότερα φέτος 
σε μια προσπάθεια η εταιρεία να έχει στο 
δυναμικό της στο μέλλον 10 έως και 12 
Gigafactory.
Αυτή τη στιγμή η Tesla κατασκευάζει οχή-
ματα σε δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ και σε 
ακόμα δύο σε Γερμανία και Κίνα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι κατα-
σκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στις 
ΗΠΑ αναζητούν πρώτες ύλες καθώς και 
τοποθεσίες για την εγκατάσταση των εργο-
στασίων τους που βρίσκονται πιο κοντά 
στη χώρα προκειμένου να μειώσουν την 
εξάρτησή τους από την Κίνα, τον μεγαλύ-
τερο προμηθευτή μπαταριών στον κόσμο 
που προορίζονται για ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα.
Αυτές οι προσπάθειες φαίνεται να επιτα-
χύνονται με άρμα ένα νέο νομοσχέδιο που 
εγκρίθηκε την Κυριακή από τη Γερουσία 
των ΗΠΑ, το οποίο περιορίζει τις αυτοκι-
νητοβιομηχανίες από τη χρήση κινεζικών 
υλικών, προωθώντας ταυτόχρονα την υιο-
θέτηση εξαρτημάτων μπαταριών που προ-
έρχονται από τη Βόρεια Αμερική.

Νέο εργοστάσιο της Tesla στον 
Καναδά;

Διπλωματικό επεισόδιο μετά τη βίαιη 
σύλληψη μέλους της πρεσβείας της 
Σενεγάλης

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη μια 
γυναίκας μέλους του διπλωματικού 
σώματος της Σενεγάλη, στον 
Καναδά, η οποία συνελήφθη με 
τη βία και κάτω από συνθήκες που 
ερευνώνται.

Σ
υγκεκριμένα, η γυναίκα συνελή-
φθη σε προάστιο της Οτάβα με τη 
Σενεγάλη να καταγγέλλει τον Κανα-
δά για «ρατσιστική και βάρβαρη» 

ενέργεια, ενώ οι καναδικές αρχές υπόσχο-
νται «ενδελεχή έρευνα» για το «απαράδε-
κτο» περιστατικό.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Σενεγάλης 
κάλεσε τον επιτετραμμένο της καναδικής 
πρεσβείας στο Ντακάρ για να διαμαρτυ-
ρηθεί εντόνως.
«Είμαστε εξαιρετικά ανή-
συχοι γ ια τη μεταχεί-
ριση που φέρεται να είχε 
η σενεγαλέζα διπλωμά-
τις από την αστυνομία της 
πόλης Γκατινό», απάντησε 
το υπουργείο Εξωτερικών 
του Καναδά, υπογραμμίζοντας πως «αυτό 
που συνέβη είναι απαράδεκτο».
Καναδοί αστυνομικοί έκαναν έφοδο την 
περασμένη Τρίτη στο σπίτι της διπλωμά-
τιδος από τη Σενεγάλη, στη διάρκεια της 
οποίας «άσκησαν ταπεινωτική σωματική 
και ηθική βία», σύμφωνα με το Ντακάρ.
«Ο Καναδάς λαμβάνει πολύ σοβαρά 
υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Σύμβαση της Βιέννης», που διέπει 
τις προξενικές σχέσεις από το 1963, επέ-
μεινε η κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό.
Το Σάββατο, η τοπική κυβέρνηση στο 
Κεμπέκ – της επαρχίας όπου συνέβη το 
περιστατικό – ανακοίνωσε την έναρξη 
ανεξάρτητης έρευνας για «παρέμβαση της 
αστυνομίας που εγείρει ερωτήματα» κατά 
της «Πρώτης Συμβούλου της Πρεσβείας 
της Σενεγάλης στον Καναδά».

Πώς έγινε η σύλληψη
Η αστυνομία του Γκατινό παραδέχθηκε 
την εμπλοκή της στο περιστατικό, κατό-
πιν αιτήματος από δικαστικό κλητήρα για 
συνδρομή των δυνάμεων ασφαλείας.
«Παρά την υπενθύμιση της διπλωματικής 
ιδιότητας του θύματος και του απαραβί-
αστου του σπιτιού της, καναδοί αστυνο-
μικοί της πέρασαν χειροπέδες, τη χτύπη-
σαν άγρια σε σημείο που είχε δυσκολία 

στην αναπνοή, γεγονός που οδήγησε στη 
διακομιδή της με ασθενοφόρο σε νοσο-
κομείο», σύμφωνα με τις αρχές της Σενε-
γάλης.
Η καναδική αστυνομία ανέφερε από την 
πλευρά της ότι επιβεβαίωσε πως «το δικα-
στικό έγγραφο ήταν έγκυρο» και ότι ο 
δικαστικός λειτουργός ήταν «ενήμερος για 
τη διπλωματική ιδιότητα» της γυναίκας.
Υποστηρίζει, όμως, ότι οι αστυνομικοί 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με «ένα επιθε-
τικό άτομο, αρνούμενο να συνεργαστεί». 
Κάνει λόγο για επίθεση που δέχθηκε μια 
αστυνομικός που «χτυπήθηκε στο πρό-
σωπο και τραυματίστηκε». Τότε, σημειώ-
νει, αποφασίστηκε η σύλληψη της γυναί-
κας, η οποία «αντιστάθηκε» και «τραυμά-
τισε, δαγκώνοντας δεύτερο αστυνομικό».

Ακολούθως η διπλωμάτης 
από τη Σενεγάλη «ακινη-
τοποιήθηκε στο έδαφος» 
και οδηγήθηκε στο «πίσω 
κάθισμα περιπολικού, 
υπό την επίβλεψη μιας 
αστυνομικού». «Δεν ανέ-
φερε ότι τραυματίστηκε 

ή ότι πονούσε», υποστηρίζει η καναδική 
αστυνομία.
Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφθασε 
ασθενοφόρο, επιβεβαίωσε η αστυνο-
μία, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Έρευνα σε βάθος
Το υπουργείο Εξωτερικών της Σενεγάλης 
ανακοίνωσε ότι επέδωσε «νότα διαμαρ-
τυρίας», απαιτώντας από τις αρχές του 
Καναδά «να διενεργηθεί έρευνα και να 
ασκηθούν διώξεις κατά των υπευθύνων 
αυτής της απαράδεκτης επίθεσης».
«Ο Καναδάς θα εξακολουθήσει να συνερ-
γάζεται πλήρως με τη Σενεγάλη προκειμέ-
νου να διευθετηθεί αυτή η λυπηρή κατά-
σταση», διαβεβαίωσε η Οτάβα.
«Αναμένουμε μια ενδελεχή έρευνα», 
τόνισε η καναδική κυβέρνηση, σημειώνο-
ντας ότι η υπουργός Εξωτερικών Μέλανι 
Τζολί είναι «σε επαφή με την ομόλογό της 
από τη Σενεγάλη».
Η Σενεγάλη είναι εκ των σημαντικότερων 
εταίρων του Καναδά στη Δυτική Αφρική 
και ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τριντό έχει τακτική επικοινωνία με τον 
πρόεδρο της Σενεγάλης Μακί Σαλ – η 
τελευταία στα τέλη Ιουνίου, όπως σημει-
ώνει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Ζαχαροπλαστείο αναζητά δοκιμαστή 
γλυκών με αμοιβή 78.000 δολαρίων 
και εργασία από το σπίτι!

Έ
να online ζαχαροπλασ τε ίο 
προσφέρε ι  μ ια μοναδική 
θέση εργασίας σε όποιον έχει 
αδυναμία στα γλυκά και γερό 

στομάχι. Πρόκειται για ένα ζαχαρο-
πλαστείο από τον Καναδά, που σύμ-
φωνα με το CNN Business δίνει 78.000 
δολάρια για τη θέση του Chief Candy 
Officer.
Ο υποψήφιος θα δουλεύει από το 
σπίτι για το ζαχαροπλαστείο «Candy 
Funhouse» του Καναδά και θα αξιο-
λογεί τα γλυκά και τις σοκολάτες που 
θα δοκιμάζει -περίπου 117 γλυκά την 
ημέρα.
Η αγγελία που έχει αναρτηθεί στο 
LInkedIn έχει προσελκύσει το ενδια-
φέρον χιλιάδων υποψηφίων δήλωσε 
ο διευθύνων σύμβουλος Τζαμάλ 
Χετζάζι (Jamal Hejazi). Σημείωσε ότι 
έχει εκπλαγεί από τον αριθμό των 

αιτήσεων αλλά και με τα βίντεο οικο-
γενειών που προσφέρονται να μοιρα-
στούν τα καθήκοντα και τον μισθό της 
γευσιγνωσίας.
Σύμφωνα με την αγγελία η θέση 
αφορά και παιδιά από πέντε ετών και 
μάλιστα πολλοί γονείς έχουν βιντεο-
σκοπήσει το παιδί τους να συμπληρώ-
νει την αίτηση και την έχουν δημοσι-
εύσει στο διαδίκτυο.
Το «Candy Funhouse», που εδρεύει 
έξω από το Τορόντο, είναι μία οικο-
γενειακή επιχείρηση τεσσάρων αδελ-
φών. Οι πωλήσεις του το 2021, παρου-
σίασαν σημαντική αύξηση λόγω της 
πανδημίας, «σχεδόν 15 εκατομμύρια 
δολάρια», διαβεβαίωσε ο Χετζάζι.
Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία προετοιμά-
ζεται για το Halloween, την περίοδο 
με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κατά την 
περσινή χρονιά.
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εδώ Κύπρος

Σ
ε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε 
το Ανώτατο Δικαστήριο τον Αντώνη Κουρουζί-
δη, σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση ΧΥΤΑ 
Πάφου και ΧΥΤΥ Κόσιης, αφού κρίθηκε ένοχος 

σε έξι κατηγορίες για δεκασμό δημόσιου λειτουργού 
και κατάχρηση εξουσίας, μεταξύ άλλων.
Ο Κουρουζίδης, που εργαζόταν ως Μηχανικός στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, με αρμοδιότητες στο εν λόγω 
έργο, είχε αρχικά αθωωθεί από το Κακουργιοδικείο το 
2020 αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας είχε εφεσιβάλει την 
απόφαση αυτή.
Σε πρόσφατη απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο 
αναφέρει ότι αποδέχτηκε την έφεση του Γενικού Εισαγ-
γελέα και ότι έλαβε υπόψη «την έκταση της εμπλοκής 
του Εφεσίβλητου στην υπόθεση, που συνίστατο σε 
ένα περιστατικό χρηματισμού του για το ποσό των 
€15.000».
Για μετριασμό της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη 
τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του Εφε-
σίβλητου ενώ, «σημαντικός ελαφρυντικός παράγο-
ντας» ήταν και το γεγονός ότι στην ηλικία των 68 ετών 
δεν βαρύνεται με προηγούμενες καταδίκες. «Περαι-
τέρω σημειώνουμε ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διά-
στημα από τη διάπραξη των αδικημάτων στα οποία 
ο Εφεσίβλητος κρίθηκε ένοχος, μέχρι σήμερα,» και 
συγκεκριμένα, δεκατέσσερα, περίπου, χρόνια, αναφέ-
ρει η απόφαση.

«Συνεκτιμώντας αφενός τη σοβαρότητα των αδικημά-
των, την ανάγκη για αποτροπή και τις συνθήκες διά-
πραξης των αδικημάτων και αφετέρου όλους τους προ-
αναφερθέντες ελαφρυντικούς παράγοντες, σε συνδυ-
ασμό με τις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματι-
κές περιστάσεις του Εφεσίβλητου, καταλήγουμε πως η 
μόνη αρμόζουσα ποινή είναι αυτή της φυλάκισης, κάτι 
το οποίο αναγνώρισε και ο συνήγορος του Εφεσίβλη-
του, εισηγούμενος ταυτόχρονα την αναστολή της ποι-
νής», αναφέρεται.
Στον εφεσίβλητο επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές 
φυλάκισης μεταξύ εννέα και 15 μηνών, για τις Κατη-
γορίες δεκασμού δημοσίου λειτουργού, δωροληψία 
από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, αθέμιτη 
απόκτηση περιουσιακού οφέλους από λειτουργό του 
δημοσίου, απόσπαση από δημόσιο λειτουργό, κατά-
χρηση εξουσίας και νομιμοποίηση εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες.
Το Δικαστήριο επίσης, ανέφερε ότι «είναι μόνο λόγω 
του χρόνου που παρήλθε από τη διάπραξη των αδι-
κημάτων, συνεπικουρούμενου από το γεγονός ότι και 
λόγω αυτού ορισμένοι από τους καταδικασθέντες για 
τις υποθέσεις αυτές έχουν αποφυλακιστεί, ενώ οι υπό-
λοιποι δεν βρίσκονται πλέον έγκλειστοι στις φυλακές, 
που οδηγούμαστε στην άσκηση της διακριτικής μας 
ευχέρειας υπέρ της αναστολής της εκτέλεσης των ποι-
νών που έχουμε επιβάλει στον Εφεσίβλητο».

ΧΥΤΑ Πάφου-ΧΥΤΥ Κόσιης: Φυλάκιση με 
αναστολή στον Κουρουζίδη από το Ανώτατο

Παραμένουν οι διαφορές για τον κατώτατο 
μισθό - «Συνεχίζονται οι προσπάθειες»

Σ
υνεχίζουν να υπάρχουν διαφορές στις 
προσεγγίσεις μεταξύ εργοδοτικής πλευ-
ράς και συνδικαλιστικού κινήματος για 
το θέμα της θέσπισης του κατώτατου μι-

σθού, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Κυριάκος 
Κούσιος, ο οποίος θα συνεχίσει τον κύκλο των 
συναντήσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι 
δηλώσεις του Υπουργού έγιναν μετά το τέλος της 
σύσκεψης με τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ 
στο Υπουργείο Εργασίας, την Τρίτη, για τον εθνι-
κό κατώτατο μισθό.
Αρχικά ο κ. Κούσιος ανέφερε ότι συνεχίζουν να 
υπάρχουν διαφορές στις προσεγγίσεις μεταξύ 
εργοδοτικής πλευράς και συνδικαλιστικού κινή-
ματος, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τις κατ’ 
ιδίαν επαφές με τ ις συντεχνίες τ ις επόμενες 
μέρες. Στόχος του, είπε, είναι μέχρι το τέλος του 
μήνα να υποβάλει τις εκθέσεις του Υπουργείου 
Εργασίας σε μια κοινή συνάντηση εργοδοτικής 
πλευράς και συνδικαλιστικού κινήματος και στη 
συνέχεια να θέσει ενώπιον του Προέδρου της 
Δημοκρατίας τις θέσεις του για να ληφθούν οι 

σχετικές αποφάσεις.
«Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες αλλά θα 
τονίσω ξανά ότι είναι η πολιτική απόφαση και 
βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας να 
θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί εθνικός κατώ-
τατος μισθός. Παρά τις οποιεσδήποτε διαφορετι-
κές προσεγγίσεις, στο τέλος η πολιτική βούληση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας θα μετατραπεί 
σε απόφαση για θεσμοθέτηση εθνικού κατώτα-
του μισθού», επεσήμανε.
Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει κοινό έδα-
φος μεταξύ των δύο πλευρών, ο κ. Κούσιος υπέ-
δειξε ότι έχει συμφωνηθεί να μη γίνουν δηλώ-
σεις γι’ αυτά τα θέματα, διευκρινίζοντας ότι 
δηλώσεις θα γίνουν στην τελευταία κοινή συνε-
δρία των ενδιαφερόμενων μερών.
Ερωτηθείς αν είναι πιο πολλές οι διαφορές από 
τις συγκλίσεις και αν είναι μεγάλο το χάσμα 
μεταξύ των δύο πλευρών, ο Υπουργός Εργασίας 
δήλωσε ότι «είναι θέμα ουσίας. Η προσπάθεια 
του Υπουργείου Εργασίας είναι να υπάρξουν 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερες συγκλίσεις».

Ρ
ιζικές αλλαγές που φέρνουν το δημόσιο σχολείο στην ψηφιακή 
εποχή και επενδύσεις 9 + 30 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογού-
νται, όπως δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου.

Εχουν αναπτυχθεί μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες πέραν της 
σχετικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που θα προβλέπεται στο εξής 
και σε μόνιμη βάση, σημείωσε, απαντάντως σε ερώτηση του ΚΥΠΕ κατά 
πόσον το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην αξιοποίηση των ψηφια-
κών μέσων στην εκπαίδευση πέρα από τις έκτακτες ανάγκες που σημει-
ώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και κατά πόσο έχουν εξοπλισθεί τα 
σχολεία.
«Είναι η δημόσια παρουσίαση που έγινε πρόσφατα από το Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο, όπου παρουσιάσαμε μια σειρά από ψηφιακές εφαρμο-
γές και καλές πρακτικές που ήδη αναπτύσσονται σε σχολεία», εξήγησε.
Όπως είπε, «έχουν αναπτυχθεί πακέτα ρομποτικής και τεχνητής νοημο-
σύνης (humanoids) που μπορεί πλέον να περάσουν μέσα στα σχολεία.
«Είδαμε επίσης συστήματα και εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής 
Πραγματικότητας, προσαρμοσμένα σε πολλές παιδαγωγικές χρήσεις. 
Πώς αξιοποιούνται στη διδασκαλία κάμερες 360° και διαδραστικές 
οθόνες, όπως και ψηφιακοί προβολείς τρισδιάστατου περιεχομένου και 
άλλα. Είδαμε ακόμα την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος Επιστημών, 
Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τέχνης και Μαθηματικών, το γνωστό ως πρό-
γραμμα STEAM, που εφαρμόζεται με επιτυχία στο Ολοήμερο Γυμνάσιο, 
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, από πέρσι. Όλα αυτά, μέσα από καλές πρακτι-
κές που ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά σε σχολεία και μπορεί σταδιακά να 
εισάγονται στο πρόγραμμα και να γενικευτούν», συμπλήρωσε.
Σε παρατήρηση ότι εάν αυτό τον προγραμματισμό τον υποστηρίζει το 
Υπουργείο με τον ανάλογο εξοπλισμό και τις υποδομές, ο Υπουργός 
Παιδείας είπε: «Σωστό το ερώτημα. Θα σας πω κατ’ αρχάς ότι έχει ολο-
κληρωθεί στο προηγούμενο διάστημα η παραλαβή πέραν από 3.500 
νέων συσκευών Η/Υ με τους οποίους εξοπλίζονται σχολικές μονάδες».
«Πέραν αυτού όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της προκήρυξης για το μεγάλο σχέδιο της 
δημιουργίας και λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακής Υποστήριξης, μέσω 
του οποίου δημιουργούνται 6.600 ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας», 
πρόσθεσε.
Σημείωσε ότι είναι το σχέδιο εκείνο που και με τη συνδρομή του Υφυ-
πουργείου Ε.Κ.Ψ.Π. «εξαγγείλαμε μετά την πρώτη περίοδο της πανδη-
μίας και τη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που μπορεί να μας προ-
σφέρουν τα ψηφιακά μέσα, το καλοκαίρι του 2020».
«Χρειάστηκε κάποιος χρόνος για τα διαδικαστικά, αφού μιλάμε για ένα 
σχέδιο ύψους γύρω στα 9 εκατομμύρια. Μέσα στο Φθινόπωρο θα υπο-
γραφεί η σχετική σύμβαση. Προβλέπεται ότι με μέθοδο ενοικιαγοράς 
σε  εννιά μήνες από την υπογραφή, δηλαδή μέχρι τα μέσα του 2023 θα 
έχουμε και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και τεχνική υποστήριξη 
για όλα τα σχολεία, για όλες τις αίθουσες διδασκαλίας», συμπλήρωσε.
Όπως είπε, είναι μιας μεγάλης εμβέλειας εξέλιξη που θα δώσει νέες 
δυνατότητες και στη διδασκαλία, αλλά ακόμα περισσότερο στη συμ-
μετοχή και την πρωτοβουλία των παιδιών σε σχέση με τη δημιουργική 
εργασία.
«Την ίδια μάλιστα αυτή περίοδο τρέχει και μια άλλη πιλοτική εφαρμογή 
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σχετικά με ένα πληρέστερο διαδραστικό 
ψηφιακής τεχνολογίας σύστημα που θα αλλάξει ριζικά και τους τρόπους 
και τις διαδικασίες των μαθημάτων μέσα στην τάξη. Ίσως όμως η μεγα-
λύτερη ακόμα αλλαγή να είναι αυτή που επίσης προχώρησε και ξεκινά 
σύντομα η εφαρμογή της. Για την πλήρη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
του σχολείου», σημείωσε.

Ριζικές αλλαγές οδηγούν το 
δημόσιο σχολείο στην ψηφιακή 
εποχή, λέει ο ΥΠΑΝ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Σ
τη δίνη ενός πρωτοφανούς 
σκανδάλου βρίσκεται τις τε-
λευταίες ημέρες η Κύπρος, 
λόγω καταγγελίας της διευθύ-

ντριας και της υποδιευθύντριας των 
Κεντρικών Φυλακών εναντίον του δι-
οικητή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανώ-
τερος αξιωματικός της Αστυνομίας 
είχε επαφές με βαρυποινίτη, ο οποίος 
εκτίει ποινή φυλάκισης για εμπόριο 
ναρκωτικών, και του ζητούσε να βρει 
ροζ βίντεο από την προσωπική ζωή 
της διευθύντριας ή της υποδιευθύ-
ντριας των φυλακών.
Μετά την καταγγελία εκδηλώθηκε 
οργανωμένη επίθεση κατά των δύο 
γυναικών, με σαφή στόχο τον εκφο-
βισμό, την αποδόμηση και τη μετα-
τροπή τους σε κατηγορούμενες για 
άσχετες υποθέσεις.

«Θέλω γρήγορα ένα βίντεο»
Η καταγγελία της διευθύντριας των 
Φυλακών Αννας Αριστοτέλους και 
της υποδιευθύντριας Αθηνάς Δημη-
τρίου στρέφεται κατά του διοικητή 
της ΥΚΑΝ Μιχάλη Κατσουνωτού, ο 
οποίος, όπως αναφέρθηκε, χρησι-
μοποιούσε το προσωπικό του κινητό 
τηλέφωνο και μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Telegram επικοινωνούσε 
σχεδόν καθημερινώς με βαρυποινίτη 
που κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές 
για υποθέσεις εμπορίου ναρκωτικών.
Και μόνο το γεγονός της επικοινωνίας 
δημιουργεί σοβαρό θέμα για τις σχέ-
σεις αστυνομικών με καταδίκους. Σύμ-
φωνα με τη καταγγελία, ο αξιωματικός 
στα μηνύματά του ζητούσε επίμονα 
από τον κατάδικο να βρει μέσω των 
διασυνδέσεών του ένα οποιοδήποτε 
βίντεο από προσωπικές στιγμές της 
διευθύντριας ή της υποδιευθύντριας 
των φυλακών.
Σε ένα από τα μηνύματα στο Telegram 
ο αξιωματικός φέρεται να έγραψε στον 
κατάδικο: «Υπ’ όψιν σου ότι φημολο-
γείται ότι θα φύγει σύντομα η Αννα 
για άλλη θέση. Στείλε μου τα (βίντεο) 

όσο πιο σύντομα γίνεται, διότι θέλω 
να κάνω κάποια πράγματα πριν να 
φύγουν τα κορίτσια από τις φυλακές».
Η ανταλλαγή μηνυμάτων, σύμφωνα 
με την καταγγελία, έγινε τον περα-
σμένο Μάρτιο και, όπως επιβεβαίωσε 
η ίδια η διευθύντρια των φυλακών, σε 
ένα από αυτά ο αξιωματικός φέρε-
ται να έγραφε στον βαρυποινίτη: «Το 
μόνο που θέλω είναι κάποια βίντεο 
που την κάφκουν (σ.σ.: καίνε). Εάν έχεις 
ή αν βρεις, στείλε μου τα και ξέρω τι 
θα κάνω και πριν πάει σε άλλη θέση 
η Αννα». Ο βαρυποι-
νίτης, μάλλον για να 
βεβαιωθεί τι ακριβώς 
θα έπρεπε να ψάξει 
να βρει, φαίνεται να 
ρώτησε αν το βίντεο 
πρέπει να αφορά την 
προσωπική ζωή των 
δύο γυναικών, για 
να λάβει την απάντηση: «Ενα τέτοιο 
βίντεο θέλουμε και τίποτε άλλο. Προ-
σπάθησε και θα μιλήσουμε».
Και η συνομιλία ολοκληρώθηκε με τη 
συμβουλή του αξιωματικού προς τον 
βαρυποινίτη «Πρόσεχέ τες», εννοώ-
ντας την Αννα Αριστοτέλους και την 
Αθηνά Δημητρίου.
Σε ένα από τα μηνύματα που είχε απο-
θηκευμένα στο κινητό του ο βαρυ-
ποινίτης ενημέρωνε συγγενικό του 
πρόσωπο για τη συνεργασία του με 
τον αξιωματικό της Αστυνομίας. Του 
ανέφερε πως «θα πιάνω €3.000 τον 
μήνα» για να δίνει πληροφορίες στην 
Αστυνομία ώστε να εντοπίζονται 
ποσότητες ναρκωτικών.
Σε άλλο μήνυμα, μέσω Telegram, o 
κατάδικος γράφει στον αξιωματικό 
της Αστυνομίας: «Εάν με βγάλουν έξω 
με το Parole (σ.σ.: Πρόγραμμα Αποφυ-
λάκισης επ’ Αδεία) νωρίτερα, θα είμαι 
ΟΚ. Παράγγειλε μικρόφωνα, GPS και 
όσοι κάμνουν δουλειές με ναρκωτικά 
όταν θα έρχονται στο βενζινάδικο για 
πλύσιμο του car τους, θα τους βάζω 
με τ’ αυτοκίνητο και ξεκινάμε δουλειά 
απάνω τους. Θα έρχονται όλοι τζιαμαί 
(εκεί) κοντά μου». Σε άλλο μήνυμα που 

περιέχεται στο υλικό που παραδό-
θηκε στον γενικό εισαγγελέα, γράφει 
ο αξιωματικός: «Εδωσα τα λεφτά του 
Γιώργου να σου τα στείλει». Ο Γιώρ-
γος εικάζεται ότι είναι επίσης αστυνο-
μικός. Ακολουθεί μήνυμα του βαρυ-
ποινίτη σε συγγενικό του πρόσωπο, 
στο οποίο αναφέρει: «Θα έρθει να 
σου φέρει ο κάποιος €150 και μην 
πεις τίποτα για τους φίλους μου τον... 
και τον Γιώργο».
Σε άλλη συνομιλία μέσω μηνυμάτων, 
ο κατάδικος φέρεται να ενημερώνει 

τον αξιωματικό ότι 
ένας εξάδελφός του, 
που επίσης εκτίει 
ποινή φυλάκισης, δεν 
μπορεί να βγει στην 
Ανοιχτή Φυλακή γιατί 
εκκρεμούσε ποινική 
υπόθεση εναντίον 
του για τροχαίο αδί-

κημα. Ο αξιωματικός στέλνει μήνυμα 
και απαντάει: «Θα του κλείσω την 
υπόθεση του ξαδέλφου σου γιατί θα 
έχει στέρηση άδειας και πρόστιμο και 
φυλάκιση. Εφερα τον φάκελο και θα 
την κλείσω. Θα προσπαθήσω να μην 
καταχωρηθεί». Ακολουθεί μήνυμα 
του κατάδικου στο οποίο γράφει: «Δεν 
θα μείνει πάνω μου».
Οι πληροφορίες για τις επαφές του 
ανώτερου αξιωματικού με τον βαρυ-
ποινίτη περιήλθαν σε γνώση της διευ-
θύντριας των φυλακών μέσω άλλων 
καταδίκων, οι οποίοι φέρονται να 
γνώριζαν την υπόθεση. Η κυρία Αρι-
στοτέλους ερεύνησε τις πληροφορίες 
και, όπως προκύπτει από την καταγ-
γελία της, εξασφάλισε το κινητό τηλέ-
φωνο που παρανόμως κατείχε ο 
βαρυποινίτης, ο οποίος επίσης παρα-
δέχτηκε γραπτώς ότι είχε επικοινωνία 
με τον αξιωματικό της Αστυνομίας.
Αλλες πληροφορίες που αναφέρονταν 
στον ίδιο αξιωματικό είχαν διαβιβα-
στεί στη διεύθυνση των φυλακών και 
παλαιότερα και αφορούσαν ισχυρι-
σμούς για προσπάθειές του να στιγ-
ματίσει σε επαγγελματικό επίπεδο 
την κυρία Αριστοτέλους. Οι προσπά-

θειες στόχευαν στην ανατροπή της 
εικόνας που είχε δημιουργηθεί για 
τις Φυλακές της Κύπρου καθώς λόγω 
των προγραμμάτων που εφαρμόζο-
νται έχουν καταστεί πρότυπο και για 
άλλες χώρες.
Προσφάτως βρισκόταν στις Κεντρικές 
Φυλακές της Κύπρου συνεργείο της 
τηλεοπτικής πλατφόρμας Netflix για 
ντοκιμαντέρ σχετικά με τις «καλύτε-
ρες φυλακές του κόσμου». Το γεγονός 
αυτό φαίνεται να ενόχλησε κάποιους. 
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο αξιω-
ματικός φέρεται να είχε ζητήσει από 
τον βαρυποινίτη να βγάλει βίντεο 
που να δείχνει μια άσχημη εικόνα 
των φυλακών, με την επισήμανση ότι 
πρέπει να φαίνεται πως το βίντεο έχει 
ληφθεί από κατάδικους. Στόχος ήταν 
να δοθεί η εντύπωση προς τα έξω ότι 
οι φυλακές είναι ανεξέλεγκτες και η 
καλή εικόνα είναι στημένη.
Ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυ-
νομίας όταν διακόπηκε απότομα η 
επικοινωνία του με τον βαρυποι-
νίτη φέρεται να είχε αντιληφθεί 
πως ενδεχομένως ενημερώθηκε η 
διευθύντρια των φυλακών και είχε 
στα χέρια της στοιχεία εναντίον του. 
Γι’ αυτό τον λόγο προσπάθησε να 
διευθετήσει συνάντηση μαζί της με 
μεσολάβηση τρίτων προσώπων. Η 
κυρία Αριστοτέλους ήταν αρνητική 
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στη συνέ-
χεια, ο αξιωματικός απέστειλε υπη-
ρεσιακώς επιστολή στην ίδια ζητώ-
ντας συνάντηση για να συζητήσουν 
«θέματα που άπτονται του δημο-
σίου συμφέροντος». Και πάλι η διευ-
θύντρια των φυλακών δεν ανταπο-
κρίθηκε, καθώς είχε ενημερώσει 
τους δικηγόρους της για τα στοιχεία 
που κατείχε, με οδηγίες να υποβλη-
θεί επίσημη καταγγελία στον γενικό 
εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι ακόμα και μέλος της κυβέρνησης 
προσπάθησε να πείσει τη διευθύντρια 
των φυλακών να ξανασκεφτεί την από-
φαση για υποβολή επίσημης καταγ-
γελίας, χωρίς όμως να υπάρξει απο-
τέλεσμα.

