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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Μη μπερδεύεις 
την «ελεύθερη 

γυναίκα» 
με την «εύκολη 

γυναίκα».

Η πρώτη 
επιλέγει...
Η δεύτερη 
συναινεί...

ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω κι 

αυτήν την εβδομάδα καλά 

και με όσο το δυνατόν 

καλύτερη ψυχολογική διά-

θεση.

Είναι γεγονός ότι λόγω της δουλειάς μου είμαι 

σε καθημερινή βάση αποδέκτης παραπόνων, 

προβλημάτων, απαισιοδοξίας κλπ. Και τι να 

πεις σε καλά φιλαράκια κι ειδικά μικρούς επι-

χειρηματίες που στην κυριολεξία χαροπαλεύ-

ουν επαγγελματικά για να μπορέσουν, ελπίζο-

ντας ότι θα τελειώσει σύντομα αυτή η πανδη-

μία και η ζωή θα επανέλθει στους φυσιολογι-

κούς ρυθμούς, εκεί που ήμασταν πριν από τον 

κορωνοϊό.

Ευγενικοί μου αναγνώστες, ειδικά οι πιο μεγά-

λοι που ξεκινήσαμε σε Καναδά κι Αμερική την 

ζωή μας πηγαίνοντας μέρα με τη μέρα να επι-

βιώσουμε αλλά και συγχρόνως να βοηθάμε 

πολλοί από εμάς και κάποια οικογένεια πίσω 

στην Ελλάδα μας, κάπως πρέπει να σκέπτο-

νται και να δίνουν κουράγιο και στους νεότε-

ρους, ότι δηλαδή η ζωή έχει απρόβλεπτα και 

δυσκολίες που πρέπει υπομονετικά και με ότι 

δύναμη μας δίνει ο Θεός να ανταπεξέρθουμε. 

Και για να λέμε κα του στραβού το δίκαιο, αυτό 

το ζήτημα-πρόβλημα δεν ήταν κάτι τοπικό, 

ήταν παγκόσμιο κι έχουμε φτάσει τους 600.000 

νεκρούς κι άλλα τόσα εκατομμύρια κρούσματα.

Πρέπει, λοιπόν, οπωσδήποτε να αγωνισθούμε 

με ότι δυνάμεις υπάρχουν. Να δουλέψουμε, 

να παράγουμε, να συμπαρασταθούμε οι πιο 

δυνατοί στους πιο αδύναμους μέχρι να έλθει η 

πολυπόθητη ημέρα να ξαναζήσουμε την καθη-

μερινότητα που βίωνε ο κάθε ένας ή η κάθε μία 

από εμάς. 

Όταν κάτι είναι πέραν από την δική μας 

δύναμη, πρέπει να υπομένουμε και να λέμε ΚΙ 

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. Κουράγιο, λοιπόν, κοντά 

ο ένας στον άλλον, γιατί οτιδήποτε άλλο κάνει 

ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Μέχρι την 

άλλην εβδομάδα… 

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για ΑΟΖ: Γιατί ακυρώνει το 
τουρκολιβυκό Μνημόνιο

Υ
πό συνθήκες άκρας μυστικότητας, η ελληνική 
κυβέρνηση έφτασε σήμερα Πέμπτη 6 Αυγού-
στου στο σημείο να οριστικοποιήσει την συμ-
φωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την 

Αίγυπτο.
Ακόμη και στενοί συνεργάτες του υπουργού Εξωτερικών 
Νίκου Δένδια ενημερώθηκαν ότι η Αθήνα και το Κάιρο 
βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή του deal σήμερα 
το πρωί, λίγο πριν ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωμα-
τίας μπει στο αεροσκάφος με προορισμό την αιγυπτιακή 
πρωτεύουσα. Ενδεικτικό των προφυλάξεων που λαμβά-
νονται από την ελληνική πλευρά είναι το γεγονός ότι η 
άφιξη του Νίκου Δένδια στο Κάιρο για συνομιλίες με τον 
Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Sameh Shoukry ανακοι-
νώθηκε την ώρα που ξεκινούσε η συνάντηση! «Βασικό 
αντικείμενο των συζητήσεων θα είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ 
μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου» εξηγούσαν διπλωματικές 
πηγές στην Αθήνα.

Τι περιλαμβάνεται στη Συμφωνία για ΑΟΖ 
Ελλάδας-Αιγύπτου
Οι πληροφορίες αποκαλύπτονται με το σταγονόμετρο. Η 
ελληνική διπλωματία θεωρεί ότι με την συμφωνία μερι-
κής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με 
την Αίγυπτο επιτυγχάνεται η ακύρωση του τουρκολιβυ-
κού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες, με το οποίο η 
Άγκυρα επιχειρεί να σφετεριστεί θαλάσσιες περιοχές 
ελληνικής κυριαρχίας συρρικνώνοντας την επήρεια της 
Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου σε μια 
ζώνη μόλις 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία για 
την ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου θα αφορά το νότιο τμήμα 
των ελληνοαιγυπτιακών θαλασσίων συνόρων και θα 
γίνει με την μέθοδο των «ευθειών γραμμών βάσης». Τι 
ακριβώς σημαίνει αυτό για την επήρεια των ελληνικών 
νησιών σε θαλάσσιες ζώνες απομένει να διασαφηνιστεί. 
Οι συνομιλίες της Αθήνας με το Κάιρο για την οριοθέ-
τηση θαλασσίων ζωνών διαρκούν χρόνια. Φαίνεται ότι 
σε αυτή την χρονική συγκυρία που οι σχέσεις τουρκο-αι-
γυπτιακές σχέσεις διέρχονται μία από τις μεγαλύτερες 
ιστορικά κρίσεις τους λόγω της εμπλοκής της Τουρκίας 
στον εμφύλιο της Λιβύης και του κινδύνου που αντιμε-
τωπίζει το Κάιρο να απωλέσει την επιρροή του σε μία 
πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή γύρω από την πόλη 
της Σύρτης, το καθεστώς του προέδρου Σίσι επέλεξε έναν 

συμβιβασμό με την Αθήνα, γνωρίζοντας ότι η Άγκυρα 
θα δυσαρεστηθεί με την ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία.
Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ 
της Ελλάδας και της Αιγύπτου θα είναι μερική, θα αφορά 
δηλαδή μόνο το νότιο κομμάτι της θαλάσσιας συνορεύ-
ουσας ζώνης των δύο χωρών και όχι την ανατολική περι-
οχή η οποία περιλαμβάνει και το Καστελλόριζο. «Ποτέ 
δεν ετέθη θέμα να πάμε πέρα από τον 28ο μεσημβρινό» 
είπε στο protothema.gr κυβερνητικό στέλεχος απαντώ-
ντας στο ερώτημα ποιο θα είναι το όριο της συμφωνίας 
της Αθήνας με το Κάιρο.

Η συμφωνία για ΑΟΖ με την Αίγυπτο ακυ-
ρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και 
συνεργάτες του Νίκου Δένδια επιχειρηματολογούν ότι η 
οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο ακυρώνει στην πράξη 

το τουρκολιβυκό μνημόνιο που είχε υπογράψει στα τέλη 
του 2019 ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Φαγιέζ αλ Σαράζ, πρω-
θυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης.
Στο ερώτημα αν η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία ακυρώ-
νει, εξουδετερώνει ή απλώς αμφισβητεί το τουρκολι-
βυκό μνημόνιο, η απάντηση θα πρέπει να δοθεί αφού 
κοινοποιηθούν οι λεπτομέρειες του deal της Αθήνας 
με το Κάιρο και αφού προηγουμένως αξιολογηθούν οι 
νομικές παράμετροι της συμφωνίας.
Την προηγούμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου, κυβερνη-
τικός παράγοντας με γνώση της ατζέντας των συζητή-
σεων αποκάλυπτε στο protothema: «Μέχρι ενός σημείου 
έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να μας 
δώσουν κάτι και οι Αιγύπτιοι κάποια στιγμή» σημειώνο-
ντας ότι η Αθήνα τελούσε εν αναμονή της απάντησης από 
το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών. Όπως φαίνεται, το 
Σαββατοκύριακο που μας πέρασε οι ελληνοαιγυπτιακές 
συνομιλίες ήταν εντατικές και προχώρησαν με απόλυτη 
μυστικότητα. «Ο Νίκος Δένδιας δεν κάνει διακοπές τον 
Αύγουστο» ανέφεραν υπηρεσιακά στελέχη του υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Οπαδός της ενεργητικής εξωτερικής 
πολιτικής και ευρισκόμενες σε συνεχή σύγκρουση με 
τους θιασώτες του δόγματος της «ακινησίας», ο Νίκος 
Δένδιας προσπαθεί εδώ και μήνες να αποκτήσει την 
πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στην Τουρκία στη-
λιτεύοντας παλαιότερες λογικές σύμφωνα με τις οποίες η 
Ελλάδα δεν νομιμοποιούνταν να συνομολογήσει κανενός 
είδους συμφωνία για θαλάσσιες ζώνες με τις γειτονικές 
της χώρες αν δεν εξασφάλιζε ότι θα πάρει το 100% της 
επήρειας που δικαιούται. Σε συνέντευξή του στο ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ στις 15 Ιουνίου 2020 ο Νίκος Δένδιας είχε προ-
αναγγείλει μια συμφωνία για ΑΟΖ με την Αίγυπτο στο 
πρότυπο αυτής που υπεγράφη με την Ιταλία απορρί-
πτοντας την κριτική ότι δέχθηκε μειωμένη επήρεια των 
νησιών του Ιονίου. «Η οριοθετική γραμμή προσαρμό-
στηκε αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την παρου-
σία μικρών ομάδων νησιών στην ελληνική πλευρά,όσο 
και την ύπαρξη ευθειών γραμμών βάσης στην ιταλική 
πλευρά. Τίποτε συνεπώς δεν χάθηκε, απλώς υπάρχει 
εκατέρωθεν μετατόπιση σε συγκεκριμένα σημεία» τόνιζε 
ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι στο 
παρελθόν η Ελλάδα έχασε μια ιστορική ευκαιρία με την 
Λιβύη όταν δεν οριοθετήθηκαν οι θαλάσσιες ζώνες με 
την συγκεκριμένη χώρα για ποσοστό 3,7% επί της συνο-
λικής έκτασης.

Πώς ο Νίκος Δένδιας κατέληξε 
σε συμφωνία με τον Σάμεχ 
Σούκρι - Η συμφωνία στηρίζεται 
στις ευθείες γραμμές βάσης και 
όχι στην επήρεια - Τι θα γίνει 
με τις θαλάσσιες ζώνες στο 
Καστελλόριζο - Οι πολύμηνες 
διαπραγματεύσεις υπό συνθήκες 
άκρας μυστικότητας
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Μ
ε μήνυμα στα ελληνικά υ-
ποστηρικτές του στρατάρχη 
Χαλίφα Χαφτάρ χαιρέτισαν 
την υπογραφή της συμφω-

νίας για οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας και Κύ-
πρου.
Όπως έγραψε λογαριασμός προσκείμε-
νος στον LNA σε ανάρτηση στο Τwitter, το 
επόμενο βήμα είναι η Ελλάδα να καθορί-
σει ΑΟΖ με το μόνο δημοκρατικά εκλεγ-
μένο σώμα στην Λιβύη, ενώ συνεχίζει την 
ανάρτηση του, εκφράζοντας τα συγχαρη-
τήρια του στην Ελλάδα.
«Συγχαρητήρια στους Έλληνες αδελφούς 
μας, είμαστε χαρούμενοι για εσάς», γρά-

φει συγκεκριμένα στα ελληνικά ο λογα-
ριασμός που απηχεί τις θέσεις του LNA 
του στρατάρχη Χαφτάρ.
Αξίζει να σημειωθεί πως την ανάρτηση 
συνοδεύει μια φωτογραφία από την 
συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτε-
ρικών, Νίκου Δένδια με τον πρόεδρο του 
κοινοβουλίου της Λιβύης.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Επόμενο βήμα είναι η Ελλάδα να καθο-
ρίσει ΑΟΖ με το μόνο δημοκρατικά εκλεγ-
μένο σώμα στην Λιβύη (το λιβυκό κοινο-
βούλιο) και να λήξει αυτό μια και καλή. 
Συγχαρητήρια στους Έλληνες αδελφούς 
μας, είμαστε χαρούμενοι για εσάς».

Ο Χαφτάρ χαιρετίζει στα ελληνικά 
τη συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου

«Στην κηδεία του Ανδρέα είπε 
‘’εγώ σ’ αγάπησα, εσύ όχι’’»: 
Συγκινητική ανάρτηση του Ν. 
Παπανδρέου για τον θάνατο του 
Γιώργου Παπανδρέου

Άγνωστες πτυχές του θείου του, 
Γιώργου Παπανδρέου, που πέθανε 
σήμερα (6/8) σε ηλικία 92 ετών, 
αποκαλύπτει ο αδερφός του 
Ανδρέα, Νίκος, με συγκινητική 
ανάρτησή του στο Facebook. 
Οι τέσσερις γάμοι, η απόπειρα 
αυτοκτονίας από τον πύργο του 
Άιφελ και η αγάπη στον Ανδρέα...

Μ
ε μια συγκινητική ανάρτη-
ση, που αποκαλύπτει πολ-
λές κρυφές πτυχές της ζω-
ής του ετεροθαλούς αδερ-

φού του Ανδρέα, Γιώργου Παπανδρέου, 
ο γιος του Ανδρέα, Νίκος, μιλάει για τον 
«θείο Γιώργο», που έφυγε σήμερα (6/8) 
από τη ζωή.
Στην ανάρτησή του γράφει για τους τέσσε-
ρις γάμους του θείου του, για την αδυνα-
μία του στις γυναίκες, για την απίστευτη 
αγάπη που έτρεφε προς τον πατέρα του 
Νίκου, Ανδρέα, αλλά και για μια απόπειρα 
αυτοκτονίας από τον πύργο του Άιφελ 
-μετά την απόρριψη μιας γυναίκας...
Στη συγκινητική ανάρτηση ο Γιώργος 
Παπανδρέου γράφει:
Απεβίωσε ο θείος Γιώργος
«Στην κηδεία του Ανδρέα άρπαξε το 
μικρόφωνο και είπε στους χιλιάδες που 
άκουγαν εκείνοι την ημέρα: «Εγώ σ’ αγά-
πησα, εσύ όχι.» Και έκατσε. Ξεφούρνισε 
την δική του αλήθεια για όλη την Ελλάδα.
Έξι αρραβώνες, τέσσερις γάμοι.
Μια απόπειρα αυτοκτονίας στην κορυφή 
του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι όταν 
μια γυναίκα τον απέρριψε -
Η σφαίρα προσεκτικά στοχευμένη λέει 
ο μύθος να μην κάνει πραγματική ζημιά.
Οι γυναίκες τον άφηναν,
Τα αντικείμενα ποτέ
Γί  αυτό, στο διαμέρισμά του στην Κηφισιά 
υπάρχουν:
Όλα τα γυαλιά ηλίου της πολυτάραχης 
ζωής του
Εκείνο που φορούσε στην Κατοχή

Το άλλο στην κυβέρνηση εξορίας στο 
Λίβανο
Εκείνο όταν κέρδισε ο πατέρας του τις 
εκλογές του 1963
Και τα πολύ σκούρα στυλ Μαστρογιάννη 
όταν κέρδισε τις εκλογές ο ετεροθαλής 
αδερφός του το 1981.
Φορούσε και γυαλιά το βράδυ της χού-
ντας
Μέτρησα περίπου πενήντα και...
Κρέμασε σαν αγκίστρια όλα τα κλειδιά 
των σπιτιών που έζησε
Βρήκα είκοσι συν ολόκληρα σετ εργα-
λείων, Του άρεσαν τα γκάτζετ.
Ο Ρος Πάνθηρας, ο Μικρός Ήρωας και το 
Ρομάντζο
Μέτρησα περίπου οκτακόσια βίντεο.
Πάνω από τριάντα ομπρέλες.
Δεκάδες ρολά χαρτιού τουαλέτας.
Άτλαντας με καρφίτσες από όλα τα μέρη 
που έχει επισκεφτεί.
Φωτισμένο πορτρέτο του πατέρα του
Γελοιογραφία του εαυτού του.
Πάνω από τριάντα κάμερες, για να διατη-
ρήσει τις μνήμες….
Χιλιάδες σχολαστικά οργανωμένες φωτο-
γραφίες
Κυρίως με γυναίκες.
Γυναίκες που γνώριζε ή περαστικές που 
συμφώνησαν να του ποζάρουν.
Τις έβρισκε σε Λούνα Παρκ, σε παραλίες, 
στο πεζοδρόμιο, σε νησιά.
Γυναίκες με μαγιό ή με επίσημο βραδινό.
Πολλές όπου ο ίδιος είναι πάλι σαν μικρό 
παιδί, ντυμένος μασκαράς.
Όταν μου ζήτησε να οργανώσω την συλ-
λογή του, μου τα έδωσε, αφού όλο το 
βράδυ έκαιγε εκείνες που δεν ήθελε να 
θυμάται κανείς.
Το επίτευγμά του στη ζωή, μου είχε πει,
ήταν να γυρίσει τον πλανήτη έξι φορές και 
μισό (με πλοίο).
Γιατί το μισό, τον είχα ρωτήσει; Επειδή 
αρρώστησε και έπρεπε να επιστρέψει από 
την Αυστραλία»
Δεν μπορούσες παρά να το αγαπήσεις,
τούτο το παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ».
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«Χρυσή Ευκαιρία» χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Α
υτό που πρέπει να γνωρί-
ζουμε σε σχέση με τις νέες 
αρμοδιότητες είναι ότι δη-
μιουργείται μια εκτελεστι-

