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«Καρφί» Μέρκελ σε Τραμπ: Η Γερμανία 
παίρνει ανεξάρτητες αποφάσεις

Νεαρός Αφγανός πρόσφυγας 
αυτοκτόνησε μόλις απελάθηκε 
από την Γερμανία 

Η 
Άγγελα Μέρκελ κατέφυγε 
στην παιδική της ηλικία 
στην πρώην Ανατολική 
Γερμανία, τονίζοντας τι η 

Γερμανία είναι ανεξάρτητη στις πο-
λιτικές της επιλογές, προκειμένου 
να απαντήσει στις επικρίσεις του 
Ντόναλντ Τραμπ ότι το Βερολίνο 
«ελέγχεται πλήρως από τη Ρωσία».
Τρεις ώρες μετά αφού ο Τραμπ 
κατηγόρησε τη Γερμανία ότι εξαρ-
τάται από τη Ρωσία για να καλύψει 
τις ενεργειακές της ανάγκες και 
ότι δεν αυξάνει τις αμυντικές της 
δαπάνες, η Μέρκελ δήλωσε στους 
δημοσιογράφους κατά την άφιξή 
της στη σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Έχω 

προσωπική εμπειρία από το πώς 
ένα μέρος της Γερμανίας ελεγχό-
ταν από τη Σοβιετική Ένωση».
«Είμαι πολύ χαρούμενη που σήμε-
ρα είμαστε ενωμένοι στην ελευθε-
ρία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας. Για αυτό τον λόγο 
μπορούμε να πούμε ότι είμαστε 
ανεξάρτητοι στις πολιτικές μας 
και ότι λαμβάνουμε ανεξάρτητες 

αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ καλό, 
κυρίως για τους πολίτες στην ανα-
τολική Γερμανία», τόνισε. Παράλ-
ληλα η Μέρκελ υπερασπίστηκε 
και τη συνεισφορά της χώρας της 
στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.
«Η Γερμανία κάνει πολλά για το 
ΝΑΤΟ», δήλωσε. «Η Γερμανία 
παρέχει τον δεύτερο μεγαλύτε-
ρο στρατό (στο ΝΑΤΟ), το μεγα-
λύτερο μέρος των στρατιωτικών 
μας ικανοτήτων προσφέρεται στο 
ΝΑΤΟ και μέχρι σήμερα έχουμε 
μια ισχυρή δέσμευση στο Αφγα-
νιστάν. Με αυτό τον τρόπο υπε-
ρασπιζόμαστε και τα συμφέροντα 
των ΗΠΑ», τόνισε η καγκελάριος. 

Οργή έχει προκαλέσει στη Γερμανία η είδη-
ση της αυτοκτονίας ενός νεαρού Αφγανού ο 
οποίος απελάθηκε πρόσφατα από τη χώρα, με 
ορισμένους πολιτικούς να ζητούν την παραί-
τηση του υπουργού Εσωτερικών Χορστ Ζεεχό-
φερ. Σύμφωνα με την οργάνωση Pro Asyl, που 
προασπίζεται τα δικαιώματα των προσφύγων, 
ο 23χρονος Αφγανός, στον οποίο οι αρχές αρ-
νήθηκαν να χορηγήσουν άσυλο, ήταν ανήλι-
κος όταν έφτασε στη Γερμανία, τη χώρα όπου 
ζούσε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η κυβέρνηση 
δεν έχει επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία. 
Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η 
είδηση της αυτοκτονίας του προκάλεσε αντι-
δράσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύω-
σης. Ορισμένοι πολιτικοί, ακόμη και μέλη των 
κομμάτων που μετέχουν στον κυβερνητικό συ-
νασπισμό, ζήτησαν την παραίτηση του υπουρ-
γού. «Η παραίτησή του έχει ήδη καθυστερή-
σει. Ακούς συνασπισμέ;» έγραψε στο Twitter 
ο Κέβιν Κιούνερτ, ο επικεφαλής της νεολαίας 
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Η Pro 
Asyl ανέφερε επίσης ότι οι 51 από τους 69 
Αφγανούς που απελάθηκαν στις αρχές Ιουλί-
ου προέρχονταν από τη Βαυαρία. Ο Ζεεχόφερ, 
ο οποίος δίνει μάχη μέσα στον κυβερνητικό 
συνασπισμό της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ 
για αυστηρότερους ελέγχους στη μετανάστευ-
ση, είχε επιδοκιμάσει τις απελάσεις, επισημαί-
νοντας την Τρίτη πως οι 69 Αφγανοί αναχώ-
ρησαν ανήμερα των 69ων γενεθλίων του.
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Το γραφείο µας εργάζεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστηµένους πελάτες µας.
Σας εξυπηρετούµε όλη την ηµέρα, όλη την εβδοµάδα, σε όλη την µητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.
Η 20ετής πείρα µας στο χώρο, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε για τους πελάτες µας τις καλύτερες 

λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα.  
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Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 

Παρ’ ολίγον τραγωδία στη διάσωση των παιδιών στην Ταϊλάνδη 
Κι όμως, η επιχείρηση διάσωσης 
των δώδεκα παιδιών και του προπο-
νητή τους που είχαν εγκλωβιστεί για 
δυο εβδομάδες σε λαβύρινθο σπη-
λαίων στην Ταϊλάνδη, παραλίγο να 
εξελιχθεί σε τραγωδία. 
Στρατιωτικοί αξιωματούχοι που 
συμμετείχαν στην επιχείρηση δή-
λωσαν στο ABC News πως μετά την 
απομάκρυνση των τελευταίων 4 παι-

διών και του προπονητή τους από τη 
σπηλιά, τα μέλη της ομάδας διάσω-
σης που ήταν ακόμη στο εσωτερικό, 
παρατήρησαν πως τα νερά άρχιζαν 
απότομα να αυξάνονται.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κύ-
ρια αντλία που απομάκρυνε τα νερά 
από τους θαλάμους των σπηλαίων 
έσπασε λίγο μετά την απομάκρυνση 
των τελευταίων παιδιών, αφήνοντας 

στους δύτες διάσωσης, τις ομάδες 
υποστήριξης και τους γιατρούς, ελά-
χιστο χρόνο για να βγουν από τις 
σπηλιές προτού και οι τρεις θάλαμοι 
γεμίσουν με νερό. Δεκάδες στρατιω-
τικά μέλη και πολίτες αναγκάστηκαν 
να απομακρυνθούν από την περιο-
χή προτού πλημμυρίσει, αφήνοντας 
πίσω εκατοντάδες φιάλες οξυγόνου 
και άλλο εξοπλισμό. 