Α
ύξηση γύρω στο 10% 
με 15% σε σύγκριση 
με πέρσι καταγράφει 
η επισκεψιμότητα στα 

κέντρα αναψυχής παγκύπρια, 
δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος 
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής 
(ΟΣΙΚΑ) Φύτος Θρασυβούλου, 
ο οποίος σημειώνει πως την 
καλύτερη επίδοση καταγράφει 
η Πάφος και ότι η επισκεψιμό-
τητα φθάνει σχεδόν το 90% της 
συνολικής χωρητικότητας των 
κέντρων.
Ο κ. Θρασυβούλου σημείωσε, 
ωστόσο, πως η επισκεψιμότητα 
μπορεί να κυμαίνεται σε καλύ-
τερα επίπεδα από πέρσι στα 
κέντρα αναψυχής, αλλά παρα-
τηρείται μείωση στις επισκέ-
ψεις από Κύπριους είτε γιατί 
ταξίδεψαν στο εξωτερικό είτε 
γιατί περιμένουν να διακινη-
θούν το τριήμερο του δεκαπε-
νταύγουστου, είτε λόγω ακρί-
βειας.
Επεσήμανε επίσης, πως η ποι-
οτική κίνηση σε όλες τις πόλεις 
είναι περιορισμένη, αφού, 
όπως είπε, τα χρήματα που 
ξοδεύουν είναι λιγότερα.
Ο κ. Θρασυβούλου ανέφερε 
πως η  επισκεψιμότητα στην 
Πάφο κυμαίνεται στο 90% 
περίπου της συνολικής χωρη-
τικότητας των κέντρων, ενώ 
σημείωσε πως στο διαμέρισμα 
Πόλης Χρυσοχούς είναι μει-
ωμένη η διακίνηση Κυπρίων. 
Ακολούθως στην  Επαρχία 
Λεμεσού κυμαίνεται η κίνηση 
στα κέντρα αναψυχής στο  70% 
- 75% της συνολικής χωρητικό-
τητάς τους, που προσελκύουν 
πιο τουρισμό.
Τα κέντρα στην ελεύθερη περι-
οχή Αμμοχώστου καταγρά-
φουν επισκεψιμότητα γύρω 
στο 75%, έχοντας ωστόσο λιγό-
τερο ποιοτικό τουρισμό, επε-
σήμανε, η Λάρνακα βρίσκε-
ται στα ίδια επίπεδα στο 70%- 
75%. Στην επαρχία Λευκωσίας 
δεν διακινείται πολύ ο κόσμος 
και η μείωση στα κέντρα ανα-
ψυχής φτάνει το 60%.

ΟΣΙΚΑ: Στο 90% της 
χωρητικότητάς η 
επισκεψιμότητα στα 
κέντρα αναψυχής 
Πάφου

Σεξ, ναρκωτικά και ροζ ταινίες στις Φυλακές της 
Λευκωσίας
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Ο
ργή από την πλευρά του Ντόναλντ 
Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών 
και μια επισήμανση ότι ο νόμος εί-
ναι νόμος από την πλευρά των Δη-

μοκρατικών προκάλεσε η αιφνιδιαστική επι-
χείρηση των πρακτόρων του FBI που μπήκαν 
την Τρίτη στην έπαυλη του πρώην προέδρου 
των ΗΠΑ στη Φλόριντα.
Η έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο, για την οποία 
ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι δεν τη γνώριζε 
εκ των προτέρων, εκνεύρισε τον πρώην πρό-
εδρο που βλέπει πίσω από το νομικό πρό-
σχημα της κακοδιαχείρισης (πιθανώς απόρ-
ρητων) εγγράφων μια απόπειρα να υπο-
νομευτεί η πιθανότητα να επιστρέψει στην 
προεδρία το 2024. Οι Δημοκρατικοί, όπως 
η Νάνσι Πελόζι, επιμένουν ότι ο Τραμπ δεν 
μπορεί να εξαιρείται από τον νόμο.
Είναι όμως πολύ νωρίς να μιλάμε για νομικές 
επιπτώσεις σε σχέση με μια υποψηφιότητα 
που θα τρέξει σε δύο χρόνια από σήμερα (αν 
τρέξει), αν μη τι άλλο γιατί καμία κατηγορία 
δεν έχει διατυπωθεί κατά του Τραμπ.

Πώς έγινε η έρευνα
Οι πράκτορες του FBI έφτασαν στο Μαρ-α-
Λάγκο το πρωί της Δευτέρας και επέδειξαν 
στους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, 
που φυλάσσουν τον πρό-
εδρο, το ένταλμα για την 
έρευνα. Αφού η Μυστική 
Υπηρεσία επιβεβαίωσε την 
αυθεντικότητά του, επέ-
τρεψε την έρευνα που κρά-
τησε από τις 10:00 (τοπική 
ώρα, 17:00 στην Ελλάδα) 
ως αργά το απόγευμα της 
Δευτέρας. Το FBI έφυγε 
με αρκετά κουτιά υλικού, 
άγνωστο όμως τι ακριβώς περιείχαν.
Ο γιος του πρώην προέδρου, Έρικ, δήλωσε 
στο Fox ότι περίπου 30 πράκτορες ήλθαν για 
έρευνα που σχετίζεται με έγγραφα τα οποία 
ανήκουν στα Εθνικά Αρχεία. Ο Τραμπ ήταν 
συνεργάσιμος, τόνισε. Σύμφωνα με τον Έρικ, 
ο πατέρας του είχε απλώς πολλά… αποκόμ-
ματα από τον Τύπο.
Κατά τα λεγόμενα του Τραμπ οι πράκτορες 
«εισέβαλαν στο σπίτι και το κατέλαβαν» ανα-
ζητώντας στοιχεία για το πώς ο Τράμπ χειρι-
ζόταν τα έγγραφά του. Από το FBI απαντούν 
ότι δεν υπήρξε βίαιη εισβολή. Ο πρώην πρό-
εδρος είπε πάλι ότι έφτασαν να ανοίξουν ένα 
χρηματοκιβώτιο, μια ενδιαφέρουσα λεπτο-
μέρεια σχετικά με το εύρος της έρευνας: μπο-

ρεί το FBI να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο 
πρώην προέδρου ακόμη και αν το αρνηθεί η 
Μυστική Υπηρεσία;
Συνεργάσιμος μεν, εξοργισμένος δε ο Τραμπ. 
«Σκοτεινές ώρες για το έθνος μας», τόνισε σε 
δήλωσή του και επισήμανε ότι πρώτη φορά 
συνέβη αυτό σε πρόεδρο των ΗΠΑ.
Σε αυτό δεν έχει άδικο, αλλά επρόκειτο και 
για ειδικές περιστάσεις, σημειώνουν νομι-
κοί τους οποίους επικαλούνται τα μέσα ενη-
μέρωσης.
Οι ομοσπονδιακοί νόμοι στις ΗΠΑ είναι 
αυστηροί σχετικά με τον χειρισμό απόρρη-
του υλικού. Προβλέπουν ότι είναι αδίκημα να 
απομακρυνθεί το υλικό και να μεταφερθεί σε 
μη προβλεπόμενη τοποθεσία. Ειδικά για τους 
προέδρους, μετά τη λήξη της θητείας τους τα 
Εθνικά Αρχεία αναλαμβάνουν τη φύλαξη του 
υλικού, από έγγραφα και σημειώματα μέχρι 
και επιστολές και e-mail, ακόμη και αν δεν 
είναι απόρρητα.
Για τον Τραμπ, έναν «διαβόητο καταστρο-
φέα εγγράφων», τον περασμένο Φεβρουά-
ριο τα Εθνικά Αρχεία ζήτησαν από το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει αν εξακολου-
θούσε να κρατά στο Μαρ-α-Λάγκο έγγραφα 
που δεν θα έπρεπε να κατέχει. Αξιωματού-
χοι των Αρχείων συγκέντρωσαν 15 κιβώτια 

με έγγραφα, κάποια από τα 
οποία ήταν σκισμένα.
Ο Τραμπ -το γνωρίζουμε 
και αυτό από διαφορετι-
κές πηγές- ήταν τουλάχι-
στον αμελής στη διαχείριση 
απορρήτων εγγράφων που 
είχε στη διάθεσή του ως 
πρόεδρος (ο ίδιος το αρνεί-
ται). Ακόμη και τα χαρτιά με 
πρόχειρες σημειώσεις από 

το χέρι του προέδρου θα έπρεπε να διατηρη-
θούν, αλλά αυτές κατέληγαν σχισμένες στις 
τουαλέτες του Λευκού Οίκου.
Και μόνο, λοιπόν, οι πληροφορίες ότι στο 
Μαρ-α-Λάγκο υπάρχουν έγγραφα που 
δεν θα έπρεπε να είναι εκεί θα αρκούσαν 
για να εκδοθεί το ένταλμα. Επειδή όμως ο 
Τραμπ δεν είναι ένας κάποιος πολίτης, αλλά 
πρώην πρόεδρος, θα πρέπει να υπήρχε το 
πράσινο φως από τα υψηλότερα κλιμάκια, 
δηλαδή τον επικεφαλής του FBI, Κρις Ρέι, και 
τον υπουργό Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ. 
Αλλά ακόμη και τώρα ο απόρρητος χαρακτή-
ρας της έρευνας αφήνει αναπάντητο το ερώ-
τημα ποιος ακριβώς την ενέκρινε, με ποιο 
σκεπτικό και γιατί τώρα.

Ο 
πληθωρισμός σημείωσε μεγα-
λύτερη από το προβλεπόμενο 
επιβράδυνση στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, λόγω της μείωσης 

της τιμής της βενζίνης στην αντλία, δίνο-
ντας μια «ανάσα» στον Τζο Μπάιντεν λί-
γους μήνες πριν από τη διεξαγωγή κρίσι-
μων εκλογών. Παραμένει ωστόσο σε πολύ 
υψηλά επίπεδα.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) 
αυξήθηκε κατά 8,5% τον Ιούλιο σε ετή-
σια βάση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το 
υπουργείο Εργασίας, έπειτα από μια 
αύξηση 9,1% τον Ιούνιο που αποτέλεσε 
ρεκόρ των τελευταίων 40 χρόνων.
Ο πληθωρισμός αναμενόταν να φθά-
σει το 8,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με το 
MarketWatch.
Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός είναι 
μάλιστα μηδενικός, κάτι που σημαίνει 
πως οι τιμές, αντίθετα απ’ ό,τι αναμενόταν, 
δεν αυξήθηκαν σε σχέση με τον Ιούνιο, 
ενώ είχαν αυξηθεί 1,3% τον προηγούμενο 
μήνα σε σχέση με τον Μάιο.
Ο πληθωρισμός παραμένει ωστόσο σε 
πολύ υψηλά επίπεδα, κάτι που μπορεί να 
ωθήσει την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ 
(Fed) να αυξήσει και πάλι τα επιτόκια κατά 
την προσεχή σύνοδό της τον Σεπτέμβριο.
Εδώ και ενάμισι χρόνο, οι τιμές δεν έχουν 
σταματήσει να αυξάνονται στις ΗΠΑ, δια-
βρώνοντας την αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών. Και, ως αποτέλεσμα, τη 
δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου.
Οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι ακο-
λουθεί μια πληθωριστική οικονομική 
πολιτική, κυρίως εξαιτίας του γενναιό-
δωρου σχεδίου ανάκαμψης του Μαρτίου 
2021, αμέσως μετά την άφιξή του στον 
Λευκό Οίκο,

Το θέμα είναι τώρα αν μπορεί να υπάρ-
ξει μια διαρκής μείωση του πληθωρι-
σμού χωρίς η μεγαλύτερη οικονομία του 
κόσμου να βυθιστεί στην ύφεση, έπειτα 
από δύο τρίμηνα συρρίκνωσης του ΑΕΠ.
Η Fed επιδιώκει να προκαλέσει μια εκού-
σια επιβράδυνση της κατανάλωσης, προ-
κειμένου να χαλαρώσει ο κλοιός στις 
τιμές.
Αύξησε ως εκ τούτου τέσσερις φορές τα 
βασικά επιτόκιά της, που βρίσκονται στο 
εξής ανάμεσα στο 2,25% και το 2,50%. Η 
αύξηση αυτή οδηγεί τις εμπορικές τράπε-
ζες να προσφέρουν στους ιδιώτες πελάτες 
τους και τις επιχειρήσεις πιστώσεις με πιο 
υψηλά επιτόκια.
Και όσο ο πληθωρισμός παραμένει υψη-
λός, τόσο η Fed θα αυξάνει τα επιτόκιά της.
Ένα άλλο μέτρο του πληθωρισμού, ο δεί-
κτης PCE που προτιμά η Fed σε σχέση με 
τον CPI, επιταχύνθηκε τον Ιούνιο, φθάνο-
ντας το 6,8% σε ετήσια βάση.
Πριν από την πανδημία ο πληθωρισμός 
έφθανε μετά βίας το 2%, ποσοστό που 
θεωρείται υγιές για την οικονομία. Επιτα-
χύνθηκε όμως λόγω της αποδιοργάνωσης 
των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων 
και της έλλειψης εργατικού δυναμικού στις 
ΗΠΑ, την ώρα που τα αμερικανικά νοικο-
κυριά αύξαναν με μεγάλους ρυθμούς την 
κατανάλωσή τους.
Σε αυτό ήρθε να προστεθεί ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, που προκάλεσε εκτό-
ξευση των τιμών της βενζίνης και των τρο-
φίμων.
Πόσω μάλλον που η αμερικανική αγορά 
εργασίας παραμένει πολύ δυναμική. Και, 
τον Ιούλιο, το ποσοστό ανεργίας έπεσε 
ξανά στο 3,5%, όπως πριν από την παν-
δημία.

ΗΠΑ: Μεγαλύτερη του 
προβλεπομένου επιβράδυνση 
σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ντόναλντ Τραμπ: «Θύελλα» για την 
έρευνα του FBI στην κατοικία του - 
Μιλά για πολιτική δίωξη 
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Θ
ρησκευτικός ηγέτης των Ταλι-
μπάν, ο σεΐχης Ραχιμουλάχ Χα-
κάνι, γνωστός για τις φλογερές 
ομιλίες του κατά της τζιχαντιστι-

κής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και ένα α-
πό τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σήμερα σε 
επίθεση αυτοκτονίας, την ευθύνη για την 
οποία ανέλαβε το ΙΚ.
Ο Χακάνι, ο οποίος πρόσφατα τάχθηκε 
δημόσια υπέρ του να επιτραπεί η σχολική 
φοίτηση στα κορίτσια του Αφγανιστάν, 
είχε επιζήσει τουλάχιστον δύο φορές κατά 
το παρελθόν από απόπειρες δολοφονίας, 
η μια από τις οποίες ήταν στο Πακιστάν τον 
Οκτώβριο του 2020.
«Το ιεροσπουδαστήριο του σεΐχη Ραχι-
μουλάχ αποτέλεσε στόχο σήμερα και εξαι-
τίας αυτού, ο ίδιος και ένα από τα αδέλ-
φια του, έπεσαν ως μάρτυρες», δήλωσε ο 
Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος της αστυνο-
μίας της Καμπούλ, προσθέτοντας ότι άλλοι 
τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την 
έκρηξη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μπιλάλ 
Καρίμι, που επιβεβαίωσε τον θάνατο του 
Χακάνι, είπε ότι ο καμικάζι αυτοκτονίας 
«κατάφερε να εισχωρήσει στο γραφείο 
ενός εκ των πλέον επιφανών υποστηρι-
κτών των Ταλιμπάν και ενός εκ των μεγα-
λύτερων μεταξύ αυτών υποκινητών στην 
καταπολέμηση» του ΙΚ, προτού πυρο-
δοτήσει τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν 
ζωσμένος.
Σύμφωνα με πηγές των Ταλιμπάν, ο Χακάνι 
παρότι δεν κατείχε επίσημη θέση, ήταν 
επιδραστική προσωπικότητα που είχε 
διδάξει πολλά μέλη της οργάνωσης με την 
πάροδο των ετών.
Δεκάδες μέλη και αξιωματούχοι των Ταλι-
μπάν εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εκπλη-
ρώσατε το χρέος σας. Το πεπρωμένο 
φυγείν αδύνατον, αλλά η μουσουλμανική 
κοινότητα έμεινε ορφανή», έγραψε στο 
Twitter ο Μόμπιν Χαν, πρώην εκπρόσω-
πος Τύπου της αστυνομίας της Καμπούλ.

Η εταιρεία επικαλείται την πανδημία 
και τους περιορισμούς των lockdown, 
αλλά και τον ανταγωνισμό από τα 
εστιατόρια

Τ
α τελευταία καταστήματα που είχαν 
απομείνει έκλεισαν και η τοπική ε-
ταιρεία χρεοκόπησε. Αυτό ήταν το 
τέλος της Domino’s στην Ιταλία.

Έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στην 
γενέτειρα της πίτσας, η εταιρεία αναγκάζε-
ται να αποσυρθεί, χτυπημένη και από την 
πανδημία.
Η Domino’s δυσκολεύτηκε να βρει πελάτες 
από την έναρξη κιόλας της παρουσίας της 
στην Ιταλία, αναφέρει το BBC. Ίσως πάλι το 
στυλ να ήταν πολύ αμερικάνικο, γιατί προ-
σέφερε, μεταξύ άλλων, πίτσα με ανανά, ένα 

συνδυασμό που οι Ιταλοί μάλλον βλέπουν 
με αποστροφή.
Τον περασμένο Απρίλιο η εταιρεία ePizza 
ζήτησε προστασία διάρκειας 90 ημερών 
έναντι των πιστωτών της, χρονική περίοδος 
που έληξε στα τέλη Ιουλίου.
Η εταιρεία επικαλέστηκε την πανδημία και 
τους παρατεταμένους υγειονομικούς περι-
ορισμούς. Επιπλέον, δηλώνει ότι αντιμετώ-
πιζε μεγάλο ανταγωνισμό από παραδοσι-
ακά εστιατόρια που χρησιμοποιούν εφαρ-
μογές για τις διανομές.
Το 2020, η φίρμα είχε 23 εστιατόρια σε όλη 
την Ιταλία και άλλα έξι υπό άλλη διοίκηση, 
ένας πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με τα 
1.200 καταστήματα που υπάρχουν στη Βρε-
τανία και την Ιρλανδία. Σε όλο τον κόσμο η 
Domino’s Pizza έχει πάνω από 18.300 κατα-
στήματα.

διεθνή νέα

Σκότωσαν θρησκευτικό ηγέτη των 
Ταλιμπάν - Είχε ταχθεί υπέρ του να 
πηγαίνουν σχολείο τα κορίτσια

Αποσύρεται από την Ιταλία, την 
πατρίδα της πίτσας, η Domino’s 

Λίβανος: Αίσιο τέλος στην ομηρεία σε 
τράπεζα - Παραδόθηκε ο δράστης 

Α
ίσιο τέλος είχε το θρίλερ της ο-
μηρείας σε τράπεζα της Βηρυ-
τού, όπου ένας Λιβανέζος κρα-
τούσε ομήρους επί σχεδόν έξι 

ώρες.
To Reuters μετέδωσε ότι ο ένοπλος βγήκε 
από την τράπεζα με τα χέρια ψηλά. Κανέ-
νας από τους έξι ομήρους δεν τραυματί-
στηκε, σύμφωνα με τον λιβανέζικο Ερυ-
θρό Σταυρό.
Ο ένοπλος εισέβαλε το μεσημέρι της 
Πέμπτης στο υποκατάστημα της τράπε-
ζας, ζητώντας χρήματα από τις δεσμευ-
μένες καταθέσεις του. «Μπήκε με κυνη-
γετικό όπλο και εύφλεκτα υλικά και 
απείλησε τους υπαλλήλους για να του 
δώσουν τις οικονομίες του», σύμφωνα 
με μαρτυρία που μετέδωσε το Γαλλικό 
Πρακτορείο.
Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ 
μετέδωσε ότι ο άνδρας «απείλησε να 
αυτοπυρποληθεί αφού σκοτώσει τους 
πάντες», ενώ κάποια στιγμή «έστρεψε το 
όπλο του στο κεφάλι του διευθυντή».
Σύμφωνα με το NNA, εισέβαλε στην τρά-

πεζα επειδή ο πατέρας του είχε εισα-
χθεί προσφάτως στο νοσοκομείο, προ-
κειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση και αδυνατούσε να καλύψει 
το οικονομικό κόστος. «Ο αδερφός μου 
έχει 210.000 δολάρια στην τράπεζα και 
χρειάζεται μόνο 5.000 για να πληρώ-
σει τα έξοδα του νοσοκομείου», είχε πει 
νωρίτερα σε δημοσιογράφους ο Ατέφ αλ 
Σέιχ Χουσέιν, προσθέτοντας ότι ο αδερ-
φός του είχε σκοπό να παραδοθεί μόλις 
έπαιρνε τα χρήματά του.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδί-
κτυο, διακρίνονται διαπραγματευτές να 
ζητούν από τον ένοπλο να απελευθερώ-
σει δύο πελάτες της τράπεζας.
Εδώ και τρία χρόνια, ο Λίβανος διέρχεται 
μια από τις χειρότερες οικονομικές κρί-
σεις στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία, 
σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το 
εθνικό νόμισμα έχει χάσει σχεδόν το 90% 
της αξίας του και περίπου το 80% του 
πληθυσμού έχει βυθιστεί στη φτώχεια, 
ενώ τα αυστηρά capital controls έχουν 
εξοργίσει τους Λιβανέζους.
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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

Εκ γενετής σημάδια στο μωρό: 
Είναι επικίνδυνα;

Τ
ο να κοιτάτε το νέο σας μωρό, πα-
ρατηρώντας κάθε λεπτομέρεια, εί-
ναι μια από τις πολλές χαρές της 
γονεϊκότητας. Μεταξύ πολλών μο-

ναδικών χαρακτηριστικών που μπορεί να 
παρατηρήσετε είναι ένα σημάδι εκ γενε-
τής – ένα διαφορετικό σημείο στο δέρμα 
με το οποίο γεννιέται ένα μωρό ή ανα-
πτύσσεται αμέσως μετά τη γέννησή του.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι εκ 
γενετής σημαδιών:
1. τα χρωματισμένα, που δημιουργού-

νται όταν υπάρχει υπερβολική ποσό-
τητα χρωστικών κυττάρων σε μια 
περιοχή του δέρματος, και

2. τα αγγειακά εκ γενετής σημάδια, που 
εμφανίζονται όταν υπάρχει ανώμαλη 
ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων 
σε μια συγκεκριμένη περιοχή του 
δέρματος.

Τα σημάδια εκ γενετής μπορεί να είναι 
επίπεδα ή υπερυψωμένα, να έχουν κανο-
νικά ή ακανόνιστα περιγράμματα και να 

έχουν διαφορετικές αποχρώσεις χρωμα-
τισμού από καφέ, μαύρο ή απαλό μπλε 
έως ροζ, κόκκινο ή μοβ. Τα περισσότερα 
εκ γενετής σημάδια είναι ακίνδυνα και 
πολλά υποχωρούν από μόνα τους ή συρ-
ρικνώνονται με την πάροδο του χρόνου. 
Μερικές φορές ωστόσο συνδέονται με 
άλλα προβλήματα υγείας. Γι’ αυτό πρέπει 
να παρακολουθούνται.

Τι προκαλεί τα εκ γενετής σημάδια;
Οι γιατροί δεν γνωρίζουν τι προκαλεί τα 
περισσότερα εκ γενετής σημάδια. Δεν 
μπορούν να προληφθούν και δεν προ-
καλούνται απ’ οτιδήποτε έγινε ή δεν έγινε 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ορι-
σμένα είδη μπορεί να εμφανίζονται σε 
οικογένειες, αλλά δεν έχει βρεθεί μια 
γενετική αιτία.

Πώς αντιμετωπίζονται τα εκ γενε-
τής σημάδια;
Οι κηλίδες χρώματος σολομού –σημά-
δια κόκκινου, ροζ ή σομόν χρώματος 
που εντοπίζονται συνήθως στον αυχένα, 
το μέτωπο, τα βλέφαρα ή ανάμεσα στα 
μάτια- συχνά ξεθωριάζουν με το πέρασμα 
του χρόνου. Αυτές στο πίσω μέρος του 

λαιμού μπορεί να διαρκέσουν περισσό-
τερο, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αισθητές. 
Τα περισσότερα άλλα αγγειακά σημάδια 
μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Τα αιμαγγειώματα -καλοήθεις αγγειακοί 
όγκοι ροζ ή κόκκινου χρώματος που ανα-
πτύσσονται ταχύτατα κατά το πρώτο εξά-
μηνο της ζωής του βρέφους- μπορεί να 
είναι παραμορφωτικοί και ενοχλητικοί 
για τα παιδιά. Τα μικρά αιμαγγειώματα 
σε λιγότερο ορατά σημεία συνήθως δεν 
χρειάζονται θεραπεία, καθώς τα περισ-
σότερα συρρικνώνονται μέχρι το παιδί 
να γίνει 10 ετών. Οι γιατροί μπορούν να 
θεραπεύσουν μεγαλύτερα ή πιο ορατά 
αιμαγγειώματα με φάρμακο που τοποθε-
τείται απευθείας στο αιμαγγείωμα, χορη-
γούμενο ενδοφλέβια ή από του στόματος.
Η θεραπεία με λέιζερ (υψηλά συμπυκνω-
μένη φωτεινή ενέργεια) μπορεί να βοηθή-
σει τα παιδιά με τριχοειδικές δυσπλασίες 
– σημάδια με ροζ χρώμα που αποκτούν 
σκούρο κόκκινο ακόμα και μωβ χρώμα 
καθώς το παιδί μεγαλώνει. Οι περισσό-

τεροι λεκέδες γίνονται πιο ανοιχτοί μετά 
από αρκετές θεραπείες με λέιζερ «παλμι-
κής βαφής». Μερικοί μπορεί να επιστρέ-
ψουν και να χρειαστούν εκ νέου θερα-
πεία. Η θεραπεία με λέιζερ ξεκινά συχνά 
από τη βρεφική ηλικία όταν ο λεκές και 
τα αιμοφόρα αγγεία είναι μικρότερα. Τα 
σημάδια στο κεφάλι και το λαιμό αντι-
δρούν καλά στη θεραπεία με λέιζερ. Το 
ειδικό μακιγιάζ μπορεί επίσης να κρύψει 
έναν πορτοκαλί λεκέ.
Στα χρωματισμένα εκ γενετής σημάδια 
καλό είναι να μην παρεμβαίνουμε, με 
εξαίρεση τους συγγενείς μελανοκυττα-
ρικούς σπίλους -μεγάλες, σκουρόχρω-
μες ελιές που συνήθως εντοπίζονται 
στο κεφάλι ή τον κορμό- και, περιστασι-
ακά, τις κηλίδες café-au-lait – σημάδια 
ανοιχτού καφέ χρώματος που μπορεί να 
εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του 
σώματος. Οι γιατροί μπορούν να αφαι-
ρέσουν τους σπίλους – ιδιαίτερα αν είναι 
μεγάλου μεγέθους – με χειρουργική 
επέμβαση, αν και οι πολύ μεγάλοι μπορεί 
να είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν. Η 
θεραπεία με λέιζερ μπορεί να αφαιρέσει 
τα σημάδια café-au-lait, αλλά αυτά συχνά 
επιστρέφουν.

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;

Όπου υπάρχει αγάπη..

Κ
άθε χρόνο οι γονείς του Μαρτίν 
τον πήγαιναν με το τρένο στο 
χωριό στην γιαγιά του για να 
περάσετε τις καλοκαιρινές δια-

κοπές, και επέστρεφε με το ίδιο τρένο τέ-
λος καλοκαιριού.
Μια μέρα το αγόρι είπε στους γονείς του:

«Είμαι ήδη μεγάλος Μπορώ να πάω μόνο 
στο σπίτι της γιαγιάς μου;»
Μετά από μια σύν τομη συζήτηση οι 
γονείς δέχτηκαν.
Στέκονται περιμένουν το τρένο να αναχω-
ρήσει,αποχαιρετούν το γιο τους δίνοντας 
του μερικές συμβουλές έξω από το παρά-
θυρο, ενώ ο Μαρτίν τους επανέλαβε:
«Το ξέρω! Μου τα έχετε πει περισσότε-
ρες από χίλιες φορές.»
Το τρένο κοντεύει να φύγει και ο μπα-
μπάς του ψιθύρισε στο αυτί του:
«Γιε μου, αν νιώθεις άσχημα ή ανασφα-
λής, αυτό είναι για σένα!».
Και του έβαλε κάτι στην τσέπη του.
Τώρα ο Μαρτίν είναι μόνος καθισμένος 
στο τρένο όπως ήθελε, χωρίς τους γονείς 
τους για πρώτη φορά.
Θαύμαζε το τοπίο από το παράθυρο, 
γύρω του ξένοι άνθρωποι σπρώχνουν 

και κάνουν πολύ θόρυβο, κάθε στάση 
μπαίνουν και βγαίνουν από το βαγόνι.
Ο ελεγκτής του τρένου κάνει κάποια σχό-
λια σχετικά με το γεγονός ότι το παιδί ο 
Μαρτίν είναι μόνος.
Ένας άλλος τον κοίταζε με λυπημένα 
μάτια.

Ο Μαρτίν αισθάνεται τώρα άσχημα κάθε 
λεπτό που περνά.
Και τώρα φοβάται.
Έσκυψε το κεφάλι του με δάκρυα... νιώ-
θει φοβισμένος και μόνος.
Τότε θυμήθηκε τον μπαμπά του που του 
έβαλε κάτι στην τσέπη του, τρέμει, ψάχνει 
για αυτό που του έβαλε ο πατέρας του.
Βρήκε ένα κομμάτι χαρτί που έγραφε:
«Γιε μου, είμαι στο τελευταίο βαγόνι!»
Αυτή είναι η ζωή, πρέπει να αφήσουμε τα 
παιδιά μας να φύγουν πρέπει να τα εμπι-
στευτούμε.
Αλλά πρέπει πάντα να είμαστε στο τελευ-
ταίο βαγόνι, βλέποντας, αν φοβούνται ή 
αν βρουν εμπόδια και δεν ξέρουν τι να 
κάνουν.
Πρέπει να είμαστε κοντά τους όσο είμα-
στε ακόμα ζωντανοί, τα παιδιά πάντα 
χρειάζονται τους γονείς τους.
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υγεία

Τ
α προϊόντα που έχουν υπο-
στεί ζύμωση θεωρούνται α-
πό τις καλύτερες τροφές που 
μπορούμε να καταναλώσου-

με για να έχουμε ένα υγιές εντερικό 
μικροβίωμα. Το κεφίρ που παράγε-
ται από ζωικό γάλα ή ακόμα και γάλα 
καρύδας, σόγιας, ρυζιού ή αμυγδά-
λου, είναι ένα από αυτά.
Διάσημο πλέον εδώ και αιώνες, από 
το Θιβέτ μέχρι τον Καύκασο, το κεφίρ 
μοιάζει με το γιαούρτι, όμως η σύν-
θεσή τους διαφέρει σημαντικά. Το 
γιαούρτι παρασκευάζεται με βακτή-
ρια, αλλά το κεφίρ περιέχει και μαγιά 
και γι΄αυτό θεωρείται ακόμα πιο 
ευεργετικό για την υγεία μας. Η 
υψηλή διατροφική του αξία το 
έκανε το καλύτερο συνοδευτικό 
με το μεσημεριανό φαγητό 
στο χωράφι για πολλές 
γενιές μικροκαλλιεργητών 
και χωρικών.