κή γραμματεία, στην οποία συμμετέ-
χω, η οποία θα σχεδιάσει το πως θα 
διατεθούν οι πόροι από το Ταμείο 
Ανάκαμψης» εξήγησε ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Οικονομικών Θόδω-
ρος Σκυλακάκης στον Θέμα 104,6 
και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, την ε-
πομένη της ορκωμοσίας του.
Ο κ. Σκυλακάκης χαρακτήρισε το 
Ταμείο Ανάκαμψης «μια μεγάλη 
ευκαιρία για τη χώρα», «μια ευκαι-
ρία που», όπως τόνισε, «πρέπει να 
αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο προς όφελος των 
ανθρώπων και της πορείας της ελλη-
νικής οικονομίας».
Αναφορικά με την εκταμίευση των 
πόρων, «επί της ουσίας, η πρώτη 
μεταφορά κονδυλίων, το 10% αυτών 
των χρημάτων, θα δοθούν από την 
Ευρώπη, όταν θα εγκριθεί το σχέ-
διο ανάκαμψης της κάθε χώρας, κάτι 
που πρέπει να γίνει ως τον Απρί-
λιο του 2021» εξήγησε ο κ. Σκυ-
λακάκης, αλλά διευκρίνισε ταυτό-
χρονα πως  «έχουμε τη δυνατότητα 
να ξεκινήσουμε και να περιλαμβά-
νουμε δαπάνες από τον περασμένο 
Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 
2021 στο ταμείο αυτό».
«Ας το αντιμετωπίσουμε ως μια 
δουλειά που είναι ήδη σε εξέλιξη και 
πρέπει να επιταχύνουμε ήδη» σημεί-
ωσε ο Υπουργός, καθώς «το σχέδιο 
αυτό πρέπει να το καταθέσουμε στην 
πρώτη του μορφή στις 15 Οκτω-
βρίου», σημείωσε.
Ως προς τον ρυθμό εισροής πόρων 
στην ελληνική οικονομία, ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Οικονομικών ανέ-
φερε ότι με το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων έχουμε ετησίως 
4-5 δις ευρώ σε πραγματική απορ-
ρόφηση. Αντίθετα, ο ίδιος εξήγησε 
πως «από το 2021 και για 5-6 χρό-

νια θα πρέπει να απορροφούμε 
πάνω από τα διπλάσια χρήματα κάθε 
χρόνο και θα πρέπει να κινητοποιή-
σουμε πολύ σημαντικούς ιδιωτικούς 
πόρους, ώστε να έχουμε πολλαπλά-
σια οφέλη», φέρνοντας ως παρά-
δειγμα την ενίσχυση από το υπουρ-
γείο Οικονομικών του προγράμμα-
τος «Εξοικονομώ».
Αναφερόμενος στην πρώτη φάση 
της υγειονομικής κρίσης, ο κ. Σκυ-
λακάκης γνωστοποίησε πως «στη 
διάρκεια της πανδημίας αυξήθη-
καν οι αποταμιεύσεις» και συνέχισε 
λέγοντας πως «εμείς θέλουμε αυτές 
τις αποταμιεύσεις να τις μετατρέ-
ψουμε σε επενδύσεις».
Ως προς τους στόχους του Ταμείου 
Ανάκαμψης, ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Οικονομικών περιέγραψε πως 

«υπάρχει σε αυτά τα χρήματα το 
κλασικό ΕΣΠΑ και τα χρήματα του 
ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
είναι εξασφαλισμένα αυτό είναι 
περίπου 40 δισ. ευρώ». Ειδικά για 
το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι 32 
δισ. ευρώ, ο κ. Σκυλακάκης διευ-
κρίνισε πως «παίρνεις την προκα-
ταβολή όταν υποβάλεις το σχέδιο, 
το οποίο περιλαμβάνει μεταρρυθμί-
σεις που εσύ προτείνεις και εφόσον 
προχωρούν αυτές οι δεσμεύσεις οι 
δικές σου και εφόσον απορροφάς τα 
χρήματα με διαφάνεια και ποιότητα 
δίνεις αναφορά κάθε εξάμηνο και 
υπάρχει μια εξάμηνη εκταμίευση».
«Τι λέμε στον εαυτό μας ως Ευρω-
παίοι; Κάντε τα αυτά που εσείς 
δεσμευτήκατε, κάντε τα γρήγορα 

και αποτελεσματικά και υπάρχουν 
πολλά χρήματα να ανακάμψουν οι 
χώρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομι-
κών.
Κληθείς να σχολιάσει τις αιτιάσεις 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
για την ενίσχυση της πραγματικής 
οικονομίας στην πρώτη φάση της 
πανδημίας, ο κ. Σκυλακάκης επισή-
μανε πως «πρέπει να συνεχίσουμε 
να βαδίζουμε σε δρόμο σώφρονα, 
βάζοντας χρήματα να κρατήσουμε 
τις επιχειρήσεις και την οικονομία 
ζωντανή, αλλά και να κρατάμε τα 
ταμειακά διαθέσιμα», υπενθυμίζο-
ντας ότι «επανήλθαμε 3 και 4 φορές 
με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως 
με την επιστρεπτέα προκαταβολή, 
καθώς μπορούμε να βλέπουμε με 
μεγάλη ακρίβεια τι συμβαίνει και να 
βοηθάμε αυτούς που πρέπει».
Ως προς το μίγμα της δημοσιονο-
μικής πολιτικής, ο Αναπληρωτής 
υπουργός απάντησε πως «διατη-
ρούμε την πρόσβασή μας στις αγο-
ρές με 1% επιτόκιο και καλά ταμει-
ακά διαθέσιμα κα αυτός ο συνδυα-
σμός μας κάνει να μπορούμε με αισι-
οδοξία να πούμε ότι από το 2021 θα 
αρχίσουμε δράσεις τέτοιες που να 
έχουμε ένα θετικό αφήγημα στην 
αγορά με μαζικές επενδύσεις».
Ερωτηθείς, τέλος, για το ενδεχό-
μενο νέων μειώσεων σε φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές, ο κ. Σκυ-
λακάκης παρατήρησε πως «στην 
πρώτη φάση όταν είχαμε δημοσιο-
νομικό χώρο, κάναμε τις πρώτες μει-
ώσεις ΕΝΦΙΑ, την πρώτη μονάδα 
στις ασφαλιστικές εισφορές», αλλά 
«το Ταμείο Ανάκαμψης μας δίνει τη 
δυνατότητα για τί θα δημιουργήσει 
και δημοσιονομικό χώρο να δια-
πραγματευθούμε με τους θεσμούς 
πρόσθετες φορολογικές και ασφαλι-
στικές μειώσεις, ώστε να εκπληρώ-
σουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύ-
σεις», κατέληξε.

Σκυλακάκης: Το Ταμείο Ανάκαμψης 
ανοίγει χώρο για νέες φοροαπαλλαγές 

ΗΠΑ: Αίρεται η 
ταξιδιωτική οδηγία που 
αφορούσε όλον τον 
πλανήτη

Στην ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
αναφέρει ότι στο εξής θα εκδίδει οδηγίες κατά 
περίπτωση για κάθε χώρα, δεδομένου ότι 
σε ορισμένες έχει βελτιωθεί η υγειονομική 
κατάσταση

Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αίρουν 
την ταξιδιωτική οδηγία με την οποία καλού-
σαν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν 
όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό λόγω της παν-

δημίας.
Στην ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι 
στο εξής θα εκδίδει οδηγίες κατά περίπτωση για κάθε 
χώρα, δεδομένου ότι σε ορισμένες έχει βελτιωθεί η υγει-
ονομική κατάσταση.
«Οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας βελτιώνονται σε ορι-
σμένες χώρες και επιδεινώνονται σε άλλες», αναφέρεται 
σε αυτήν την ανακοίνωση. «Συνεχίζουμε να συστήνουμε 
στους Αμερικανούς πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτι-
κοί όταν φεύγουν στο εξωτερικό, λόγω της απρόβλεπτης 
φύσης της πανδημίας», πρόσθεσε.
Να σημειωθεί πάντως ότι τα σύνορα των ΗΠΑ θα παρα-
μείνουν κλειστά για τους περισσότερους ταξιδιώτες από 
την Ευρώπη, δεδομένου ότι και οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν δέχονται Αμερικανούς ταξιδιώτες.
Μεταξύ των χωρών που κατατάσσονται στο «επίπεδο 
1» του κινδύνου (το χαμηλότερο) είναι η Ταϊβάν και η 
Αυστραλία. Η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και άλλοι 
παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ βρίσκονται στο «επί-
πεδο 3», που σημαίνει ότι το ταξίδι θα πρέπει να απο-
φευχθεί, αν είναι εφικτό. Η Ινδία βρίσκεται στο «επίπεδο 
4», το υψηλότερο, δηλαδή οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να αποφύγουν το ταξίδι στη χώρα αυτή.
Στις 19 Μαρτίου η Ουάσινγκτον είχε καλέσει τους Αμε-
ρικανούς να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό για κανέναν 
λόγο, ένα μέτρο άνευ προηγουμένου που αφορούσε 
όλες τις χώρες του πλανήτη.

Παραιτήθηκε ο γενικός επιθεωρητής του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Νέα παραίτηση κλυδωνίζει την κυβέρνηση του Ντόναλντ 
Τραμπ. Ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
Στίβεν Τζ. Άκαρντ, αποχωρεί από τη θέση του για να επι-
στρέψει στον ιδιωτικό τομέα, ανέφερε εκπρόσωπος του 
υπουργείου Εξωτερικών.
Ο Άκαρντ ασκούσε χρέη γενικού επιθεωρητή μετά την 
αιφνίδια απόλυση του προκατόχου του από τον πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ.
«Ο πρεσβευτής Στίβεν Τζ. Άκαρντ, ο ασκών χρέη γενικού 
επιθεωρητή και διευθυντή του Γραφείου Εξωτερικών 
Αποστολών, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στον ιδιωτικό 
τομέα, μετά από χρόνια υπηρεσίας στον δημόσιο», είπε 
ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

επικαιρότητα
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επικαιρότητα

«Εδώ η σημαία μας κυματίζει λίγο 
πιο ψηλά, το μπλε της θάλασσας 
είναι λίγο πιο γαλάζιο και η καρδιά 
της πατρίδας μας χτυπάει λίγο πιο 
δυνατά», ανέφερε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης στη 
συνάντησή του με τον Δήμαρχο 
Χάλκης, Ευάγγελο Φραγκάκη και τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Δημαρχείο του νησιού όπου 
συζήτησαν για τα καθημερινά 
προβλήματα της Χάλκης που 
αναζητούν λύση.

Ε
πανέλαβε, επίσης, ότι η έμπρακτη 
στήριξη των νησιών, 
ιδιαίτερα των ακριτι-
κών, αποτελεί βασική 

προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης.
Ο πρωθυπουργός απευθυ-
νόμενος στη δημοτική αρχή 
του νησιού τόνισε πως «στην 
πρώτη παρέμβαση την οποία 
θα κάνουμε, όπου θα αφορά 
τον φόρο ακίνητης περιουσίας, τον ΕΝΦΙΑ, 
θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα μικρά 
νησιά. Θέλουμε να μειώσουμε -όσο αυτό 
είναι εφικτό- και όσο μας το επιτρέπουν τα 
δημόσια οικονομικά τη φορολογική επιβά-
ρυνση αυτών των συμπολιτών μας που επι-
λέγουν -κόντρα στις αντιξοότητες- να κατοι-
κούν όλο το χρόνο, ειδικά, στα μικρά μας 
νησιά. Και θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο 
το οποίο μπορούμε να κάνουμε, ένα μικρό 
πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για να είναι 
λίγο πιο εύκολη η καθημερινότητά σας που 
το καλοκαίρι μπορεί να φαίνεται ελκυστική 
και όμορφη αλλά ξέρω ότι μετά το καλο-
καίρι ακολουθεί πάντα και ο χειμώνας που 
δεν είναι εύκολος».

«Να κάνουμε όλοι μικρές θυσίες 
για τη Δημόσια Υγεία»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να τηρού-
νται ευλαβικά οι κανόνες Δημόσιας Υγείας 
τηρώντας τις οδηγίες των ειδικών: «Θέλω 
να σας ζητήσω -το κάνω σε κάθε ευκαι-
ρία μου- να τηρούμε τα μέτρα των ειδι-
κών. Έχει, ειδικά, μεγάλη σημασία, αυτό, 
στις μικρές κοινότητες οι οποίες ακόμα σε 

πολύ μεγάλο βαθμό είναι προστατευμέ-
νες -και ήταν προστατευμένες- και πρέπει 
να παραμείνουν προστατευμένες από τον 
κορωνοϊό. Καλούμαστε όλοι να κάνουμε 
μικρές θυσίες. Βασικά να φοράμε τη μάσκα 
μας σε κλειστούς χώρους αλλά και σε ανοι-
χτούς χώρους, εκεί που δεν μπορούμε να 
τηρήσουμε τις αποστάσεις. Έτσι, ώστε, να 
προστατεύσουμε τη δική μας υγεία αλλά, 
κυρίως, την υγεία και αυτών που αγαπάμε».
Κατά τη συζήτηση, ο Περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος 
παρουσίασε τα έργα που έχουν δρομολο-
γηθεί από την Περιφέρεια. Από την πλευρά 
του, ο Δήμαρχος κ. Φραγκάκης, αφού 
τόνισε πως σαν νέα δημοτική αρχή προ-

σπαθεί με ό,τι δυνα-
τότητες υπάρχουν να 
βελτιωθεί η ζωή των 
ακριτών που κρατούν 
το νησί ζωντανό, ανα-
φέρθηκε στο ζήτημα 
της υποστελέχωσης 
του Δήμου και ευχαρί-
στησε την Περιφέρεια 
για τη βοήθεια που 

παρέχει στο κομμάτι αυτό, ώστε να γίνεται 
δυνατή η ολοκλήρωση των έργων.
«Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και η 
Χάλκη μέχρι το τέλος της δικής μας τετρα-
ετίας πραγματικά θα είναι ένα άλλο νησί», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος του 
νησιού.
Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός περπάτησε 
στο παραλιακό μέτωπο και στα δρομάκια 
του νησιού και συνομίλησε με τους κατοί-
κους αλλά και τους τουρίστες από διάφο-
ρες χώρες.

Θερμά συλλυπητήρια στον λαό 
του Λιβάνου
Τα θερμά του συλλυπητήρια στον λαό του 
Λιβάνου απηύθυνε «εκ μέρους του ελλη-
νικού λαού» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter.
 «Ειδικά στις οικογένειες που θρηνούν απώ-
λειες» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης, ευχόμενος 
ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
«Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Η Ελλάδα 
είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε 
βοήθεια της ζητηθεί», κατέληξε ο Πρωθυ-
πουργός.