Τα πιο σημαντικά οφέλη 
στην υγεία 
Το κεφίρ ανήκει στα προβι-
οτικά και περιέχει περισσό-
τερα από 30 διαφορετικά και 
μοναδικά είδη καλών βακτη-
ρίων που ευνοούν την υγεία 
του εντέρου. Οι μικροοργανι-
σμοί του παράγουν οργανικά 
οξέα και βακτηριοκίνες που επη-
ρεάζουν τα παθογόνα βακτήρια και 
βελτιώνουν την υγεία του εντέρου. 
Περιέχει βιταμίνες C, K, A, B1, B2, B5, 
B7, φυλλικό οξύ και καροτίνη, ενώ 
αποτελεί μια καλή πηγή πρωτεϊνών. 
Επιπλέον, το κεφίρ έχει αντιμυκητια-
σικές, αντιβακτηριακές και αντιο-
ξειδωτικές ιδιότητες. Με τη συχνή 
κατανάλωση, ρυθμίζονται οι τιμές 
της χοληστερόλης και βελτιώνονται 
τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. 
Συμβάλλει επίσης στη διαχείριση της 
δυσκοιλιότητας και του βάρους.
Επιπλέον, είναι πλούσιο σε ασβέστιο 
και μαγνήσιο, τα οποία θεωρούνται 
απαραίτητα για ένα υγιές νευρικό 
σύστημα, αλλά και σε φώσφορο 
που θωρακίζει την υγεία των οστών, 
και ψευδάργυρο για ένα δυνατό 
ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, 

θα μπορούσε η κατανάλωσή του να 
προκαλέσει και εντερικές διαταρα-
χές, όπως αέρια, φούσκωμα ή διάρ-
ροια, ειδικά αν το καταναλώσετε για 
πρώτη φορά.

Γιατί το έντερο θεωρείται ο 
«δεύτερος» εγκέφαλος
Στο έντερο παράγεται περισσότερο 
από το 90% της σεροτονίνης, γνω-
στή και ως ορμόνη της χαράς, πολύ 
περισσότερο δηλαδή από ό,τι στον 
εγκέφαλο, σύμφωνα με ερευνητικά 
δεδομένα. Γίαυτό και αρκετές τρο-
φές μπορούν να επηρεάσουν τη διά-
θεσή μας.

Επιπλέον, η υγεία του εντέρου παί-
ζει ρόλο και στην ενδυνάμωση 
του ανοσοποιητικού συστήμα-

τος. Αυτό οφείλεται και στην 
ποσότητα και την ποικιλομορ-

φία των «καλών» βακτηρίων, 
παράγοντες που μπορούν να 
επηρεαστούν επίσης από τη 
διατροφή. Τα καλά βακτήρια 

στο έντερό μας καταπολεμούν 
τα «κακά» βακτήρια και γι’ αυτό 
μπορούμε να παραμείνουμε 
υγιείς. Υπάρχουν βέβαια και 

παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την ποσότητα των 
καλών βακτηρίων στο μικροβί-
ωμα του εντέρου, όπως η λήψη 

αντιβιοτικών. Τα πρεβιοτικά, όπως 
το κεφίρ, μπορούν να φέρουν το 
εντερικό μικροβίωμα σε ισορρο-
πία. Τέλος, έρευνες έχουν αναδείξει 
ότι το κεφίρ μπορεί να καταναλωθεί 
άφοβα από άτομα με δυσανεξία στη 
λακτόζη, αρκεί να είναι ωμό και όχι 
μαγειρεμένο.

Κεφίρ για όλες τις ώρες της 
ημέρας
Αν και το κεφίρ έχει ξινή γεύση, κατα-
ναλώνεται ανά τον κόσμο ως πρωινό, 
μεσημεριανό, βραδινό ή και ως σνακ 
μέσα στη μέρα:
Με βότανα και μπαχαρικά, γίνεται 
ένα ωραίο dressing για τη σαλάτα ή 
ακόμα και μια συνοδευτική σως.
Μπορείτε να το εμπλουτίσετε με 
φρούτα και ξηρούς καρπούς για ένα 
θρεπτικό πρωινό.

To ξινό προβιοτικό που 
ωφελεί το έντερο και 
βελτιώνει τη διάθεση

Κ
ίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου διατρέχουν τα νεαρά και υγιή άτομα μετά τη νόσηση από λοίμωξη 
Covid-19, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Νευρο-
επεμβατικής Χειρουργικής.
Συγκεκριμένα, τα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να 

έχουν κακή έκβαση σε περίπτωση που υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ αντιμετωπίζουν και δυσκολίες ανάρ-
ρωσης μετά το επεισόδιο.
Η μελέτη με τίτλο “Characteristics of a COVID-19 Cohort with Large Vessel Occlusion: A Multicenter International 
Study” εστίασε στα ιατρικά αρχεία 575 ασθενών με οξεία απόφραξη μεγάλου αγγείου, εκ των οποίων οι 194 είχαν 
Covid-19 και οι 381 όχι. Οι ασθενείς προέρχονταν από κλινικά κέντρα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ενώ 
η ομάδα ελέγχου απαρτιζόταν από ασθενείς που είχαν εμφανιστεί με οξεία απόφραξη μεγάλου αγγείου και είχαν 
υποβληθεί σε θρομβεκτομή, την περίοδο Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2020. Η θρομβεκτομή είναι μια ελάχι-
στα επεμβατική διαδικασία που με ειδικό καθετήρα γίνεται διάνοιξη των αποφραγμένων αγγείων του εγκεφάλου.
Οι ερευνητές συνέκριναν τους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε επιτυχή επαναγγείωση – διαδικασία αποκατάστα-
σης της αιματικής ροής στις αποφραγμένες αρτηρίες ή φλέβες – και πήραν εξιτήριο με μικρές ή καθόλου αναπηρίες. 
Σε όσους εξ αυτών είχαν Covid-19, η σοβαρότητα του κορωνοϊού στην εκδήλωση του εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 
μέτρια στο 75,5% των περιπτώσεων, σοβαρή στο 15,8% και κρίσιμη στο 8,7%. Η μέση διάρκεια μεταξύ της εμφά-
νισης των συμπτωμάτων Covid-19 και της εκδήλωσης του εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν περίπου εννέα ημέρες και 
το 34% των ασθενών με Covid-19 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ως πρώτο σύμπτωμα της λοίμωξης.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι οι ασθενείς με Covid-19 – που ήταν νεότεροι και είχαν λιγότερους παράγο-
ντες κινδύνου – ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν επιτυχημένη επαναγγείωση. Επίσης η θρομβεκτομή ήταν παρατε-
ταμένη στην ομάδα του κορωνοϊού, όπως και παραμονή στο νοσοκομείο. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι τα ποσοστά 
θνησιμότητας ήταν υπερδιπλάσια στην ομάδα της Covid-19 συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.
Εν τέλει, η Covid-19 ήταν προγνωστικός δείκτης κακού αποτελέσματος, ασχέτως αν οι ασθενείς ήταν νεότεροι, υγι-
είς και είχαν ήπια συμπτώματα της λοίμωξης πριν υποστούν το εγκεφαλικό επεισόδιο.
«Υπάρχουν ακόμη τόσα πολλά που πρέπει να μάθουμε για την Covid-19, ειδικά τον αντίκτυπό του σε νεότερους 
ασθενείς», σημειώνει ο Pascal Jabbour, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Νευρολογικής Χειρουρ-
γικής και επικεφαλής του τμήματος Νευροαγγειακής και Ενδαγγειακής Νευροχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο 
Thomas Jefferson. «Ο αντίκτυπος του εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα με Covid-19 είναι ανησυχητικός και πρέ-
πει να συνεχίσουμε την έρευνα και την αντιμετώπιση του», καταλήγει.

Κορωνοϊός: Κίνδυνος εγκεφαλικού 
επεισοδίου μετά τη νόσηση 

Οι υψηλές ποσότητες φυτικών ινών, καλίου, μαγνησίου, φυλλικού οξέος, βιταμίνης C και βιταμίνης Κ κατατάσ-
σουν το αβοκάντο ως απαραίτητο συστατικό μιας υγιεινής διατροφής. Συνάμα όμως, προλαμβάνει τις καρδιαγ-
γειακές παθήσεις, ρυθμίζοντας και τη χοληστερόλη, σύμφωνα με νεότερα ερευνητικά στοιχεία της Αμερικανι-

κής Καρδιολογικής Εταιρείας, που εμπλουτίζουν τα αντίστοιχα δεδομένα παλαιότερων ερευνών. Το εξωτικό και ασυνή-
θιστο αυτό φρούτο είναι επίσης γνωστή πηγή ακόρεστων λιπαρών και αποτελεί εξαιρετικό υποκατάστατο ορισμένων 
λιπαρών τροφών, όπως το βούτυρο, το τυρί ή τα επεξεργασμένα κρέατα.
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η μελέτη της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας:
τα άτομα που κατανάλωναν τουλάχιστον ένα αβοκάντο κάθε εβδομάδα είχαν 16% χαμηλότερο εμφάνισης κίνδυνο 
καρδιαγγειακής νόσου και 21% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, σε σύγκριση με εκείνους που δεν 
έτρωγαν ποτέ ή σπάνια αβοκάντο. Η καθημερινή αντικατάσταση μισής μερίδας μαργαρίνης βουτύρου, αυγού, γιαουρ-
τιού, τυριού ή επεξεργασμένου κρέατος, όπως μπέικον, με την ίδια ποσότητα αβοκάντο συσχετίστηκε με 16% έως 22% 
χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων. Επιπλέον, παλαιότερη μελέτη από το 2015 που δημοσι-

εύθηκε στο Journal of American Heart Association συμπέρανε ότι η κατανάλωση ενός αβοκάντο την ημέρα, ως 
μέρος μιας διατροφής με λίγα λιπαρά, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης.

Το «μέτρον άριστον» έχει εφαρμογή όμως και στην κατανάλωση του αβοκάντο, όπως επισημαίνει 
η Mayra L. Estrella, μέλος της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και επίκουρη καθηγήτρια 

στο Τμήμα Επιδημιολογίας, Ανθρώπινης Γενετικής και Περιβαλλοντικών Επιστημών στη 
Σχολή Δημόσιας Υγείας του Κέντρου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο 

Χιούστον: «Ένα μεσαίο αβοκάντο συγκεντρώνει κατά μέσο όρο περίπου 240 θερμίδες 
και 24 γραμμάρια λίπους, και παρά τα καλά λιπαρά που περιέχει, θα πρέπει να κατανα-
λώνεται με σύνεση. Για παράδειγμα, αν τα τρώτε ως γουακαμόλε ή άλλου είδους ντιπ, 
θα πρέπει να προσέξετε την κατανάλωση των συνοδευτικών, όπως τα τσιπς».

Το ασυνήθιστο φρούτο που ρίχνει τη 
χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά
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ιστορίες

Σχολή γάμων στην Παλιά Αθήνα
Οι επιμελέστεροι μαθητές/τριες παντρευόντουσαν 8 μέρες μετά την αποφοίτηση τους!

«Σχολή γάμων.. Ταιριαστά ζεύγη»

Μ
ε αυτή την επιγραφή κάποιος «Δόκτωρ» 
Αδόλφος έπεισε το 1911 την Αθηναϊκή 
κοινωνία ότι η Σχολή του μπορεί να κά-
νει θαύματα. Κι’ έτσι «κουτσοί-στραβοί 

στον Άγιο Αδόλφο» για να παραφράσουμε ελαφρά 
τα του Αγίου Παντελεήμονος.
Έτσι λοιπόν η Αθηναϊκή κοινωνία με την αγαθότητα 
που ανέκαθεν την διέκρινε ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμα, και η Σχολή δεν προλάβαινε να γράφει σπουδα-
στές και σπουδάστριες. 
Ο κύριος Αδόλφος έστησε άριστα το σκηνικό. Το 

σχετικό διαφημιστικό αναφέρει: «…ο δόκτωρ Αδόλ-
φος δίδει διπλώματα εις τους επιμελεστέρουςμα-
θητάς και μαθήτριάς του, δια των οποίων κατορθώ-
νουσι να νυμφεύονται εις διάστημα 8 ημερών από 
της εξόδου εκ της σχολής».  
Βέβαια οι πανταχού παρούσες κακές γλώσσες βεβαί-
ωναν ότι «… ο Διευθυντής της Γαμηλίου Σχολής ανα-
λαμβάνει να σχηματίζει ζεύγη εκλεκτά αρκούμενος 
εις μικράν τινά χρηματικήναμοιβήν…»
Όλα αυτά τα ωραία τα μαθαίνουμε από την εφημε-
ρίδα «Ραμπαγάς» η οποία μάλιστα εξασφάλισε και 
μέρος των «σημειώσεων» που έδινε η «Σχολή».

Πάρτε εικόνα:
«Προς τας νέας:
-Μην αναφέρετε ποτέ εις τον άνδρα σας τον πατέρα 
σας ως παράδειγμα.
-Περιποιείσθε αυτόν όσον δύνασθε. Τι άλλο είνε ή εν 
μέγα παιδίον;
-Κατά την είσοδον του εις την οικίαν, πηγαίνετε 
πάντοτε εις προϋπάντησίν του.
-Ενδύεσθε πάντοτε κατά τον ίδιον τρόπον ως κατά 
τας πρώτας ημέρας των γάμων σας.
-Προτιμάτε το είδος και το χρώμα των ενδυμάτων τα 
οποία αυτός σας υποδεικνύει.
-Προσέχετε πάντοτε ώστε τα φαγητά να είνεκαλομα-
γειρευμένα. 
-Αναγιγνώσκετε εφημερίδας και περιοδικά, δια να 
είσθε εις θέσιν να συζητήτε μαζί του τα διάφορα 
γεγονότα.
-Δεικνύετε ενδιαφέρον εις τας υποθέσεις του.
-Ενθαρρύνετε αυτόν εις τας στενοχωρίας του.
-Εκτελέσατε όλ’ αυτά, δια να μη ευρεθή άλλη γυνή 
εξυπνοτέρα, ήτις να τον κάμη να πιστεύση ότι αυτή 
είνε η μόνη κατάλληλος να τον εννοήση.

Προς τους νέους:
-Μην αναφέρετε ποτέ ότι η μητέρα σας ήτο καλλι-
τέρα της συζύγου σας. Αυτό θα ψυχράνη αυτήν.

-Άμα ευρίσκεσθε εις το γραφείον σας, καλείτε την 
σύζυγόν σας εις το τηλέφωνον και λέγετε εις αυτήν 
ότι την εκαλέσατε διά να ακούσετε μόνον τον ήχον 
της φωνής της.
-Φέρετε συχνά προς αυτήν γλυκίσματα, άνθη, μίαν 
ωραίαν καρφίτσα ή ένμανδύλιον.
-Οδηγείτε την το ολιγώτερον μίαν φοράν κατά μήνα 
εις το ζαχαροπλαστείον και το θέατρον.
-Μη παύετε να την περιποιήσθε και να της ομιλήτε-
περι της αιωνίας αγάπης σας, διότι μάθετε καλώς ότι 
άμα ως παύσετε την περιποίησιν και τας αισθημα-
τικάς εκδηλώσεις θα ευρεθή άλλος ο οποίος θα τας 
αρχίση…».

Θωμάς Σιταράς (Αθηναιογράφος)

Σχολή γάμου στην Ελλάδα το 2010 

Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες παρά ένα άρθρο 
από την εφημερίδα «Espresso» που ανέφερε:
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν θα υπάρ-
χουν μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά το μόνο 
σίγουρο είναι πως η πρώτη σχολή που θα διδάσκει 

τους τρόπους και τα μυστικά για έναν πετυχημένο 
γάμο, είναι γεγονός. Η προσπάθεια αυτή γίνεται από 
την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, η οποία 
θα λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη την πρώτη 
σχολή γάμου γ ια παντρεμένα ζευγάρια τα οποία 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κοινή τους συμ-
βίωση. Ανάμεσα στους φοιτητές μπορούν να είναι 
και ανύπαντροι οι οποίοι θέλουν να είναι προετοι-
μασμένοι για τη ημέρα που θα ανέβουν τα σκαλιά 
της εκκλησίας.
Μιλώντας σ την εφημερίδα «Espresso», ο Μητρο-
πολίτης Αλεξανδρουπόλεως εξήγησε τους λόγους 
που οδήγησαν στην δημιουργία της συγκεκριμένης 
σχολής. «Παρατηρούμε όλοι μας πόσο κλονίζεται 
ο θεσμός του γάμου στην ελληνική κοινωνία. Βλέ-
πουμε να εκδίδονται διαζύγια ακόμα και σε χρονικό 
διάστημα έξι μηνών μετά την τέλεση του μυστηρίου. 
Όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος δεν 
πρέπει να είναι μόνος του. Ο έρωτας είναι ευλογημέ-
νος και εμείς πρέπει να τον βοηθήσουμε».
Η πρωτοποριακή αυτή σχολή που μέσα από την 
συζήτηση και την ενημέρωση αποσκοπεί να δια-
φωτίσει τα θέματα του γάμου, θα ξεκινήσει στις 13 
Οκτωβρίου, στις 19:00. Πρώτος «καθηγητής» ορί-
στηκε ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερί-
νης, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 
Ανθίμειο κέντρο.
Οι σπουδαστές εγγράφονται χωρίς εξετάσεις!
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Δ
υόμιση σχεδόν χρόνια μετά 

την κήρυξη της πρώτης καρα-

ντίνας έχουν συμπληρωθεί με 

τις νεότερες έρευνες ωστόσο 

να δείχνουν πως τα τελευταία αυτά χρό-

νια, η ψυχολογία των ανθρώπων έχει 

καθοριστεί από τις δυσάρεστες ειδήσεις 

που καθημερινά δημοσιεύονται.   Όπως 

αποκαλύπτουν διάφορες μελέτες, οι επι-

πτώσεις της πανδημίας στην ψυχική μας 

υγεία είναι ήδη ορατές.

Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου 

King’s College του Λονδίνου και σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 ανθρώ-

πων, περίπου το 1/3 των ερωτηθέντων 

απάντησε πως νιώθει πιο μοναχικά και 

κοιμάται λιγότερες ώρες σε σχέση με τα 

προ πανδημίας χρόνια. Περίπου οι μισοί 

εξ αυτών βλέπονται με τους φίλους τους 

πολύ λιγότερο από πριν ενώ άλλοι τόσοι 

απέκτησαν τη συνήθεια της συνεχούς 

παραμονής στο σπίτι παρά την άρση των 

μέτρων. 

Για άλλους πάλι έχουν αυξηθεί οι ώρες 

που βρίσκονται μπροστά σε μία οθόνη 

ενώ δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως 

μεγάλο ποσοστό εξ αυτών νιώθει πως η 

ψυχική αλλά και σωματική τους υγεία έχει 

επιδεινωθεί σημαντικά.

Σχετικά με τον πληθυσμό που βιώνει πιο 

έντονα τις συνέπειες της πανδημίας φαί-

νεται πως οι νέοι άνθρωποι και ιδίως οι 

γυναίκες είναι πιο πιθανό να βιώσουν πιο 

έντονα τις δυσάρεστες συνέπειες της παν-

δημίας. Επί παραδείγματι, το 42% των 16 

έως 34 ετών και το 38% των γυναικών 

υποστηρίζουν πως η ψυχική υγεία τους 

επιδεινώθηκε μετά την πανδημία.

Παρόλα αυτά, δεν ευθύνεται μόνο η παν-

δημία για τις ανησυχητικές επιδράσεις 

στην ψυχική μας υγεία, αφού το κόστος 

ζωής έχει αυξηθεί κατακόρυφα και ο 

πόλεμος στην Ουκρανία προσδίδουν 

μεγαλύτερο βάρος στην ψυχολογία μας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε κατά νου 

πως ως ανθρώπινα όντα, είναι στη φύση 

μας να σκεφτόμαστε πως τα πράγματα 

βαίνουν κακώς. 

Σύμφωνα πάντοτε με την έρευνα, είμα-

στε επιρρεπείς σε αυτό που αποκαλούν 

οι κοινωνικοί ψυχολόγοι ως «ρόδινη ανα-

δρομή» όπου ο εγκέφαλος μας αποβάλ-

λει καθετί αρνητικό από το παρελθόν. Ενώ 

αρχικά η λογική αυτή είναι ωφέλιμη, στην 

πορεία αναδεικνύεται πως είναι αρκετά 

κακό αφού τείνουμε να νιώθουμε το 

παρόν χειρότερο από ότι είναι.

Όπως άλλωστε τονίζει και ο συγγραφέας 

του σχετικού άρθρου που δημοσιεύ-

θηκε στο The Conversation, Bobby Duffy, 

καθηγητής της Δημόσιας Διοίκησης στο 

Πανεπιστήμιο του King’s College στο 

Λονδίνο, παρότι ολοένα και περισσότε-

ρες χώρες προχωρούν σε άρση των περι-

οριστικών μέτρων, ωστόσο φαίνεται πως 

το1/5 των ερωτηθέντων δεν πιστεύει πως  

η πανδημία έχει τελειώσει ολοκληρωτικά, 

την ώρα μάλιστα που το 1/4 πιστεύει πως 

δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην πολυπό-

θητη κανονικότητα.

Τέλος, η πανδημία φαίνεται πως συνεχίζει 

και επηρεάζει ακόμα τον κόσμο που αγω-

νιά να μάθει το τέλος της, παρακολουθώ-

ντας ολοένα και περισσότερες ειδήσεις 

σχετικά με την COVID-19. 

Παρά ωστόσο το τέλος που δεν έρχεται 

ακόμα, φαίνεται πως έχουμε να διανύ-

σουμε μεγάλο και δύσκολο δρόμο μπρο-

στά μας, ανακαλύπτοντας βήμα βήμα τις 

πτυχές της νέας μας καθημερινότητας όσο 

πλησιάζουμε προς το τέλος της πανδη-

μίας.

OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
Η πανδημία καλά κρατεί…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ
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Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 73 
ετών, η διάσημη ηθοποιός και 
τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον-
Τζον, όπως ανακοίνωσε ο 
σύζυγός της Τζον Ίστερλινγκ 
με ανάρτησή του σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Η 
Ολίβια Νιούτον Τζον, που 
έγ ινε γνωστή και αγαπητή 
από την ερμηνεία της σ το 
μιούζικαλ Grease, έχασε τη 

μάχη που έδινε εδώ και 30 χρόνια με 
τον καρκίνο του μαστού. Διαγνώστη-
κε για πρώτη φορά το 1992, το 2017 
ανακοίνωσε πως υπήρξε μετάσταση, 
ενώ για τελευταία τον περασμένο Μά-
ιο, μέσω των σόσιαλ μίντια, είχε ενη-
μερώσει ότι εξακολουθεί να παλεύει 
με αισιοδοξία με την επάρατο νόσο. 
Όπως έγραψε ο σύζυγός της: «πέθανε 
ειρηνικά σ το ράντσο της σ τη νότ ια 
Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, περι-
τριγυρισμένη από την οικογένεια και 
τους φίλους της. Ζητάμε από όλους να 
σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικο-
γένειας σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».
Υπενθυμίζ ε ι  πως η Ολίβια Νιού-
τον-Τζον αποτέλεσε «σύμβολο θρι-
άμβων και ελπίδας για περισσότερα 
από 30 χρόνια», καθώς μοιράστηκε τη 
μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του 
μαστού.
Αν τ ί σ τεφάνων και λουλουδιών, η 
οικογένεια ζήτησε να γίνουν δωρεές 
στη μνήμη της στο Ίδρυμα που φέρει 
το όνομά της (Olivia Newton-John) για 
την έρευνα κατά του καρκίνου.
Η Ολίβια Νιούτον-Τζον γεννήθηκε στη 
Βρετανία στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 

και σε ηλικία 6 ετών μετανάστευσε 
με την οικογένειά της στην Αυστρα-
λία. Κέρδισε 4 βραβεία Grammy, ενώ 
η φήμη της εκτοξεύτηκε παγκοσμίως 
από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο 
μιούζικαλ Grease.

Η γλυκιά ανάρτηση που έκα-
νε στο Instagram λίγες μέρες 
πριν φύγει από τη ζωή
Παρά τη δύσκολη και μακρόχρονη 
μάχη της με τον καρκίνο που οδήγησε 
τελικά εχθές στον θάνατό της, η χαρι-
σματική Ολίβια Νιούτον Τζον διατή-
ρησε μέχρι το τέλος της ζωής της το 
κουράγιο της και το χαμόγελό της.
Η δυνατή σχέση με τον σύζυγό της 
ήταν ένα από τα στηρίγματά της στον 
δύσκολο αγώνα που έδινε, και το ζευ-
γάρι παρέμεινε αχώρισ το μέχρι το 
τέλος.
H Ολίβια Νιούτον Τζον και ο Τζον 
Ίσ τερλινγκ γνωρίσ τηκαν σ τις αρχές 
της δεκαετίας του ‘90, όμως η σχέση 

τους έγινε ρομαντική σχεδόν 15 χρό-
νια αργότερα. Οι δυο τους παντρεύ-
τηκαν το 2008 και ο πετυχημένος επι-
χειρηματίας στάθηκε σαν βράχος στο 
πλευρό της γυναίκας του καθώς εκείνη 
αγωνιζόταν να νικήσει τον καρκίνο.
Τρεις μέρες πριν φύγει από τη ζωή, η 

γοητευτική τραγουδίστρια και ηθο-
ποιός είχε ποστάρει σ τη σελίδα της 
στο Instagram μια παλαιότερη φωτο-
γραφία της ίδιας μαζί με τον σύζυγό 
της.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τρυφερή 
φωτογραφία, με τον Ίστερλινγκ να την 
κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του, και 
σίγουρα το timing δεν ήταν τυχαίο. 
Ίσως με αυτόν τον τρόπο η Ολίβια 
Νιούτον Τζον να ήθελε να δείξει την 
αγάπη της για τον άνδρα που τη στή-
ριξε και την αγάπησε όσο κανείς άλλος 
την τελευταία 15ετία, χαρίζοντάς της 
έμπνευση και δύναμη να συνεχίσει.
Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, 
αποτυπώνουν την βαθιά αγάπη και το 
ενδιαφέρον των φαν της Νιούτον Τζον 
τ ις τελευταίες μέρες της ζωής της. 
«Υπέροχη φωτογραφία, παραμένεις 
το ίδιο όμορφη» αναφέρει ένας σχο-
λιαστής, ενώ άλλοι followers σ τέλ-
νουν τις ευχές τους στο ζευγάρι, λέγο-
ντας στην ηθοποιό ότι προσεύχονται 
για εκείνη.

Στην κορυφή των charts τα 
τραγούδια της Olivia Newton 
– John μετά τον θάνατό της
Πολύ πριν τη γνωρίσουμε μέσα από το 
“Grease”, η Olivia Newton-John, που 
έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυ-
ετή μάχη με τον καρκίνο στις 8 Αυγού-
στου, είχε ξεκινήσει την καριέρα της 
στο τραγούδι. Μάλιστα, ένας από τους 
λόγους που δίσταζε να πάρει μέρος 
στο μιούζικαλ που την καθιέρωσε στη 
μνήμη μας ως “Sandy” ήταν αυτός.
Η ίδια δεν σταμάτησε ποτέ να ασχο-
λείται με το τραγούδι, αν και μετά το 
2017, χρονιά κατά την οποία ο καρκί-
νος της «χτύπησε» ξανά την πόρτα (η 
πρώτη ήταν το 1992), οι εμφανίσεις 
της ήταν πιο περιορισμένες.
Σήμερα, λίγα μόλις 24ωρα μετά την 
ανακοίνωση του θανάτου της, τα τρα-
γούδια της «ξαναζούν» μεγάλες δόξες. 
Πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να 
ακούσουν τα κομμάτια της, κάνοντας 
download μέσω iTunes, με αποτέλε-

σμα αυτά να κατακτήσουν θέση στο 
top ten των charts σε πολλές χώρες.
Εφτά από τα τραγούδια της μπήκαν 
στην κορυφή των charts, ανάμεσα στα 
οποία το Hopelessly Devoted To You 
που βρέθηκε στην πρώτη θέση στην 
Αμερική στο Top Songs charts. Ακο-
λουθεί το ν τουέτο της με τον John 
Travolta από το Grease You Are The 
One That I Want, το  Let Me Be There, 
Physical (Remastered 2021), Have You, 
Never Been Mellow και το Xanadu 
(feat. Electric Light Orchestra).
Πέρα από τα singles και το άλμπουμ με 
το soundtrack του Grease βρίσκεται 
στην κουρφή των iTunes Album chart 
στην Αμερική. Ακούστε το You Are The 
One That I Want:
H Olivia Newton John ήταν γνωστή 
πέρα από την καριέρα της στη μουσική 
και την υποκριτική ήταν γνωστή και 
για τη συμβολή της στην έρευνα για 
τον καρκίνο, μέσα από το κέντρο που 
είχε ιδρύσει, αλλά και για τις στυλιστι-
κές της επιλογές. 

Πέθανε στα 73 της η Ολίβια Νιούτον-Τζον
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«Απλά φάνηκε σαν κάτι που ένα 
λογικό άτομο είχε την ευθύνη 
να κάνει», δήλωσε ο Μπράις 
Δημόπουλος για την πράξη 
αυτοθυσίας του

Έ
νας Ελληνοαμερικανός φοιτητής έ-
πεσε με αυτοθυσία στις γραμμές 
του μετρό στο Μπρονξ της Νέα Υ-
όρκης για να σώσει έναν άνδρα που 

έπεσε, λίγα λεπτά πριν πλησιάσει το τρένο 
στο σταθμό, περίπου στις 6 το πρωί της πε-
ρασμένης Πέμπτης.

«Ήταν σουρεαλιστικό«, δήλωσε ο Μπράις 
Δημόπουλος, τελειόφοιτος του Πανεπιστη-
μίου Κορνέλ, σύμφωνα με την Washington 
Square News, μια φοιτητική εφημερίδα. 
«Ενώ βρισκόμουν στις γραμμές, άκουσα 
ένα τρένο όλο και πιο δυνατά και στην αρχή 
δεν ήξερα αν ήταν σε αυτή τη γραμμή ή σε 
άλλη γραμμή», είπε ο Δημόπουλος. «Ήξερα 
ότι μπορούσα να φύγω γρήγορα από τη 
μέση, αλλά ανησυχούσα για το αν θα τον 
κουβαλούσα έξω».

Το χρονικό του... θρίλερ
Ο Δημόπουλος επισκεπτόταν τον φίλο του, 
τον νεαρό φοιτητή του CAS Αντρέ Ντου-
μπόφσκι, ο οποίος ζει κοντά στην πανε-
πιστημιούπολη Washington Square του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Νωρίς 
το πρωί της Πέμπτης, οι δυο τους μπήκαν 
στο σταθμό, με προορισμό τα ιατρικά εργα-
στήρια του Weill Cornell Medicine, όπου 
εργάζεται ο Δημόπουλος. Ενώ περίμενε το 
τρένο στο σταθμό Third Avenue-138 Street, 
είδε έναν άνδρα που, όπως είπε, φαινό-
ταν να είναι μεθυσμένος να σκοντάφτει στις 
γραμμές.
Ο Δημόπουλος πήδηξε στις ράγες, βοή-
θησε τον άνδρα να επιστρέψει στην πλατ-
φόρμα και στη συνέχεια πήδηξε ο ίδιος, 
καταφέρνοντας να βγει από τις ράγες 

καθώς τα φώτα του επερχόμενου τρένου 
φαίνονταν να μπαίνουν στο σταθμό πίσω 
του, αναφέρει το Washington Square 
News.
Η Κ. Πέρκινς, ελεγκτής τρένου και υπάλλη-
λος ασφαλείας μερικής απασχόλησης της 
Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών, έγινε 
μάρτυρας του περιστατικού και τράβηξε 
βίντεο με το τηλέφωνό της. Είπε ότι το να 
βλέπει ανθρώπους στις ράγες είναι ο «χει-
ρότερος εφιάλτης» της και είπε ότι φώναξε 
στους δύο άνδρες να επιστρέψουν στην 
πλατφόρμα.
«Είμαι ακόμα σοκαρισμένη από την αξι-

οπρέπεια, το ενδιαφέρον και τη γνή-
σια καλοσύνη που μπορεί να οδηγήσει 
κάποιον να διακινδυνεύσει τη ζωή του για 
να βοηθήσει έναν άγνωστο», δήλωσε η 
Πέρκινς στο WSN. «Ο κίνδυνος δεν είναι 
μόνο το επερχόμενο τρένο - είναι το μεγάλο 
άλμα προς τα κάτω, η τρίτη ράγα, ο ξένος 
που βάζει το χέρι του γύρω σου».
Αφού τόσο ο Δημόπουλος όσο και ο άλλος 
άνδρας βγήκαν με ασφάλεια από τις ράγες, 
η Πέρκινς και άλλοι υπάλληλοι της MTA, 
συμπεριλαμβανομένου του συνεργάτη της, 
τους πλησίασαν. Η ίδια είπε ότι ο συνεργά-
της της σκέφτηκε να κρατήσει τον άνδρα 
που έπεσε στις ράγες, αλλά αποφάσισαν να 
μην το κάνουν.
«Καμία από τις λέξεις που μπορώ να σκε-
φτώ δεν αποδίδει την κατάσταση», είπε. 
«Έσωσε, φρόντισε και συνέχισε να υπερα-
σπίζεται τον άνθρωπο που τον έβαλε σε 
κίνδυνο». Ο Δημόπουλος είπε ότι οι υπάλ-
ληλοι του MTA πήραν τα στοιχεία του, 
αλλά δεν επικοινώνησαν με το αστυνο-
μικό τμήμα της Νέας Υόρκης ούτε έλαβαν 
περαιτέρω μέτρα. Είπε ότι συνομίλησε με 
τον άνδρα που έσωσε, ο οποίος τον ευχαρί-
στησε πριν κάνει ένα αστείο και φύγει.
«Απλά φάνηκε σαν κάτι που ένα λογικό 
άτομο είχε την ευθύνη να κάνει», δήλωσε 
ο Δημόπουλος.

Ελληνοαμερικανός 
φοιτητής έσωσε άνδρα 

που έπεσε στο μετρό της 
Νέας Υόρκης 
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος και δεν 
αντιπροσωπεύει  τις θέσεις της Hellas News

«αθύ καταφρονῶ ἀνθρώπου»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ φυσικὸ νὰ θέλη καὶ νὰ ἐπι-
διώκη δ’ ἄνθρωπος; Τί ἄλλο ἀπὸ τὴν 
πρόοδό του, τὴν εὐτυχία του καὶ τὴν 

ὁλοκλήρωσι του; Δὲν εἶναι λογικό ὁ ἄνθρω-
πος νὰ ὁδεύη ἀδιάκοπα καὶ χωρὶς παρεκκλί-
σεις πρὸς τὸν τελικὸ προορισμό του; Μόνο 
ἔτσι θὰ ζήση σωστά, Ισορροπημένα καὶ θὰ 
ἐκπληρώση τὸ σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς του.
Ετσι εἶναι. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἕνα σκοπό. 
Τὸν ἐπιδιώκει ὅμως; Ἐδῶ εἶναι τὸ μεγάλο 
πρόβλημα ἢ μᾶλλον ἡ μεγάλη τραγωδία 
τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ θεὸς τοῦ ἔδωσε ὅλες 
τὶς δυνατότητες. Τὸν δημιούργησε «κατ᾽ 
εἰκόνα» δική Του. Τὸν προίκισε μὲ ὑπέροχα 
δῶρα. Τοῦ ἔδωσε τὸ λογικὸ καὶ τὸ αὐτεξού-
σιο. Τοῦ χάρισε τὴν ἐλευθερία καὶ τὴ δύναμι, 
γιὰ νὰ ἐκλέγη τὸ καλὸ καὶ νὰ ἀποφεύγη τὸ 
κακό. Αὐτὸς βασιληᾶς καὶ κύριος μέσα σ᾽ ὅλη 
τὴν ὑλικὴ δημιουργία.
Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ φθάση 
στὸ «καθ᾽ ὁμοίωσιν». Νὰ προοδεύση στὴν 
ἀρετὴ καὶ νὰ ὁμοιάση πρὸς τὸν Πλάστη καὶ 
Δημιουργό του. Τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ ἔπρεπε 
νὰ τὰ ἀξιοποιήση μὲ τὴν αὐτενέργειά του ὁ 
ἴδιος δ᾽ ἄνθρωπος. Τὸ «κατ’ εἰκόνα» τοῦ προ-
σφέρθηκε. Τὸ «καθ᾽ ὁμοίωσιν» θὰ ήταν δικό 
του κυρίως κατόρθωμα μὲ τὸν ἀγῶνα τῆς 
ἀρετῆς καὶ τὴ χάρι βέβαια τοῦ Θεοῦ.
Ετσι ἤθελε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ ἔτσι τὸν 
δημιούργησε. Ο ἄνθρωπος τὸ θαῦμα καὶ ἡ 
κορώνα τῆς δημιουργίας. Τὸ ἀντικείμενο 
τῆς ἰδιαί τερης ἀγάπης καὶ φροντίδας τοῦ 
Θεοῦ. ̓́ Εκπλη κτος καὶ ὁ Ψαλμωδὸς ἀνα-
φωνοῦσε: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύτι παρ᾽ 
ἀγγέλους». Μπροστὰ σ᾽ αὖ τὸ τὸ θαῦμα τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἔπλεκε καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος ἕνα ὕμνο, ποὺ ἦταν συγχρό νως καὶ 
μιὰ ἀπάντησις σ᾽ ὅλους τοὺς καταφρονη· τὰς 
τοῦ ἀνθρώπου.
«Κανένα ἄνθρωπο δὲν περιφρονῶ. «Εστω κι 
ἂν εἶναι ἕνας, εἶναι ἄνθρωπος, τὸ δημιούρ-
γημα τὸ τόσο ἀγαπημένο τοῦ Θεοῦ. Ἔστω κι 
ἂν εἶναι δοῦλος δὲν εἶναι γιὰ μένα ἄξιος γιὰ 
περιφρόνησι. Δὲν κυτάζω τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ 
τὴν ἀρετή. Οχι τὴ δύναμι ἢ τὴν ἀδυναμία, 
ἀλλὰ τὴν ψυχή. Ἔστω κι ἂν εἶναι ἕνας καὶ 
ὁποιοσδήποτε δὲν παύει νὰ εἶναι ἄν θρωπος,
»Γι’ αὐτὸν δημιουργήθηκε ὁ οὐρανός, γι’ 
αὐτὸν ἀνατέλλει ὁ ἥλιος, γι᾽ αὐτὸν τρέχει 
ἡ σελήνη καὶ ὁ ἀέρας μᾶς περιβάλλει καὶ 
οἱ πηγὲς ἀναβλύζουν καὶ ἡ θάλασσα ἁπλώ-
θηκε καὶ οἱ προφῆτες ἐστά λησαν καὶ ὁ 
νόμος δόθηκε. Καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο ποὺ θὰ 
ἤθελα νὰ πῶ. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὁ μονογε νὴς 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος. Ὁ Κύριός 
μου θυσιάσθηκε καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα Του γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἐγὼ θὰ περιφρονήσω τὸν 
ἄνθρωπο; Καὶ τί ἐλαφρυντικὸ μπορῶ νὰ 
ἔχω;»

Ἀλήθεια, πῶς δημιούργησε καὶ πῶς τίμησε 
ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ πῶς κατάντησε ὁ 
ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του! Ὁ Θεὸς δημιούρ-
γησε τὸν ἄνθρωπο «κατ᾽ εἰκό να» δική του 
καὶ ἡ σύγχρονη τεχνολογία ξανάφτιαξε 
τὸν ἄνθρωπο «κατ᾽ εἰκόνα» τῆς μηχανῆς. 
Δηλαδὴ τὸν μηχανοποίησε. Ἡ ἔφοδος τῆς 
μηχανῆς προχώρησε καὶ αἰχμαλώτισε τὸ 
ἀνθρώπινο πνεύμα. Τὸ ἀποπροσανατόλισε. 
Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος πῆρε τὴ θέσι τῆς μηχανῆς 
καὶ ἡ μηχανὴ πῆρε τὴ θέσι τοῦ ἀνθρώπου. 
Τὸν χρησιμοποίησε σὰν ἁπλὸ ἐξάρ τημα μιᾶς 
ἀποκτηνωτικῆς μηχανῆς. ̔́ Ενα ρομπὸτ χωρὶς 
σκέψι καὶ προπάντων χωρὶς καρδιά. Τὸ κα 
τάντημα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν προσπέλασι 
τῆς μηχανῆς στὸν πνευματικὸ χῶρο!
Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο λογικό, 
αὐ τεξούσιο καὶ ἐλεύθερο καὶ τὰ μέσα 
μαζικῆς ἐνη μερώσεως ξανάφτιαξαν τὸν 
ἄνθρωπο κατ᾽ εἰκόνα δική τους. Ὁ Θεὸς τὸν 
τίμησε μὲ τὴν εἰκόνα του καὶ αὐτὰ τὸν ὑπο-
τιμοῦν καὶ τὸν ἐξευτελίζουν μὲ τὸν ξεπε-
σμό τους. Αντὶ νὰ τὸν ἀνεβάζουν στὶς κορφὲς 
τῆς ἀρετῆς, τὸν κατεβάζουν στὰ βαλτοτό πια 
τῆς χαμοζωῆς, τα Ὁ Θεὸς θέλει τὸν ἄνθρωπο 
ἐλεύθερο καὶ αὐτὰ τοῦ περνᾶνε καθημε-
ρινὰ τὶς γυαλιστερὲς ἁλυσίδες τους. Ὁ Θεὸς 
φύτεψε μέσα στὴν ψυχή του πόθους ἱερούς, 
στόχους ὑψηλούς, ἰδανικὰ μεγάλα καὶ αὐ 
τὰ τοῦ προβάλλουν «ἐρωτισμοὺς χωρὶς 
ἔρωτα, ἄγ χος καὶ πλῆξι, θάνατο μέσα στὸν 
πλοῦτο καὶ τὴ φαντασμαγορία τῆς νυχτε-
ρινῆς ζωῆς».
Ὁ θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο 
καὶ σέβεται τὴν ἐλευθερία του. Αὐτὸ θὰ πῆ, 
πὼς ὁ καθένας πρέπει νὰ γίνεται σεβαστὸς 
ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως. 
Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τὸ κάθε ἄτομο ἔχει τὸ 
δικαίωμα νὰ μὴν εἶναι ἁπλός δέκτης, ἀλλὰ 
καὶ πομπὸς γιὰ τὸ σχηματισμὸ τῆς κοινῆς 
γνώμης. Γι᾽ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ 
μονοπώλησις τῶν μέσων ἐνημερώσεως καὶ 
ὁ ἀ διάκοπος βομβαρδισμὸς τῆς σκέψεως 
ἀπὸ τὴν μο νόπλευρη καὶ ἐνορχιστρωμένη 
προπαγάνδα.
Καὶ ὄχι μονάχα ἡ σωστὴ πληροφόρησις 
πρέπει νὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ σεβασμὸ στὴν 
ἀνθρώπινη προ σωπικότητα. Αλλὰ καὶ οἱ 
γνώσες καὶ ἡ μόρφωσις, ποὺ προσφέρο-
νται πρέπει νὰ ἀποβλέπουν σ’ ἕνα μεγάλο 
σκοπό. Τί γίνεται ὅμως; Μόρφωσις ἢ παρα-
μόρφωσις; Οδηγοῦν τὴ νέα γενηὰ στὴν κα 
θαρὴπηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, τὴν 
προσα νατολίζουν στὸν ἀληθινὸ Θεὸ ἢ τῆς 
δίνουν νὰ ξε διψάση ἀπὸ τὰ λασπόνερα τοῦ 
δρόμου μὲ τὴν «ἐπίγειον, ψυχικήν, δαιμο-
νιώδη» σοφίαν; Ποῦ, ἀλήθεια, ἀνεβάζει δ’ 
Θεὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ ποῦ τὸν κατεβάζει ἡ 
ἄρνησις τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν!



33ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 Αυγούστου 2022

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

12 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com



35ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 Αυγούστου 2022

www.hellasnews-radio.com

©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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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
και ζητήστε την κα Νάντια

στο 647.961.8556
Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 39TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

12 Αυγούστου 2022
www.hellasnews-radio.com

Τ
ο τραγούδι  «χίλια περιστέρια» 

είναι από τα πολύ όμορφα και έ-

να από τα τελευταία  που έγρα-

ψε ο σπουδαίος συνθέτης του 

Γιώργος Ζαμπέτας, σε στίχους της Ιωάννας 

Κλειάσιου, η οποία με πολύ μεράκι κατέ-

γραψε την αυτοβιογραφία του, που κυκλο-

φόρησε το 1997  από τις εκδόσεις «Ντέφι» 

με τον τίτλο «…και η βρόχα έπεφτε στρέιτ 

θρου..».

Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε  μεγάλη εκτίμηση 

και  εμπιστοσύνη στην Ιωάννα Κλειάσιου,  

που της περιέγραψε με λεπτομέρειες 

ολόκληρη την ζωή του, ακόμα και τα πιο 

βαθιά του μυστικά!

Μέσα από αυτή την διαδικασία  καταγρα-

φής της αυτοβιογραφίας του Ζαμπέτα γεν-

νήθηκε μεταξύ άλλων  και το τραγούδι  

«χίλια περιστέρια».

Η Ιωάννα μέχρι εκείνη την εποχή δεν 

έγραφε στίχους. Κάποια μέρα, κάτι  νεα-

ροί είχαν φέρει στον Ζαμπέτα, διάφορα 

στιχάκια, για να τα κάνει τραγούδια. Η 

Ιωάννα που εκείνη την ώρα ήταν σπίτι του 

Ζαμπέτα, τους έριξε μια μάτια και πήρε την 

πρωτοβουλία να διορθώσει μια στροφή 

σε ένα από αυτά. Ο Ζαμπέτας τότε,  δια-

κρίνοντας  με το έμπειρο μάτι του , την 

ευχέρεια της στο γράψιμο,  την προέτρεψε 

να  γράψει και κείνη στίχους , δίνοντας της 

μάλιστα δικές του ανέκδοτες μελωδίες! 

Έτσι η Ιωάννα, άρχισε να γράφει παράλ-

ληλα με  την βιογραφία του και στίχους, 

οι οποίοι έγιναν τραγούδια και κυκλοφο-

ρήσαν όλα μαζί αργότερα το 1991, στον  

τελευταίο δίσκο του Ζαμπέτα που έχει 

γενικό τίτλο  «Χίλια περιστέρια».  

Το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου,  το 

έγραψε η Ιωάννα επηρεασμένη από ένα 

παλαιότερο του Ζαμπέτα «Το περιστέρι» .. 

..έστειλα ένα περιστέρι στην απάνω γειτο-

νιά…  που τραγούδησε ο Δημήτρης Παπα-

μιχαήλ,  στην ταινία του Αλέκου Σακελλά-

ριου «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια»  

Από αυτό το τραγούδι εμπνεύστηκε η 

Ιωάννα Κλειάσιου  τα «Χίλια περιστέρια».

Μόλις ολοκλήρωσε τους στίχους,  πήρε 

αμέσως τον Ζαμπέτα στο τηλέφωνο και 

τους διάβασε. Δεν θα πέρασαν τρείς ώρες 

από κείνη τη στιγμή,  όταν χτύπησε αυτή 

τη φορά το δικό της τηλέφωνο.  Ήταν ο 

Ζαμπέτας  που της έπαιζε  στο ακουστικό 

την μελωδία του τραγουδιού «Χίλια περι-

στέρια»…!

Πήρα λουλούδια κι έπλεξα 

στεφάνι να σου κάνω

και ένα άσπρο σύννεφο 

εκεί για να σε βάλω 

Και χίλια περιστέρια 

να σου φιλούν τα χέρια 

και γω να σ’ αγαπώ

Πήρα απ’ τα αηδόνια τις φωνές 

να λέω τ’ όνομα σου 

και από χίλια αρώματα 

έφτιαξα τ’ άρωμα σου

Πήρα των αστεριών το φως 

χρυσάφι να σε ντύσω

Την αγκαλιά μου άνοιξα 

εκεί για να σε κλείσω 

«Χίλια περιστέρια» 
Μουσική: Γιώργος Ζαμπέτας - Στίχοι: Ιωάννας Κλειάσιου

Α! Ερμηνεία! Γιώργος Ζαμπέτας 1991 
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Έ
να μέλος των μέσων ενημέρωσης του Μπράμπτον που ανασύρθηκε βίαια από το σταθ-
μευμένο όχημά του την περασμένη εβδομάδα και δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και τσε-
κούρι χρειάστηκε 150 ράμματα, έχασε ένα δάχτυλο του ποδιού λόγω ακρωτηριασμού 
και θα χρειαστεί μήνες φυσικής αποκατάστασης για να αναρρώσει, λέει ένας στενός φί-

λος στο CP24.
Το πρωί της 4ης Αυγούστου, ο Joti Singh Mann ανέβαινε σε ένα Jeep που ήταν σταθμευμένο στο 
δρόμο του, όταν τον πλησίασε ένας άνδρας που κρατούσε ένα τσεκούρι.
Το βίντεο που λήφθηκε από τη σκηνή δείχνει τον τσεκούρι να επιτήθετε στο παράθυρο του οδη-
γού του οχήματος αφού ο Μαν έκλεισε την πόρτα, σπάζοντας το τζάμι από το σκελετό του. Δύο 
άλλοι άνδρες συμμετέχουν, ο ένας οπλισμένος με ένα μαχαίρι.
Τραβούν τον Mann από το όχημά του, τον φέρνουν στο τέλος του δρόμου και τον χακάρουν και 
τον κόβουν επανειλημμένα.
Η βία τελειώνει μόνο όταν μια γυναίκα που αναγνωρίζεται ως μητέρα του Mann βγαίνει από το 
σπίτι για να προσφέρει βοήθεια.
«Ξέμεινε έξω – ήταν μια καθαρή αντίδραση από την πλευρά της και σίγουρα συνέβαλε στο να 
είναι ακόμα εδώ σήμερα», δήλωσε η Περιφερειακή Αστυνομία Peel. Ο Sean Gormley είπε στους 
δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Η αστυνομία λέει ότι ερευνά την 
επίθεση με τσεκούρι στο Μπράμπτον 
ως απόπειρα δολοφονίας

Σημαντική μείωση των 
καθυστερημένων πτήσεων στο 
Τορόντο δηλώνει η κυβέρνηση

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση λέει ότι ο 
αριθμός των αεροσκαφών που καθυστε-
ρούν στο διεθνές αεροδρόμιο Pearson του 
Τορόντο έχει «μειωθεί δραματικά» από τις 
αρχές Μαΐου.
Σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε την 
Τετάρτη, η Transport Canada παρουσίασε 
ορισμένες από τις πρόσφατες βελτιώσεις 
στα αεροδρόμια της χώρας σε μετρήσεις 
όπως οι καθυστερήσεις πτήσεων, οι χρό-
νοι αναμονής και οι ολοκληρώσεις πτή-
σεων.
Η ενημέρωση έρχεται καθώς η Transport 
Canada συνεργάζεται με τις αεροπορι-
κές εταιρείες, τα αεροδρόμια και άλλους 
ενδιαφερόμενους για να προσπαθήσει να 
βελτιώσει την εμπειρία για τους ταξιδιώ-
τες που περνούν από τα αεροδρόμια του 
Καναδά - μια εμπειρία που πρόσφατα απέ-
κτησε τη φήμη ως μια από τις χειρότερες 

στον κόσμο.
Όμως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της κυβέρνησης, υπάρχει κάποιος λόγος 
αισιοδοξίας.
Ο αριθμός των αεροσκαφών που κρατού-
νται στην άσφαλτο στο Pearson έχει μειω-
θεί από τον Μάιο. Την τελευταία εβδομάδα 
του Ιουλίου, μόνο 19 αεροσκάφη κρατή-
θηκαν στην άσφαλτο. Αυτό συγκρίνεται 
με ένα ανώτατο όριο 373 αεροσκαφών 
που κρατήθηκαν στην άσφαλτο δύο μήνες 
νωρίτερα την εβδομάδα 23-29 Μαΐου.
Η Transport Canada δήλωσε ότι το 88 τοις 
εκατό των επιβατών ελέγχθηκε μέσα σε 
15 λεπτά από την Καναδική Αρχή Ασφά-
λειας Αερομεταφορών (CATSA) την πρώτη 
εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό συγκρί-
νεται με μέσο όρο 84 τοις εκατό στα τέσ-
σερα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας 
την προηγούμενη εβδομάδα.

Η 
Hydro One λέει 
ότι μια τεράστια 
διακοπή ρεύμα-
τος που έχει σκο-

τεινιάσει μια μεγάλη περι-
οχή του κέντρου του Τορό-
ντο μπορεί να προκλήθηκε 
από έναν γερανό που έβγα-
λε μερικά καλώδια υψηλής 
τάσης στα Port Lands της 
πόλης.
Η εκπρόσωπος Τύπου 
Tiziana Baccega Rosa είπε 
ότι διερευνούν αναφο-
ρές ότι το κατασκευαστικό 
όργανο ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με τις γραμμές ενώ μετακινούνταν μέσω του Κανα-
λιού του πλοίου με φορτηγίδα το πρωί της Πέμπτης.
Η Rosa είπε ότι τα πληρώματα εργάζονται «όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφά-
λεια» για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
Είπε ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να επαναδρομολογήσουν εξ αποστάσεως το ρεύμα σε 
περιοχές που επηρεάστηκαν από τη διακοπή, αλλά δεν μπορούσε να παράσχει ακριβές 
χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η υπηρεσία.
Η Toronto Hydro είχε δηλώσει προηγουμένως ότι περισσότεροι από 10.000 πελάτες 
επηρεάστηκαν από τη διακοπή σε ένα σημείο.
Η εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας έχει επηρεάσει πολλά κτίρια, όπως το Eaton Center 
και το St, Lawrence Market, τα οποία έχουν κλείσει, καθώς και το Αρχηγείο της Αστυνο-
μίας του Τορόντο στην οδό College Street. Πολλές μεγάλες διαφημιστικές οθόνες στην 
πλατεία Yonge-Dundas έχουν επίσης σκοτεινιάσει.
Η αστυνομία του Τορόντο συμβουλεύει τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν τις σηματοδο-
τημένες διασταυρώσεις ως στάσεις τεσσάρων κατευθύνσεων, εάν τα φώτα είναι σβηστά.
Ενώ τα μετρό εξακολουθούν να λειτουργούν, το TTC είπε ότι όλες οι υπηρεσίες τραμ 
στο κέντρο της πόλης επηρεάζονται από τη διακοπή. Οι χρήστες του Transt θα πρέπει να 
περιμένουν «μεγάλες καθυστερήσεις», είπαν.

Εκτεταμένη πτώση ηλεκτρικού 
ρεύματος στο κέντρο της πόλης την 

Πέμπτη

Ο 
δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι 
συναντήθηκε με μια τοπική ομά-
δα υπεράσπισης του ποδηλάτου 
την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια 

να διαλύσει τις εντάσεις μεταξύ ποδηλατών 
και αστυνομίας στο Χάι Παρκ.
Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εντάσεις 
έχουν αυξηθεί μεταξύ των δύο ομάδων – 
με ποδηλάτες να ισχυρίζονται ότι η Αστυ-
νομία του Τορόντο (TPS) συμμετέχει σε ένα 
άδικο «μπλιτς επιβολής» κατά των ποδηλα-
τών που υπερβαίνουν ταχύτητα και η αστυ-
νομία ισχυρίζεται ότι η παρουσία τους στο 
πάρκο είναι για να διασφαλίσει την ασφά-
λεια όλων.
Οι εντάσεις έφτασαν σε οριακό σημείο την 
περασμένη εβδομάδα, όταν ένας ποδηλά-

της χτυπήθηκε από καταδρομικό TPS ενώ 
βρισκόταν στη διασταύρωση του Centre 
Road και του Colborne Lodge Drive στο 
πάρκο
Την Τετάρτη, η Cycle Toronto εξέδωσε ένα 
δελτίο τύπου αναφέροντας ότι συναντήθη-
καν με τον δήμαρχο για να «συζητήσουν 
λύσεις πολιτικής και σχεδιασμού βασισμέ-
νες σε στοιχεία».
Στο παρελθόν, ο Τόρι είχε πει ότι η αστυ-
νομία δεν αξίζει να δέχεται κριτική για την 
επιβολή του ορίου ταχύτητας στους ποδη-
λάτες, αλλά η Cycling Toronto είπε την 
Τετάρτη ότι ο δήμαρχος «εξέφρασε την 
προθυμία να εξετάσει την εφαρμογή ... 
λύσεων στο πάρκο πριν από το τέλος του 
2022».

Ένταση μεταξύ ποδηλατών και 
αστυνομίας στο High Park
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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

 Helga Lovekaty  :
O απόλυτος πόθος

Η Helga Lovekaty 
είναι μοντέλο 
από τη Ρωσία και 
έχει ένα φανατικό 
αντρικό κοινό 
που επισκέπτεται 
συχνά πυκνά τον 
λογαριασμό της για 
να την απολαύσει σε 
νέες πόζες.
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Τ
ις διακοπές τους 
στη Ρόδο απολαμ-
βάνουν, ο Κώστας 
Σόμμερ και η σύ-

ζυγός του, Βαλεντίνη Πα-
παδάκη, λίγο καιρό πριν 
υποδεχτούν το δεύτερο 
παιδί τους. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, η 29χρονη 
make up artist, που διανύ-
ει το δεύτερο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης της, θα φέρει 
στον κόσμο ένα κοριτσάκι. 
Το ζευγάρι απολαμβάνει τις 
βουτιές του στη θάλασσα 
του νησιού μαζί με φίλους. 
Μεταξύ αυτών, είναι  και η 
Μαρία Καλάβρια, η οποία 
ανέβασε στο προφίλ που 
έχει στο Instgaram ένα βί-
ντεο με την εγκυμονούσα. 
Στο συγκεκριμένο story, η 
Μαρία Καλάβρια δείχνει 
για πρώτη φορά τη φου-
σκωμένη κοιλιά της Βαλε-
ντίνης Παπαδάκη.

Οι σέξι διακοπές της 
Ευγενίας Σαμαρά 
αυτό το καλοκαίρι

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβά-
νει τις διακοπές της και εντυπω-
σιάζει.
Μετά από μια δύσκολη σεζόν 
με υποχρεώσεις σε θέατρο και 
τηλεόραση, η Ευγενία Σαμαρά 
απολαμβάνει τις διακοπές της. 
Η όμορφη ηθοποιός και παλαι-
ότερα συμπαρουσιάστρια στο 
«Ράδιο Αρβύλα» ανεβάζει σχε-
δόν καθημερινά στιγμιότυπα 
από τη ζωή της στα ελληνικά 
νησιά και σε άλλους καλοκαιρι-
νούς προορισμούς.

Δημήτρης 
Αλεξάνδρου: Τα 
«χώνει»  σε επικριτές

Το μοντέλο διανύει μια ιδιαίτερη 
περίοδο στη ζωή του, μιας και σε 
λίγους μήνες η σύντροφός του 
Ιωάννα Τούνη πρόκειται να γεννήσει 
το πρώτο τους παιδί και καρπό του 
έρωτά τους.
Πριν από λίγες ώρες ο Δημήτρης 
Αλεξάνδρου δημοσίευσε στο 
Instagram μια φωτογραφία του από 
την παραλία και τη συνόδευσε με ένα 
αινιγματικό μήνυμα γράφοντας: «Το 
να κάνεις τον δικαστή στις ζωές των 
άλλων, είναι η τέλεια δικαιολογία για 
να μην αναλύεις τη δική σου».

Η παρουσιάστρια βρίσκε-
ται σε συζητήσεις με πολλα-
πλούς τηλεοπτικούς »μνη-
στήρες» που πασχίζουν για 
να υπογράψει σ το κανάλι 
της. 
Παρ’ όλα αυτά έκανε ένα 
διάλε ιμμα με τά από την 
απαιτητική σεζόν και η νέα 
φωτογραφία που δημοσί-
ευσε από την παραλία απο-
δε ικνύε ι γ ιατ ί θεωρείται 
πως έχε ένα από τα καλύ-
τερα κορμιά της ελληνικής 
showbiz.