Κυρ. Μητσοτάκης στη Χάλκη: 
«Μείωση ΕΝΦΙΑ για τα μικρά 
νησιά»

Παναγιωτόπουλος: Αυτή η χώρα δεν 
απειλείται από πουθενά 

Τ
ην ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων 
Δυνάμεων και ειδικότερα του Στό-
λου, επισήμανε ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-

λος, στην ομιλία του με την ευκαιρία της 
τελετής καθέλκυσης της πυραυλακάτου 
υπ’ αριθμόν «7» που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις των «Ναυπηγείων Ε-
λευσίνος», στην Ελευσίνα.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: «Αυτή είναι η εποχή που οι 
Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να ενισχυθούν 
κι ο καθένας μας πρέπει να κάνει αυτό 
που μπορεί, απ’ όπου μπορεί, για να ενι-
σχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις που εξα-
σφαλίζουν ότι αυτή η χώρα δεν απειλεί-
ται από πουθενά».
Διεμήνυσε δε, ότι «όποιος τολμά να 
εκστομίσει απειλές, θα βρει απέναντί του 
την ποιότητα και τη δύναμη των Ενόπλων 
Δυνάμεων σε μέσα και σε ανθρώπους».
Ανασυγκρότηση της ναυπηγοεπισκευα-
στικής βιομηχανίας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρί-
στησε τους εργαζομένους για τις προσπά-
θειές τους να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
ναυπήγησης και καθέλκυσης των πυραυ-
λακάτων υπ’ αριθμόν «6» και «7», ενώ 
αναφέρθηκε αναλυτικώς στις συντονι-
σμένες προσπάθειες της κυβέρνησης 
για την ανασυγκρότηση της ναυπηγοεπι-
σκευαστικής βιομηχανίας και ειδικά των 
«Ναυπηγείων Ελευσίνας», σε σύντομο 
διάστημα.
«Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες είναι 
πάντα ευπρόσδεκτες, αρκεί να γίνονται 
με τις σωστές προϋποθέσεις, με τις προ-

σήκουσες διαδικασίες και πάντα στο φως 
με το εργατικό προσωπικό που έχει δικαί-
ωμα να αγωνιά περισσότερο από όλους, 
περισσότερο κι από μας αλλά και από 
όλους, ότι αυτό είναι για ένα καλύτερο 
μέλλον. Νομίζω αυτές οι προϋποθέσεις 
εκπληρώθηκαν», σχολίασε.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε 
ότι τα «Ναυπηγεία Ελευσίνος» περνούν 
σε μια νέα εποχή που θα τη χαρακτηρίζει 
η ακμή, η τακτοποίηση των δεδουλευμέ-
νων των εργαζομένων σ’ αυτά, τα οποία 
και θα αποτελέσουν βασικό «κρίκο» στην 
αλυσίδα της εγχώριας ναυπηγικής βιο-
μηχανίας.
Εξέφρασε την ελπίδα πως η νέα εποχή 
των ναυπηγείων θα δώσει τη δυνατότητα 
στο Πολεμικό Ναυτικό να έχει και πάλι 
αξιόπλοα σκάφη, φτιαγμένα από ελλη-
νικά χέρια, τιμώντας την ναυτική παρά-
δοση μας. Ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε τα 
εύσημα στις Ένοπλες Δυνάμεις για την 
άμεση κινητοποίησή τους απέναντι στην 
πρόσφατη προκλητική στάση της Τουρ-
κίας.
Στην τελετή καθέλκυσης της ΤΠΚ «7», η 
οποία αναμένεται να λάβει το όνομα του 
ήρωα των Ιμίων Παναγιώτη Βλαχάκου, 
παρευρέθηκαν επίσης ο νέος αναπληρω-
τής υπουργός Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
ΣΔΙΤ Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουρ-
γός Εθνικής ‘Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφα-
νής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντι-
ναύαρχος Στυλιανός Πετράκης και ο γενι-
κός γραμματέας Αντώνης Οικονόμου.
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Α
ρχές δεκαετίας του ΄70, σε μια 
μπουάτ της Θεσσαλονίκης, κάπου 
εκεί κοντά στο Λευκό Πύργο. Α-
νάμεσα στο κοινό βρίσκεται κι έ-

νας 15χρονος πιτσιρικάς που δεν σταματά να 
τραγουδάει. Οι μουσικοί της ορχήστρας πα-
ρατηρούν το πάθος του, διακρίνουν την σω-
στή φωνή του και τον καλούν να ανέβει στη 
σκηνή να τραγουδήσει μαζί τους...Κάπως έ-
τσι «γεννήθηκε» η καρμική σχέση ανάμεσα 
στην σκηνή και τον Αγάθωνα, τον σπουδαίο 
Θεσσαλονικιό ρεμπέτη που έφυγε ξαφνικά 
χθες από τη ζωή στα 65 του χρόνια.
Ο πιτσιρικάς εκείνος, βέβαια, δεν φανταζό-
ταν τότε ότι θα αποκτούσε τόσο μεγάλη φήμη 
στο μέλλον και πως θα έφθανε, κάποτε, μέχρι 
την Eurovision. Για ένα πράγμα μόνο ήταν 
σίγουρος, ότι θα γίνει μουσικός! Την εποχή 
εκείνη είχε παρατήσει το σχολείο και δού-
λευε σε μια βιοτεχνία, μαζί με έναν θείο του. 
Όταν όμως οι μουσικοί της μπουάτ τού πρό-
τειναν να τραγουδάει μαζί τους σε σταθερή 
βάση ενθουσιάστηκε. Έκανε αυτό που αγα-
πούσε κι ας μην του εξασφά-
λισε τα απαραίτητα χρήματα 
για να ζήσει. Τα πρωινά δού-
λευε σε οικοδομές για να τα 
βγάλει πέρα.
Σιγά σιγά το όνομά του 
άρχισε να γίνεται γνωστό 
στη νύχτα της Θεσσαλονί-
κης. Πολλοί ήταν εκείνοι 
που μιλούσαν με θαυμασμό 
για τον νεαρό τραγουδιστή με την ιδιαίτερη 
φωνή. Η ερμηνεία, ωστόσο, δεν τού ήταν 
αρκετή. Για να ακολουθήσει τα μουσικά είδη 
που αγαπούσε και του ταίριαζαν, το ρεμπέ-
τικο και το παραδοσιακό τραγούδι, έπρεπε 
να είναι και μουσικός. Το ‘βαλε σκοπό, λοι-
πόν, να μάθει, μόνος του, να παίζει. Έπιασε 
για πρώτη φορά μπαγλαμά στα χέρια κάπου 
στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 κι από τότε 
έγινε προέκταση του σώματός του. Γιατί ο 
Αγάθωνας και ο μπαγλαμάς υπήρξαν, για 
δεκαετίες, δύο λέξεις απόλυτα ταυτισμένες.
Ο δρόμος που είχε διαλέξει δεν ήταν εύκο-
λος. Τα επόμενα χρόνια χρειάστηκε να κάνει 
διάφορες άλλες δουλειές, παράλληλα με 
αυτήν του μουσικού, για να μπορέσει να επι-
βιώσει. Μέχρι που το 1980 τον κάλεσαν, μαζί 
με την κομπανία που είχε φτιάξει, το Ρεμπέ-
τικο Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, να παί-
ξουν στις Γιορτές Ελληνικού Παραδοσιακού 

Τραγουδιού που διοργάνωνε ο Μάνος Χατζι-
δάκις στα ορεινά Ανώγεια της Κρήτης. Εκεί 
τον πρωτοάκουσαν κάποιοι δισκογραφικοί 
παραγωγοί από την Αθήνα και του πρόσφε-
ραν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Εκείνος, 
φυσικά, δέχτηκε με έναν όμως απαράβατο 
όρο: Οι άνθρωποι της δισκογραφικής εται-
ρίας δεν θα είχαν κανέναν απολύτως λόγο 
στην επιλογή των τραγουδιών. Από τότε φρό-
ντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν σηκώνει πολλά 
– πολλά και πως την ελευθερία του δεν την 
θυσιάζει για τίποτα και για κανέναν.
Γιατί ο Αγάθωνας υπήρξε σε ολόκληρη τη 
ζωή του ένας αυθεντικός ρεμπέτης. Τί ακρι-
βώς σήμαινε για τον ίδιο αυτός ο όρος; 
«Ρεμπέτης είναι ο ουσιαστικά ελεύθερος 
άνθρωπος, αυτός που λέει ακριβώς ό,τι σκέ-
φτεται κι αισθάνεται» έλεγε χαρακτηριστικά 
ο ίδιος.
Δεν το έλεγε μόνο, το έπραττε κιόλας. Δεν 
ήταν, εξάλλου, λίγες οι φορές, που παρεξη-
γήθηκε, από γνωστούς του κι άγνωστους, 
επειδή είπε δημοσίως και ωμά τη γνώμη 

του. Από τα πιο χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα ήταν μια 
συνέντευξη την οποία είχε 
δώσει το 2013 στην οποία 
έλεγε, μεταξύ άλλων, πως 
«η Θεσσαλονίκη είναι ένα 
μεγάλο εκτροφείο...σκύλων» 
- εννοούσε του τραγουδιστές 
αυτού που ευρέως αποκα-
λείται «σκυλάδικο» - προκα-

λώντας έντονες αντιδράσεις. Ή τότε που ως 
άρρωστος Ολυμπιακός είχε δηλώσει πως 
«Δεν μπορεί να είσαι Παναθηναϊκός και να 
λες ρεμπέτικα».
Αυτός ήταν ο Αγάθωνας. Ένας άνθρωπος 
αυθόρμητος που δεν τού άρεσε τα ωραιοποιεί 
απόψεις, πρόσωπα και καταστάσεις. Ένας τρα-
γουδιστής και μουσικός παλαιάς κοπής που 
δεν επέλεξε τον εύκολο δρόμο αλλά παρέ-
μεινε σταθερός στα μουσικά πιστεύω του. 
Ένας ατρόμητος τύπος που δεν κόλλαγε που-
θενά και που το 2013 πήγε στη Eurovision, 
με το μουστάκι του, τον μπαγλαμά του και το 
μαύρο γιλέκο του, για να κατακτήσει την πρω-
τιά. Και μπορεί, όπως δήλωνε, λίγο μετά το 
τέλος του διαγωνισμού, να μην ήταν ευχαρι-
στημένος με την 6η θέση που πήρε το τρα-
γούδι που παρουσίασε με τους koza nostra, 
δεν μετάνιωσε, ωστόσο, που επέλεξε να ζήσει 
και αυτήν την μοναδική εμπειρία.

Αγάθωνας: Ένας αυθεντικός 
ρεμπέτης στη μουσική και στη 
ζωή 

επικαιρότητα

Θεοχάρης: Σε 1,3 εκατ. τουρίστες 
που ήρθαν στην Ελλάδα τον 
Ιούλιο είχαμε μόνο 400 κρούσματα 

Σ
τα επιδημιολογικά δεδομένα σε ό,τι 
αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό 
κατά το μήνα Ιούλιο αναφέρθηκε ο 
υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεο-

χάρης, μιλώντας την Πέμπτη στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΪ.
«Από 1,3 εκατ. τουρίστες οι οποίοι έχουν 
επισκεφτεί τη χώρα μας μέσα στον Ιούλιο, τα 
κρούσματα COVID-19 ανέρχονται σε μόλις 
400» είπε σήμερα ο Χάρης Θεοχάρης που 
αναφέρθηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα 
από τον εισερχόμενο τουρισμό.
Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι «ο Ιού-
λιος ήταν ένας αναγνωριστικός μήνας για τον 
ελληνικό τουρισμό. Κλείσαμε με ποσοστό 
15% με 20% της αντίστοιχης περσινής του-
ριστικής κίνησης. Είμαι βέβαιος ότι ο Αύγου-
στος θα είναι καλύτερος από τον Ιούλιο».
Σε σχέση με την επιτρεπόμενη πληρότητα 
σε πλοία, μέσα μεταφοράς κ.α., αλλά και τις 
διαδικασίες ελέγχου οι οποίες εφαρμόζο-

νται, ο κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι «η 
κατάσταση με την πληρότητα είναι δυναμική 
και αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα. Το ίδιο ισχύει επίσης για τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα, τα οποία αναπροσαρμό-
ζουμε αναλόγως των εξελίξεων».
Αντικρούοντας διάφορες επικρίσεις και 
διαδόσεις, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «η ίδια 
η πραγματικότητα διαψεύδει όσους ισχυ-
ρίζονται πως δεν είχαμε σχέδιο, τη στιγμή 
που η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες οι 
οποίες άνοιξαν τα σύνορά τους. Η προστα-
σία της υγείας των Ελλήνων πολιτών απο-
τελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνη-
σής μας».
Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός Τουρι-
σμού, οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχι-
στούν με την ίδια ένταση, παρά την αποτελε-
σματικότητα των μέχρι στιγμής ελέγχων και 
τον ελάχιστο αριθμό διαπιστωμένων κρου-
σμάτων COVID-19 μεταξύ των τουριστών.

Μ
ήνυση και αγωγή κατά της 
κυρίας Γιάννας Παπαδάκου 
και του συζύγου της για τα 
αδικήματα της απάτης και 

καταδολίευσης κατέθεσε ο κ. Σάμπυ Μι-
ωνής.
Ο γνωστός επιχειρηματίας σε ανακοί-
νωσή του επισημαίνει: «Κατέθεσα αγωγή 
και μήνυση κατά της πρώην δημοσιογρά-
φου Γιάννας Παπαδάκου και του συζύγου 
της, Παναγιώτη Τάφας, για τα αδικήματα 
της απάτης και καταδολίευσης” και εξη-
γεί: “Λίγες ημέρες πριν επιδοθεί η αμετά-
κλητη απόφαση του Αρείου Πάγου που 
με δικαίωσε, η Γιάννα Παπαδάκου «πού-
λησε» για μόλις 5.000 ευρώ το ήμισυ 
της μεζονέτας στην οποία κατοικεί με 
τον σύζυγό της σε μια κυπριακή εταιρία, 
προκειμένου να μην εκτελεσθεί η τελεσί-
δικη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύ-
νης. Οι Κύπριοι δικηγόροι της εταιρίας, 
για να αποφύγουν τις ποινικές και αστικές 
ευθύνες, αναγκάστηκαν να αποκαλύψουν 

ότι δικαιούχος της κυπριακής εταιρίας 
που «αγόρασε» το σπίτι, είναι ο σύζυ-
γος της υπεύθυνης του Γραφείου Τύπου 
των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάν-
νας Παπαδάκου. Θα περίμενε κανείς ότι 
με τόσα χρόνια εμπειρίας στις δικαστικές 
αίθουσες, στην «ερευνητική δημοσιο-
γραφία» και στα εισαγγελικά γραφεία του 
συστήματος Παπαγγελόπουλου, η κυρία 
Παπαδάκου θα είχε σεβασμό για τις απο-
φάσεις της Δικαιοσύνης και ειδικά του 
Αρείου Πάγου. Αντί αυτού, προτίμησε να 
επιβεβαιώσει τη λαϊκή ρήση ότι «το έξυ-
πνο πουλί από τη μύτη πιάνεται». Είναι 
κρίμα οι έκνομες ενέργειες της κυρίας 
Παπαδάκου να αμαυρώνουν και να ευτε-
λίζουν το δημοσιογραφικό λειτούργημα. 
Είμαι βέβαιος ότι η Δικαιοσύνη θα κρίνει 
την Γιάννα Παπαδάκου και όσους συμ-
μετείχαν στο άρρωστο παραδικαστικό 
κύκλωμα, που στοχοποίησε εμένα και 
τους συνεργάτες μου, όπως τους αρμό-
ζει. Ήρθε η ώρα της τιμωρίας».

Μήνυση και αγωγή του Σάμπυ 
Μιωνή στη Γιάννα Παπαδάκου
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καναδάς

Η 
Sarah Baillargeon, κάτοικος του Windsor,  με 
την 6χρονη κόρη της Ρούμπι, η οποία έχει αυ-
τισμό, κλήθηκαν να εγκαταλείψουν ένα κατά-
στημα της Disney στο Λονδίνο του Οντάριο, 

αφού το παιδί δεν φόραγε τη μάσκα της λόγω δυσκο-
λίας.  Σύμφωνα με τις οδηγίες της επαρχιακής κυβέρνη-
σης όλοι όσοι βρίσκονται από την ηλικία των 12 ετών κι 
άνω χρειάζεται να φορούν μάσκες για να εισέλθουν σε 
οποιοδήποτε δημόσιο εσωτερικό χώρο, ενώ όσοι αντι-

μετωπίζουν προβλήματα υγείας εξαιρούνται. 
Τη Δευτέρα, η Baillargeon πήρε την Ρούμπι στο και σε μία από τις λίγες εξόδους της μετά την παν-
δημία για την πήγε στο συγκεκριμένο κατάστημα για να αγοράσει ένα παιχνίδι με τα χρήματα 
που έλαβε «από την νεράιδα των δοντιών».  Η μητέρα υποστηρίζει πως τέσσερις υπάλληλοι του 
καταστήματος της ζήτησαν να φορέσει το παιδί μάσκα, καθώς κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, αλλά 
κάθε φορά που προσπαθούσε να την κάνει να τη φορέσει σωστά εκείνη την έβγαζε.
«Πριν βγούμε έξω και για αρκετές μέρες προσπαθούμε να την κάνουμε να το συνηθίσει, αλλά 
δεν μπορεί να την φοράει για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η μητέρα της Ρούμπι. «Ένας 
υπάλληλος μου είπε πως ξέρει κι άλλα άτομα με αυτισμό και μπορούν να φορούν μάσκα, για 
αυτό θα έπρεπε να φοράει και το παιδί. Αυτό που δεν κατάλαβε είναι ότι η Ρούμπι είναι έξι ετών 
και σε αυτήν την ηλικία γενικά για όλους είναι δύσκολο, αλλά για εκείνη αποτελεί ένα άλλο εντε-
λώς δύσκολο θέμα.» σ
Στην συνέχεια, όπως υποστήριξε η μητέρα, ο υπάλληλος του καταστήματος της είπε πως έχει στη 
διάθεση της πέντε λεπτά για να διαλέξει το παιχνίδι και να φύγει από το κατάστημα. Η δήλωση 
αυτή την εξόργισε περισσότερο. Το CBC ήρθε σε επαφή με τη Disney η οποία στην ανακοίνωση 
της τονίζει πως η ασφάλεια για την υγεία όλων είναι προτεραιότητα της και πως λυπάται που η 
οικογένεια απογοητεύτηκε.