Αυτό είναι το φύλλο του 
μωρού που περιμένει η 
σύζυγος του Κώστα Σόμμερ

Η Ελένη Φουρέιρα με sexy μπικίνι 
μας δείχνει το σώμα της χωρίς 
φίλτρα

Η Φαίη Σκορδά με 
μπικίνι που… κόβει 
την ανάσα

Η 
Αναστασία Γιουσέφ δεν κάνει τελευ-
ταία πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Η 
σέξι χορεύτρια δεν διστάζει, πάντως, 
να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική 

της ζωή και να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις 
σχέσεις της.
«Στο ερωτικό κομμάτι έχω αρκετά ταμπού, είμαι 
συντηρητική κι ας μη φαίνομαι, δεν κάνω πολλά 
τρελά κόλπα και περίεργα», έχει πει σε συνέ-
ντευξή της ενώ σε ερώτηση αν την έχει φλερτά-
ρει κάποιος γνωστός τραγουδιστής, έχει απα-

ντήσει ότι «παλαιότερα με είχε φλερτάρει ο 
Νίκος Βέρτης, χρόνια πριν, αλλά δεν υπέκυψα».
«Μου έχουν προσφέρει 20.000 ευρώ για να 
περάσουν ένα βράδυ μαζί μου, σε ένα πάρτι στη 
Μύκονο, με Άραβες. Εννοείται ότι δεν πήγα», 
έχει εξομολογηθεί η ίδια. Τέλος, για την ερω-
τική της ζωή, σημείωσε: «Το πιο περίεργο μέρος 
που έχω κάνει σεξ είναι σε τσουλήθρα, σε παι-
δική χαρά και έχω συνυπάρξει ερωτικά με 15 
άντρες».

Η Αναστασία Γιούσεφ αποκαλύπτει το 
πιο περίεργο μέρος που έχει κάνει σεξ

Η 
Ελένη Φουρέιρα 
έκανε μια ανάρ-
τηση στα social 
media και οι δια-

δικτυακοί της φίλοι ενθου-
σιάστηκαν. Οι φωτογραφί-
ες της είναι άκρως καλοκαι-
ρινές και μάλιστα έχει φο-
ρέσει ένα μπικίνι που προ-
τιμούν οι γυναίκες τη φετι-
νή σεζόν. Η τραγουδίστρια 
έχει ένα ενεργό προφίλ στο 
Instagram και σε καθημε-
ρινή βάση δημοσιεύει φω-
τογραφίες της από την κα-
θημερινότητά της. Το τελευ-
ταίο διάστημα δημοσιεύει 
φωτογραφίες με μαγιό και 
φέρνει καλοκαιρινό αέ-
ρα στο Instagram ενώ στη 
σειρά φωτογραφιών που 
δημοσίευσε τώρα είναι με 
μπικίνι σε μπλε και πράσι-
νες αποχρώσεις ενώ η ίδια 
ποζάρει χωρίς φίλτρα στο 
Instagram. Στις φωτογρα-
φίες της η Ελένη Φουρέιρα 
είναι φυσική και δεν χρειά-
ζεται φίλτρα για να δείξει το 
καλλίγραμμο σώμα της.
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Τ
ο διαζύγιο του Ρο-
ντρίγκο Ντε Πολ 
δημιούργησε ανη-
συχία για τη συμ-

μετοχή του στο Μουντιάλ 
του Κατάρ, με την Εθνική 
Αργεντινής, στην οποία 
και αγωνίζεται ως βασικός 
στα τελευταία παιχνίδια. Η 
πρώην σύζυγός του και μη-
τέρα των παιδιών του Ντε 
Πολ, Καμίλα Χομς έχει κι-
νηθεί νομικά εναντίον του 
για την επιμέλεια των παι-
διών τους και να δεν υπάρ-
ξει συμφωνία ανάμεσά τους 
μέχρι τον Δεκέμβριο, δεν θα 
μπορεί να βγάλει βίζα για το 
Κατάρ, βάσει της σχετικής 
νομοθεσίας στη χώρα. Πέ-
τρα του σκανδάλου είναι η 
τραγουδίστρια Μαρτίνα «Τι-
νι» Στόσελ με την οποία ο πο-
δοσφαιριστής απάτησε τη 
γυναίκα του.

Γ
εγονός έγ ινε πριν 
από λίγο καιρό η 
ά φ ιξ η  τ ο υ  Τ ζ έ ι -
σον Ντερούλο στη 

Μύκονο. Ο διεθνής τρα-
γουδισ τ ής  που διαθέ-
τει μια λαμπρή καριέρα, 
καθώς με τράε ι 11 πλα-
τ ιν έ ν ια  s ingles ,  12 δι -
σεκατομμύρια streams, 
κον τά  σ τα  οκ τ ώ δισ ε-
κα τομμύρια v iews σ το 
YouTube κα ι  πωλήσε ις 
singles που αγγ ίζουν τ ις 
20 0  ε κα τ ομμύρια  πα -
γκοσμίως, δείχνε ι να έ-
ζησε αξέχασ τες σ τ ιγμές 
σ το νησί των Ανέμων. Ο 
Τζ έ ισον Ντ ερούλο φά-
νηκε να απολαμβάνει ό-
σο τ ίποτα τ ις  καλοκαι-
ρινέ ς του διακοπές, δι-
ασκεδάζον τας και γεμί-
ζον τας μπαταρίες γ ια τη 
νέα σεζόν. 

Ο Τζέισον Ντερούλο σε βραδινή του 
έξοδο στη Μύκονο

Λ
ίγους μήνες 
μετά από μια 
ακόμη γέννα, 
η Τζορτζίνα 

Ροντρίγκες δείχνει σε… 
άριστη κατάσταση. Η σύ-
ντροφος του Κριστιάνο 
Ρονάλντο φόρεσε ένα ά-
κρως αποκαλυπτικό μα-
γιό και περπάτησε με ψη-
λοτάκουνα ανεβάζοντας 
κι άλλο τη θερμοκρασία. 
Η 28χρονη από την Αργε-
ντινή ήταν υπάλληλος σε 
κατάστημα στη Μαδρίτη, 
όταν γνώρισε τον Πορτο-
γάλο σούπερ σταρ. Έκτοτε 
η φήμη της έχει εκτοξευτεί 
και πλέον πέρα από την οι-
κογένειά της απασχολείται 
και ως influencer, έχοντας 39 
εκατομμύρια followers στο 
Instagram, καθώς επίσης πολ-
λές εμπορικές συμφωνίες με 
προϊόντα μόδας και ομορφιάς 
που διαφημίζει. Παράλληλα 
πριν λίγους μήνες είχε κυκλο-
φορήσει στο Netflix και μια μίνι 
σειρά-reality με τη ζωή της.

Η «πέτρα του σκανδάλου» που 
αφήνει τον Ντε Πολ εκτός Μουντιάλ!

Γιόρτασε… γυμνή τα 53α Γιόρτασε… γυμνή τα 53α 
γενέθλιά της η Τζένιφερ Λόπεζγενέθλιά της η Τζένιφερ Λόπεζ

Σ
τα καλύτερά της δείχνει να εί-
ναι η Τζένιφερ Λόπεζ. Η διά-
σημη ποπ σταρ χθες γιόρτασε 
τα 53α γενέθλιά της και τα συν-

δύασε με το λανσάρισμα της νέας της 
καμπάνιας, της σειράς JLo Body, αλλά 
και με άκρως αποκαλυπτικές αναρτή-
σεις στα social media.
«Δίνουμε όλη αυτή τη φροντίδα και 
την προσοχή στο δέρμα του προσώ-
που μας, αλλά μερικές φορές παρα-

μελούμε το σώμα», γράφει η Τζένι-
φερ Λόπεζ στην ανάρτηση της ποζά-
ροντας γυμνή και δείχνοντας τις ανα-
λογίες της.
«Ήταν σημαντικό για μένα να δημι-
ουργήσω μια ρουτ ίνα περιποίη-
σης για το σώμα που να καλύπτει τις 
συγκεκριμένες και μοναδικές ανάγκες 
του, και ξεκινήσαμε με τα οπίσθια», 
προσθέτει η Λατίνα σταρ που είναι 
και μητέρα δύο παιδιών.

Η σούπερ σέξι εμφάνιση της Τζορτζίνα 
του Ρονάλντο!
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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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Μια γυναίκα αποφασίζει να κάνει λίφτινγκ 
στο πρόσωπο για τα γενέθλιά της. Ξοδεύει 
5000 ευρώ και αισθάνεται ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένη με το αποτέλεσμα. Στο δρόμο 
για το σπίτι, σταματάει σε ένα περίπτερο 
για να αγοράσει μια εφημερίδα. Προτού 
φύγει ρωτάει τον περιπτερά:
– Πόσο χρονών με κάνετε;
– 32, της απαντάει.
– Κι όμως, είμαι 47! λέει με ικανοποίηση.
Λίγο αργότερα, πάει σ’ ένα φαστφου-
ντάδικο και κάνει την ίδια ερώτηση στην 
κοπέλα στο ταμείο. Εκείνη απαντάει:
– Γύρω στα 29 σας κάνω.
Και η γυναίκα:
– Όχι, είμαι 47!
Τώρα πλέον πετάει στα σύννεφα. Σταμα-
τάει σε ένα φαρμακείο και αφού φτάνει 
στο ταμείο και αγοράζει μέντες, ρωτάει 
το φαρμακοποιό την ίδια φλέγουσα ερώ-
τηση.
Εκείνος απαντά:
– Εχμ, 30;
Για μια ακόμα φορά, λέει περήφανα:
– Είμαι 47, αλλά σας ευχαριστώ.
Στη στάση του λεωφορείου, ρωτάει έναν 
ηλικιωμένο κύριο την ίδια ερώτηση.
Εκείνος της απαντά:
– Κυρία μου, είμαι 78 ετών και η όρασή 
μου δεν είναι όπως παλιά. Όσο ήμουν 
νέος ωστόσο, είχα ένα σίγουρο τρόπο για 
να διαπιστώνω την ηλικία μιας κυρίας. Θα 

ακουστεί σαν ασέβεια, αλλά απαιτεί την 
τοποθέτηση των χεριών μου στο εσωτε-
ρικό του στηθόδεσμού σας. Τότε θα είμαι 
σε θέση να πω την ακριβή ηλικία σας.
Ακολουθεί μια παρατεταμένη σιωπή στον 
άδειο δρόμο έως ότου η περιέργεια την 
κυριεύει:
– Εντάξει, θα σας αφήσω.
Βάζει και τα δύο του χέρια κάτω από την 
μπλούζα της και στο εσωτερικό του σου-
τιέν, ψηλαφίζει μεθοδικά και προσεκτικά. 
Μετά από δύο λεπτά, εκείνη του λέει:
– Εντάξει φτάνει…, πόσο ετών είμαι;
Κάνει ένα τελευταίο ζούπηγμα αυτός, βγά-
ζει τα χέρια του και της λέει:
– Κυρία μου, είστε 47 ετών.
Όλο έκπληξη τον ρωτάει:
– Απίστευτο! Πώς το καταλάβατε;
– Μου υπόσχεστε πως δε θα νευριάσετε;
– Ναι.
– Ήμουν από πίσω σας στο φαστφουντά-
δικο

Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά τους τηλε-
όραση.
Κάποια στιγμή το ζευγάρι που παίζει στην 
ταινία κάθεται στο τραπέζι για το γεύμα 
που περιλαμβάνει κοτόπουλο ψητό.
Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:
- Αλλαξε το χρυσή μου σε παρακαλώ, δεν 
θέλω τα παιδιά να βλέπουν θρίλερ!

ΚΡΙΟΣ
Οι διαφωνίες με κάποιο δικό σας πρόσωπο 
με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών 
σας είναι αναμενόμενες. Χρησιμοποιήστε 
τη λογική σας για να αντεπεξέλθετε στα 
καθημερινά σας προβλήματα. Κάποιες ανα-
μνήσεις από το παρελθόν έρχονται κινη-
ματογραφικά στη μνήμη σας θέλοντας να 
σας υπενθυμίσουν αντίστοιχες αποφάσεις 
που έχετε ήδη πάρει στον τομέα της δου-
λειάς σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Γιατί νιώθετε τόσο αγχωμένοι; Οι κατα-
στάσεις ξεκαθαρίζουν τόσο στον επαγ-
γελματικό όσο και στον οικονομικό τομέα. 
Οι προσδοκίες σας μπορεί να αργήσουν 
λίγο, αλλά σίγουρα θα πραγματοποιηθούν. 
Εσείς τώρα φροντίστε να εκμεταλλευτείτε 
το χρόνο που περνά προς όφελός σας. Προ-
σπαθήστε να καλυτερεύσετε τη δημόσια 
εικόνα σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Προφυλάξτε την υγεία σας από περιττά 
άγχη και συγκρατήστε τα νεύρα σας στο 
περιβάλλον της εργασίας σας. Δραστηρι-
οποιηθείτε κοινωνικά και ανοίξτε σε και-
νούργιες ιδέες που θα μπορούσαν να 
αλλάξουν τη ζωή σας προς το 
καλύτερο. Ένας αγαπημέ-
νος σας άνθρωπος θα σας 
βοηθήσει σημαντικά σε 
μία δύσκολη στιγμή 
και αν είστε γονείς θα 
χαρείτε για ένα παιδί 
σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα 
σας απασχολήσουν πολύ τα 
επαγγελματικά σας. Οι ανώτε-
ροί σας έχουν μείνει πολύ ευχαρι-
στημένοι με την απόδοσή σας και είναι έτοι-
μοι να σας αναθέσουν καινούργιες, περισ-
σότερες και μεγαλύτερες ευθύνες. Είναι η 
κατάλληλη στιγμή να εντυπωσιάσετε τους 
γύρω σας με τις ικανότητές σας. Στο σπίτι τα 
πράγματα βρίσκουν το δρόμο τους.

ΛΕΩΝ
Αυτό τον καιρό η καθημερινότητά σας θα 
εμπλουτιστεί με ενδιαφέρουσες κοινωνικές 
επαφές, με ζωντανότερες παρέες, με συναρ-
παστικές συζητήσεις και με εκδρομές. Επι-
πλέον τα άστρα θα φωτίσουν τον τομέα των 
οικονομικών σας και θα βοηθήσουν να προ-
βείτε σε συμφέροντες διακανονισμούς, που 
θα σας απαλλάξουν από άγχη που σας απα-
σχολούσαν το τελευταίο διάστημα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Από δω και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα 
τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον 
αισθηματικό τομέα. Θα υποχρεωθείτε να 
αποφασίσετε οριστικά για μία σχέση σας 
που μέχρι τώρα σας δημιουργεί αρκετά 
προβλήματα. Για τους αδέσμευτους αρχίζει 
μια περίοδος αισθηματικών αναζητήσεων. 
Προσέξτε ώστε να εκμεταλλευτείτε ευκαι-
ρίες στην εργασία σας και να μην αμελείτε 
εκκρεμότητες ή αντιθέσεις..

ΖΥΓΟΣ
Είναι καιρός πια να αντιληφθείτε ότι με 
τους αυτοσχεδιασμούς σας, δεν πρόκει-
ται να φτάσετε πουθενά. Προφυλάξτε την 
υγεία σας από το άγχος και τις αλλαγές του 
καιρού και, … μια και έχετε ταλαιπωρηθεί 
τελευταία, μην αφήνετε να δημιουργηθούν 
αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να 
επηρεάσουν την πρόοδό σας. Κι αν θέλετε 
πραγματικά κάτι να κάνετε, θα πρέπει να 
στρωθείτε εντελώς στη δουλειά και προπά-
ντων να προγραμματίζετε τις ενέργειές σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στα επαγγελματικά σας, στα αισθηματικά 
σας, και στα ψυχολογικά σας οι συνθήκες 
αλλάζουν και οι αλλαγές θα έχουν άμεσο 
αντίκτυπο και σ’ όλους τους άλλους. Θα δια-
πιστώσετε μια μικρή κάμψη σε ότι σχετίζε-
ται ειδικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέ-
ροντα. Και ίσως ακόμα να έχουν για συνέ-
πεια μια σχετική μείωση των εσόδων σας. 
Φανείτε προνοητικοί στις αποφάσεις σας 
για να είναι η κατάσταση αυτή εντελώς προ-
σωρινή.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Προσέξτε μην προκαλέσετε αντιπαραθέ-

σεις και μίση, γιατί στο τέλος μπορεί 
να στραφούν εναντίον σας. Ανα-

καλύψτε ποιο είναι το κύριο 
ζήτημα που υπάρχει στη 

ζωή σας και ασχολη-
θείτε με τη λύση του. 
Μην ασχολείστε με 
άτομα που δεν έχουν 
κανένα ενδιαφέρον 
για εσάς. Θα σας χαλά-

σουν τη διάθεση. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η εποχή αυτή θα σας προικί-

σει με γοητεία στο κοινωνικό και 
επαγγελματικό σας περιβάλλον. Ήρθε η 

ώρα για αρκετούς από εσάς να ανατρέψετε 
κάποια σχέδιά σας και να αναπροσαρμόσετε 
τους στόχους σας για καλύτερα αποτελέ-
σματα Κατά κάποιο τρόπο θα θέλετε να προ-
σφέρετε ακόμα περισσότερα στην εργασία 
σας, δουλεύοντας πολύ και αναλαμβάνοντας 
υποχρεώσεις άλλων. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φανείτε συντηρητικοί στα οικονομικά σας, 
που φαίνονται να περνάνε σε καλύτερη 
φάση και μη ριψοκινδυνεύετε. Εξωτερικά 
τουλάχιστον δείχνετε πολύ κοινωνικοί, 
πολύ ανοιχτοί και φιλικοί με τους άλλους και 
πολύ πρόθυμοι στο σπίτι. Υπάρχουν όμως 
δύσκολες επιρροές που μπορεί να τονίσουν 
τυχόν ανασφάλειές σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Φτάνει να το θέλετε …. αν το προσπαθή-
σετε … τότε μπορείτε να το πετύχετε. Η 
τύχη είναι με το μέρος σας αυτή την εποχή 
και μάλλον θα διανύσετε μία από τις καλύ-
τερες και πιο παραγωγικές περιόδους. 
Πρέπει να καταστρώσετε λοιπόν τα σχέ-
διά σας και να …. οργανωθείτε… Τα μηνύ-
ματα που στέλνετε είναι κάπως ασαφή. 
Ηρεμήστε και συγκεντρωθείτε. 
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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

Σεπτέμβριος του 
1974 στον Πόρο

Φιληνάδες σε εκδρομή 
στην Στεμνίτσα 

Αρκαδίας στις 16 
Απριλίου 1927

Θεσσαλονίκη . Διοικητήριο - 
Κονάκι, κατά τον Α’ Παγκόσμιο

με το Σαατλί τζαμί στα αριστερά.
Πριν την πυρκαγιά του 1917

Στο Μπατσί της Άνδρου

Εγκαίνια (!) σε 
κολώνα (!) της ΔΕΗ 
στο Δριμό Έβρου το 

1962

23/3/1960 
Μουσικός του 

δρόμου στην Ρόδο 

Στον Πλάτανο της 
Λέρου , Σεπτέμβριος 

1985

Βουλιαγμένη 1970

Αυτή είναι η 
Μύκονος το 1919
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O Νομός Σερρών, εκτός από την 
πρωτεύουσά του, την ομώνυμη πόλη 
η οποία σφύζει από ζωή, «κρύβει» 
σε κάθε του γωνιά μικρά και μεγάλα 
διαμάντια, που ικανοποιούν κάθε 
ταξιδιώτη και ξυπνούν την περιέργειά 
του να τον εξερευνήσει… στα άκρα!

Τ
ην πρώτη αποκάλυψη σας την επι-
φυλάσσει το κέντρο της πόλης. Αυ-
τά που θα σας κάνουν αμέσως εντύ-
πωση στις Σέρρες είναι η ζωογόνος 

ενέργειά τους, τα προσεγμένα μαγαζιά, οι 
φοιτητές, ο στυλάτος κόσμος –και ειδικά οι 
γυναίκες– αλλά και, όπως συμβαίνει σε κά-
θε μεγαλούπολη, η έντονη παρουσία τσιμέ-
ντου, κυρίως στις πολυκατοικίες των δεκαε-
τιών ‘60 και ‘70, οι οποίες στέρησαν την ο-
μορφιά του αστικού τοπίου, που, ευτυχώς, 
εδώ αντισταθμίζεται τόσο με τα εναπομεί-
ναντα αρχοντικά-στολίδια τα οποία την κο-
σμούν όσο, βέβαια, και με το πράσινο που 
την περιβάλλει.
«Πυρήνας» του κέντρου της πόλης η Πλατείες 
Ελευθερίας και Εμπορίου και βασικοί δρό-
μοι της, η Μεραρχίας και η Βενιζέλου. Στην 
Πλατεία Ελευθερίας την παράσταση κλέβει 
το περίφημο Μπεζεστένι, με τους έξι μολυ-
βδοσκέπαστους θόλους, που αποτελούσε 
κεντρική αγορά υφασμάτων κατά την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας και συγκαταλέγεται, 
μάλιστα, στα καλύτερα διατηρημένα οικοδο-
μήματα που συναντάμε στην Ελλάδα. Σήμερα 
στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Δυστυ-
χώς, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, 
όπως το θαυμάσια αποκαταστημένο Ζιντζιρλί 
Τζαμί, η πόλη στερείται ένα πλήθος από τα 
στολίδια του οθωμανικού παρελθόντος της, 
εξαιτίας της πυρπόλησής της από τους Βούλ-
γαρους, καθώς αποχωρούσαν μετά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η γοητεία των Σερρών όμως αναδεικνύεται 
και εκτός του κέντρου τους. Θα σας εντυπω-
σιάσουν τα λίγα εναπομείναντα νεοκλασικά, 
με τα περισσότερα από αυτά να διασώζο-
νται στην περιοχή της Καλλιθέας. Αντιπρο-
σωπευτικό παράδειγμα και η επιβλητική 
Οικία Ζαπάρα, στα Άνω Καμενίκια, στην ίδια 
τοποθεσία όπου θα θαυμάσετε και τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εξαι-
ρετική εντύπωση θα σας κάνουν τα εκκλη-
σάκια τα οποία ξεπροβάλλουν παντού και 
τα βυζαντινά μνημεία, γι’ αυτό μην παραλεί-
ψετε μια βόλτα στην Ακρόπολη στη βόρεια 
άκρη, στον Λόφο Κουλά, όπου διασώζεται 
ένα μεγάλο μέρος των τειχών της, καθώς και 
ο Πύργος του Ορέστη και το παρεκκλήσι του 
Αγίου Νικολάου (του 1339). Από εδώ θα χορ-
τάσετε θέα και θα γεμίσετε με υπέροχες εικό-
νες ειδικά λίγο προτού δύσει ο ήλιος και η 
πόλη ανάψει τα φώτα της!

Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων
Ένας πραγματικός πνεύμονας πρασίνου στην 
πόλη των Σερρών, μόλις 2 χλμ. από το πολύ-
βουο κέντρο, μας μεταφέρει σε ένα μαγευ-
τικό τοπίο μέσα στη φύση, με αιωνόβια πλα-
τάνια, καταρράκτες, ρυάκια, λίμνες, ποδη-
λατόδρομους, κιόσκια και ατελείωτα δρο-
μάκια, όπου μπορεί να απολαύσει κανείς τον 

περίπατό του.

Ακρόπολη Σερρών
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, σε χρυσόβουλα 
αυτοκρατόρων, αναφέρεται ως «Κάστρο». 
Είναι σημαντικός πύργος που υψώνεται στο 
δυτικό άκρο ενός πευκόφυτου λόφου στις 
Σέρρες. Χρονολογείται από τον 5o και 6o 
π.Χ. αιώνα και ήταν αρχαίο οχυρωματικό 
φρούριο που υπεράσπιζε την αρχαία πόλη. 
Η ίδρυση της Ακρόπολης ανάγεται στον 
9ο μ.χ αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας Νικη-
φόρος Φωκάς κατασκεύασε οχυρωματικά 
έργα στην πόλη των Σερρών. Στον λόφο του 
Κουλά σήμερα σώζεται ο «Πύργος του Oρέ-
στη», γνωστός και ως ο «Πύργος του Βασι-
λέως».

Μπεζεστένι – Αρχαιολογικό Μου-
σείο
To Μπεζεστένι, στην Πλατεία Ελευθερίας 
ξεκινάει την ιστορία του από την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας, όταν η πόλη των Σερ-
ρών εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σπου-
δαία εμπορικά κέντρα και η αγορά της απο-
τελούσε πόλο έλξης εμπόρων διάφορων 
εθνικοτήτων, οι οποίοι διακινούσαν εκεί τα 
αγαθά τους, με κυρίαρχο, το βαμβάκι. Από 
το 1970 στεγάζεται εδώ το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Θα εκπλαγείτε από τη συλλογή 
του, την οποία απαρτίζουν όλα τα αρχαιο-
λογικά ευρήματα του Νομού Σερρών, εκτός 
από εκείνα της Αμφίπολης, που στεγάζονται 
στο ομώνυμο μουσείο. 

Ζιντζιρλί Τζαμί
Χρονολογημένο περί τον 15ο αιώνα, στην 
Πλατεία Εμπορίου, αποτελεί σημείο ανα-
φοράς στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το 
Ζιντζιρλί Τζαμί είναι ένα έργο εξαιρετικής 
αισθητικής της ονομαστής σχολής του Οθω-
μανού αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Είναι γνω-
στό και ως «Τζαμί των Αλύσεων». Χαρακτη-
ριστικά σημεία του, ο μολυβένιος τρούλος 
και το μινμπάρ (άμβωνας), το οποίο θεω-
ρείται ένα από τα καλύτερα σωζόμενα του 
είδους σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσά-
νων
Η πλούσια ιστορία και ο τρόπος ζωής των 
Σαρακατσάνων ξεδιπλώνονται μέσα από τα 
αντικείμενα που εκτίθενται στο Λαογρα-
φικό Μουσείο. Εγκαινιάστηκε το 1979, στον 
πρώτο όροφο ενός παλαιού κτηρίου, αλλά 
εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε σταδιακά στο 
νέο οίκημά του έπειτα από 25 χρόνια επί-
μονων και συντονισμένων προσπαθειών, 
που τελικά του απέδωσαν τιμητικές διακρί-
σεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε το 1987 με 
το Ευρωπαϊκό Βραβείο του Μουσείου της 
Χρονιάς (Prix du Musée de l’Année), που το 
συμπεριέλαβε ανάμεσα στα καλύτερα μου-
σεία της Ευρώπης.

Άγιος Ιωάννης, Σέρρες
Όχι μακριά, μόλις 5’ οδικώς (2,5 χλμ.) από 
το κέντρο της πόλης, μια όαση βγαλμένη… 
από τον παράδεισο, πνιγμένη στην οργι-
ώδη βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά, σας 
περιμένει στον Άγιο Ιωάννη! Πριν φτάσετε 
βέβαια, το πρώτο που θα ελκύσει τη ματιά 
σας θα είναι το γραφικό Μονύδριο (εκκλη-
σάκι) του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη, 
όπου κάθε Πέμπτη μάλιστα τελείται και λει-
τουργία. Η ονομασία του οφείλεται στην 
πηγή κρύου νερού που υπήρχε άλλοτε εκεί 
κοντά.

Αρχαία Αμφίπολη
Μπορεί να πήρε μεγάλη δημοσιότητα τα 
τελευταία χρόνια, εξαιτίας των σημαντικών 
ανακαλύψεων που έφερε στο φως η αρχαι-
ολογική σκαπάνη, ωστόσο η Αρχαία Αμφί-
πολη αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό αξι-
οθέατο του Νομού Σερρών (64 χλμ. από την 
πόλη). Ιδρύθηκε το 437 π.Χ. από τους Αθη-
ναίους και ήκμασε κατά την Αρχαιότητα, ενώ 
το 422 π.Χ. αποσκίρτησε από την Αθήνα και 
το 357 π.Χ. κατακτήθηκε από τον βασιλιά 
των Μακεδόνων, Φίλιππο Β’.
Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1956 από 
την Ελληνική Εφορεία Αρχαιοτήτων και 
αποκάλυψαν πολλά και αξιοθαύμαστα 
ευρήματα, με πιο χαρακτηριστικό από αυτά 

το λιοντάρι της Αμφίπολης, ένα από τα πιο 
σημαντικά μνημεία του 4ου αιώνα που δια-
σώθηκαν, το μοναδικό το οποίο αναστηλώ-
θηκε και βρίσκεται σήμερα δίπλα στην παλιά 
γέφυρα του Στρυμόνα, στην επαρχιακή οδό 
Αμφίπολης – Σερραϊκής Ακτής.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Το μεγαλοπρεπές Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου 
Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών (50 
χλμ. από την πόλη) χτίστηκε το 1981 και 
είναι ένα από τα πιο πολυάριθμα της Ελλά-
δας, με 45 μοναχές. Γιορτάζει στις 29 Αυγού-
στου. Έχει πανοραμική θέα στη λίμνη Κερ-
κίνη, ενώ το πράσινο του όρους Μπέλες 
το κατακλύζει… Πρόκειται για μια μικρο-
γραφία κοινωνίας που πίσω από τα τείχη, 
ένα τοπίο, γραφικό και όμορφο. Χτίστηκε 
εξ ολοκλήρου από παραδοσιακά δομικά 
υλικά, ενώ η Αγία Τράπεζα είναι αγιογρα-
φημένη από τις ίδιες τις μοναχές.
Ο ναός (500 τ.μ) είναι ακριβές αντίγραφο 
του παλαιού Καθολικού της Ι. Μ. Ξενοφώ-
ντος (10ου αι.). Η ηρεμία του τοπίου, οι εικό-
νες, η εγκάρδια φιλοξενία και η ενέργειά του 
κάνουν τον χρόνο να μοιάζει πως σταματά. 
Μεταξύ άλλων, θα δείτε το παλιό ελαιοτρι-
βείο, με πολλά από τα αντικείμενα να είναι 
πλέον μουσειακά εκθέματα. 

Οχυρό Ρούπελ
Σε απόσταση 42 χλμ. από τις Σέρρες, το 
Οχυρό Ρούπελ αποτελεί κομβικό κομμάτι 
της ελληνικής Ιστορίας και ένα σημαντικό 
μνημείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο γνωστά οχυρά, στη συνοριακή γραμμ 
ή της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, το οποίο 
δημιουργήθηκε μεταξύ 1913 και 1914, 
ύστερα από εντολή του Μεταξά, με σκοπό 
να εμποδίσει τη διέλευση εχθρικών στρα-
τευμάτων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ενώ έπαιξε και σημαντικό ρόλο και κατά τον 
Β’ Παγκόσμιο. Στο κτήριο «Ήχος και Φως» 
θα παρακολουθήσετε, μέσα από ένα οπτικο-
ακουστικό σύστημα, παρουσίαση της μάχης 
των οχυρών. Περιηγηθείτε επίσης στους 
χώρους του Στρατιωτικού Μουσείου.

Σέρρες: Απόδραση με “χίλια πρόσωπα”
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Με τίτλο η «Αίγινα των 
Γάλλων», δύο εκθέσεις από 
τις 13 έως τις 28 Αυγούστου 
και συναυλία της Ευρυδίκης 
με γαλλικά τραγούδια, το 13ο 
Aegina Fistiki Fest τιμά φέτος 
τη γαλλική κοινότητα του 
νησιού.