Παιδί με αυτισμό απομακρύνθηκε 
από κατάστημα της Disney στο 
London λόγω μάσκας

«Η παχυσαρκία δεν ορίζεται από 
το βάρος»: Νέα οδηγία κατά του 
στίγματος

Στα ύψη έχει εκτοξευτεί ο αριθμός 
διαζυγίων στο Κεμπέκ

Ο
ι αιτήσεις για διαζύγιο έχουν διπλασι-
αστεί στο Κεμπέκ από το ξέσπασμα της 
πανδημίας COVID-19 και ένα εξίσου 
σημαντικό δεύτερο κύμα αναμένεται α-

πό το φθινόπωρο, σύμφωνα με αρκετούς εξειδι-
κευμένους δικηγόρους.
Οι κύριοι παράγοντες διαζυγίου σε ένα ζευγάρι 
είναι πολύ συχνά το άγχος που προκαλείται από τα 
παιδιά και τα χρήματα, λέει η δικηγόρος.
Με το κλείσιμο των σχολείων, την τηλεργασία ή την 
απώλεια θέσεων εργασίας και το άγχος που προ-

καλείται από την πανδημία, ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για 
πολλά ζευγάρια.
Ως αποτέλεσμα, οι αιτήσεις για διαζύγια έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη της κρί-
σης, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, ιδιαίτερα μεταξύ των νεαρών ζευγαριών και των 
γονέων μικρών παιδιών.
Οι αιτήσεις για διαζύγιο έχουν διπλασιαστεί στο Κεμπέκ από το ξέσπασμα της πανδη-
μίας COVID-19 και ένα εξίσου σημαντικό δεύτερο κύμα αναμένεται από το φθινόπωρο, 
σύμφωνα με αρκετούς εξειδικευμένους δικηγόρους.
Παρά τη ζήτηση και την κρίση, η διαδικασία διαζυγίων παραμένει πολύ γρήγορη.
Κυρίως επειδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης έπρεπε να προσαρμόσει και να αλλάξει τις 
διαδικασίες του.

Η 
παχυσαρκία θα έπρεπε να ορίζεται 
από την υγεία ενός ατόμου, όχι μόνο 
από το βάρος του, σύμφωνα με νέα 
κλινική οδηγία του Καναδά.   Η ίδια 

οδηγία συστήνει δε, στους γιατρούς να μη 
συνιστούν μόνο δίαιτα και άσκηση, αλλά να 
εστιάζουν στην αιτία του βάρους ενός ατόμου 
και να διατηρούν μια ολιστική προσέγγιση 
στο πρόβλημα.   Η νέα οδηγία -που δημοσιεύ-
τηκε την Τρίτη στη Καναδική Επιθεώρηση της 
Ιατρικής Ένωσης- έχει στόχο να βάλει τέλος στο στίγμα κατά ανθρώπων υπέρ-
βαρων ή παχύσαρκων.  Η Ximena Ramos-Salas, διευθύντρια έρευνας και πολι-
τικής στο Obesity Canada και μια εκ των συγγραφέων της νέας οδηγίας, τόνισε 
πως η έρευνα καταδεικνύει διακρίσεις από πλευράς πολλών γιατρών σε βάρος 
παχύσαρκων ασθενών, κάτι που, όπως λέει, μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα 
αποτελέσματα υγείας.      
Τα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν τριπλασιαστεί στον Καναδά τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες και, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, σχεδόν ένας στους 
τέσσερις Καναδούς είναι παχύσαρκος.   Παρότι στην τελευταία οδηγία ακόμμη 
συστήνονται διαγνωστικά κριτήρια όπως ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) και η 
περιφέρεια μέσης, αναγνωρίζονται κλινικά όρια και προτείνεται οι γιατροί να 
εστιάζουν περισσότερο στο πώς το βάρος επηρεάζει την υγεία του πάσχοντος.   
Επιπλέον, η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται ως μια περίπλοκη, χρόνια πάθηση που 
χρειάζεται ισόβια διαχείριση: 
«Για πολύ καιρό συσχετίζαμε την νόσο με έναν τρόπο ζωής. Έχει συσσωρευτεί 
πολλή ντροπή και ενοχή στους πάσχοντες. Οι άνθρωποι που ζουν με την παχυ-
σαρκία χρειάζονται στήριξη, όπως ακριβώς οι άνθρωποι που ζουν με οποιαδή-
ποτε άλλη χρόνια νόσο» αναφέρει η Ramos-Salas, η οποία σημειώνει πως «οι 
δίαιτες δεν λειτουργούν» επικαλούμενη πλήθος ερευνών που καταδεικνύουν πως 
σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι που χάνουν πολλά κιλά, τα ξαναπαίρνουν.   
Και αντί για τις τετριμμένες συμβουλές στους ασθενείς να τρώνε λιγότερο και να 
κινούνται περισσότερο, η σύσταση ενθαρρύνει τους γιατρούς να αποφεύγουν 
τους διδακτισμούς, να προσφέρουν στήριξη ψυχολογικής φύσης, φαρμακευτικής 
αγωγής και βαριατρικής χειρουργικής στους ασθενείς, να ζητούν την άδεια προ-
τού συζητήσουν το βάρος με τον ενδιαφερόμενο και να συνεργάζονται μαζί του 
εστιάζοντας σε στόχους υγείας που έχουν ουσία για εκείνον.    Σαφώς, συνιστά 
την καλή διατροφή, όχι όμως μόνο για ανθρώπους με προβλήματα βάρους, αλλά 
συνολικά: «Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως βάρους, ωφελούνται όταν υιοθετούν 
ένα υγιεινό, ισορροπημένο τρόπο διατροφής και ασκούνται τακτικά» αναφέρει 
χαρακτηριστικά.

`Το… χαλούμι μπλόκαρε την 
συμφωνία EE-Καναδά

Ω
ς ένα μεγάλο πρόβλημα για την ευρωκανα-
δική συμφωνία αναφέρει τη μη επικύρωση 
της συμφωνίας από την κυπριακή βουλή το 
γερμανικό περιοδικό Spiegel. 

Σε ψηφοφορία την Παρασκευή, 37 Κύπριοι 
βουλευτές ψήφισαν κατά και 18 υπέρ της 
επ ικύρωσ ης  τ η ς  εμπορικής  σ υμφ ων ίας . 
Σύμφωνα με το αριστερό κόμμα του ΑΚΕΛ και τους 
σοσιαλιστές, το κυπριακό τυρί χαλούμι και άλλα 
γεωργικά προϊόντα στο νησί δεν προστατεύονται 
επαρκώς, αναφέρει το Spiegel. 
Το χαλούμι, αναφέρε ι, κατάλληλο γ ια ψήσ ιμο ε ίναι σημαν τ ικό γ ια τους 
Κύπριους και ε ίναι έ να ε ίδος εθν ικού συμβόλου το οποίο εξάγε ται σε 
μεγάλη κλίμακα. Στο παρελθόν, το «Ίδρυμα γ ια την προστασία του παρα-
δοσ ιακού κυπριακού τυριού που ονομάζ ε τα ι  Χαλ λούμι»  ε ίχε  πολε-
μήσε ι  μ ια διαφων ία περί  εμπορικών σημάτων κα τά της  Βουλγαρίας. 
Τα αριστερά κόμματα επέκριναν τη συμφωνία CETA, επειδή πιστεύει ότι θα ενι-
σχύσει τις πολυεθνικές εταιρείες και θα οδηγήσει τους μικρότερους παραγω-
γούς σε καταστροφή, συνέχισε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός. Το 
μικρό κόμμα των Πρασίνων παραπονέθηκε ότι η συμφωνία βλάπτει το περι-
βάλλον και προώθησε την παραγωγή γενετ ικά τροποποιημένων τροφίμων. 
Το Spiegel αναφέρει ότι η ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και 
Καναδά έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών 
και, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, να αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις. 
Π ρ ο σ ω ρι νά  τ έ θ η κε  σ ε  ισ χ ύ  τ ο ν  Σ ε π τ έ μ βρ ιο  τ ο υ  2017,  σ ύ μφ ω να 
με  τ ην  ΕΕ,  με  το  με γαλύ τ ερο μέρος  τ ης  συμφων ίας  να ισ χύε ι  ήδη. 
Ορισμένα εθνικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιφερειακά κοινοβούλια στις 
χώρες της ΕΕ πρέπει ακόμη να συμφωνήσουν με την Ceta έτσι ώστε να καταστεί 
πλήρως έγκυρη. 
Κυ β ε ρν η τ ι κο ί  α ξ ιω μ α τ ο ύ χο ι  δή λ ω σ α ν,  β ά σ ε ι  τ ο υ  Sp iege l ,  ό τ ι  η 
κ υ β έ ρ ν η σ η  τ η ς  Λ ε υ κω σ ί α ς  θ α  π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι  ν α  δ ι α π ρ α γ μ α τ ε υ -
τ ε ί  ορισμέ νε ς  εξα ιρέσε ις  γ ια  τα  κυπριακά προϊόν τα προτού η συμ-
φων ία υποβληθε ί  ξανά σ τη Βουλή των Αν τ ιπροσώπων γ ια  έ γκριση. 
Ο κύπριος Υπουργός Οικονομικών, Κωνσ ταν τ ίνος Πετρίδης, δήλωσε σ το 
Twitter ότι πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση της Βουλής, τονίζοντας την 
σημασ ία της εμπορικής συμφων ίας χαρακ τηρίζον τάς την ως την μεγα-
λύτερη συμφων ία που πέ τυχε η ΕΕ με τά από προσπάθε ιε ς 15 χρόνων. 
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καναδάς

Η Health Canada ανακαλεί 
περισσότερα από 50 απολυμαντικά 
χεριών που περιέχουν συστατικά «μη 
αποδεκτά για χρήση» που ενδέχεται 
να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σας.

Η 
οργάνωση αναφέρει ότι τα απολυ-
μαντικά χεριών με «απαράδεκτους 
τύπους» αιθανόλης ή μεταφυσι-
κά συστατικά, δεν έχουν εγκριθεί 

για χρήση σε απολυμαντικά στον Καναδά και 
η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους 
δεν έχουν τεκμηριωθεί. Τα μεταφυσικά είναι 
συστατικά που προστίθενται στην αιθανόλη 
για να το καταστήσουν ακατάλληλο για κατα-
νάλωση από τον άνθρωπο, κι είναι επικίνδυ-
να ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.
Η Health Canada δήλωσε ότι οι πιθανές αντι-
δράσεις στα συστατικά περιλαμβάνουν ερε-
θισμό του δέρματος, ερεθισμό των ματιών, 
ερεθισμό του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος και πονοκεφάλους.
Η Health Canada έχει μια εξελισσόμενη 
λίστα στον ιστότοπό της με 51 απολυμαντικά 
χεριών που επί του παρόντος ανακαλού-
νται και τονίζει ότι οι Καναδοί θα πρέπει να 
συμβουλεύονται τακτικά τη λίστα. Ο οργα-
νισμός παροτρύνει  να σταματήσει η χρήση 
των προϊόντων που αναφέρονται, και να 
συμβουλευτείτε έναν ιατρό 
«εάν έχετε χρησιμοποιή-
σει αυτά τα προϊόντα και 
έχετε προβλήματα υγείας.» 
Επιπλέον, η Health Canada 
προτείνει τη χρήση απολυ-
μαντικού χεριών με βάση 
το αλκοόλ εάν δεν υπάρ-
χει σαπούνι και νερό για το 
σωστό πλύσιμο των χεριών.
Πέρα από τα σύνορα του Καναδά, στις ΗΠΑ 
την Τετάρτη, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων δημοσίευσαν μια αναφορά 
που προειδοποιεί για σοβαρά ανεπιθύμητα 
περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου του 
θανάτου, που σχετίζονται με την κατάποση 
απολυμαντικών χεριών με βάση αλκοόλη 
που περιέχουν μεθανόλη. 
Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου, ανα-
φέρθηκαν 15 περιπτώσεις δηλητηρίασης με 
μεθανόλη στην Αριζόνα και το Νέο Μεξικό, 
μετά από κατάποση απολυμαντικών χεριών 
με βάση το αλκοόλ. Τέσσερις ασθενείς πέθα-
ναν και τρεις αντιμετωπίζουν προβλήματα 
όρασης.
Τέλος, Η Health Canada λέει ότι η συχνή 
χρήση απολυμαντικών χεριών που περιέ-
χει μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει δερμα-
τίτιδα, ερεθισμό των ματιών, ερεθισμό του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και 
πονοκεφάλους.

Η λίστα προς το παρών περιέχει τα παρα-
κάτω προϊόντα:
1) Adclean (Technical)
2) Aktif Antiseptique instantané pour les 
mains
3) Biogel
4) BioVectra Sanitizer
5) Biovectra Hand Sanitizer – Topical Gel
6) Clean & Green Hand Sanitizer Gel
7) Dash Vapes Hand Sanitizer
8) Defend Gel Hand Sanitizer
9) Dermogen
10) Désinfectant Mousseux Pour les Mains 
11) Eltraderm Hand Sanitizer - 70% Ethyl 
Alcohol
12) eSafe 
13) Facility Plus Complete Facility Services-
Hand Sanitizer 70% Alcohol
14) Frid + Russell Hand Sanitizer
15) Gel 700 Hand Sanitizer Ethyl acetate
16) Gel 700 Hand Sanitizer Methanol
17) Gel Antiseptique Pour Les Mains
18) Gel désinfectant pour les mains
19) Gentle Hand Sanitizer With Aloe
20) Germ Eliminator Methanol
21) Germ Eliminator Ethyl acetate
22) Germzero
23) Hand Sanitizer 
24) Hand Sanitizer Alco-San

25) Hand Sanitizer
26) Désinfectant pour les 
mains
27) Hand Sanitizer Mano-San
28) Healthcare Plus Sanitizing 
Hand Gel
29) Isogel
30) Kleen RX Hand Sanitizer 
Gel
31) Manogel Methanol

32) KS-Progel Plus
33) Manogel Ethyl acetate
34) MB Hand Sanitizer
35) Protectenol Hand Sanitizer Liquid
36) Purus
37) Sanatouch
38) Sanilabs Hand Sanitizer 70% Ethanol
39) Sanitagel
40) Septeeze
41) Smart Care
42) Tekare Instant Hand Cleanser Gel
43) Tidol Hand Sanitizer 70%
44) Upstreet Do Gooder Hand Sanitizer 65%
45) Upstreet Do Gooder Hand Sanitizer 
80%
46) Vima-San
47) Vima-San Ethyl acetate
48) Vima-San Hand Sanitizer
49) Vitalpur
50) Walker Emulsions Hand Sanitizer
51) X-Pure Vert-2-Go Gel

Η Health Canada ανακαλεί πάνω 
από 50 απολυμαντικά χεριών

Συμφωνήθηκε επένδυση $12,3εκατ. 
για τα ΜΜΜ στο Νοτιοδυτικό Οντάριο

Οι εκπαιδευτικοί στο Κεμπέκ 
προτείνουν να γίνουν 
υποχρεωτικές οι μάσκες στα 
σχολεία

Κ
αθώς το Κεμπέκ ετοιμάζεται να δώ-
σεις οδηγίες για την επιστροφή των 
μαθητών στο σχολείο, οι εκπαιδευτι-
κοί ελπίζουν πως ένας από τους κανό-

νες που θα θέσει η επαρχία είναι η υποχρεωτι-
κή μάσκα, όπως ακριβώς έχει συμβεί και με τις 
υπόλοιπες μεγάλες επαρχίες της χώρας. 
Η επαρχία δεν καθιστούσε υποχρεωτικές 
τ ις μάσκες γ ια μαθητές γυμνασίου όταν 
παρουσίασε το σχέδιο επισ τροφής σ το 
σχολείο τον Ιούνιο, αλλά τ ις έκανε υπο-

χρεωτικές για εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Η πίεση για την αλλαγή αυτής 
της σχολικής πολιτικής ξεκίνησε όταν το Οντάριο έκανε τις μάσκες απαραίτητες 
για τους μαθητές των τάξεων 4 κι άνω στο δικό της σχέδιο την περασμένη εβδο-
μάδα.
«Προφανώς, αυτό ήταν το μοναδικό πράγμα που μας ξε χώρισε εδώ σ το 
Κεμπέκ», δήλωσε η Heidi Yetman, πρόεδρος της επαρχιακής ένωσης εκπαιδευ-
τικών του Κεμπέκ, η οποία εκπροσωπεί 8.000 εκπαιδευτικούς σε σχολεία αγγλι-
κής γλώσσας.
Οι καθηγητές πρότειναν επίσης μικρότερα μεγέθη τάξεων, με τους μαθητές να 
έχουν μισή ημέρα παρουσίας στο σχολείο και μισής ημέρας παρουσίας μέσω 
διαδικτύου, ώστε οι τάξεις να μην γεμίζουν.
«36 μαθητές σε μια τάξη με πολύ μικρό εξαερισμό σε κτίρια που είναι παλιά - 
δεν νομίζω ότι θα είναι ασφαλές για κανέναν αυτό», κατέληξε.