Έ
να μεγάλο αφιέρωμα στην 
πολυάριθμη γαλλική κοινό-
τητα της Αίγινας έχει προ-
γραμματίσει φέτος το 13ο 

Aegina Fistiki Fest με μια σειρά εκ-
δηλώσεων σε συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Αττικής και υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, που φέρνουν το νη-
σί του Αργοσαρωνικού πολύ κοντά 
στη φιλική χώρα.
Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο η 
Γιορτή Φιστικιού εντάσσει στο πρό-
γραμμά της σημαντικά εικαστικά 
γεγονότα και καθώς η κοινωνία της 
Αίγινας έχει αγκαλιάσει τους Γάλ-
λους φίλους που έχουν εγκαταστα-
θεί μόνιμα στο νησί, το 13ο Aegina 
Fistiki Fest διοργανώνει στον ιστο-
ρικό Πύργο του Μαρκέλλου έκθεση 
με τίτλο «Η Αίγινα των Γάλλων».
Εννέα Γάλλοι καλλιτέχνες, ζωγρά-
φοι, σκιτσογράφοι, φωτογράφοι, 
γλύπτες, θα παρουσιάσουν τη δική 
τους εκδοχή της Αίγινας, του νησιού 
στο οποίο επέλεξαν να ζουν ή να 

επιστρέφουν. Με τρυφερότητα και 
χιούμορ μαθαίνουν να αγαπούν από 
την αρχή αυτό που στους ντόπιους 
έχει γίνει αδιάφορο ή τετριμμένο και 
τους δίνουν τη δυνατότητα να δουν 
τον τόπο τους με άλλα μάτια.
Συμμετέχουν οι: Pascaline Bossu, 
Michel Constant, Henri-Paul 
Coulon, Laurent Fabre, Jean-Noël 
Fouassier, Cyrille Jacquin, Benoît 
Paré, Catherine Suen, Jean Jacques 
Tesson
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγμα-
τοποιηθούν το Σάββατο 13 Αυγού-
στου, ώρα 21:00, ενώ στις 22.00, η 

Ευρυδίκη θα δώσει στο προαύλιο 
του Πύργου του Μάρκελλου συναυ-
λία με γαλλικά τραγούδια, με τίτλο 
«La bohème». Ένα μουσικό ταξίδι 
στις γειτονιές του Παρισιού με τρα-
γούδια που όλοι αγαπήσαμε και 
όλοι τραγουδήσαμε, με μελωδίες 
που μας θυμίζουν μιαν άλλη εποχή.
Αυτή η πρώτη ιδέα οδήγησε στη 
δεύτερη και ιδιαίτερα σημαντική 
έκθεση, την «Η Ηχώ του Μύθου», 
που συνδιοργανώνεται με τη Βιβλι-
οθήκη - Μουσείο Στρατή Ελευθε-
ριάδη- Tériade, σε επιμέλεια Ίριδας 
Κρητικού και Κωνσταντίνου Μανια-

τόπουλου.
Για πρώτη φορά εκτίθενται έξω από 
την έδρα του Μουσείου στη Μυτι-
λήνη, οι θησαυροί χαρακτικής που 
στολίζουν τα «Μεγάλα Βιβλία» που 
δημιούργησε ο δαιμόνιος Τεριάντ, 
για τον εκδοτικό του οίκο στο 
Παρίσι, προσκαλώντας όλα τα ιερά 
τέρατα του 20ου αιώνα να εικονο-
γραφήσουν συγκεκριμένα κείμενα. 
Χαρακτικά των Πικάσο, Ματίς, 
Μιρό, Σαγκάλ, Τζιακομέτι κ.α. θα 
εκτεθούν στο Ιστορικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο της πόλης της Αίγι-
νας.

Τ
ο πλεονέκτημα που δημιουργεί για το 
Λασίθι το πολιτιστικό απόθεμά του α-
ξιοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, υπηρετώντας τον σχεδι-

ασμό του για έργα πολιτισμού που προσδί-
δουν στον τόπο προστιθέμενη αξία και ανα-
πτυξιακή δυναμική.
Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, 
η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα 
Μενδώνη, με σειρά αυτοψιών και συσκέψεων 
που πραγματοποίησε στο Λασίθι, εξέτασε 
αφενός την πορεία των ενταγμένων έργων 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, στο 
ΠΕΠ Κρήτης ΕΣΠΑ 2014-2021 -συνολικού 
προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ, αφετέρου 
τον προγραμματισμό των έργων, τα οποία έχει 
δρομολογήσει το ΥΠΠΟΑ μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης, καθώς και τα νέα έργα που προ-
γραμματίζονται να ενταχθούν στις χρηματο-
δοτήσεις της επόμενης προγραμματικής περι-
όδου 2021-2027.
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι στον 
Δήμο Οροπεδίου, το ΥΠΠΟΑ, με πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει δρομολογήσει 
το έργο της προστασίας και ανάδειξης του 
Δικταίου Άνδρου, σε συνδυασμό με το έργο 
της εγκατάστασης αναβατορίου για τη βελ-
τίωση της προσβασιμότητας του Σπηλαίου 
και από τα εμποδιζόμενα άτομα, συνολικού 

προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ. Όπως 
δήλωσε η κ. Μενδώνη, «το ΥΠΠΟΑ έχει δρο-
μολογήσει μια ολιστική προσέγγιση για την 
ανάδειξη του μνημείου και του περιβάλλο-
ντος χώρου του, η οποία συνδυάζεται και με 
τον σχεδιασμό του Δήμου Οροπεδίου για την 
αναβάθμιση της πλατείας Ευρώπης -σημείου 
εκκίνησης του λιθόστρωτου μονοπατιού 
και του σχεδιαζόμενου αναβατορίου για την 
προσέγγιση του Δικταίου- καθώς και με την 
αποκατάσταση του κτηρίου του παλαιού 
Ξενία, το οποίο θα μπορούσε να λειτουρ-
γήσει ως κέντρο ψηφιακής ενημέρωσης και 
επαυξημένης πραγματικότητας για το Σπή-

λαιο. Η συνεργασία του υπουργείου με τον 
περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, 
και τον δήμαρχο Οροπεδίου, Γιάννη Στεφα-
νάκη, είναι συνεχής, σταθερή και εποικοδο-
μητική».
Στον Δήμο Αγίου Νικολάου βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτή-
των Λασιθίου, η επανέκθεση του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου. Το έργο, προϋπολογισμού 
3.000.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΠΕΠ Κρήτης 
2014-2020, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλή-
ρωσής του, έπειτα από καθυστερήσεις που 
οφείλονται, κυρίως, στον μειωμένο προϋπο-
λογισμό ένταξης του έργου το 2018. 

Οι Σειρήνες μας 
καλούν στην Ύδρα

Με μεγάλη επιτυχία και υψηλή 
επισκεψιμότητα πραγματοποι-
είται στην Ύδρα η έκθεση που 
παρουσιάζει ο οργανισμός 
HYam (Hydra for Artis of the 
Mediterranean - Ύδρα για τους 
καλλιτέχνες της Μεσογείου), ο 
οποίος συνεχίζει δυναμικά την 
υποστήριξη του σε μια ανα-
δυόμενη καλλιτεχνική σκηνή. 
Φέτος τον λόγο έχουν οι Σει-
ρήνες μέσα από την επετει-
ακή έκθεση που έχει τίτλο Les 
Sirènes étaient des femmes 
oiseaux (Οι Σειρήνες ήταν 
γυναίκες πουλιά), με την οποία 
ο HYam γιορτάζει την πέμπτη 
έκδοσή του. 
Με την έκθεση αυτή για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά, ο οργανι-
σμός HYam θέτει τις γυναίκες 
στο επίκεντρο της προσοχής, 
προσκαλώντας δύο νέες καλ-
λιτέχνιδες, μια Κύπρια και μια 
Γαλλίδα,  να εκθέσουν αυτό το 
καλοκαίρι στο νησί της Ύδρας 
σε ένα από τα εμβληματικά 
κτίρια του νησιού. Πρόκει-
ται για την Γαλλίδα καλλιτέχνη 
βίντεο Anne-Charlotte Finel, 
και την Κύπρια γλύπτρια Λητώ 
Κάττου. Η έκθεση Les Sirènes 
étaient des femmes oiseaux, με 
θέμα την υβριδικότητα σε έναν 
21ο αιώνα σε πλήρη μετάλ-
λαξη, φιλοξενείται στην Οικία 
Τομπάζη, παράρτημα της Ανώ-
τατης Σχολής Καλών Τεχνών της 
Αθήνας στην Ύδρα και διαρκεί 
ως την Κυριακή 14 Αυγούστου 
2022.  
Στην Οδύσσεια, οι Σειρή-
νες ήταν γυναίκες πουλιά με 
αγγελικό πρόσωπο και σώμα 
αετού, επικίνδυνες γόησσες 
που μάγευαν τον Οδυσσέα πριν 
ανταλλάξουν, αργότερα, τα 
φτερά τους με μία ουρά ψαριού 
και με τον κάτω κόσμο. Αυτά τα 
υβριδικά πλάσματα, μάρτυρες 
της αιώνιας ασάφειας, πλημμύ-
ριζαν πάντα τις λαϊκές μυθολο-
γίες που προσανατολίζονταν 
προς την αμαρτία και την αρετή. 
Σήμερα, η υβριδοποίηση επι-
βάλλεται πιο ρεαλιστικά και με 
μεγαλύτερη ευρύτητα: με την 
παράλληλη αλληλοδιείσδυση 
των κόσμων τόσο στον προσω-
πικό όσο και στον κοινωνικό 
μας χώρο, δεν συλλογιζόμαστε 
πια με τα διαζευκτικά «ή» αλλά 
με τα «και».

Αίγινα: Μεγάλο εικαστικό αφιέρωμα στη γαλλική κοινότητα 
του νησιού 

Λασίθι - Σημαντικά αναπτυξιακά έργα Πολιτισμού 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Σ
ε ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στα πέ-
ναλτι (2-2 κανονική διάρκεια και παράταση) ο 
Ολυμπιακός επικράτησε με 4-3 της Σλόβαν στην 
Μπρατισλάβα με ήρωες Βατσλίκ και Βαλμπουε-

νά και προκρίθηκε στα playoffs του Europa League όπου 
θα βρει μπροστά του τον Απόλλωνα Λεμεσού.
Η Σλόβαν ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη με δύο σουτ 
εκτός περιοχής, με τον Κανκάβα (9’) και τον Ζμχραλ (14’) 
να μην καταφέρνουν να νικήσουν όμως τον Βατσλίκ, 
με το πρώτο 20λεπτο να κλείνει με τους γηπεδούχους 
να πατούν καλύτερα στο γήπεδο και να πλησιάζουν με 
πολύ μεγαλύτερη ευκολία στην αντίπαλη περιοχή.
Στο 23ο λεπτό έγινε κλέψιμο της μπάλας χάρη σε πίεση 
που άσκησαν οι Αραμπί και Ραντζέλοβιτς και 
αυτή έφτασε στον Άβιλα (έκανε πολλές προ-
ωθήσεις στο πρώτο μέρος) που έβγαλε 
συστημένη σέντρα για τον Μασούρα, 
αλλά ο τελευταίος δεν μπόρεσε να πάρει 
την κεφαλιά απο πλεονεκτική θέση.
Δύο λεπτά αργότερα χάθηκε ακόμα 
μεγαλύτερη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό 
(η πιο κλασική στο πρώτο μέρος), με τον 
Κούντε να βγάζει φανταστική μπαλιά στην 
πλάτη της άμυνας της Σλόβαν με σκαφτό πλάσε 
και τον Αραμπί να κάνει την προβολή, που υποχρέωσε 
τον κίπερ Τσόβαν σε σωτήρια απόκρουση με το δεξί 
του πόδι.
Η έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε τους δύο προ-
πονητές να μην κάνουν κάποια αλλαγή, με την Σλόβαν 
να έχει την πρώτη ευκαιρία στο 52’ με την κεφαλιά του 
Γκριν που έφυγε άουτ και τον Ολυμπιακό να απαντάει με 
αποστομωτικό τρόπο, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα 
στη δικη του πρώτη ευκαιρία μετά την επιστροφή των 
ομάδων από τα αποδυτήρια.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζινκερνάγκελ, με τον 
Δανό να δέχεται πάσα από τον Μασούρα και να «οπλί-
ζει», πιάνοντας ένα θαυμάσιο δεξί διαγώνιο σουτ εκτός 
περιοχής και στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία 
του Τσόβαν που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να 
αποτρέψει το μοιραίο για την ομάδα του (0-1).
Οι ερυθρόλευκοι θέλησαν στα τελευταία λεπτά να ροκα-
νίσουν το χρόνο και να κλείσουν όλους τους διαδρό-
μους προς τα καρέ τους όμως δεν τα κατάφεραν, με τους 
γηπεδούχους να ασκούν ασφυκτική πίεση και με συνε-
χείς σέντρες να δημιουργούν διαρκώς επικίνδυνες στιγ-

μές, φλερτάροντας αδιάλλειπτα με την ισοφάριση.
Αυτή την απέτρεψαν με 2-3 ηρωικά τάκλιν οι ερυθρό-
λευκοι όμως στο τέταρτο (από τα εννέα συνολικά που 
δόθηκαν) λεπτό των καθυστερήσεων - και ένα λεπτό 
μετά από μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 με το σουτ του 
Μασούρα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι- το ερυ-
θρόλευκο οχηρό κατέρρευσε, μέσα από στημένη φάση.
Ένα έξυπνα εκτελεσμένο κόρνερ βρήκε όλους τους παί-
κτες του Ολυμπιακού μέσα και γύρω από τη μικρή περι-
οχή, με τον Άγκμπο να βρίσκει χώρο και να κάνει εντε-
λώς αμαρκάριστος διαγώνιο σουτ και τον Σάπονιτς να 
πετάγεται στην πορεία της μπάλας για να γράψει με προ-
βολή το 1-1.

Η έναρξη της παράτασης βρήκε τους πρωταθλη-
τές Ελλάδας να χάνουν τον Τικίνιο (τραυμα-

τίας) και τη θέση του να παίρνει ο Κανέ, με 
τους Μασούρα και Αγκιμπού Καμαρά να 
φορτώνονται αναπόφευκτα το περισσό-
τερο επιθετικό βάρος της ομάδας τους 
και στο 100’ να την λυτρώνουν.
Ο Εμβιλά έκανε το γέμισμα στην περιοχή 

της Σλόβαν και ο Μασούρας πήρε πανέξυ-
πνα την κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιο-

χής, με τον Αγκιμπού Καμαρά να ακολουθεί ως 
τρέιλερ και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα (1-2) .
Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες πήγαν στο δεύτερο 
μέρος της παράτασης, όπου εκεί ο Ολυμπιακός προ-
δόθηκε ξανά από την άμυνά του και δέχτηκε ένα ακόμα 
«φθηνό» γκολ. Μέσα από στατική φάση και αυτό, με 
τους γηπεδούχους να εκτελούν φάουλ και να παίζουν... 
βόλει μπροστά από τον Βατσλίκ, για να πάρουν τρεις 
κεφαλιές και τον Γκριν να γράφει το 2-2 από κοντά στο 
108’.
Η συνέχεια δεν είχε κάποια μεγάλη φάση (πιο επικίνδυ-
νοι στην κόντρα οι γηπεδούχοι), με τις δύο ομάδες να 
οδηγούνται στα πέναλτι.
Εκεί, ο Τόμας Βατσλίκ φόρεσε το μανδύα του σούπερ-ή-
ρωα αφού απέκρουσε το πέμπτο και τελευταίο πέναλτι 
της Σλόβαν διά ποδός Τσακβετάτζε (προηγουμένως η 
κάθε ομάδα είχε χάσει από ένα πέναλτι, με τους Κού-
ντε και Κούτσκα), για να δώσει... ασίστ στον Ματιέ Βαλ-
μπουενά που ευστόχησε στο τελευταίο ερυθρόλευκο 
χτύπημα και έβαλε τη σφραγίδα του στην πρόκριση 
των πρωταθλητών Ελλάδας στα playoffs του Europa 
League.

Ο Βάτσλικ έπιασε το τελευταίο πέναλτι της Σλόβαν, ο Βαλμπουενά έβαλε το τελευταίο 
του Ολυμπιακού και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» που πήγαν να... βγάλουν τα μάτια τους στην 
Μπρατισλάβα, έσωσαν την παρτίδα

Γλίτωσε τον εφιάλτη και Γλίτωσε τον εφιάλτη και 
πάει ομίλους!πάει ομίλους!

Αρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-1
Το έζησε, αλλά δεν του 
έφτασε!

Ο Άρης αποχαιρέτησε το Conference League καθώς δεν κατάφερε 
να βρει ουσία στην τεράστια προσπάθεια που έκανε απέναντι στη 
Μακάμπι στο κατάμεστο «Κλ. Βικελίδης» αφού η νίκη με 2-1 δεν 
ήταν αρκετή για να καλύψει την ήττα (2-0) του πρώτου αγώνα.
Η άκρως επιθετική λογική του Άρη ουσιαστικά οδήγησε σε παι-

χνίδι τρομερά υψηλής έντασης παρά την ξεκάθαρη πρόθεση της Μακά-
μπι να παίξει με τον χρόνο και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της εκεί 
που ήταν απαραίτητο. Οι «κίτρινοι» κατευθύνθηκαν περισσότερο από 
την ενέργεια που άντλησαν από την κερκίδα και βασίστηκαν λιγότερο 
στην ηρεμία και στην παγωμένη σκέψη. Για παράδειγμα, στο πρώτο 
20πτο (τους) έλειψε η σωστή κυκλοφορία μπάλας, μέτρησαν αρκετές 
ημιτελείς προσπάθειες και περιορίστηκαν σ’ ένα σουτ του Ντουκουρέ.
Ο αγωνιστικός χώρος έγινε… κατηφορικός στο διάστημα από το 22’ 
μέχρι το 32’. Σε δύο περιπτώσεις (24’, 32’) ο Άντρε Γκρέι δεν βρήκε 
μπάλα σε γυρίσματα των Μαντσίνι, Ιτούρμπε ενώ ο πιο δραστήριος παί-
κτης του Άρη στην επίθεση, ο Λούις Πάλμα, είδε την μπάλα να χτυπάει 
στο οριζόντιο δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ (25’). Καθώς οι γηπε-
δούχοι είχαν ρυθμό ασκώντας παράλληλα τρομερή πίεση στη Μακά-
μπι, η τελευταία πήγε στην τακτική των καθυστερήσεων κι έτσι κατά-
φερε να τον ανακόψει. Ο Άρης δεν ήταν τόσο δημιουργικός στο τελευ-
ταίο 15πτο αλλά επιπόλαιος κι αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Μακάμπι 
να «αποδράσει» από την περιοχή της σε μια προσπάθεια «χτισίματος» 
των δικών της στιγμών, πατώντας πάνω στη δημιουργική ικανότητα των 
Κανικόφσκι, Κούβας αλλά δεν έφτασε σε επίπεδο τελικής προσπάθειας.
Το πρώτο ημίχρονο έδειξε το λάθος στο Τελ Αβίβ
Στο τέλος του πρώτου μέρους ο Άρης δεν βρήκε αυτό που απελπισμένα 
έψαξε, το γκολ το οποίο θα έβαζε τις βάσεις για μια ανατροπή. Ξεκάθαρα 
όμως έδειξε πόσο μεγάλο ήταν το λάθος που έκανε στο πρώτο παιχνίδι 
καθώς είχε κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι και η Μακάμπι σε καμία περί-
πτωση δεν ήταν η ομάδα του πρώτου αγώνα. Ο Άρης δεν βρήκε γκολ 
παρότι ρίσκαρε αρκετά αλλά τούτη τη φορά η μεσαία γραμμή του είχε 
καλύτερη λειτουργία και οι δύο στόπερ πιο έγκαιρες παρεμβάσεις «πνί-
γοντας» τον Γιοβάνοβιτς. Το ίδιο συνέβη όμως και με τον Άντρε Γκρέι…
Ο Γκρέι έβαλε «φωτιά» στο «Κλ. Βικελίδης»
Οι δύο προπονητές απέφυγαν τις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου 
μέρους και στο 54’ σημειώθηκε η φάση που άλλαξε τα πάντα στο παι-
χνίδι. Ο Λούις Πάλμα ανατράπηκε από τον Γκλάζερ εντός της περιοχής. Ο 
Σκοτσέζος Μπίτον δεν είδε την παράβαση και χρειάστηκε η παρέμβαση 
του επόπτη για να καταλογίσει το πέναλτι αποβάλλοντας με απευθείας 
κόκκινη τον Γκλάζερ. Ο Άντρε Γκρέι δεν έχασε την ευκαιρία, πέτυχε το 5ο 
γκολ του με τη φανέλα του Άρη (1-0, 60’).
Ο Άρης έδειξε ότι είχε το πάνω χέρι για να φτάσουμε στο 75ο λεπτό, το 
ανεπίτρεπτο λάθος του Γιάκουμπ Μπράμπετς (έστειλε την μπάλα πάνω 
στον Κανικόφσκι), ο τελευταίος έδωσε στον Ζαχαβι ο οποίος εκτέλεσε 
τον Κουέστα ισοφαρίζοντας (1-1) δίνοντας οξυγόνο στις άδειες μπουκά-
λες της Μακάμπι.
Στο 78’ ο Άντρε Γκρέι είχε σπουδαία ευκαιρία για να βάλει και πάλι 
τον Άρη σε μονοπάτι πρόκρισης αλλά στην τρομερή κάθετη πάσα του 
Μάνου Γκαρθία δεν πλάσε τον Πέρετς. Εξιλεώθηκε δύο λεπτά αργότερα 
με το τρομερό τακουνάκι-ασίστ στον Ντουκουρέ ο οποίος μόλις που 
άγγιξε την μπάλα κι αυτή κατέληξε (βασανιστικά για τη Μακάμπι) στα 
δίχτυα για το 2-1 (81’).
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 Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την 
Σαχτάρ Ντόνετσκ προβλέπει τον 
δανεισμό του Λούκας Τέιλορ, ενώ 
το τελικό deal των δύο ομάδων 
προβλέπει και «οψιόν» αγοράς 
ύψους 350.000 ευρώ.

Ο 
Λούκας Τέιλορ αποχωρεί από 
τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στο 
ουκρανικό πρωτάθλημα ως πο-
δοσφαιριστής, πλέον, της Σαχτάρ 

Ντόνετσκ.
Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες οριστι-
κοποιήθηκε την Πέμπτη (11/6) και 27χρο-
νος Βραζιλιάνος ακραίος ποδοσφαιριστής 
θα παραχωρηθεί από τον «Δικέφαλο» στην 
ουκρανική ομάδα με τη μορφή ετήσιου 
δανεισμού, ενώ στην συμφωνία προβλέ-
πεται και «οψιόν» αγοράς 350.000 ευρώ.

Ο Ερικ Λάρσον εκλεκτός του ΟΦΗ 
για το δεξί άκρο της άμυνας
Ο 31χρονος Σουηδός μπακ, δις πρωταθλη-
τής Σουηδίας με τη Μάλμε, θα έρθει στο 
Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ.
Ο Ερικ Λάρσον είναι ο «εκλεκτός» του ΟΦΗ 
για το δεξί άκρο της άμυνάς του όπως μετα-
δίδουν τις τελευταίες ώρες τα ΜΜΕ της Σου-
ηδίας και φαίνεται πως είναι ένα τελειωμένο 
deal. Πρόκειται για τον 31χρονο ακραίο οπι-
σθοφύλακα της Μάλμε ο οποίος σύμφωνα 
με την «aftonbladet» που έφερε στο προ-
σκήνιο το θέμα έχει συμφωνήσει σε όλα με 
τους Κρητικούς και τις επόμενες ημέρες θα 
έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του.
Ο διεθνής μπακ μετρά 151 ματς με το νυν 
club του από το 2018 που πήγε εκεί και μάλι-
στα σε αυτό το διάστημα κατέκτησε δύο 
πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, ενώ ξεκί-
νησε από την Γκέλφε και συνέχισε στη Σού-
ντσβαλ.
Με 40 συμμετοχές και στα Κύπελλα Ευρώ-
πης (2 γκολ/2 ασίστ) προβάλει ως μία πολύ 
καλή κίνηση, ενώ αυτή την ώρα δεν έχει 
ξεκινήσει στο παιχνίδι της Μάλμε με την 
Ντουντελάνζ για το Europa League αλλά 
είναι στον πάγκο, προφανώς γιατί έχει 
«κλείσει» ώστε να γίνει κάτοικος «Γεντί 
Κουλέ».

Λαμία: Έκλεισε την άμυνα με την 
απόκτηση του Μπενίτες
Η Λαμία εξέταζε σοβαρά την περίπτωση του 

31χρονου Αργεντινού κεντρικού αμυντικού, 
Όλιβερ Μπενίτες, ο οποίος μάλιστα είχε μεί-
νει εκτός αποστολής της Πατρονάτο από την 
αναμέτρηση με τη Χιμνάσια.
Όλα έδειχναν ότι ο Μπενίτες θα υπέγραφε 
στη Λαμία, κάτι που συνέβη με την ομάδα 
της Φθιώτιδας να ανακοινώνει την από-
κτησή του. Έτσι η Λαμία έκλεισε την τετράδα 
των στόπερ της για τη νέα σεζόν καθώς 
νωρίτερα είχε ανακοινώσει και την από-
κτηση του Γιώργου Κορνέζου από την ΑΕΚ, 
διαθέτοντας επίσης στο ρόστερ και τους 
Τζανετόπουλο και Αντέτζο.
Η ανακοίνωση της Λαμίας:
Η ΠΑΕ Λαμία είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας 
της με τον 31χρονο (07.06.1991) Αργεντινό 
στόπερ, Oliver Benitez Paz.
Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε 
από τη Χιμνάσια, ενώ μεταξύ άλλων έπαιξε 
στο παρελθόν σε Τίγκρε και Σαν Μαρτίν.

«Στη λίστα της ΑΕΚ ο Αλγερινός 
φορ Μπιλέλ Ομρανί»
Η ΑΕΚ εκτός από στόπερ και εξτρέμ βρίσκε-
ται στην αναζήτηση και ενός φορ και δημο-
σίευμα από τη Ρουμανία αναφέρει πως την 
Ένωση απασχολεί ο Μπιλέλ Ομρανί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ProSport, ο 
30χρονος Αλγερινός επιθετικός που έμεινε 
ελεύθερος από την Κλουζ βρίσκεται στη 
λίστα της ΑΕΚ, ωστόσο πρόβλημα υπάρχει 
με τις υψηλές απαιτήσεις του καθώς όπως 
σημειώνουν οι Ρουμάνοι ο παίκτης ζητάει 
το ποσό του 1 εκατ. ευρώ ως πριμ υπογρα-
φής. Το ρουμανικό δημοσίευμα μάλιστα 
υποστηρίζει πως η Ένωση παρακολουθεί 
εδώ και καιρό τις επιδόσεις του στο πρωτά-
θλημα της χώρας.
Πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η περί-
πτωση του Ομρανί δεν φαίνεται πως απα-
σχολεί την ΑΕΚ, η οποία έχει εστιάσει σε 
άλλες υποθέσεις για την ενίσχυση της επι-
θετικής της γραμμής.
Ο Ομρανί, ο οποίος είναι μια φορά διεθνής 
με την Εθνική Αλγερίας και έχει και γαλλική 
υπηκοότητα έχοντας αγωνιστεί στις μικρές 
Εθνικές της Γαλλίας, ξεκίνησε την καριέρα 
του από τις ακαδημίες της Μαρσέιγ. Έφτασε 
στην πρώτη ομάδα και από το 2016 ανήκε 
στην Κλουζ, από την οποία αποχώρησε ως 
ελεύθερος το καλοκαίρι. Με τη φανέλα της 
Κλουζ σε 209 εμφανίσεις σημείωσε 47 γκολ 
και είχε 42 ασίστ. 

Ολοκληρώθηκε το deal 
ΠΑΟΚ-Σαχτάρ για τον Τέιλορ

Ο 
Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς ξεκίνησε με τον Μπρι-
νιόλι κάτω από τα δοκάρια. Α-
ριστερός μπακ ο Χουάνκαρ, δε-

ξιός ο Κώτσιρας και ο Μάγκνουσον με τον 
Σένκεφελντ στο κέντρο της άμυνας. Ρού-
μπεν, Τσέριν, Αλεξανδρόπουλος στη με-
σαία γραμμή. Ο Αϊτόρ αριστερός εξτρέμ, 
ο Βαγιαννίδης δεξιός και στη κορυφή του 
4-3-3 o Σπόραρ.
Ο Τρπισόφσκι για την Σλάβια Πράγας επέ-
λεξε τον Μαντούς στην υπεράσπιση της 
εστίας. Ουσού και Καχαράμπα στο κέντρο 
της άμυνας, δεξιός μπακ ο Ντούντερα και 
αριστερός ο Ντόρλει. Τιεχί, Τραορέ και 
Χόλες οι τρεις κεντρικοί μέσοι. Ο Ολαγίνκα 
στο αριστερό ‘’φτερό’’, ο Σκράντζ στο δεξί 
και... φουνταριστός ο Λινγκρ.