Σ
χεδόν δώδεκα έργα για τα Μέ-
σα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 
σε όλο το Νοτιοδυτικό Οντάριο, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 

στόλου λεωφορείων με μηδενικά καυ-
σαέρια αξίας 4,6 εκατομμυρίων δολα-
ρίων στο Σεντ Τόμας, θα λάβουν μια ε-
πένδυση $12,3 εκατομμυρίων από τις 
ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερ-
νήσεις. 

Η χρηματοδότηση, που ανακοινώ-
θηκε την Τετάρτη, καλύπτει επίσης 
νέα οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας 
στο Chatham-Kent, το Ανόβερο και το 
Leamington. 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνει-
σφέρει $6,7 εκατομμύρια, η επαρχία 
θα επενδύσει $5,6 εκατομμύρια και οι 
δήμοι θα συνεισφέρουν $3,9 εκατομ-
μύρια.

H Όταβα εσφαλμένα 
χρέωσε 2.000 ανθρώπους 
για την συνδρομή τους σε 
εγκαταστάσεις αναψυχής

Η 
Πόλη της Οτάβα ζήτησε συγγνώμη 
την Πέμπτη από περίπου 2.000 άτομα 
καθώς την εβδομάδα που μας πέρασε 
τους χρέωσε εσφαλμένα για συνδρομή 

τεσσάρων μηνών, ενώ οι εγκαταστάσεις αναψυ-
χής ήταν κλειστές λόγω της πανδημίας COVID-
19.
Οι άνθρωποι χρεώθηκαν για τους μήνες Απρίλιο, 
Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο την Τρίτη, παρόλο που 
κάτι τέτοιο είχε ανασταλεί τον Μάρτιο όταν η πόλη 
έκλεισε τις αρένες, τα γυμναστήρια, τις πισίνες και 
άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής εξαιτίας της πανδημίας. Τα ποσά που χρεώθηκαν κυμαίνο-
νταν από 80$ έως 400$, όπως ανέφερε η ανακοίνωση που εστάλη στο CBC.
Το προσωπικό της πόλης θα ακυρώνει τις συνδρομές των επηρεαζόμενων ατόμων και θα 
πραγματοποιήσει επιστροφές χρημάτων μέσα στις επόμενες ημέρες.



16 7 Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ι
κανοποιητική χαρακτήρισε την εικόνα που αντίκρισε 
στο αεροδρόμιο Πάφου  η Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης Έμιλυ Γιολίτη, κατά την πρώτη 
της επίσκεψη στην Πάφο, αλλά και από την επίσκεψη 

της στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου.
 Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η κ. Γιολίτη ανέ-
φερε πως σήμερα επισκέφτηκε το αεροδρόμιο Πάφου 
για να ελέγξει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και των 
πρωτοκόλλων.  
Στο πλαίσιο της επίσκεψης της στο αεροδρόμιο Πάφου, 
η Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως συναντήθηκε με 
τον υπεύθυνο της διαχειρίστριας εταιρείας της Hermes 
Airport, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ 
της Αστυνομίας και της διαχειρίστριας εταιρείας για την 
τήρηση των μέτρων. Ήταν είπε, “πολύ ικανοποιητική η 
εικόνα που συναντήσαμε στο αεροδρόμιο Πάφου” .
 Ακολούθησε , όπως ανέφερε, η επίσκεψή της στην αστυ-
νομική διεύθυνση Πάφου όπου συζήτησαν μαζί με τον 
αστυνομικό διευθυντή Πάφου Νίκο Πενταρά και την 
ομάδα του , όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει η αστυνο-
μική διεύθυνση Πάφου και οι υπόλοιπες επαρχίες, όπως 
το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, οδική ασφάλεια 
και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα 
προβλήματα. 

 Είπε ακόμη πως ένα θέμα που είναι ιδιαίτερο για την 
Πάφο είναι η καλύτερη εφαρμογή της  αρχής της επικου-
ρικότητας, δηλαδή να παίρνονται οι αποφάσεις πιο κοντά 
στον πολίτη που αφορούν.
 Για παράδειγμα η Υπουργός αναφέρθηκε στην έλλειψη 
ιατροδικαστή και χώρου ασφαλούς νοσηλείας στην 
Πάφο που δημιουργεί, όπως είπε, θέμα για την Αστυνο-
μία Πάφου και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα εξε-
τάσουν, ούτως ώστε και η Πάφος να μπορεί να χειρίζεται 
η ίδια τις δικές της υποθέσεις. 
  Ερωτηθείσα για το έργο που επιτελεί η αστυνομική 
διεύθυνση Πάφου, η κ. Γιολίτη απήντησε πως η Αστυ-
νομία, γενικά στην Κύπρο επιτελεί ένα πολύ μεγάλο και 
πολύ σημαντικό έργο. Σε σχέση με την Επαρχία Πάφου 
είπε πως με το προσωπικό που διαθέτει η αστυνομική 
διεύθυνση Πάφου, με τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν και ειδικά με  τα θέματα του κορωνοϊού που έχουν 
να αντιμετωπίσουν σήμερα, η ίδια μένει πολύ ικανοποι-
ημένη. 
Η κ. Γιολιτη μετά την επίσκεψη της στην αστυνομική 
διεύθυνση  Πάφου και προήδρευσε σύσκεψης των 
μελών της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου όπου ενη-
μερώθηκε  για όλες τις ανάγκες και ελλείψεις που παρα-
τηρούνται.

Ικανοποιημένη η Υπουργός 
Δικαιοσύνης μετά από επίσκεψη σε 
αεροδρόμιο Πάφου και Αστυνομία

Αθώα λόγω φρενοπάθειας η γυναίκα 
που σκότωσε τον 12χρονο γιο της

Τ
ο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας  α-
θώωσε λόγω φρενοπάθειας τη γυναίκα που 
σκότωσε τον 12χρονο γιό της στις 29.8.2019, 
σε χωρίο της Επαρχίας Λευκωσίας, μαχαιρώ-

νοντας τον ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι του.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η παι-
δοκτόνος, μετά τη διάπραξη του αδικήματος της 
ανθρωποκτονίας, για το οποίο και κατηγορήθηκε, 
είχε αποπειραθεί χωρίς επιτυχία να αυτοκτονήσει. 
Εκείνη την ώρα ο σύζυγός της βρισκόταν στην εργα-
σία του.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, προκύπτει από 
τα παραδεκτά γεγονότα και είναι εύρημα του Δικα-
στηρίου ότι κατά τον χρόνο διάπραξης του αδική-
ματος, η κατηγορουμένη έπασχε από σχιζοφρένεια 
παρανοϊκού τύπου. Όλοι οι ειδικοί που εξέτασαν την 
κατηγορούμενη μετά την διάπραξη του αδικήματος, 
κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, προστίθεται.
Το Κακουργιοδικείο αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην 
απόφασή του ότι «μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύ-
πωση πως δεν διαπιστώθηκαν τα πιο πάνω ψυχι-

ατρικά προβλήματα της κατηγορουμένης κατά την 
εξέταση της από ψυχίατρο στις 26.7.19, ένα δηλαδή 
μήνα πριν την διάπραξη του αδικήματος».
«Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως η σχιζοφρέ-
νεια παρανοϊκού τύπου της κατηγορουμένης που 
ήταν τόσον εμφανής στους γιατρούς που την εξέ-
τασαν αμέσως μετά το αδίκημα δεν κατέστη δυνα-
τόν να διαγνωσθεί ένα μήνα πριν κατά την πιο πάνω 
ψυχιατρική εξέταση της,  δεδομένου και του γεγο-
νότος ότι σύμφωνα με τον σύζυγο της, ακριβώς ένα 
μήνα πριν το αδίκημα, η κατηγορουμένη εξέφρασε 
την πρόθεση της να αυτοκτονήσει και ανησυχούσε 
τι θα γίνει με το παιδί της», αναφέρουν οι τρεις δικα-
στές.
Αναφέρουν, επίσης, ότι «προκύπτει από τα παρα-
δεκτά γεγονότα ότι τα ψυχιατρικά προβλήματα της 
κατηγορουμένης είχαν εκδηλωθεί για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα πριν το αδίκημα. Όπως είχε εκδηλω-
θεί και η πρόθεσή της να αυτοκτονήσει αλλά και να 
κάνει κακό στο παιδί της, κάτι που διαπίστωσε και ο 
σύζυγος της».

Τ
ην εκτίμηση ότι σε περίοδο τριών εβδομάδων θα επανέλθουμε επι-
δημιολογικά στην προτέρα κατάσταση πριν την έξαρση των κρου-
σμάτων στην Λεμεσό, διατύπωσε με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, το μέλος 
της Επιστημονικής Ομάδας, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεόντιος Κωστρίκης, σημειώνο-
ντας ότι τα μέτρα προστασίας που εξαγγέλθηκαν από τον Υπουργό Υγείας 
θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
«Ευελπιστώ ότι μετά το πέρας δύο-τριών εβδομάδων μετά την ανακοίνωση 
προστατευτικών μέτρων από τον Υπουργό Υγείας θα επανέλθουμε στα 
επίπεδα που είμαστε προηγουμένως. Η περίοδος των τριών εβδομάδων 
είναι αρκετή για να σταματήσει τις αλυσίδες λοιμώξεων, αν όλοι λάβουμε 
τα σωστά μέτρα. Αυτό που θέλω να βλέπω στην Κύπρο μέχρι και την εισα-
γωγή του εμβολίου, είναι να έχουμε μικρά νούμερα, νούμερα που να είναι 
κοντά στα μηδαμινά», είπε.
Ο Δρ Κωστρίκης εξέφρασε ανησυχία για τα τελευταία 25 κρούσματα κορω-
νοϊού που καταγράφηκαν στις ελεύθερες περιοχές. «Με ανησυχεί. Το 25 
είναι πολύ υψηλός αριθμός προφανώς αν και τα περισσότερα είναι από 
ιχνηλατήσεις. Είχαμε ορισμένα από ταξίδια και νέα κρούσματα. Τέλος αυτής 
της εβδομάδας αρχές της άλλης ευελπιστώ να αρχίσουμε να βλέπουμε τα 
αποτελέσματα των μέτρων της επαναεφαρμογής των υφιστάμενων μέτρων 
μετά από την εξαγγελία του Υπουργού και να δούμε μια πτώση», σημείωσε.
Όπως είχαμε την κανονική επιδημιολογική καμπύλη που έφθασε στο ύψος 
της και μετά είχε μια φθίνουσα πορεία, πρόσθεσε, θέλω να δω το ίδιο και 
με αυτή την μικρή καμπύλη που έχει να κάνει κυρίως με την αναζωπύρωση 
που είχαμε στη Λεμεσό.
Ο κ. Κωστρίκης είπε ότι τα κρούσματα είναι αυξημένα σε όλες τις πόλεις. 
«Είναι σε όλες τις πόλεις τα αυξημένα κρούσματα, σε άλλες πιο πολλά από 
τις υπόλοιπες. Με τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων των 
4000 που δηλώσαμε χθες, φαίνεται ότι η Λευκωσία και η Πάφος έχουν τα 
πιο χαμηλά περίπου 0,35%, η Λεμεσός τα πιο υψηλά 1,2% (ο δειγματολη-
πτικός έλεγχος δεν ήταν τυχαίος – υπήρχαν και άτομα που είχαν επαφές και 
πήγαν και έκαναν τεστ, άρα οι μισοί ήταν επαφές κι όχι τυχαία άτομα) και 
κοντά στο 1% είναι η Αμμόχωστος και η Λάρνακα», ανέφερε.
Αν θυμάστε, σημείωσε, τον τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο που είχαμε 
στην Πάφο όταν ήταν το πρόβλημα με τις συστοιβάδες στο Γενικό Νοσοκο-
μείο που ήταν περίπου 0,4%, τώρα στην Πάφο είναι 0,3%. «Άρα αντιλαμ-
βάνεστε, ότι υπάρχει μια μικρή μείωση που δεικνύει και την αξιολόγηση 
του νέου δειγματοληπτικού ελέγχου ότι είναι πολύ κοντά στα προηγού-
μενα», διευκρίνισε.
Ο Καθηγητής Κωστρίκης είπε ότι αυτή την περίοδο έχουν προσβληθεί από 
τον ιό άτομα νεαρότερης ηλικίας. «Φαίνεται ότι επιδημιολογικά έχουμε νεα-
ρότερα άτομα που έχει να κάνει με την επιδημιολογία της μετάδοσης. Δεν 
υπάρχει ένδειξη γενετικού υποβάθρου γι αυτό το θέμα επομένως είναι πιο 
νεαρά αλλά κατά την άποψη μου είναι θέμα χρόνου οι λοιμώξεις να μετα-
φερθούν και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε ότι 
είναι μικρής ηλικίας που προφανώς θα έχουμε λιγότερες εισαγωγές στα 
νοσοκομεία ότι θα μείνει έτσι αλλά αυτό θα αλλάξει», επεσήμανε.
Ερωτηθείς, ανέφερε ότι ο ιός έγινε πιο προσαρμοστικός αυτή την στιγμή.  
«Ο ιός είναι πιο προσαρμοστικός, προσαρμόζεται εύκολα στον άνθρωπο. 
Όταν ένας ιός προσαρμόζεται σε ένα οργανισμό γίνεται λιγότερο παθογό-
νος και πολλαπλασιάζεται σε καλύτερο ρυθμό. Κι αυτό φαίνεται να είναι 
ενδεικτικό των νέων κλινικών καταστάσεων των τελευταίων λοιμώξεων, 
δηλαδή στα άτομα δεν δημιουργείται τόση μεγάλη παθογένεια όπως πριν – 
δεν στέλνει άτομα στα νοσοκομεία κι ο ιός αντέχει πιο πολύ, παίρνει περισ-
σότερο χρόνο για να γίνει εκρίζωση του ιού από τον άνθρωπο», εξήγησε.

Κωστρίκης: Σε 3 εβδομάδες 
θα επανέλθουμε στην προ 
της έξαρσης κατάσταση

εδώ Κύπρος



177 Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

T
α ευρήματα από το πρόγραμ-
μα των επιπλέον 3 χιλιάδων 
διαγνωστικών τεστ που ολο-
κληρώθηκε χθες, επιβεβαι-

ώνουν τις εκτιμήσεις για διασπορά 
του ιού στην κοινότητα, αναφέρει, 
σε γραπτή δήλωσή του, ο Υπουργός 
Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, προ-
σθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή “μας α-
νησυχεί ιδιαίτερα γιατί εάν οι εστίες 
επιμόλυνσης αφεθούν ανεξέλεγκτες, 
τότε η εξάπλωση του ιού μπορεί να 
πάρει επικίνδυνες διαστάσεις”. 
Σημειώνει ότι αρχίζουν από σήμερα 
ακόμη 10.000 διαγνωστικές εξετά-
σεις σε όλες τις πόλεις και όπως ανα-
φέρει, στη δήλωση του, «έχουμε 
κερδίσει τη μάχη αλλά ο πόλε-
μος μαίνεται και μέχρι να βρεθεί το 
εμβόλιο οφείλουμε να είμαστε σε 
εγρήγορση».
 Ζητεί, παράλληλα, τη συνεργασία 
και την κατανόηση των πολιτών. 
«Στηρίζομαι στην υπευθυνότητα του 
κάθε ενός ξεχωριστά και βασίζομαι 
στην ευσυνειδησία της συντριπτικής 
πλειοψηφίας της κοινωνίας μας», 
υπογραμμίζει ο κ. Ιωάννου.
 Όπως αναφέρει, από τα στοιχεία 
προκύπτει επίσης ότι οι πλείστοι 
φορείς του ιού είναι άτομα νεα-
ρής ηλικίας και δεν παρουσιάζουν 
συμπτώματα. 
«Το γεγονός αυτό επιτείνει τις ανησυ-
χίες μας επειδή αυξάνει τον κίνδυνο 
της μετάδοσης του ιού, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι άτομα με αυτό το προ-
φίλ έχουν μεγαλύτερη κοινωνική 
δραστηριότητα και διασπείρουν τον 
ιό, εν αγνοία τους, σε περισσότερα 
άτομα και σε μεγαλύτερη γεωγρα-
φική έκταση, στοιχείο που δυσχε-
ραίνει την ιχνηλάτηση», σημειώνει. 
Ο Υπουργός Υγείας αναφέρει πως 
ενόψει των πιο πάνω «αρχίζουμε 
από σήμερα ακόμη 10.000 διαγνω-
στικές εξετάσεις σε όλες τις πόλεις σε 
μια προσπάθεια να εντοπίσουμε με 
περισσότερη λεπτομέρεια το εύρος 
και τις περιοχές της αναζωπύρωσης 