Απόλυτος κυρίαρχος, άστοχος 
και ξανά... σφαλτσοσφύριγμα!
Το Τριφύλλι από το πρώτο μέχρι και το 
τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου κυριάρ-
χησε πάνω στο χορτάρι, έκλεισε την Σλά-
βια στα καρέ της, με τους Τσέχους να παί-
ζουν για να διαφυλάξουν το 2-0 και 
όχι για να πετύχουν γκολ πρόκρι-
σης. Ο Παναθηναϊκός παρότι 
βρήκε απέναντί του μια 
ομάδα καλά τακτοποιημένη 
στο μισό γήπεδο, κατά-
φερε να δημιουργήσει τρεις 
μεγάλες, τεράστιες ευκαιρίες 
για γκολ. Σε αυτά τα ματς, όλα 
κρίνονται από τις λεπτομέρειες 
και σε αυτό το κομμάτι οι ‘’πράσι-
νοι’’ δεν τις είχαν μαζί τους. Μόλις στο 2’ 
μετά από κάθετη του Μάγκνουσον, ο Χου-
άνκαρ έβγαλε την... ξυραφιά από αριστερά 
και σε κενό τέρμα ο Σπόραρ έστειλε την 
μπάλα στο δοκάρι με προβολή. Πήγε να 
τελειώσει με την μύτη, όχι με το πλασέ, σε 
μία φάση που έπρεπε να έχει καταλήξει 
στο πλεκτό.
Στο 20’ ο Αϊτόρ με την μπάλα ιδανικά 
στρωμένη στο ύψος του πέναλτι σούταρε 
πάνω στον Μαντούς ενώ στο 31’ μετά από 
υπέροχη ενέργεια του Κώτσιρα, ο Σπόραρ 
στο τετ α τετ νικήθηκε από τον τερματοφύ-
λακα των φιλοξενούμενων. Το σύνολο του 
Γιοβάνοβιτς συνέχισε να πιέζει, να επανα-
κτά άμεσα την κατοχή και παρά τα ρίσκα 
που έπαιρνε, να απειλείται ελάχιστα. Με 
ένα σουτ του Ντούντερα στο 30’.
Βέβαια, όλα θα ήταν διαφορετικά αν στο 

42’ ο Μπανκς έβλεπε το καθαρό πέναλτι 
του Μαντούς πάνω στον Σένκεφελντ, έδει-
χνε την παράβαση και την δεύτερη κίτρινη 
κάρτα στον παίκτη της Σλάβια. Η έλλειψη 
του VAR ήταν καθοριστική και απόψε στη 
Λεωφόρο...
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει, να 
έχει κλείσει τους Τσέχους στα καρέ τους 
και στο 58’ βρήκε το γκολ που τόσο έψα-
χνε. Ο Χουάνκαρ έκανε φανταστική 
σέντρα, ο Σπόραρ στον αέρα με προβολή 
έστειλε την μπάλα στο πλεκτό και η Λεω-
φόρος πήρε... φωτιά!
Από εκείνο το σημείο και έπειτα, όμως, οι 
φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σβήσουν 
το παιχνίδι, εκμεταλλευόμενοι την καλύ-
τερη φυσική τους κατάσταση αλλά και την 
αδυναμία των ‘’πρασίνων’’ να φέρουν στο 
χορτάρι παίκτες που θα του έδιναν το κάτι 
παραπάνω στη μεσαία γραμμή.
Το Τριφύλλι άρχισε να χάνει την κατοχή, η 
Σλάβια ισορρόπησε και είναι ενδεικτικό 
πως από το γκολ του Σπόραρ και μετά, η 
ελληνική ομάδα δεν είχε άλλη ευκαιρία.
Το τραγικό λάθος του Καμπετσή στο 94’ 

έδωσε... ασίστ στον Γιουρέτσκα, 
οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 1-1 

και έβαλαν τέλος στη σεμνή 
τελετή.
MAN OF THE MATCH: Ρού-
μπεν Πέρεθ. Ο Ισπανός αμυ-
ντικός μέσος έκανε σπου-
δαίο παιχνίδι, βοήθησε 

πολύ τόσο στη κυκλοφορία 
της μπάλας όσο και ανασταλ-

τικά και ήταν το... μυαλό του Πανα-
θηναϊκού. Δεν ήταν αρκετός όμως.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον 
για το Τριφύλλι και ο Γιουρέτσκα για την 
Σλάβια. Ο Ισλανδός στόπερ ήταν αλάνθα-
στος και καλός με την μπάλα στα πόδια σε 
έναν ρόλο... playmaker, ενώ ο επιθετικός 
των Τσέχων τελείωσε το ματς στις καθυ-
στερήσεις με ένα προσωπικό γκολ. Σε 
αυτή την κατηγορία θα μπορούσε να είναι 
και ο Σπόραρ για το γκολ που πέτυχε αλλά 
έχασε δύο ευκαιρίες που ο φορ του Πανα-
θηναϊκού πρέπει να τις κάνει γκολ.
Η ΓΚΑΦΑ: Ο Αργύρης Καμπετσής μπήκε 
για να βοηθήσει δημιουργικά τον Παναθη-
ναϊκό και από ένα δικό του λάθος... αποτε-
λείωσε κάθε ελπίδα για ανατροπή.
Στο 94’ απρόσεκτα γύρισε την μπάλα 
προς τον Μπρινιόλι, ο Γιουρέτσκα έκλεψε, 
πέρασε τον Μπρινιόλι και έγραψε το 1-1.

Παναθηναϊκός-Σλάβια Πράγας 1-1

Άγγιξε την ανατροπή, αλλά στο 
τέλος έχασε και τη νίκη 
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Εβγαλε μόνος του τα μάτια του και 
αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς

 Ένα ακόμη μεγάλο άλμα έκανε ο 
Μίλτος Τεντόγλου, αυτή τη φορά στο 
Μονακό, καθώς προσγειώθηκε στα 
8,31μ., αλλά έχασε για πρώτη φορά 
φέτος.

Μ
ε άλμα στα 8,31μ. ο Μίλτος Τε-
ντόγλου ολοκλήρωσε τους α-
γώνες του πριν το Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα.

Ο Γρεβενιώτης πρωταθλητής αγωνίστηκε 
στο Diamond League του Μονακό όπου 
παρά το μεγάλο του άλμα, ηττήθηκε για 
πρώτη φορά φέτος στη σειρά, αλλά εξα-
σφάλισε θέση για τον τελικό του Σεπτέμβρη.
Ο Κουβανός Μασό ήταν αυτός που τον κέρ-
δισε με άλμα στα 8,35μ. στην μοναδική καλή 
του προσπάθεια με τον Τεντόγλου να κάνει 
σπουδαίο αγώνα με όλα τα άλματα από 
8,27μ. ως 8,31μ.!
Εκανε κατά σειρά: άκυρο, 8,27μ., 8,31μ., 
8,30μ., 8,29μ., 8,30μ. Στα 8,31μ. προσγειώ-
θηκε και ο Ντέντι, όμως είχε χειρότερη δεύ-
τερη προσπάθεια και έμεινε τρίτος.

Στεφανίδη: Τρίτη θέση στο Μονα-
κό με 4,66μ.
Η Κατερίνα Στεφανίδη ολοκλήρωσε τους 
αγώνες πριν το Ευρωπαϊκό, με τρίτη θέση 
στο Diamond League στο Μόντε Κάρλο.
Με μία τρίτη θέση σε ισοβαθμία ολοκλή-
ρωσε τους αγώνες της πριν το Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα η Κατερίνα Στεφανίδη.
Η πρωταθλήτρια του επί κοντώ, πέρασε τα 
4,66μ. στο Diamond League του Μονακό, 
αλλά το γεγονός ότι το πέρασε με την 3η 
προσπάθεια την άφησε στην 3η θέση. Ιδια 
επίδοση έκαναν η Κένεντι από την Αυστρα-
λία και η Σάντι Μόρις από τις ΗΠΑ, με την 
πρώτη ωστόσο να κερδίζει τον αγώνα 
καθώς πέρασε το άλμα αυτό με την πρώτη 
προσπάθεια και η Αμερικανίδα με την δεύ-
τερη.
Η Στεφανίδη, που θα πάει να υπερασπιστεί 
τον τίτλο της στο Βερολίνο την άλλη εβδο-
μάδα, άρχισε τον αγώνα με 4,51μ. που το 
πέρασε με την πρώτη και μετά ανέβηκε στα 
4,66μ. Δοκίμασε στα 4,76μ. για τη νίκη, 
αλλά δεν κατάφερε να το περάσει.

 Με τέσσερα από τα έξι πληρώματα 
να προκρίνονται απευθείας στα 
ημιτελικά, η πρώτη ημέρα του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Κωπηλασίας, ανδρών-γυναικών, 
ξεκίνησε για την χώρα μας με τον 
καλύτερο τρόπο.

Π
ρεμιέρα με το δεξί έκαναν τα ελ-
ληνικά πληρώματα στο Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυ-
ναικών που ξεκίνησε σήμερα 

στο Μόναχο με τα τέσσερα από τα έξι να 
περνάνε απευθείας στα ημιτελικά.
Ο Στέφανος Ντούσκος στην πρώτη του 
επίσημη κούρσα μετά τον θρίαμβο του 
Τόκιο πριν από ακριβώς ένα χρόνο πήρε 
την πρώτη θέση στον προκριματικό του 
σκιφ με χρόνο 7:41.36 που ήταν ο καλύ-
τερος με διαφορά από όλους τους συμ-
μετέχοντες και προκρίθηκε 
απευθείας στον ημιτελικό 
του Σαββάτου.
Και  ο Αν τώνης Παπα-
κωνσταν τ ίνου πήρε την 
1η θέση σ το προκριμα-
τικό του σκιφ ελ βαρών με 
χρόνο 7:45.47 που είναι ο 
2ος καλύτερος και πέρασε 
απευθείας στον ημιτελικό 
του Σαββάτου.
Στο προκριματικό του σκιφ των γυναικών 
εξαιρετική εμφάνιση έκανε η Ευαγγελία 
Αναστασιάδου(ΦΩΤΟ) που τερμάτισε 1η 
με 8:43.50 σημειώνοντας τη 2η καλύτερη 
επίδοση από όλες τις συμμετέχουσες και 
προκρίθηκε στον ημιτελικό.
Στα 12 κορυφαία πληρώματα του Ευρω-
παϊκού πρωταθλήματος προκρίθηκε και 
το διπλό των ανδρών. Οι Γιάννης Καλαν-
δαρίδης-Θανάσης Παλαιοπάνος πήραν τη 
2η θέση στη σειρά τους με 6:54.95 και 
προκρίθηκαν στον ημιτελικό.
Η δίκωπος των γυναικών με τις Χριστίνα 
Μπούρμπου-Ευαγγελία Φράγκου που 
πριν λίγες μέρες είχαν στεφθεί Παγκό-
σμιες πρωταθλήτριες στην κατηγορία Κ23 
στο Βαρέζε πήρε την 3η θέση στο προκρι-
ματικό με χρόνο 7:59.26 και θα αγωνι-
στούν αύριο στον επαναληπτικό.
Το ίδιο ισχύει και για τη Ζωή Φίτσιου που 
τερμάτισε 3η στο προκριματικό του σκιφ 

ελ βαρών με χρόνο 8:46.58 και θα έχει 
μια ακόμη ευκαιρία να συνεχίσει αγωνι-
ζόμενη αύριο στον επαναληπτικό.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού 
Στίβου: Στην 4η θέση το ομαδικό 
στο τεχνικό
Μετά την 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτά-
θλημα της Βουδαπέστης, η εθνική ομάδα 
καλλιτεχνικής κολύμβησης κατέλαβε την 
4η θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του ομα-
δικού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 
Ρώμης.
Την 4η θέση στον τελικό του τεχνικού 
προγράμματος στο ομαδικό κατέλαβε η 
εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης 
στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωτα-
θλήματος στη Ρώμη.
Η εθνική ομάδα αποτελούμενη από τις 
Μαρία Αλζιγκούζη – Κομηνέα, Έλενα 
Φραγκάκη, Κρυσταλένια Γιαλαμά, Δανάη 

Καριώρη, Ιφιγένεια Κρομ-
μυδάκη, Σοφία Μαλκογε-
ώργου, Ανδριάνα Μισί-
κεβιτ ς, Μαρία Καραπα-
ναγ ιώτου συγκέν τρωσε 
87,1274 βαθμούς, χάνο-
ντας για ελάχιστη διαφορά 
το χάλκινο μετάλλιο από 
τη Γαλλία, που με τη σειρά 
της βαθμολογήθηκε με 

88,0093β.
Στον αντίστοιχο τελικό στο πρόσφατο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέ-
στης η εθνική ομάδα είχε καταλάβει την 
5η θέση, την υψηλότερη στο αγώνισμα 
στην ιστορία της διοργάνωσης. Πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Ουκρα-
νία (92,5106β), με την Ιταλία να κατακτά 
τη δεύτερη θέση (90,3772β.).
Νωρίτερα η Ευαγγελία Πλατανιώτη προ-
κρίθηκε με την 3η καλύτερη επίδοση στον 
τελικό του ελεύθερου προγράμματος στο 
σόλο, που θα γίνει την Κυριακή (14/8, 
10:30).
Την Παρασκευή (12/8, 16:00) η 28χρονη 
πρωταθλήτρια μετέχει στον απευθείας 
τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο, 
με τη συμμετοχή 21 συνολικά αθλητριών.
Επίσης, στις 10:30 η Πλατανιώτη με την 
Σοφία Μαλκογεώργου θα πάρουν μέρος 
στον προκριματικό του ελεύθερου προ-
γράμματος στο ντουέτο.

Εξαιρετικό ξεκίνημα για τα ελληνικά 
πληρώματα στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα κωπηλασίας
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Με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη 
στον πάγκο θα πορευθεί και τη νέα 
αγωνιστική περίοδο του Αιγάλεω, 
καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη 
συνεργασία τους.

Μ
ε τον Απόστολο Χαραλαμπίδη 
στον πάγκο θα πορευθεί και 
τη νέα αγωνιστική περίοδο 
του Αιγάλεω, καθώς οι δύο 

πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους.
Το Αιγάλεω έμεινε ικανοποιημένο με την 
περσινή παρουσία της ομάδας στην επι-
στροφή στη Super League 2 μετά από 13 
χρόνια και ως φυσικό επακόλουθο προέ-
κυψε η ανανέωση της συνεργασίας με τον 
προπονητή.
Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά:
«Ανανέωση συνεργασίας με Απόστολο 
Χαραλαμπίδη. Η ΠΑΕ Αιγάλεω 1931 ανα-
κοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας 
της με τον προπονητή Απόστολο Χαρα-
λαμπίδη και για την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο.
Ο κ. Χαραλαμπίδης, με το ήθος και την 
εργατικότητά του, συνέβαλε τα μέγιστα 
προκειμένου το City να έχει μία πετυχη-
μένη χρονιά κατά την επιστροφή του στη 
Super League 2 έπειτα από 13 χρόνια.
Η οικογένεια του Αιγάλεω εύχεται καλή 
επιτυχία στον Απόστολο Χαραλαμπίδη 
για την 3η συνεχόμενη χρονιά του στην 
τεχνική ηγεσία του Συλλόγου.»

Επέστρεψε στην Ελλάδα και α-
νακοινώθηκε από τον Απόλλωνα 
Σμύρνης!
Μετά από λίγα χρόνια… ξενιτιάς ο Πανα-
γ ιώτης Μωραΐ της επισ τρέφε ι σ την 
Ελλάδα.
Ο 25χρονος επιθετικός συμφώνησε να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Απόλ-
λωνα Σμύρνης, έχοντας προηγουμένως 
αγωνιστεί σε Βοσνία (Μπάνια Λούκα) και 
Μαυροβούνιο (Μπούντουτσνοστ).
Η ανακοίνωση του Απόλλωνα είναι η εξής:
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την 
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη 
Μωραΐτη. Γεννημένος την 1η Φεβρουα-
ρίου 1997, αγωνίζεται ως σέντερ φορ. 
Προερχόμενος από τα τμήματα υποδο-
μής του Παναιτωλικού έχει αγωνιστεί σε 
Παναχαϊκή, Μπούντουτσνοστ Ποντγκό-
ριτσα και Μπάνια Λούκα. Υπήρξε διεθνής 
με τις Εθνικές ομάδες Κ-21, Κ-19 και Κ-18.

Ρόδος: Έφερε παίκτη με εμπειρία 
από Super League!
Έτοιμη να πραγματοποιήσει μια πολύ 
σημαντική κίνηση για το επίπεδο της Γ’ 
Εθνικής εμφανίζεται η Ρόδος. Τα «ελά-
φια» του Νίκου Κουρμπανά βρίσκονται 
σε πολύ προχωρημένες επαφές με τον 
28χρονο Αλβανό μέσο Κλόντιαν Γκίνο, ο 
οποίος διαθέτει πλούσια καριέρα ακόμη 
και από την Super League 1 (20 συμμε-
τοχές με τον Απόλλωνα Σμύρνης τη σεζόν 
2018-2019), ενώ μέχρι πρότινος αγωνίζο-
νταν στον ιστορικό Πανιώνιο και στο πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Μάλιστα οι πληροφορίες του «xxsports.
org» αναφέρουν πως ο ικανότατος ποδο-
σφαιριστής βρίσκεται ήδη στο νησί και 
από την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει 
προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.
Ο Γκίνο ξεκίνησε την καριέρα του από τις 
ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς, ενώ 
στη συνέχεια βρέθηκε σε Φωστήρα, Άρη 
Θεσσαλονίκης, Παναργειακό, Καλαμάτα, 
Παναχαϊκή, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό, 
Χανιά, Προοδευτική και Πανιώνιο. Επίσης 
παρελθόν από το ρόστερ της ομάδας απο-
τελούν οι Τζούνιορ, Αταΐντε και Καρμπόνε, 
καθώς δεν έπεισαν τον Νίκο Κουρμπανά 
που στοχεύει στην απόκτηση δύο ξένων 
που θα μπορούν να κάνουν την διαφορά 
και να ανεβάσουν επίπεδο τους «πράσι-
νους».

Εργοτέλης: Κορυφώ-
νονται οι επαφές – 
Κρίνεται το μέλλον 
των κ ιτρινόμαυ-
ρων
Μπορεί να μην έχει βγει 
κάτι ουσιαστικό προς τα 
έξω σχετικά με την επό-
μενη ημέρα στον Εργοτέλη 
όμως η στόχευση των ανθρώ-
πων της κρητικής ομάδας και πιο 
συγκεκριμένα του Μανώλη Σεβαστάκη 
που είναι ο άνθρωπος που έχει συνεχό-
μενες επαφές με τον Μάγκετ Σάμι ειναι οι 
“κιτρινόμαυροι” να κατέβουν κανονικά 
στο πρωτάθλημα της Super League 2.
Την δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε 
βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο των 
επαφών με τον ιδιοκτήτη της ομάδας και 
στόχος όλων είναι να βρεθεί η καλύτερη 
λύση σε οικονομικό επίπεδο και παράλ-
ληλα να αρχίσει να κινείται και αγωνιστικα 
η ομάδα η οποία πρέπει να χτιστεί από την 

αρχή τόσο στο κομμάτι του τεχνικού τιμ 
όσο και σε αυτο του ρόστερ.
Σε οτι αφορα το αγωνιστικό κομμάτι αυτο 
που πρεπει να τονιστεί είναι οτι ήδη έχει 
γίνει μια σημαντικη προεργασια πάνω σε 
αυτό το κομμάτι τόσο στο θέμα του νέου 
τεχνικού που θα αναλάβει στη θέση του 
Νίκου Μπαδήμα αλλά και των συνεργατών 
του, ενώ έχουν γίνει και συζητήσεις με 
κάποιους ποδοσφαιριστές για να έρθουν 
στην ομάδα μόλις λυθεί το ιδιοκτησιακό 
και αρχίζει να χτίζεται και η ομάδα για τη 
νέα αγωνιστική περίοδο.
Όπως και να έχει τα περιθώρια πλέον 
έχουν στενέψει αρκετά και οι πληροφο-
ρίες του Prismasport.gr αναφέρουν ότι 
μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας 
αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά 
το διοικητικό και οικονομικό κομμάτι στην 
ομάδα με την στόχευση όλων στον Εργο-
τέλη όπως προαναφέραμε να είναι η συμ-
μετοχή των “κιτρινόμαυρων” στο νέο 
πρωτάθλημα της Super League 2.

Δόξα Δράμας: Ποιότητα και α-
σφάλεια κάτω από τα δοκάρια 
των «μαυραετών»
Η ασφάλεια κάτω από τα δοκάρια είναι 
ένα ζητούμενο πολύ βασικό σε όλες τις 
ομάδες.
Κατά γενική ομολογία, στο τελευταίο 
πρωτάθλημα η Δόξα Δράμας διέθετε τον 
κορυφαίο τερματοφύλακα του ομίλου.
Ο Νίκος Κολιοφούκας έκανε απίστευτες 
εμφανίσεις και κέρδισε την γενική απο-
δοχή. Η παραμονή του στην ομάδα ήταν 
μονόδρομος για τη διοίκηση η οποία 
ήθελε να κρατήσει ένα ποδοσφαιριστή 
που βοήθησε καταλυτικά στην πορεία 
της ομάδας. Έτσι ο «άσσος» έχει ένα πολύ 
δυνατό πλεονέκτημα που ακούει σ το 
όνομα Κολιοφούκας.
Δίπλα του ήρθε να δυναμώσει την τρι-
άδα ένας πολύ ικανός τερματοφύλακας 
από την οικογένεια του οποίου η Δόξα 
έχει πάρει ήδη τα σχετικά διαπιστευτή-
ρια. Είναι ο Χρήστος Καράδαης, αδερφός 

του Τάσου.  Φάνηκαν αμέσως οι 
δυνατότητες του και η διά-

θεση του για διάκριση.  
Μια ακόμη καλή επι-

λογή των ανθρώπων 
της Δόξας για την 
ασφάλεια της δρα-
μινής εστίας.
Τ η ν  τ ρ ι ά δ α 
σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι 

προερχόμενος από 
τα τμήματα ανάπτυ-

ξης της Δόξας, ο νεα-
ρός Άγγελος Μπεζυρτζής. 

Στο νεαρό της ηλικίας του και στις 
δυνατότητες του η διοίκηση και οι προ-
πονητές περιμένουν να δουν ότι θα έχουν 
μια καλή προοπτική για το σήμερα και το 
αύριο στη συγκεκριμένη θέση. Ήδη και 
αυτός έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία 
που μπορούν να του εξασφαλίσουν την 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του πως στη 
δεδομένη στιγμή που θα κληθεί να προ-
στατέψει την εστία της ομάδας θα αντα-
ποκριθεί κατάλληλα και θα τα καταφέρει.
Ίσως ο πιο τυχερός του κομματιού είναι ο 

Κυριάκος Καρύπης που με την αξιοσύνη 
της δουλειάς του καλείται να ξεδιπλώσει 
τις δυνατότητες των τριών τερματοφυλά-
κων της Δόξας και να επιβεβαιώσει τον 
κόσμο της ομάδας ότι όποιος και αν βρί-
σκεται κάτω από τα δοκάρια μπορεί να 
απολαμβάνει την εμπιστοσύνη τους.
Ο ίδιος πιστεύει ότι: «Στη δουλειά μας 
δύο είναι τα πλέον βασικά στοιχεία. Η 
συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και η 
δημιουργία καλού κλίματος. Πιστεύω ότι 
ήδη υπάρχουν και τα δύο. Σε κάθε προ-
πόνηση έχω μπροστά μου τρεις φίλους 
μεταξύ τους, που δουλεύουν μαζί και με 
πολύ αγαστή διάθεση για να κερδίσουν 
το καλύτερο για τους ίδιους και για την 
ομάδα μας».

Επίσημο του Μανουσάκη στον 
Ηρακλή και… επιβεβαίωση!
Η διοίκηση του Ηρακλή ανακοίνωσε την 
απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Γιώρ-
γου Μανουσάκη και επιβεβαίωσε μέχρι 
κεραίας το ρεπορτάζ της mikriliga.com!
Η ανακοίνωση του Ηρακλή:
«Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής ανακοινώνει την 
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιώργου 
Μανουσάκη. Γεννημένος στις 10 Αυγού-
στου 1998 αγωνίζεται ως επιθετικός.
Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Εργοτέλη 
και στην συνέχεια δόθηκε δανεικός στον 
Κρούσωνα (Γ΄ Εθνική). Επέστρεψε στον 
Εργοτέλη όπου έμεινε για πέντε σεζόν, 
έχοντας σ την τελευταία χρονιά δέκα 
γκολ και τέσσερεις ασσίστ. Ακολούθησε 
η μεταγραφή του στη Λαμία, όπου στην 
περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 17 αναμε-
τρήσεις».

Μακεδονικός: Με παλιά και νέα 
πρόσωπα η εκκίνηση της προε-
τοιμασίας
Το απόγευμα της Τρίτης (09/08), ο Μακε-
δονικός επέστρεψε στο γήπεδο για την 
έναρξη της προετοιμασίας του ενόψει της 
συμμετοχής στην Super League 2 για τη 
σεζόν 2022/23!
Παλιά και νέα πρόσωπα συναντήθηκαν 
από νωρίς στις εγκαταστάσεις του συλ-
λόγου στον κόμβο Πολίχνης – Ευκαρπίας, 
εκεί όπου είχε προηγηθεί τους καλοκαι-
ρινούς μήνες ανακαίνιση, τόσο στους 
χώρους των αποδυτηρίων όσο και στον 
χώρο του αναψυκτηρίου και της Γραμμα-
τείας.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου, κ. Παύλος 
Ανδρώνης, ο Γενικός Διευθυντής των 
«πρασίνων», κ. Γιώργος Παυλάκος, και ο 
Team Manager, Γιώργος Γουμάγιας, καλω-
σόρισαν τεχνικό επιτελείο και ποδοσφαι-
ριστές και ευχήθηκαν καλή σεζόν!
Αμέσως, ο Γιώργος Αμανατίδης, ο Βαγ-
γέλης Κόντος, ο Δημήτρης Γκούντας και ο 
Νούλης Σιαμίδης, το προπονητικό επιτε-
λείο που ανανέωσε σύσσωμο τη συνερ-
γασία του με τον Μακεδονικό μετά την 
επιτυχία της ανόδου, έπιασε δουλειά στον 
αγωνιστικό χώρο με τους ποδοσφαιρι-
στές. Ανάμεσα σε αυτούς, διέκρινε κανείς 
παλιά γνώριμα πρόσωπα, αλλά και τέσ-
σερις νεοαποκτηθέντες: τον Σάββα Κοτ-
ταρίδη, τον Αλμπέρτο Σιμόνι, τον Χρήστο 
Ταχματζίδη και τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Αιγάλεω: Τα «κλειδιά» και επίσημα στον Χαραλαμπίδη
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αθλητικά

 Η Τβέντε νίκησε με 4-1 την 
Τσουκαρίσκι και προκρίθηκε στα 
playoffs του Conference League, 
με τον Χρήστο Τζόλη να ανοίγει 
λογαριασμό στο σκοράρισμα με τους 
Ολλανδούς με δυο φανταστικά γκολ.

Φ
ανταστικός Χρήστος Τζόλης! Ο 
νεαρός επιθετικός «έλαμψε» στη 
ρεβάνς της Τβέντε με την Τσουκα-
ρίσκι και άνοιξε λογαριασμό στην 

τρίτη του συμμετοχή με τη νέα του ομάδα, 
στην οποία παραχωρήθηκε με τη μορφή δα-
νεισμού από τη Νόριτς μέχρι το καλοκαί-
ρι του 2023. Η Τβέντε στη ρεβάνς 
της νίκης της με 3-1 στη Σερβία 
επικράτησε με 4-1 στην Ολλαν-
δία με τον διεθνή επιθετικό να 
μπαίνει αλλαγή στο 72’ και 
να σκοράρει δυο φανταστικά 
τέρματα.
Στο 83’ ο 20χρονος εξτρέμ σού-
ταρε με τη μία έξω από το ημι-
κύκλιο και πέτυχε το πρώτο του 
γκολ με τη νέα του ομάδα και στο 90+2’ 
«άδειασε»... δύο φορές τον αμυντικό της 
Τσουκαρίσκι και με φανταστικό σουτ έστειλε 
τη μπάλ στο «Γ» της εστίας του Μίτσοβιτς. Ο 
Τζόλης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της 
Τβέντε που πέρασε αλλαγή σε ευρωπαϊκό 
ματς της Τβέντε και σκόραρε δις μετά τον Γιό-
χαν Ζουιντέμα το 1973. Η ομάδα του πρώην 
επιθετικού του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην 
επόμενη φάση του Conference League τη 
Φιορεντίνα.

Η Λέφσκι Σόφιας αποκλείστηκε α-
πό ομάδα της Μάλτας μετά από την 
πρόκριση επί του ΠΑΟΚ
Η Χάμρουν Σπάρτανς έστειλε το ματς με την 
Λέφσκι στην παράταση με γκολ στο 90+2’ 
και λίγο αργότερα ολοκλήρωσε το θαύμα, 
καθώς νίκησε με 6-2 στα πέναλτι την ομάδα 
της Βουλγαρίας που προηγουμένως είχε απο-
κλείσει τον ΠΑΟΚ.
Λίγες ημέρες μετά από την πρόκρισή της επί 
του ΠΑΟΚ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο 
του Conference League, η Λέφσκι Σόφιας 
γνώρισε την απόλυτη ταπείνωση καθώς απο-
κλείστηκε από ομάδα της Μάλτας (!) που 
συνεχίζει στα playoffs για να παλέψει με την 
Παρτίζαν για μία θέση στους ομίλους.
Η Χάμρουν Σπάρτανς είχε ηττηθεί με 0-1 
στο -χωρητικότητας μόλις 2.000 θεατών- 

γήπεδό της, ταξίδεψε όμως στη Βουλγαρία 
για το θαύμα. Και το πέτυχε, καθώς έστειλε 
το παιχνίδι στην παράταση με γκολ για το 2-1 
στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και 
νίκησε με 6-2 στα πέναλτι, για να γράψει μία 
από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευ-
ταίων χρόνων στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις.
Οι Μαλτέζοι, τρίτοι στο περσινό πρωτά-
θλημα της χώρας, έχουν σύμφωνα με το 
Transfermarkt αξία 3.66 εκατομμυρίων ευρώ, 
μικρότερη δηλαδή από τις περισσότερες ομά-
δες της Super League 2, της δεύτερης κατηγο-
ρίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όμως 

τα κατάφεραν, πήραν το αποτέλεσμα της 
ιστορίας τους (ιδρύθηκαν το 1907) 

και συνεχίζουν με στόχο να απο-
λαύσουν ακόμη περισσότερο 
αυτό το ταξίδι.

Europa League: Τα ζευ-
γάρια των playoffs, με 

Ολυμπιακό και τρεις κυ-
πριακές ομάδες

Με τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει η 
Ελλάδα στα playoffs του Europa League 

μετά την πρόκριση επί της Σλόβαν Μπρατι-
σλάβας. Δείτε τα ζευγάρια των playoffs της 
δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνω-
σης.
Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις του τρίτου 
προκριματικού γύρου του Europa League, με 
τον Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση μετά 
από τη νίκη που σημείωσε επί της Σλόβαν 
Μπρατισλάβας στα πέναλτι.
Στα playoffs βρίσκονται άλλες δύο κυπρια-
κές ομάδες (πλην του Απόλλωνα Λεμεσού), 
η Ομόνοια που αντιμετωπίζει τη Γάνδη και η 
ΑΕΚ Λάρνακας που αντιμετωπίζει τη Ντνίπρο.