του ιού».
 Όπως προσθέτει, τα νέα αυτά δειγ-
ματοληπτικά τεστ «θα μας βοηθή-
σουν επίσης να εντοπίσουμε ασυ-
μπτωματικούς φορείς και θα μας 
δώσουν τα εργαλεία για τους περαι-
τέρω χειρισμούς».
 «Ως εκ τούτου, το επόμενο διά-
στημα θα είναι καθοριστικό για τις 
περαιτέρω αποφάσεις που θα δρο-
μολογήσουμε, προκειμένου να δια-
φυλάξουμε τη Δημόσια Υγεία, την 
οποία με συλλογική προσπάθεια 
καταφέραμε να προστατεύσουμε. 
Επιθυμώ για μια ακόμη φορά να 
απευθύνω έκκληση προς όλους τους 
πολίτες όπως ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες που καθορίζονται στα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα», σημειώνει.
 Πρώτη γραμμή 
άμυνας, συνεχίζει 
ο Υπουργός Υγείας, 
θα πρέπει να είναι η 
κοινωνική αποστα-
σιοποίηση, ο περιο-
ρισμός των συνανα-
στροφών μας στον 
βαθμό που είναι 
δυνατόν, ιδιαίτερα σε 
χώρους όπου παρατηρείται συνά-
θροιση μεγάλου αριθμού ατόμων.
 «Σημαντική είναι, επίσης, η τήρηση 
των μέτρων ατομικής προστασίας, η 
χρήση της μάσκας προσώπου όπου 
προβλέπεται και η συχνή και επιμε-
λής πλύση των χεριών. Θέλω να δια-
βεβαιώσω τους πολίτες ότι η κατά-
σταση βρίσκεται υπό έλεγχο και η 
επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου 
παραμένει σε ικανοποιητικά επί-
πεδα. Ωστόσο, τα τελευταία απα-
νωτά κρούσματα είναι ένδειξη της 
αναζωπύρωσης του ιού, την οποία 
θα πρέπει να ανακόψουμε έγκαιρα», 
προσθέτει.
 Όπως αναφέρει, από την αρχή της 
υγειονομικής κρίσης, προτού ο ιός 
κτυπήσει την πόρτα της Κύπρου, 
«επιλέξαμε τη δύσκολη οδό και μαζί 
τα καταφέραμε να είμαστε εκ των 

λίγων χωρών παγκόσμια που αντι-
μετωπίσαμε την πανδημία με υπο-
δειγματικό τρόπο».
 «Έχουμε κερδίσει τη μάχη αλλά ο 
πόλεμος μαίνεται και μέχρι να βρε-
θεί το εμβόλιο οφείλουμε να είμα-
στε σε εγρήγορση. Ζητώ και πάλι τη 
συνεργασία και την κατανόηση των 
πολιτών. Στηρίζομαι στην υπευθυ-
νότητα του κάθε ενός ξεχωριστά και 
βασίζομαι στην ευσυνειδησία της 
συντριπτικής πλειοψηφίας της κοι-
νωνίας μας. Κατανοώ την κόπωση, 
αφουγκράζομαι τη δυσφορία και 
αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται στην καθημε-
ρινότητα όλων. Πρώτιστη μας έγνοια 
είναι η δημόσια υγεία. Αυτή η προ-
σπάθεια είναι μαραθώνιος και είμαι 

βέβαιος ότι ο λαός 
μας διαθέτει τα απα-
ραίτητα αποθέματα 
υπομονής και επι-
μονής για να φθάσει 
στο τέρμα», κατα-
λήγει ο Υπουργός 
Υγείας, στη γραπτή 
δήλωσή του.

Εγχώριες λοιμώξεις το 
70,6% των κρουσμάτων την 
περίοδο 20 Ιουλίου – 3 Αυ-
γούστου
Μόλις τα 27 από τα 119 κρούσματα 
κορωνοϊού που καταγράφηκαν στην 
Κύπρο την περίοδο 20 Ιουλίου μέχρι 
3 Αυγούστου 2020 αφορούν άτομα 
που εντοπίστηκαν στις πύλες εισό-
δου ή είχαν πρόσφατο ταξιδιω-
τικό ιστορικό (ποσοστό 22,7%), 84 
είναι εγχώριες λοιμώξεις (ποσοστό 
70,6%), και για 8 εξ αυτών δεν έχει 
ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διε-
ρεύνηση (ποσοστό 6,7%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας, από τα 27 θετικά 
στον ιό άτομα που έχουν επιδημιο-
λογική σύνδεση με ταξίδι στο εξω-
τερικό την πιο πάνω περίοδο, τα 26 
είναι Κύπριοι πολίτες ή μόνιμα δια-

μένοντες στη Δημοκρατία και μόλις 
ένα άτομο που εντοπίστηκε θετικό 
στον ιό είναι ξένος υπήκοος που 
έφτασε στην Κύπρο για τουρισμό. 
Επίσης, τα 9 από τα 27 εντοπίστηκαν 
στις πύλες εισόδου.
Από τα επίσημα δεδομένα που 
έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι η έξαρση των 
κρουσμάτων που παρατηρείται τις 
τελευταίες εβδομάδες οφείλεται 
κυρίως σε διασπορά του κορωνοϊού 
μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι δεν 
έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό. Απο-
τελούν, δηλαδή, εγχώριες λοιμώ-
ξεις, έστω κι αν και ορισμένες από 
τις αλυσίδες μετάδοσης που έχουν 
εντοπιστεί φαίνεται να είχαν ως αφε-
τηρία τους άτομα με ταξιδιωτικό 
ιστορικό.
«Είναι γεγονός ότι με την επαναλει-
τουργία των αεροδρομίων και την 
επανέναρξη των πτήσεων από και 
προς την Κύπρο, όπως συνέβη και 
στον υπόλοιπο κόσμο, άρχισαν εκ 
νέου να καταγράφονται «εισαγό-
μενα» κρούσματα και στην Κύπρο.
Παρόλα αυτά, στην Κύπρο από 
την πρώτη στιγμή επαναλειτουρ-
γίας των αεροδρομίων μας, εφαρ-
μόσαμε τα αυστηρότερα μέτρα σε 
σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ, αλλά τον 
κόσμο γενικά», αναφέρει η ανακοί-
νωση.
Το Υπουργείο τονίζει πως η πρα-
κτική της υποχρεωτικής προσκόμι-
σης αρνητικού πιστοποιητικού εργα-
στηριακής εξέτασης κορωνοϊού από 
επιβάτες των χωρών των Κατηγο-
ριών Β και Γ συνέβαλε τα μέγιστα 
στον περιορισμό των εισαγόμενων 
λοιμώξεων, σημειώνοντας ότι δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι το παρά-
δειγμα της Κύπρου, η οποία επέβαλε 
υποχρεωτικό έλεγχο για τον κορω-
νοϊο στους ταξιδιώτες από χώρες 
οι οποίες ανήκουν στις Κατηγορίες 
Β και Γ, ακολούθησαν στη συνέχεια 
άλλες χώρες όπως η Αυστρία και η 
Γερμανία.

εδώ Κύπρος

Τ
ο Διεθνές Διαιτητικό 
Δικαστήριο, με από-
φασή του, αποδέχθηκε 
αίτηση που υπέβαλε 

η  Κυπριακή Δημοκρατία για 
Ασφάλεια Εξόδων στο πλαί-
σιο της υπόθεσης Theodoros 
Adamakopoulos and others v. 
Republic of Cyprus (ICSID Case 
No. ARB/15/49).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Γραφείου του Γενικού Εισαγγε-
λέα της Δημοκρατίας, η υπό-
θεση αφορά απαιτήσεις πέραν 
των 900 υπηκόων Ελλάδας και 
Λουξεμβούργου σχετικά με τα 
μέτρα εξυγίανσης που εφαρμό-
στηκαν στην Τράπεζα Κύπρου 
και τη Λαϊκή Τράπεζα το 2013.

Με την απόφασή του, το Διε-
θνές Διαιτητικό Δικαστήριο δια-
τάζει τους Απαιτητές να καταβά-
λουν ασφάλεια ύψους 5 εκατομ-
μυρίων δολαρίων Αμερικής, 
υπό μορφή συμφωνίας αποζη-
μίωσης ή άλλη μορφή αμετά-
κλητης εγγύησης, ούτως ώστε 
να διασφαλιστεί ότι μία μελλο-
ντική Διαιτητική Απόφαση που 
θα υποχρεώνει τους Απαιτητές 
να αποζημιώσουν τη Δημοκρα-
τία για έξοδα που θα υποστεί 
στη διαιτησία, θα μπορεί να 
ικανοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, το Διεθνές Διαιτη-
τικό Δικαστήριο απέρριψε αντί-
στοιχο αίτημα των Απαιτητών 
όπως η Δημοκρατία καταβάλει 
ασφάλεια εξόδων.

Η Κυπριακή Δημοκρατ ία, 
μέσω της Νομικής Υπηρεσίας, 
της Κεντρικής Τράπεζας και 
του Υπουργείου Οικονομικών, 
σε συνεργασία με τον διεθνή 
δικηγορικό οίκο Curtis Mallet-
Prevost Colt & Mosle, υπερα-
σπίζεται την υπόθεση ενώπιον 
του Διεθνούς Διαιτητικού Δικα-
στηρίου, καταλήγει η ανακοί-
νωση.

Το Διεθνές 
Διαιτητικό 
Δικαστήριο 
αποδέχθηκε αίτηση 
της Κύπρου για 
Ασφάλεια Εξόδων

Υπ. Υγείας: Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για 
διασπορά του ιού στην κοινότητα
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Η γενική εισαγγελέας της Πολιτείας 
της Νέας Υόρκης υπέβαλε αγωγή 
κατά της Εθνικής Ένωσης Όπλων 
(NRA) και κατά του επικεφαλής 
της, του Γουέιν Λαπιέρ ζητώντας 
τη διάλυση του πανίσχυρου λόμπι 
υπέρ της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, 
με την κατηγορία ότι ηγετικά 
στελέχη της μη κερδοσκοπικής 
οργάνωσης χρησιμοποίησαν 
εκατομμύρια δολάρια για 
προσωπική τους χρήση αλλά 
και για να εξαγοράσουν τη 
σιωπή και την αφοσίωση πρώην 
εργαζομένων.

Ό
πως ανακοίνωσε η γενική ει-
σαγγελέας Λετίσια Τζέιμς, η 
Πολιτεία κατηγορεί τους ηγέ-
τες της NRA ότι πλήρωναν, με 

πόρους της οργάνωσης, τις οικογενεια-
κές διακοπές τους στις Μπαχάμες, ταξί-
δια με ιδιωτικά τζετ αλλά και πανάκριβα 
γεύματα. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν 
να μειωθεί κατά 64 εκατομμύρια δολά-
ρια ο ισολογισμός της NRA σε διάστημα 
τριών ετών, μετατρέπο-
ντας το πλεόνασμα που 
παρουσίαζαν τα οικονο-
μικά της σε έλλειμμα.
Στην ανακοίνωσή της η 
Τζέιμς σημειώνει ότι οι 
ηγέτες του λόμπι «χρη-
σιμοποίησαν πολλά εκα-
τομμύρια δολάρια από τα 
αποθέματα της NRA για 
προσωπική τους χρήση», 
παραβιάζοντας όχι μόνο την πολιτειακή 
και την ομοσπονδιακή νομοθεσία αλλά 
και τον δικό της εσωτερικό κανονισμό.
«Η επιρροή της NRA είναι τέτοια που η 
οργάνωση δεν ελέγχθηκε επί δεκαετίες, 
ενώ τα υψηλόβαθμα στελέχη της έβα-
ζαν εκατομμύρια δολάρια στις τσέπες 
τους», είπε η Τζέιμς. «Η NRA βρίθει από 
απάτες και καταχρήσεις και για αυτό επι-
διώκουμε σήμερα να την διαλύσουμε, 
επειδή καμία οργάνωση δεν είναι υπε-
ράνω του νόμου», πρόσθεσε.
Με την αγωγή αυτή η Τζέιμς, που είναι 
Δημοκρατική, θα βρεθεί αντιμέτωπη 

με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη οργά-
νωση υπέρ της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, η 
οποία συνήθως ευθυγραμμίζεται με την 
πολιτική του Ρεπουμπλικανικού κόμμα-
τος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους 
για τις ενέργειές της, η Τζέιμς αρνήθηκε 
ότι το κίνητρο για την αγωγή της ήταν 
η στήριξη που προσφέρει η NRA στον 
Τραμπ.
H NRA, που προασπίζεται το δικαίωμα 
των Αμερικανών στην οπλοκατοχή και 
θέλει να προάγει την ασφαλή χρήση των 
όπλων, αλλά και να προωθήσει νόμους 
με τους οποίους θα καταστεί ευκολότερη 
η αγορά όπλων και πυρομαχικών, υπό-
κειται στη νομοθεσία της Νέας Υόρκης, 
επειδή έχει καταγραφεί στην Πολιτεία 
αυτή ως μη κερδοσκοπική οργάνωση. 
Η έδρα της ωστόσο βρίσκεται στο Φέρ-
φαξ της Βιρτζίνια, περίπου 30 χιλιόμετρα 
δυτικά της Ουάσινγκτον.
Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης και η NRA 
έχουν συγκρουστεί και στο παρελθόν. 
Πρόσφατα, η NRA μήνυσε την Πολιτεία 
επειδή έκλεισε τα καταστήματα που 
πωλούν όπλα στο πλαίσιο των μέτρων 

για την αναχαίτ ιση της 
πανδημίας.
Στη σημερινή αγωγή 
κατονομάζονται τέσσερα 
ηγετικά στελέχη της οργά-
νωσης, συμπεριλαμβανο-
μένου του Γουέιν ΛαΠιέρ, 
του εκτελεστικού αντι-
προέδρου της που είναι 
επικεφαλής της NRA εδώ 
και δεκαετίες. Οι υπό-

λοιποι είναι ο πρώην Ταμίας Γουίλσον 
Φίλιπς, ο πρώην προσωπάρχης και εκτε-
λεστικός διευθυντής γενικών επιχειρή-
σεων Τζόσουα Πάουελ και ο γραμματέας 
και γενικός σύμβουλος Τζον Φρέιζερ.
Εκτός από τη διάλυση της οργάνωσης, 
που λειτουργεί αδιαλείπτως από το 
1871, η Τζέιμς ζητά επίσης να ανακτη-
θούν εκατομμύρια δολάρια και να απα-
γορευτεί στα τέσσερα υψηλόβαθμα στε-
λέχη της να υπηρετούν στο διοικητικό 
συμβούλιο άλλων μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων στην Πολιτεία της Νέας 
Υόρκης.

Τη διάλυση του πανίσχυρου λόμπι 
υπέρ της οπλοκατοχής, ζητά η 
εισαγγελία της Νέας Υόρκης

Α
ισισόδοξος εμφανίστηκε και πά-
λι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ καθώς δήλωσε ότι είναι πι-
θανό οι ΗΠΑ να έχουν εμβόλιο κα-

τά του κορωνοϊού πριν από τις προεδρικές 
εκλογές του Νοεμβρίου, μια πολύ πιο θετι-
κή πρόβλεψη από το χρονοδιάγραμμα που 
δίνουν οι ειδικοί υγείας του Λευκού Οίκου.
Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της 
ραδιοφωνικής εκπομπής του Τζεράλντο 
Ριβέρα, πότε ενδέχεται να είναι έτοιμο ένα 
εμβόλιο, ο Τραμπ απάντησε: «Νωρίτερα 
από το τέλος του χρόνου, θα μπορούσε να 
είναι πολύ νωρίτερα».
«Νωρίτερα από την 3η Νοεμβρίου;», τον 
ρώτησε ο δημοσιογράφος.
«Νομίζω σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, 
είναι πιθανό πριν, αλλά περίπου εκείνο το 
διάστημα», απάντησε ο Τραμπ.