Αναλυτικά τα ζευγάρια
Ντνίπρο (Ουκρανία) - ΑΕΚ Λάρνακας 
(Κύπρος)
Γάνδη (Βέλγιο) - Ομόνοια (Κύπρος)
Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) - Φενέρμπαχτσε 
(Τουρκία)
Ζυρίχη (Ελβετία) - Χαρτς (Σκωτία)
Ελσίνκι (Φινλανδία) - Σίλκεμποργκ (Δανία)
Μάλμε (Σουηδία) - Σίβασπορ (Τουρκία)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Σάμροκ (Ιρλανία)
Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) - Ολυμπιακός 
(Ολυμπιακός)
Πιούνικ (Αρμενία) - Σέριφ (Μολδαβία)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Ζάλγκιρις Βίλ-
νιους (Λιθουανία)

Η 
φετινή σεζόν ξεκίνησε όπως τε-
λείωσε η περυσινή: Με τη Ρεάλ 
Μαδρίτης να σηκώνει κούπα! Η 
πρωταθλήτρια Ευρώπης επιβε-

βαίωσε τα προγνωστικά και, χάρη στη δι-
αφορά ποιότητας, την εμπειρία και τους 
εξαιρετικούς Καζεμίρο και Βινίσιους Ζού-
νιορ (κατά κύριο λόγο), «καθάρισε» άνετα 
την κάτοχο του Europa League, Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης (2-0), κατακτώντας το Σού-
περ Καπ Ευρώπης για πέμπτη φορά στην 
ιστορία της, πιάνοντας στην κορυφή της 
λίστας τις Μίλαν και Μπαρτσελόνα.
Η Ρεάλ φιλοδοξεί να κυνηγήσει φέτος το 
«6 στα 6», κατακτώντας και τους έξι τίτ-
λους που θα διεκδικήσει (Σούπερ Καπ 
Ισπανίας και Ευρώπης, Μουντιάλ Συλλό-
γων, Champions League, Πρωτάθλημα και 
Κύπελλο Ισπανίας), έστω και αν οι τρεις 
πρώτοι τίτλοι «ανήκουν» στην περυσινή 
σεζόν, αφού τους διεκδικεί λόγω των 
περυσινών της επιτυχιών, και οι άλλοι 
τρεις στη φετινή.
Ο Κάρλο Αντσελότι, όπως είχε προαναγ-
γείλει, ξεκίνησε με την ενδεκάδα του τελι-
κού του Champions League, με τον Φεδε-
ρίκο Βαλβέρδε σε διπλό ρόλο εξτρέμ και 
τέταρτου μέσου, να καλύπτει «τρύπες» 
σε άμυνα και επίθεση, όντας όπως πάντα 
πολύτιμος.
Ο Όλιβερ Γκλάσνερ, από την πλευρά του, 
ήξερε ότι δεν θα είχε στη διάθεσή του τον 
Φιλίπ Κόστιτς λόγω της επικείμενης μετα-
γραφής του Σέρβου εξτρέμ στη Γιουβέ-
ντους, αλλά άφησε εκτός ενδεκάδας και 
τον Μάριο Γκέτσε, ξεκινώντας στην θέση 
του τον (πιο αμυντικογενή) Κρίστοφερ 
Λεντς.
Το σενάριο του αγώνα ξεκίνησε όπως 
αναμενόταν, με την Βασίλισσα να έχει την 
κατοχή της μπάλας και την Άιντραχτ, η 
οποία κέρδισε κατά κράτος την μάχη της 
εξέδρας (δέκα χιλιάδες Γερμανοί έναντι 
μόλις χιλιών Ισπανών) να περιμένει καλά 
κλεισμένη στην άμυνα, επιδιώκοντας να 
κλέψει για να βγει στη κόντρα.
Και το έκανε ιδανικά στο 14ο λεπτό, όταν 
ο Άνσγκαρ Κνάουφ πίεσε αποτελεσμα-
τικά τον Φερλάν Μεντί, ο Ραφαέλ Σάντος 
Μπορέ βρήκε με κάθετη πάσα τον Ντα-
ΐσι Καμάντα, ο οποίος μπήκε στην περι-
οχή αλλά απέτυχε να νικήσει σε τετ – α- τετ 
τον απίστευτο Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος 
συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στον 

τελικό του Παρισιού.
Η Ρεάλ, η οποία γλίτωσε από θαύμα το 
0-1, άγγιξε με την σειρά της το 1-0 τρία 
λεπτά αργότερα, όταν μετά από κούρσα 
του Βαλβέρδε και πάσα – πάρε βάλε του 
Καρίμ Μπενζεμά προς τον Βινίσιους Ζού-
νιορ, ο Βραζιλιάνος νίκησε με διαγώνιο 
σουτ τον Κέβιν Τραπ, με τον Τούτα να διώ-
χνει σωτήρια για την Άιντραχτ την μπάλα 
πάνω στην γραμμή.
Στη συνέχεια της φάσης η Ρεάλ εκμεταλ-
λεύτηκε, για άλλη μια φορά, μια στατική 
φάση. Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του 
Μπενζεμά, ο Καζεμίρο προλαβαίνει την 
μπάλα πριν βγει και γυρίζει στον Νταβίντ 
Αλάμπα, ο οποίος προ κενής εστίας μετά 
από λανθασμένη έξοδο του Τραπ, ανοίγει 
το σκορ για την ανώτερη σε γενικές γραμ-
μές Ρεάλ (37’).
Οι Μαδριλένοι δεν έμειναν στο γκολ του 
Αυστριακού και άγγιξαν το 2-0 λίγο αργό-
τερα, με τον Μπενζεμά να σουτάρει από το 
ύψος της μεγάλης περιοχής και την μπάλα 
να φεύγει ελάχιστα άουτ από την εστία του 
Τραπ.
Η Άιντραχτ, μην έχοντας άλλη επιλογή, 
ανοίχτηκε λίγο και ρίσκαρε, δίνοντας στη 
Ρεάλ χώρους που ξέρει να εκμεταλλεύ-
εται όσο λίγοι. Ο Βινίσιους, με γυριστό 
σουτ από το ύψος του πέναλτι, δοκίμασε 
τα αντανακλαστικά του Τραπ (55’), με τον 
Καζεμίρο να αγγίζει το 2-0 με σουτάρε με 
το «κακό», αριστερό του πόδι, που σταμά-
τησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του 
Γερμανού τερματοφύλακα (61’).
Ο Γκλάσνερ έριξε ταυτόχρονα Γκέτσε και 
Ραντάλ Κολό Μουανί στο γήπεδο, οι Αετοί 
πίστεψαν στην ισοφάριση σε ωραία προ-
σπάθεια του Κνάουφ και σουτ μέσα από 
την περιοχή που μπλόκαρε δύσκολα ο 
Κουρτουά, αλλά επρόκειτο για μια οφθαλ-
μαπάτη.
Το δίδυμο Βινίσιους – Μπενζεμά, το πιο 
«καυτό» της Ευρώπης πέρυσι, συνδυά-
στηκε ιδανικά για άλλη μια φορά, ο Βραζι-
λιάνος βρήκε τον Γάλλο και αυτός με σουτ 
από το ύψος της μεγάλης περιοχής αιφνι-
δίασε τον Τραπ (μπορούσε να κάνει περισ-
σότερα...), σφραγίζοντας την κούπα για 
την Ρεάλ (65’).
Συν τοις άλλοις, ο Μπενζεμά έφτασε τα 
324 γκολ με την λευκή φανέλα και ξεπέ-
ρασε τον Ραούλ για να γίνει ο δεύτερος 
σκόρερ όλων των εποχών στον σύλλογο.

Ρεάλ Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-0
Σούπερ πρωταθλήτρια η 
Βασίλισσα για 5η φορά!

Τζόλης: Άνοιξε λογαριασμό στην Τβέντε με 
δυο γκολάρες στη νίκη - πρόκριση επί της 
Τσουκαρίσκι
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Η 
ΑΕΚ πέτυχε αυτό που ήθελε και μέσα στο επιβλητικό 
Partizan Stadium πήρε το σκορ που ήθελε (2-2) και τη 
στέλνει στην επόμενη φάση, στα πλέι οφ του Europa 
League και αυτόματα στους ομίλους του Conference 

League. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές, η ΑΕΚ κατάφε-
ρε να ισορροπήσει δις με Γκιούρτσο και Φαράζ και να πανηγυρί-

σει στο τέλος της βραδιάς δύο επιτυχίες! Αντίπαλος της στα πλέι οφ του 
Europa η Dnipro Ουκρανίας. Οι πρώτες αναμετρήσεις διεξάγονται στις 
18 Αυγούστου και οι αγώνες ρεβάνς είναι προγραμματισμένοι για τις 25 
Αυγούστου.
Εικόνα αγώνα:
Με την ΑΕΚ πίσω στο σκορ ολοκληρώθηκε το α’ μέρος του αγώνα Παρτί-
ζαν – ΑΕΚ για την επαναληπτική αναμέτρηση των δύο στον γ’ προκριμα-
τικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Σε μία ολιγορία στην άμυνα της κυπριακής 
ομάδας, η Παρτίζαν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 24’ της αναμέ-
τρησης με τον Ρικάρντο Γκόμες.
Στο πρώτο 45άλεπτο σε καμία φάση του αγώνα, πέραν του γκολ, η Παρ-
τίζαν δεν ήταν ανώτερη από την ΑΕΚ του Όλτρα. Οι Λαρνακείς το προ-
σπάθησαν με καλές φάσεις από τους Άλτμαν και Γκουστάβο, έδειξαν ότι 
το γκολ των Σέρβων δεν τους αποπροσανατόλισε καθόλου, αντίθετα 
ήταν η ομάδα που έψαξε περισσότερο το γκολ και στέκεται απέναντι 
τους, ψάχνοντας το τέρμα της ισοφάρισης. Υπάρχουν θέματα στην Παρ-
τίζαν και αγωνιστικά και διοικητικά και όλα αυτά βγήκαν προς τα έξω και 
με τη σημερινή εμφάνιση στο πρώτο 45άλεπτο.
Όσα δεν είδαμε από την ΑΕΚ σε εικόνα στο α’ ημίχρονο τα είδαμε όλα 
στην επανάληψη. Μία ΑΕΚ που μπήκε πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό 
χώρο του Partizan Stadium και στο 51’ κατάφερε να ισοφαρίσει τον 
αγώνα με τον Γκιούρτσο να κάνει το συρτό γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε 
αμυντικό των γηπεδούχων και κατέληξε στα δίκτυα για το 1-1.
Υπήρξε άμεση αντίδραση από τους γηπεδούχους για το 2-1 με τον Γκόμες 
με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ντιαμπατέ, να δίνει εκ νέου προβάδι-
σμα στην Παρτίζαν. Ούτε αυτό το γκολ έβγαλε την ΑΕΚ από τα νερά της, 
αφού τρία λεπτά αργότερα ήρθε το 2-2 με τρομερή ατομική ενέργεια από 
τον Φαράζ, που έκανε το φαλτσαριστό πλασέ και ισοφάρισε.
Στο 76’ του αγώνα, το δοκάρι στάθηκε σύμμαχος για την ΑΕΚ και τον 
Πίριτς, με τον Ντιαμπατέ να γίνεται επικίνδυνος προς την εστία της κυπρι-
ακής ομάδας, ενώ στο 87’ μετά από εξαιρετική - σωτήρια απόκρουση 
του Πίριτς σε σουτ του Λούτοβατς, διατηρήθηκε το 2-2, που στέλνει την 
πρόκριση στην επόμενη φάση. 
Οι συνθέσεις:
Παρτίζαν: Πόποβιτς, Βούγιατιτς, Μάρκοβιτς, Φιλίποβιτς, Ουρόσεβιτς, 
Φέισα, Αντράντε, Νάτσο (64’  Γιόβιτς), Ντιαμπατέ, Μενίνγκ (80’ Λούντο-
βατς ), Ρικάρντο (84’ Μπαζντάρ)
ΑΕΚ: Πίριτς, Εγγλέζου (66’ Κάσας), Τόμοβιτς, Μιλίσεβιτς, Ροσάλες, Λέδες, 
Σανχούρχο, Φαράζ (89’ Γκονζάλεζ), Γκιούρτσο (66’ Γκάμα), Άλτμαν (79’ 
Μάμας), Ράφα Λόπες (79’ Ολατούντζι)

Διατηρώντας το μηδέν και στο τέταρτο 
παιχνίδι του στα προκριματικά του Κόνφερενς 
Λιγκ και σε συνδυασμό με το υπέρ του 1-0 στο 
ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ απέκλεισε την Κιρζιζάλ και με το 
0-0 στην «Αστάνα Αρένα» πήρε το εισιτήριο 
για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ!

Κ
αι στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Καζά-
κους οι «γαλαζοκίτρινοι» έδειξαν την υπέρ-
τερη ποιότητά τους ως ομάδα, είχαν τις ευ-
καιρίες (και τις προϋποθέσεις) για ένα γκολ 

και ανησύχησαν ουσιαστικά μόνο σε μια στιγμή, στην 
οποία η τύχη (με τη μορφή του δοκαριού) τους χαμο-
γέλασε.
Στο υποτονικό πρώτο ημίχρονο οι γηπε-
δούχοι πιστώθηκαν την πρώτη τελική (3’ 
Γιάκοβλεφ), η κυπριακή ομάδα όμως 
την κλασική ευκαιρία, όταν ο Ηλία 
βγήκε μόνος απέναντι στον Λομπά-
ντσεφ, αλλά έστειλε το πλασέ του στην 
αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα 
(9’).
Ακολούθως οι «γαλαζοκίτρινοι» κατάφε-
ραν με σωστή πίεση να δυσχεράνουν ουσιω-
δώς την ανάπτυξη της Κιζιλζάρ, από την άλλη όμως 
απέτυχαν να αξιοποιήσουν κάποιο από τα πολυά-
ριθμα κόρνερ και φάουλ που κέρδισαν.
Λίγο μετά το ημίωρο κάθε ομάδα διεκδίκησε από ένα 
πέναλτι, ωστόσο ο Ντάνιελ Ζίμπερτ δεν είδε κάτι το 
επιλήψιμο στις πτώσεις των Ηλία (33’) και Λομπζανίτζε 
(45’) αντιστοίχως.
Το σκηνικό δεν τροποποιήθηκε μετά την ανάπαυλα, 
ωστόσο στο 63’ από εκτέλεση φάουλ του Μπούρσμαν 
ο Καρσάκεβιτς με κοντινή κεφαλιά τράνταξε την οριζό-
ντια δοκό της εστίας του Μπέλετς.
Αυτή η φάση, ωστόσο, δεν είχε ανάλογη συνέχεια για 
τους γηπεδούχους, καθώς με συγκέντρωση και ζήλο 
στα ανασταλτικά καθήκοντα οι παίκτες του Σωφρόνη 
Αυγουστή δεν επέτρεψαν τη δημιουργία άλλης επικίν-
δυνης κατάστασης στην εστία τους.
Γήπεδο: Αστάνα Αρένα
Διαιτητές: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανός) - Γιαν Ζάιντερλ, 
Ράφαελ Φόλτιν - Ντάνιελ Σλάγκερ
Κίτρινες: Αλίεφ (προπονητής), Σεμπάκ, Πόντιο, Γκούρ-
μαν, Ιβανιάτζε, Κοζλόβ, Ζόριτς / Κονσταντίνοβ, 
Σαρφό, Εφραίμ
ΚΙΖΙΛΖΑΡ (5-3-2): Λομπάντσεφ - Ταπάλοφ, Γκούρμαν 
(80’ Ζόριτς), Καρσάκεβιτς, Μούζεκ, Μπούσμαν (88’ 
Τσικάντσι) - ντος Σάντος, Κονέ, Πόντιο (64’ Κοζλόβ) - 
Λομπζανίτζε, Γιάκοβλεφ (64’ Ιβανιάτζε).
ΑΠΟΕΛ (4-2-3-1): Μπέλετς - Σεμπάκ, Καρώ, Κρέ-
σπο, Φεράρι - Σαρφό, Κοσταντίνοβ - Εντονγκαλά (68’ 

Εφραίμ), Ντάλσιο, Μαρκίνιος (68’ Βιγιαφάνιες) - Ηλία 
(76’ Μπλουμ).

Αυγουστή: «Σημαντικό για εμάς αυτό το 
επίτευγμα»
Οι δηλώσεις του Σωφρόνη Αυγουστή μετά το τέλος 
του αγώνα με την Κιζιλζάρ.
«Ρίσκαρε ο αντίπαλος και ανταποκριθήκαμε πολύ 
καλά. Ξέρουμε ότι η ομάδα δεν πήρε πρόκριση σε 
αυτό το γήπεδο και τώρα την πήρε. Είναι σημαντικό 
για εμάς αυτό το επίτευγμα».
Για το ότι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ έπεφταν σχετικά 
εύκολα: «Οι παίκτες μου δέχθηκαν πολλά και σκληρά 
μαρκαρίσματα».

Για τα τελευταία λεπτά του αγώνα που δέχθηκε 
πίεση το ΑΠΟΕΛ: «Από τη στιγμή που δεν 

σκοράραμε προσπαθήσαμε και δεν 
δέχθηκαμε γκολ. Οι παίκτες έπαιξαν 
εξαιρετική άμυνα και δεν κινδυνεύ-
σαμε καθόλου».
Για το ότι λείπει το εύκολο γκολ: «Μας 

προβληματίζει, σίγουρα. Είναι ένα 
πράγμα που πρέπει να βελτιώσουμε. 

Όπως βελτιώσαμε την άμυνα μας πρέπει 
να το βελτιώσουμε και αυτό. Η ομάδα κράτησε 

για τέσσερα παιχνίδια το μηδέν και τους αξίζουν συγ-
χαρητήρια».
Για τη συνέχεια: «Θα είναι πιο δύσκολο το έργο μας. 
Θα ξέρουμε τον αντίπαλο μετά . Αυτό που πρέπει να 
κάνουμε είναι να αναλύσουμε το παιχνίδι για να βελ-
τιώσουμε κάποια πράγματα. Θέλουμε περισσότερη 
προσαρμογή σε πλαστικό, διότι αν πάμε Σουηδία θα 
είναι και πάλι αυτό το είδος ο χλοοτάπητας».
Για τον Κβιλιτάια και την παρουσία Ηλία: «Ο Μάριος 
είχε εξαιρετική παρουσία. Είναι σημαντικοί στην 
ομάδα Κβιλιτάια και Μαγκλίτσα. Μαζί με τον Μάριο 
προσπαθούν να δώσουν άλλη δυναμική. Δοκιμά-
σαμε και τον Μπλουμ γιατί δεν ξέρουμε ακόμη πότε 
θα είναι έτοιμος ο Κβιλιτάια».
Για τον Σαρφό και τη παρουσία Κοστανίνοφ. Ανα-
φέρθηκε στους νέους: «Θέλουν χρόνο να προσαρμο-
στούν στο παιχνίδι της ομάδας. Οι παίκτες που έρχο-
νται χρειάζονται χρόνο. Έχει περιθώρια βελτίωσης ο 
Κοστανίνοφ».
Για τον κόσμο: «Να ευχαριστήσω αυτούς που ήρθαν 
και παρά το ότι ήταν λίγοι προσπάθησαν να μας βοη-
θήσουν. Πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι θα είναι 
μια πολύ διαφορετική ομάδα από την περσινή και να 
τους χαρίζουμε επιτυχίες».
Για την κίνηση στο τέλος με τις τουρκικές σημαίες από 
πλευράς των Καζάκων: «Είναι ντροπιαστικό. Εγώ δεν 
το είδα. Δεν δεχόμαστε από κανένα αυτά τα πράγματα. 
Τους αγνοούμε σαν χώρα και δεν φοβόμαστε τίποτε».

ΚΙΖΙΛΖΑΡ - ΑΠΟΕΛ 0-0

«Καθάρισε» και την Κιζιλζάρ, στο 
κατώφλι των ομίλων ο ΑΠΟΕΛ!

Η ΑΕΚ ξανά σε ομίλους, τώρα... 
Ντίπρο για το Γιουρόπα!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Η 
απουσία του Κώστα Σλούκα, του Γιάννη 
Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο γόνατο) 
και του Γιώργου Παπαγιάννη, των τριών 
πιθανότατα πιο σημαντικών μονάδων 

αυτής της Εθνικής, ήταν μία καλή ευκαιρία για να 
δοκιμάσει ο Δημήτρης Ιτούδης πρόσωπα, σχή-
ματα και... πειράματα στο εκτός έδρας φιλικό 
με την Ισπανία. Η Ελλάδα ηττήθηκε το βράδυ 
της Πέμπτης (11/8) στη Μαδρίτη (87-80), έδειξε 
ωστόσο συνολικά θετική εικόνα στο κατάμεστο 
Wizink Center που είχε όμορφη, ζεστή, μπασκε-
τική ατμόσφαιρα.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πήρε πνοή από την 
παρουσία του Σέρχιο Γιουλ, από τους 17 χιλιάδες 
θαυμαστές της, είχε ανάγκη από μια καλή εμφά-
νιση, από μια καλή αντίδραση που θα έδειχνε 
τον χαρακτήρα της και την πραγματοποίησε. 
Με τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ να μην έχει 
αντίπαλο στη ρακέτα, την ώρα που 
η Ελλάδα δεν σούταρε καλά από 
την περιφέρεια (7/24 τρίποντα), 
πέταξε πολλές βολές στα σκου-
πίδια (10/19), έχασε κατά κρά-
τος τη μάχη των ριμπάουντ, αλλά 
τίποτα, πραγματικά τίποτα περισ-
σότερο εν όψει της συνέχειας.
Κορυφαίος για την Εθνική ο Δημή-
τρης Αγραβάνης (24 πόντοι, 5/5 δίποντα, 
2/3 τρίποντα, 8/10 βολές, 4 ριμπάουντ) 
που έπαιξε με πείσμα, με αποφασιστικότητα, με 
θάρρος και θράσος σε κάθε φάση, στα 23 λεπτά 
που έμεινε στο παρκέ.

Η αρχική πεντάδα και τα τρίποντα
Με τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Αγρα-
βάνη και Κώστα Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το ματς 
η Ελλάδα. Προηγήθηκε με πέντε (13-8), έκανε 
καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ, 
όμως τα 4/5 τρίποντα των Ισπανών τους έδωσαν 
το προβάδισμα στο τέλος της περιόδου (22-21).
Λορέντζο Μπράουν και Χάιμε Φερνάντεθ πήραν 
τη σκυτάλη για το +8 (29-21) στο ξεκίνημα της 
δεύτερης, ο Γιουλ έγραψε το 43-32 μετά από 
timeout του Σκαριόλο και εκεί που όλα έδειχναν 
ανάποδα για την Ελλάδα, καθώς το ροτέισον είχε 
ανοίξει μέχρι το τέλος του πάγκου, το πείσμα του 
Αγραβάνη την κράτησε κοντά (45-40) στο ημί-
χρονο στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν 6/8 σουτ 
από την περιφέρεια και οι παίκτες του Ιτούδη 
μόλις 3/13.

Η αντεπίθεση με διαφορετικό σχήμα
Καλάθης, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Θανά-
σης Αντετοκούνμπο και Αγραβάνης άνοιξαν το β’ 
μέρος, για να τρέξουν ένα σερί 0-7 που έβαλε την 
Ελλάδα μπροστά. Οι Ισπανοί αντέδρασαν γρήγορα, 
με τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ που έφτασε τους 15 
πόντους για το 52-49, με τον Χουάντσο που σκό-
ραρε τρίποντο για το 55-49 και με την άμυνά τους 
να κάνει ξανά τη διαφορά. Ο Γουίλι δεν είχε αντί-
παλο, αυτός έγραψε το 65-53 στο 27’ που κράτησε 
τους γηπεδούχους μπροστά και σε απόσταση μέχρι 
το τέλος της περιόδου.
Η κατάσταση δεν άλλαξε στο ξεκίνημα της τέταρ-
της, όσο κι αν η Ελλάδα πάλεψε για να γυρίσει από 
το -14 (79-65). Ο Ιτούδης ζητούσε πίεση, συγκέ-
ντρωση και σκληράδα, κάποιοι είχαν αυτά τα στοι-

χεία στον υπερθετικό βαθμό, μείωσαν στους 
οκτώ (79-71), χωρίς να καταφέρουν 

κάτι περισσότερο. Στο τέλος νίκησε 
η καλύτερη ομάδα και αυτή ήταν η 
Ισπανία.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 45-40, 
67-61, 87-80
ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Μπράουν 8 
(2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 

2 κλεψίματα), Πραντίγια 12 (5/7 
δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), 

Ρούντι Φερνάντεθ 10 (2), Λόπεθ-Αρο-
στέγι, Χάιμε Φερνάντεθ 6, Μπριθουέλα 4, 

Σάιθ 7 (1), Ερνανγκόμεθ 23 (6/12 δίποντα, 11/6 
βολές, 10 ριμπάουντ), Γιουλ 4, Νούνιεθ, Γκέρα 4, 
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 10 (2 τρίποντα, 10 ριμπά-
ουντ), Πάρα
ΕΛΛΑΔΑ (Ιτούδης): Ντόρσεϊ 9 (3/6 δίποντα, 0/3 
τρίποντα, 3/6 βολές), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 8 (1 
τρίποντο, 3 ασίστ), Αγραβάνης 24 (5/5 δίποντα, 2/3 
τρίποντα, 8/10 βολές, 4 ριμπάουντ), Καλάθης 8 (1 
τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μποχωρίδης 5 (1), 
Παπανικολάου 5 (1), Παπαπέτρου 8 (3/7 δίποντα, 
2/2 βολές), Κουζέλογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο 
6 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Κασελάκης 5 (1/6 τρί-
ποντα), Θανάσης Αντετοκούνμπο 1 (4 ριμπάουντ)
Τα ομαδικά στατιστικά της Ισπανίας: 23/47 δίπο-
ντα, 9/19 τρίποντα, 14/20 βολές, 46 ριμπάουντ (31 
αμυντικά - 15 επιθετικά), 21 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 
μπλοκ, 17 λάθη
Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 21/38 δίπο-
ντα, 7/24 τρίποντα, 17/29 βολές, 29 ριμπάουντ (19 
αμυντικά - 10 επιθετικά), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 
μπλοκ, 10 λάθη

Ισπανία - Ελλάδα 87-80
Μάθημα πριν από τα δύσκολα, χωρίς 
Σλούκα, Γιάννη και Παπαγιάννη

Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν είχε τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιώργο 
Παπαγιάννη, με την Ισπανία να αρπάζει την ευκαιρία και να παίρνει μια άνετη νίκη 

Λιθουανία - Φινλανδία 82-57
Δίδυμοι... πύργοι 
Βαλαντσιούνας και Σαμπόνις 
οδηγούν τους Λιθουανούς

 Μία εντυπωσιακή νίκη με 
87-52 επί της Φινλανδίας 
πέτυχαν οι Λιθουανοί, σε 
ένα φιλικό που έλαμψαν 
ξανά οι δύο ψηλοί της 
ομάδας, Σαμπόνις και 
Βαλαντσιούνας.

Μ
ε τους... δίδυμους 
πύργους  Βα λα -
ν τ σ ι ο ύ ν α ς  κα ι 
Σαμπόνις να κυρι-

αρχούν κάτω από το καλάθι, η 
Λιθουανία ήταν ισοπεδωτική και 
επικράτησε με 87-52 της Φινλαν-
δίας σε φιλικό αγώνα που διεξή-
χθη στο Βίλνιους. Οι γηπεδούχοι 
πήραν προβάδισμα 20 πόντων 
από το πρώτο δεκάλεπτο και δεν 
κοίταξαν ποτέ ξανά πίσω.
Ο πρώτος σκόραρε 18 πόντους 
ενώ μάζεψε και 10 ριμπάουντ, 
την ώρα που ο Σαμπόνις προ-
σέθεσε άλλους 10, με 9 ριμπά-
ουντ αλλά και 4 ασίστ. Στους 2 
πόντους, με 2 ριμπάουντ και 1 
ασίστ έμεινε ο νέος παίκτης του 
Παναθηναϊκού, Μάριους Γκρι-
γκόνις, ενώ για τη Φινλανδία που 
δεν είχε Μάρκανεν και Σάλιν, 
πρώτος σκόρερ ήταν ο Ν’Καμούα 
με 12.
Σε ρηχά νερά έμεινε και η καλο-
καιρινή προσθήκη της ΑΕΚ, 
Αλεκσάν τερ Μάντσεν με 2 
πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέ-
ψιμο σε 19 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 29-9, 51-24, 
67-32, 87-52

Τουρκία - Ουκρανία 96-
70: Μπήκε με... όρεξη στα 
φιλικά η Τουρκία του Ο-
σμάν
Με 17 πόντους του Οσμάν 
η Τουρκία «καθάρισε» τους 
Ουκρανούς, παίρνοντας μία πολύ 
άνετη νίκη με 96-70 στο πρώτο 
της φιλικό ενόψει EuroBasket.
Όρεξη για... μεγάλα πράγματα 
έδειξε πως έχει η Τουρκία του 
Εργκίν Αταμάν, ενόψει του ερχό-
μενου EuroBasket. Στο πρώτο 

φιλικό οι Τούρκοι, με τον Τσεντί 
Οσμάν να σκοράρει 17 πόντους 
(3/6 τρίποντα), έχοντας 3 ριμπά-
ουντ και 2 ασίστ, επικράτησαν 
των Ουκρανών με το ευρύ 96-70.
Από την πρώτη κιόλας περί-
οδο το παιχνίδι φάνηκε πως δε 
θα έχει ενδιαφέρον ως προς 
την έκβαση, με ένα 10-0 σερί 
των γηπεδούχων να οδηγεί στο 
25-12. Το μοτίβο ήταν το ίδιο και 
στη συνέχεια, με τους Σενγκούν 
και Κορκμάζ να προσθέτουν 15 
και 14 πόντους αντίστοιχα.
Για τους Ουκρανούς, που βρί-
σκονται στον όμιλο της Ελλάδας 
στο EuroBasket, πρώτος σκόρερ 
ήταν ο Αρτέμ Πουστοβί με 16 
πόντους, ενώ ο Μικχάιλουκ σκό-
ραρε άλλους 12.
Τα δεκάλεπτα: 25-12, 49-29, 
75-48, 96-70

Βάγκνερ και Σρέντερ κου-
βάλησαν τη Γερμανία στη 
νίκη επί του Βελγίου
Το δίδυμο των Φρανζ Βάγκνερ, 
Ντένις Σρούντερ έκανε τη δια-
φορά για τη Γερμανία στη νίκη 
επί του Βελγίου με σκορ 87-83, 
στο πλαίσιο της προετοιμα-
σίας των δυο ομάδων ενόψει 
των προκριματικών του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου 2023 και του 
EuroBasket.
Συγκεκριμένα ο Βάγκνερ σημεί-
ωσε 23 πόντους και 5 ριμπά-
ουντ ενώ σε ό,τι αφορά τον Σρού-
ντερ, πρόσθεσε 21 πόντους και 7 
ασίστ. Από ‘κει και πέρα, ο Ντά-
νιελ Τάις είχε 7 πόντους για τη 
Γερμανία που δέχτηκε τεράστιο 
πλήγμα αφού ο Μόριτζ Βάγκνερ 
χάνει τη διοργάνωση λόγω τραυ-
ματισμού στον αστράγαλο.
Η Γερμανία είναι συνδιοργανώ-
τρια του EuroBasket και θα φιλο-
ξενήσει τον Β’ όμιλο όπου συμ-
μετέχουν επίσης η Γαλλία, η 
Λιθουανία, η Σλοβενία, η Ουγ-
γαρία και η Βοσνία ενώ το Βέλ-
γιο είναι αντίπαλος της Ελλάδας 
στο προσεχές «παράθυρο» του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου (28/8).
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Γλίτωσε τον εφιάλτη και πάει Γλίτωσε τον εφιάλτη και πάει 
ομίλους!ομίλους!
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«ξεφούσκωσε» τ’ «ξεφούσκωσε» τ’ 
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Λείπει ο Giannis, λείπει Λείπει ο Giannis, λείπει 
κάτι από την Εθνική κάτι από την Εθνική 
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