Τι έδειξαν (μέχρι τώρα) οι μελέτες 
για τα φάρμακα
Aυτόν τον μήνα δρομολογούνται θεραπευ-
τικές εξελίξεις για τους ασθενείς με σοβαρή 
λοίμωξη COVID-19 στη Γηραιά Ηπειρο, 
καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε 
την περασμένη Τετάρτη 30.000 δόσεις του 
αντι-ιικού φαρμάκου ρεμδεσιβίρη, που θα 
χορηγηθούν άμεσα σε όσους το χρειάζο-
νται. Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε 
ότι θα γίνει εκ νέου προμήθεια από την αμε-
ρικανική φαρμακευτική εταιρεία παραγω-
γής τον ερχόμενο Οκτώβριο. Θεραπευτικό 
όφελος αποδείχθηκε στα μέσα Ιουλίου ότι 
προσφέρει στους σοβαρά ασθενείς με τη 

λοίμωξη και ένα υπάρχον στεροειδές φάρ-
μακο (μορφή κορτιζόνης). Στη θεραπευτική 
φαρέτρα παραμένει η θεραπεία πλάσμα-
τος, ενώ σημαντικές ελπίδες εναποθέτουν οι 
επιστήμονες και στο κοκτέιλ αντισωμάτων 
- μεγάλες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και 
για τις δύο θεραπείες.
Την ίδια ώρα εξελίξεις από το μέτωπο των 
εμβολίων ανακοίνωσε η Ευρωπαία επίτρο-
πος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα 
Κυριακίδου. Συγκεκριμένα, μέσω του λογα-
ριασμού της στο Twitter η επίτροπος ενη-
μέρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση προέβη 
σε προκαταρκτική συμφωνία με τη φαρμα-
κευτική εταιρεία Sanofi για πιθανό εμβό-
λιο κατά της νόσου COVID-19. Η συμφωνία 
με τη Sanofi «θα δώσει την επιλογή σε όλες 
τις χώρες-μέλη να αγοράσουν το εμβόλιο». 
Οι συζητήσεις μεταξύ της επιτροπής και της 
γαλλικής εταιρείας επέτρεψαν να βρεθεί ένα 
πλαίσιο για την αγορά 300 εκατομμυρίων 
δόσεων, εφόσον αναπτυχθεί ένα «ασφαλές 
και αποτελεσματικό» εμβόλιο.
Από τον περασμένο Ιανουάριο έχουν 
μολυνθεί με κορωνοϊό περισσότεροι από 
15,7 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο, εκ των οποίων οι 637.000 έχουν 
χάσει τη ζωή τους. Ολο αυτό το διάστημα, 
σε μια άνευ προηγουμένου συστράτευση, 
επιστήμονες και φαρμακευτικές εταιρείες 
ενεργοποιούν υπάρχουσες φαρμακευτικές 
δραστικές ουσίες, αλλά και αναπτύσσουν 
νέες, υποσχόμενες θεραπείες προκειμένου 
να χαράξουν στρατηγικές θεραπείας κατά 
της λοίμωξης του κορωνοϊού.

Ο Τραμπ υπόσχεται τώρα 
εμβόλιο για τον κορωνοϊό 
πριν τις εκλογές 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Η 
ανάκαμψη της οικονομίας σε όλον 
τον κόσμο θα έρθει γρηγορότερα 
αν το εμβόλιο για την Covid-19, 
όταν κυκλοφορήσει, γίνει διαθέ-

σιμο σε όλους, ως δημόσιο αγαθό, δήλωσε 
ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ 
Γκρεμπρεγέσους.
Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια 
μιας διαδικτυακής συζήτησης με μέλη του 
Φόρουμ Ασφαλείας του Άσπεν, στις ΗΠΑ, 
υπό τον συντονισμό του τηλεοπτικού 
δικτύου NBC.
Στην ίδια συζήτηση, ο διευθυντής του τμή-

ματος αντιμετώπισης επειγόντων του ΠΟΥ, 
ο Μάικλ Ράιαν, ρωτήθηκε για το εμβόλιο 
που αναπτύσσουν οι Ρώσοι. «Αυτό που 
χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι να δια-
σφαλίσουμε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή 
και αποτελεσματικά», απάντησε.
Το «καμπανάκι» έκρουσε ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, εστιάζοντας στη συμπε-
ριφορά των νέων. «Οι νέοι πρέπει να χαλι-
ναγωγήσουν το ένστικτό τους για διασκέ-
δαση προκειμένου να βοηθήσουν να απο-
τραπεί το ενδεχόμενο νέων εξάρσεων της 
νόσου COVID-19», ανέφεραν σε έκκλησή 
τους αξιωματούχοι του ΠΟΥ.

διεθνή νέα

Ε
ντοπίστηκε από τις κυπριακές α-
στυνομικές αρχές, το απόγευμα 
της Πέμπτης, στη Λεμεσό, ο Ρώσος 
επιχειρηματίας Igor Grechushkin, 

ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του πλοίου 
Rhosus με το φονικό φορτίο στη Βηρυτό.
Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της κυπραι-
κής αστυνομίας, η Interpol Λιβάνου απέ-
στειλε στις Κυπριακές Αρχές συγκεκρι-
μένο ερωτηματολόγιο, ζητώντας, αφού 
εντοπιστεί ο Igor Grechushkin, να δώσει 
εξηγήσεις για το φορτίο χιλιάδων τόνων 
ν ιτρικού αμμωνίου που μετέφερε το 
πλοίο του, το οποίο εγκαταλείφθηκε μετά 
τη κατάσχεση του φορτίου στο λιμάνι της 
Βηρυτού.
Ο 43χρονος Igor Grechushkin εν το-
πίσ τηκε σ τη Λεμεσό, όπου διαμένει 
μόνιμα με την επίσης Ρωσίδα σύζυγό 
του και απάντησε στο ερωτηματολόγιο. 
Οι εξηγήσεις που έδωσε διαβιβάστηκαν 
άμεσα στον Λίβανο για να χρησιμοποιη-
θούν στην έρευνα που διεξάγεται για την 
έκρηξη.
Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο έφερε σημαία 
της Μολδαβίας και μετέφερε τη νιτρική 
αμμωνία από της Γεωργία στη Μοζαμ-
βίκη. Λόγω βλάβης, έπιασε λιμάνι στη 
Βηρυτό, το 2013, και κατόπιν έρευνας, 
απαγορεύτηκε να συνεχίσει την πορεία 
του. Ο απόπλους του από το λιμάνι της 
πρωτεύουσας του Λιβάνου απαγορεύτηκε 
όμως, είτε επειδή το πλοίο δεν κρίθηκε 
αξιόπλοο, είτε επειδή ο ιδιοκτήτης δεν 
είχε καταβάλει τα απαραίτητα τέλη.
Έναν χρόνο μετά, το 2014 και αφού το 
πλοίο είχε κατασχεθεί, ο Grechushkin 
εξαφανίστηκε και εγκατέλειψε το πλοίο. 
Το πλήρωμα, κυρίως αποτελούμενο από 
Ουκρανούς ναυτικούς, κρατήθηκε στο 
πλοίο για σχεδόν ένα χρόνο, πριν αυτοί 
απελευθερωθούν. Η νιτρική αμμωνία 
κατασχέθηκε και κρατήθηκε σε αποθήκη 
στο λιμάνι.

Η δραματική κατάσταση στον Λί-
βανο
Οι Λιβανέζοι, που έχουν χάσει τη δου-
λειά τους και είδαν τις αποταμιεύσεις 

τους να εξανεμίζονται στη χρηματοπι-
στωτική κρίση, κατηγορούν τους πολι-
τικούς που κυβερνούν εδώ και δεκα-
ετίες, οι οποίες χαρακτήριζονται από 
κρατική διαφθορά και κακή διακυβέρ-
νηση.
«Οι ηγέτες μας είναι απατεώνες και 
ψεύτες. Δεν πιστεύω καμία έρευνα που 
θα κάνουν. Κατέστρεψαν τη χώρα και 
συνεχίζουν να λένε ψέματα στον λαό. 
Ποιον κοροϊδεύουν;», δήλωσε ο Ζαν 
Αμπί Χανά, 80 ετών, συνταξιούχος 
λιμενεργάτης, του οποίου το σπίτι κατα-
στράφηκε ενώ η κόρη και η εγγονή του 
τραυματίστηκαν στην έκρηξη.
Επίσημη πηγή με γνώση των προκαταρ-
κτικών ερευνών απέδωσε την τραγωδία 
στην «αδράνεια και την αμέλεια», λέγο-
ντας ότι «δεν έγινε τίποτα» για τη μετα-
φορά των επικίνδυνων υλικών.
Κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέ-
φεραν ότι κάποιοι είδαν drones ή αερο-
σκάφη να πετούν στην περιοχή λίγο 
πριν από την έκρηξη και κάποιοι κάτοι-
κοι της Βηρυτού ισχυρίστηκαν ότι είδαν 
να εκτοξεύονται πύραυλοι. Ωστόσο, 
αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί ότι το 
περιστατικό οφείλεται σε επίθεση.
Λιβανέζική πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι 
η αρχική πυρκαγιά που πυροδότησε 
την έκρηξη προκλήθηκε από εργασίες 
συγκόλλησης.
Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν 
Αμπούντ δήλωσε σ τον τηλεοπτικό 
σ ταθμό Al Hadath ότ ι οι συνολι-
κές ζημίες από την έκρηξη μπορεί να 
φθάσουν τα 15 δισεκ. δολάρια, με τον 
αριθμό αυτό να περιλαμβάνει τόσο τις 
άμεσες όσο και τις έμμεσες απώλειες 
που σχετίζονται με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα.
Στο λιμάνι της Βηρυτού, τα πάντα έχουν 
παραλύσει. Πρόκειται για τη βασική 
δίοδο του Λιβάνου για τις εισαγωγές 
που χρειάζονται προκειμένου να τρα-
φεί η χώρα των 6 και πλέον εκατομ-
μυρίων ανθρώπων, με αποτέλεσμα τα 
καράβια να εκτρέπονται σε μικρότερα 
λιμάνια.

Έκρηξη στη Βηρυτό: Εντοπίστηκε 
στη Λεμεσό ο πλοιοκτήτης που 
μετέφερε νιτρική αμμωνία
Το πλοίο έφερε σημαία της Μολδαβίας και μετέφερε τη νιτρική αμμωνία από τη 
Γεωργία στη Μοζαμβίκη - Λόγω βλάβης έπιασε λιμάνι στη Βηρυτό, το 2013, και 
κατόπιν έρευνας, απαγορεύτηκε να συνεχίσει την πορεία του

ΠΟΥ: Η παγκόσμια οικονομία 
θα ανακάμψει γρηγορότερα αν 
το εμβόλιο για τον κορωνοϊό 
θεωρηθεί δημόσιο αγαθό 
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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

Πώς θα σταματήσει το παιδί να 
πιπιλάει το δάχτυλό του;

Τ
ο πιπίλισμα του δαχτύλου και συ-
γκεκριμένα του αντίχειρα είναι κά-
τι το εξαιρετικά συνηθισμένο και 
φυσιολογικό στα μωρά και τα νή-

πια, αφού τα βοηθά να ηρεμήσουν όταν 
πεινάνε, είναι εκνευρισμένα ή νυστάζουν. 
Τα περισσότερα παιδιά αφήνουν πίσω 
τους αυτή τη συνήθεια στην ηλικία των 3-
6 ετών, έτσι αν το παιδί σας δεν έχει αρχί-
σει να βγάζει δόντια δεν υπάρχει λόγος α-
νησυχίας.Από την άλλη, αν το παιδί συνεχίζει 
να πιπιλάει το δάχτυλό του ενώ έχει βγάλει τα 
μόνιμα δόντια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανί-
σει οδοντικά προβλήματα, αφού τα δόντια του 
ενδεχομένως δεν θα μπορούν να ευθυγραμ-
μιστούν σωστά ή μπορεί να ωθούνται προς 
τα έξω. Τα οδοντικά προβλήματα μπορεί με τη 
σειρά τους να προκαλέσουν δυσκολίες στην 
ομιλία και συγκεκριμένα να έχουν επιπτώσεις 
στην άρθρωση ορισμένων γραμμάτων. Φυ-
σικά, όταν το παιδί πιπιλάει το δάχτυλό του, υ-

πάρχει κίνδυνος να μεταφέρει μικρόβια στο 
στόμα του, ανεξαρτήτως της ηλικίας στην οποία 
βρίσκεται.
Τι μπορείτε να κάνετε, λοιπόν, ώστε 
το παιδί να σταματήσει να πιπιλάει το 
δάχτυλό του;

-Παρακολουθήστε το
Προσέξτε πότε το παιδί έχει την τάση να 
πιπιλάει το δάχτυλό του. Εάν συμβαίνει 
όταν είναι κουρασμένο, δοκιμάστε να το 
βάζετε νωρίτερα για ύπνο. Αν πιπιλάει 
το δάχτυλό του ενώ βλέπει τηλεόραση, 
δώστε του ένα παιχνίδι που θα κρατήσει 
τα χεράκια του απασχολημένα.

-Μην το τιμωρείτε
Το να τιμωρείτε ή να γκρινιάζετε στο 
παιδί προκειμένου να σταματήσει δεν 
πρόκειται να βοηθήσει. Η προσπάθεια 
να το περιορίσετε τοποθετώντας έναν 
ελαστικό επίδεσμο στον αντίχειρά του ή 
κάποια άλλη μέθοδος θα φανεί σαν άδικη 
τιμωρία, ειδικά αφού το παιδί επιδίδεται 

στη συνήθεια αυτή για να βρει άνεση και 
ασφάλεια.

-Εξηγήστε του γιατί πρέπει να στα-
ματήσει
 Όταν λέτε ένα ξερό «μη» στο παιδί, δεν 
του δίνετε τη δυνατότητα να καταλάβει 
γιατί αυτό που κάνει είναι λάθος. Εξη-
γήστε του, λοιπόν, με ηρεμία ότι αυτή η 
συνήθεια κάνει κακό στα δόντια του και 
μεταφέρει μικρόβια στο στόμα του. Μιας 
και πρόκειται για μια πρακτική που το 
βοηθά να χαλαρώνει, είναι σημαντικό να 
καταλάβει τον λόγο που πρέπει να τη στα-
ματήσει.

-Θυμήστε του να μην το κάνει
Το πιπίλισμα του δαχτύλου είναι μια 
συμπεριφορά που κάνει το παιδί ασυ-
νείδητα, επομένως καλό είναι κάθε φορά 
που το βλέπετε να το κάνει, να του θυμί-

ζετε ότι είχατε συμφωνήσει να το σταμα-
τήσει. Προκειμένου να βοηθήσετε ουσια-
στικά το παιδί δεν χρειάζονται φωνές και 
εκνευρισμός, αλλά υπομονή και επιμονή.

-Προσφέρετε μια εναλλακτική 
λύση
Σκεφτείτε να δώσετε στο παιδί άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που θα το κάνουν να 
αισθανθεί άνετα, όπως μια απαλή κου-
βέρτα ή ένα παιχνίδι νανουρίσματος.

-Μιλήστε στην παιδοδοντίατρο
Μπορεί το παιδί να μην δίνει ιδιαίτερη 
σημασία σε όσα του έχετε πει για στραβά 
δόντια, αλλά η γνώμη και το κύρος της 
γιατρού με τη λευκή ποδιά, μπορεί να 
λειτουργήσει. Την επόμενη φορά που 
θα κλείσετε ραντεβού, ζητήστε από την 
παιδοδοντίατρο να εξηγήσει στο παιδί  
γιατί πρέπει να σταματήσει να πιπιλάει το 
δάχτυλό του και έπειτα φροντίστε να του 
θυμίζετε όσα του είπε («θυμάσαι που το 
είπε και η γιατρός;» )

Μ
ερικοί φίλοι πρόσεξαν ότι ό-
σο πιο απασχολημένα ήταν τα 
τρία παιδιά τους με το σχολείο, 
τα σπορ και τους φίλους, τό-

σο λιγότερο χρόνο ξόδευαν ως οικογένεια. 
Κι ακόμη, τα παιδιά επηρεάζονταν από τους 
συμμαθητές τους περισσότερο – κι αυτό εί-
χε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί και ο τρό-
πος που συμπεριφέρονταν στους γονείς τους 
και μεταξύ τους. Έτσι ο πατέρας κι η μητέ-
ρα αποφάσισαν να καλέσουν οικογενειακό 
συμβούλιο. Κάθησαν κάτω και μίλησαν για 
τις βασικές αξίες, όπως να τρώνε μαζί σαν 
οικογένεια, να σέβονται ο ένας τον άλλον με 
τον τρόπο που μιλάνε και συμπεριφέρονται, 
και να συνεργάζονται. Γι αυτό, αν ο κόσμος 
και το φρόνημα του κόσμου έχει μπει στο 
σπίτι σου, ίσως είναι καιρός να σταματήσεις 
το καθετί και να καλέσεις οικογενειακό συμ-
βούλιο.

Έχω μία υπόδειξη να σου κάνω: αγό-
ρασε και κράτα το 
Ίσως να σκεφτείς ότι μιλάω για μετοχές στο 
χρηματιστήριο – και, μ’ αυτήν την κατάσταση 
που επικρατεί στην Wall Street, ίσως να μην 
είναι και άσχημη ιδέα. Αλλά να αγοράσεις 
και να κρατήσεις ισχύει και για το γάμο. Βλέ-
πετε, όπως ακριβώς στο χρηματιστήριο, 
έχεις τη μεγαλύτερη απόδοση από το γάμο 
όταν αφοσιωθείς σ’ αυτόν για πολύν καιρό. 
Αν μπορείς ν’ αντέξεις και ν’ αντιμετωπίσεις 
τις πτώσεις αντί να υποχωρήσεις, η επέν-
δυσή σου σχεδόν πάντοτε θα αποδώσει και 
θα σε αποζημιώσει. Γιαυτό υιοθέτησε στο 
γάμο σου την τακτική «μείνε εκεί που είσαι’ 
μην ξεκολλάς».

Κυρίες μου, μήπως όλος ο κόσμος σας 
περιστρέφεται γύρω από τα παιδιά 
σας; 
Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι 
γονείς, ιδιαίτερα οι μητέρες, είναι να περι-
στρέφουν τη ζωή τους ολόκληρη γύρω από 
τα παιδιά τους... με αποτέλεσμα, όταν τα παι-
διά τους φύγουν για σπουδές ή για δουλειά, 

διαπιστώνουν ότι έχουν πλάι τους κάποιον 
ξένο να κοιμάται μαζί τους. Ή, κανέναν, 
γιατί ο άντρας τους διαπίστωσε από καιρό 
ότι έχασε τη γυναίκα του χάριν των παιδιών 
του. Ασφαλώς είναι σημαντικό να συγκε-
ντρώνουμε την προσοχή μας στα παιδιά μας. 
Αλλά, κυρίες μου, αν δε βάλετε τον άντρα 
σας πρώτο, μπορεί να έχει τον πειρασμό να 
συμπληρώσει εκείνο το κενό στη ζωή του  με 
κάτι άλλο ή με κάποιο άλλο άτομο. Βάλε τον 
άντρα σου στην πρώτη θέση.

Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που 
παντρεύτηκα; 
Αυτήν την ερώτηση την κάνουν πολλά ζευ-
γάρια που χώρισαν. Μ’ εσένα τι γίνεται; 
Περνάς πιο ωραία με τις φίλες σου απ’ ό,τι 
με τον άντρα σου; Ξέρεις περισσότερα για 
τους  συναδέλφους σου απ’ ό, τι ξέρεις για 
τη γυναίκα σου; Μήπως οι ανάγκες των παι-
διών σου έχουν προτεραιότητα σε βάρος της 
σχέσης σου με τον άντρα σου/ με τη γυναίκα 
σου; Αν είναι έτσι, πρέπει να ενεργήσεις αμέ-
σως. Αρχίστε να περπατάτε μαζί ή να παί-
ζετε κάποιο παιχνίδι μαζί. Να συμμερίζεστε 
περισσότερες λεπτομέρειες από την καθημε-
ρινή σας ρουτίνα. Να προγραμματίσετε να 
βγαίνετε οι δυο σας έξω μια φορά τη βδο-
μάδα και να κάνετε μια εκδρομούλα κάποιο 
Σαββατοκύριακο. Μην αμελείτε. Ο γάμος σας 
σ’ αυτά στηρίζεται. 

Ποια είναι τα τρία Α της πειθαρχίας;
Απομακρύνω… Αναλύω, Αποκαθιστώ. Αυτά 
τα βασικά βήματα μπορούν να βοηθήσουν 
ώστε να μπει το θεμέλιο για μια συστημα-
τική  και αποτελεσματική πειθαρχία.  Απομα-
κρύνω σημαίνει παίρνω το παιδί μου παρά-
μερα, μακριά από το πρόβλημα, και περι-
μένω, τόσο εκείνο όσο κι εγώ, να ηρεμή-
σουμε. Αναλύω σημαίνει του μιλάω γι αυτό 
που έκανε, γιατί δεν ήταν σωστό, και πώς 
μπορεί να συμπεριφερθεί καλύτερα την επό-
μενη φορά. Τέλος, αποκαθιστώ σημαίνει 
επανασυνδέω τη σχέση ανάμεσα στο γονιό 
και το παιδί.

Μήπως είναι καιρός να 
κάνετε ένα «οικογενειακό 

συμβούλιο» στην 
οικογένειά σας; 
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υγεία

Τ
ο «κλειδί» για την έγκαιρη διά-
γνωση της νόσου Αλτσχάιμερ 
ενδέχεται να κρύβεται στη μέ-
τρηση της πρωτεΐνης γνωστής 

ως p-tau217, η οποία εντοπίζεται σε υ-
ψηλά επίπεδα στους πάσχοντες από ά-
νοια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η 
μέτρηση της p-tau217 μπορεί να προ-
βλέψει τη νόσο με ακριβεία 96% έως 
και 20 χρόνια πριν την εκδήλωση συ-
μπτωμάτων.Πρόκεται για ευρήματα ε-
ντυπωσιακά και πολλά υποσχόμενα 
που θα αποτελέσουν τη βάση περαιτέ-
ρω έρευνας με την ελπίδα ότι θα οδη-
γήσουν σε μία εξέταση αίματος που θα 
«προειδοποιεί» για τη νόσο -η ιδέα μί-
ας ανάλογης εξέτασης αίματος δεν 
είναι καινούρια, όμως αυτές οι 
δύο νέες μελέτες προσφέρουν 
τις σαφέστερες μέχρι στιγμής 
ενδείξεις ότι η πρωτεΐνη  p-
tau217 μπορεί να «αξιοποι-
ηθεί» για την έγκαιρη δι-
άγνωση, όπως αναφέ-
ρει σχετικά το BBC.
Επιστημονική ομάδα 
της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Ουά-
σινγκτον διαπίστωσε συγκεκρι-
μένα ότι η μέτρηση της p-tau217 
στο αίμα έδωσε εξίσου καλή 
εικόνα της κατάστασης του 
ασθενούς με τομογραφία 
εκπομπής ποζιτρονίων 
(pet scan) εγκεφάλου. Η 
ίδια ομάδα είχε ήδη δια-
πιστώσει ότι η p-tau217 μπο-
ρούσε να ανιχνευτεί στον εγκέ-
φαλο και το εγκεφαλονωτι-
αίο υγρό πασχόντων από 
τη νόσο Αλτσχάιμερ πριν 
εμφανίσουν συμπτώματα, 
και τώρα μπόρεσε να παρα-
τηρήσει αυξημένα επίπεδα 
της πρωτεΐνης ακόμη και σε 4 
κυβικά χιλιοστά αίματος.
Έτερη μελέτη στο Πανεπιστήμιο 
του Λουντ στη Σουηδία κατέδειξε ότι 
τα επίπεδα της p-tau217 ήταν περίπου 
επταπλάσια σε πάσχοντες από τη νόσο 
Αλτσχάιμερ, με τους ερευνητές να εκτι-
μούν πως αυτό μπορεί να εντοπιστεί 
ακόμη και 20 χρόνια πριν εκδηλώ-
σουν συμπτώματα. Παράλληλα ανα-
κάλυψαν πως η μέτρηση της συγκε-
κριμένης πρωτεΐνης τους επέτρεψε να 
διαχωρίσουν τους πάσχοντες από τη 
νόσο Αλτσχάιμερ από ανθρώπους που 

έχουν προσβληθεί από άλλες νευροεκ-
φυλιστικές παθήσεις εγκεφάλου.
Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί την 
κύρια μορφή άνοιας που πλήττει 47 
εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως 
χωρίς να έχουν βρεθεί έως σήμερα 
αποτελεσματικά θεραπευτικά σχήματα 
για την αντιμετώπισή της. Η διάγνωση 
βασίζεται σε έναν συνδυασμό τεστ 
νοητικής κατάστασης και εγκεφαλο-
γραφήματος αφότου όμως έχουν ήδη 
κάνει την εμφάνισή τους τα συμπτώ-
ματα, συνεπώς η πρώιμη διάγνωση 
είναι καίριας σημασίας καθώς μπορεί 
να προσφέρει περισσότερες θεραπευ-
τικές δυνατότητες. 
Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Δρ Rosa 

Sancho, επικεφαλής έρευνας στο 
Alzheimer’s Research UK, εξήγησε 
ότι προγενέστερες κλινικές μελέτες 
φαρμάκων έχουν αποτύχει καθώς 

οι πάσχοντες που δήλωσαν 
συμμετοχή είχαν αρκετά προ-
χωρημένο στάδιο της νευ-

ρολογικής νόσου, και έως τότε 
«ήταν αργά».

«Υπήρχε ήδη μεγάλη συσσώ-
ρευση βλαπτικών πρωτεϊνών 
στον εγκέφαλό τους» επισή-
μανε η ίδια για να τονίσει πως 
προκειμένου να μπορέσει να 

καθοριστεί εάν κάποια φάρ-
μακο μπορεί να λειτουργήσει ενά-
ντια στη νόσο πρέπει να μπορούν 

να «ταυτοποιηθούν» οι πάσχο-
ντες προτού έχει υποστεί σημα-
ντική βλάβη η συναπτική πλα-
στικότητα του εγκεφάλου, ιδι-

ότητα του νευρικού συστήματος 
που αποτελεί την πηγή της μνήμης 

και της μάθησης -γνωστικές λειτουρ-
γίες που φθίνουν στους πάσχοντες 
από άνοια.
Η ίδια αποσαφηνίζει πως δεν 

είναι μεν πιθανό να καταστεί 
σύντομα διαθέσιμη μία εξέταση 

αίματος που να αναγνωρίζει έγκαιρα 
τη νόσο Αλτσχάιμερ, όμως το τεστ θα 
είναι προσβάσιμο για ερευνητικούς 
σκοπούς, γεγονός που σημαίνει πως 
άνθρωποι με οικογενειακό ιστορικό 
της νόσου που δεν παρουσιάζουν 
συμπτώματα θα μπορούσαν να εντα-
χθούν σε κλινικές δοκιμές. 
Και κατ’ επέκταση ανοίγει έτσι ο δρό-
μος για να ωφεληθούν οι ίδιοι και όλοι 
οι άνθρωποι από πιθανές θεραπείες 
στο μέλλον.

Ο
ι άνθρωποι που ανέρρωσαν από την 
Covid-19 μπορεί να υποφέρουν από ψυ-
χιατρικές διαταραχές, όπως μετατραυμα-
τικό στρες, άγχος, αϋπνία και κατάθλιψη, 

σύμωνα με μια μελέτη που διενήργησε το νοσοκο-
μείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου.
Η έρευνα αυτή έδειξε ότι περισσότεροι από τους 
μισούς από τους 420 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν 
με τον ιό παρουσιάζουν τουλάχιστον μία από αυτές 
τις διαταραχές, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατά-
στασης τους όταν έπασχαν από Covid-19. Οι ασθε-
νείς, 265 άνδρες και 137 γυναίκες, εξετάστηκαν έναν 
μήνα αφού είχαν λάβει θεραπεία στο νοσοκομείο.
«Κατέστη αμέσως σαφές ότι η λοίμωξη που τους 
προσκάλεσε η ασθένεια θα μπορούσε να έχει επι-
πτώσεις και σε ψυχιατρικό επίπεδο», είπε ο καθηγη-
τής Φραντσέκο Μπενεντέτι, ο επικεφαλής της Μονά-
δας Ερευνών Ψυχιατρικής και Κλινικής Ψυχοβιολο-
γίας στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε.
Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιστη-
μονική επιθεώρηση Brain, Behavior & Immunity.
Βασιζόμενοι στις συνεντεύξεις με τους πρώην 
ασθενείς και τα ερωτηματολόγια που συμπλήρω-
σαν, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το 28% παρουσί-
αζε συμπτώματα μετατραυματικού στρες, το 31% 

είχε κατάθλιψη, το 42% υπέφερε από άγχος, το 40% 
από αϋπνία ενώ το 20% είχε συμπτώματα ιδεοψυ-
χαναγκαστικής διαταραχής. Σύμφωνα με τη μελέτη, 
ιδίως οι γυναίκες παρουσιάζουν άγχος και κατά-
θλιψη, παρ’ όλο που η λοίμωξή τους δεν ήταν τόσο 
σοβαρή όσο των ανδρών.
«Υποθέτουμε ότι αυτό ίσως οφείλεται στη διαφορε-
τική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος», 
είπε ο Μπενεντέτι.
Οι ψυχιατρικές διαταραχές μπορεί να προκληθούν 
είτε από την ανοσολογική απόκριση του ασθενούς 
στον ίδιο τον ιό είτε από παράγοντες που προκαλούν 
στρες, όπως ο στιγματισμός του ασθενούς, η κοινω-
νική απομόνωση αλλά και η αγωνία μήπως κολλή-
σουν άλλους ανθρώπους.

Κορωνοϊός: Όσοι ανάρρωσαν ίσως 
υποφέρουν από ψυχιατρικές διαταραχές

Αλτσχάιμερ: Κοντά στο 
τεστ αίματος που θα την 
εντοπίζει χρόνια νωρίτερα

Τα σωματικά συμπτώματα είναι κάτι συνηθισμένο στην κατάθλιψη και, στην πραγματικότητα, οι 
μη συγκεκριμένοι πόνοι και ο πόνος γενικότερα παρουσιάζονται συχνά  ως συμπτώματα της 
κατάθλιψης, αναφέρει ο ειδικός.

Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι ένα υψηλό ποσοστό ασθενών με κατάθλιψη που αναζητούν θερα-
πεία αναφέρουν μόνο σωματικά συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καταστήσουν πολύ δύσκολη τη 
σωστή διάγνωση της κατάθλιψης.
Ο σωματικός πόνος και η κατάθλιψη έχουν βαθύτερη βιολογική σχέση από την απλή σχέση αιτίου 
αποτελέσματος εξηγεί ο Δρ Trivedi. Η εξήγηση βρίσκεται στο ρόλο των νευροδιαβιβαστών σεροτο-
νίνη και νορεπινεφρίνη που επηρεάζουν τόσο την αίσθηση του πόνου όσο και την διάθεση. Επομένως 
η απορύθμιση αυτών των «αγγελιοφόρων» συνδέεται τόσο με την κατάθλιψη όσο και με τον πόνο.
Ακολουθούν τα συχνότερα σωματικά συμπτώματα που μπορεί να συσχετίζονται με την κατάθλιψη 
και να υποκρύπτουν την ύπαρξη αυτής της ψυχικής νόσου και όχι ενός παθολογικού προβλήματος: 

επίμονη κούραση και μειωμένη ενεργητικότητα, πόνοι στη μέση και διάχυτοι μυικοί πόνοι, 
πονοκέφαλοι, πεπτικές και γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Επίσης σύμφωνα με τον Δρ. 

Trivedi  τα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν χρόνιο πόνο στις αρθρώσεις, 
πόνο στα άκρα, πόνο στην μέση, γαστρεντερικά προβλήματα, κόπωση, δια-

ταραχές ύπνου και μεταβολές της όρεξης.
Επισημαίνεται μάλιστα ότι για να θεωρηθεί αποτελεσματική η λήψη 

αντικαταθλιπτικής αγωγής (όπως οι SSRIs, οι αναστολείς επαναπρό-
σληψης σεροτονίνης) καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η 
ύφεση των ψυχικών συμπτωμάτων αλλά και των σωματικών, μια 
και αν τα τελευταία επιμείνουν τότε αυξάνεται ο κίνδυνος υπο-
τροπής.

Οι σωματικοί πόνοι που «φωνάζουν» ότι 
έχουμε κατάθλιψη

Οι απαισιόδοξοι πεθαίνουν 2 χρόνια νωρίτερα 
από τους αισιόδοξους σύμφωνα με μελέτη

Δ
ύο χρόνια κατά μέσον όρον είναι η διαφορά 
στη διάρκεια του βίου ανάμεσα σε αισιόδο-
ξους και απαισιόδοξους. Οι πρώτοι ζουν 
περισσότερο, ενώ οι δεύτεροι απλώς δικαι-

ώνονται, πεθαίνοντας περίπου δύο χρόνια νωρίτερα. 
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν επιστήμονες του ιν-
στιτούτου Γενετικής Επιδημιολογίας QIMR Berghofer 
στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Οι ερευνητές συγκέ-
ντρωσαν στοιχεία σχετικά με την απαισιόδοξη στάση 
ζωής από 3.000 άτομα, τα οποία έδωσαν απαντήσεις 
σε ένα σχετικό ερωτηματολόγιο. Η εργασία των επι-
στημόνων ήταν μακροχρόνια, καθώς η αρχική έρευ-
να διερευνήθηκε τη διετία 1993-1995 στην ηλικιακή 

κατηγορία των 50 ετών. Κατόπιν, το ινστιτούτο επα-
νήλθε το 2017, ελέγχοντας τους θανάτους όσων είχαν 
συμμετάσχει. Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τον ε-
θνικό δείκτη διάρκειας ζωής της Αυστραλίας, εξήχθη 
το συμπέρασμα ότι οι πεσιμιστές χάνουν δύο χρόνια 
του βίου τους κάνοντας μονίμως μαύρες σκέψεις για 
το αύριο, το νόημα της ζωής, τον άνθρωπο, τον κόσμο 
κ.ο.κ. Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι η ηλικία 
λειτουργεί υπέρ του πεσιμισμού, καθώς παρατηρεί-
ται ότι προϊόντος του χρόνου οι άνθρωποι τείνουν να 
γίνονται πιο απαισιόδοξοι. Επίσης σημαντική είναι ό-
μως και η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει διαφορά στά-
σης ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.
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Οικονομικές δυσκολίες-Σκάνδαλα και πτωχεύσεις-
“Λιτότητα” στη Πύδνα… Η υποτίμηση του 
τετράδραχμου

Ο 
σύγχρονος Έλληνας κάνει συχνά επίκληση στους 
προγόνους του και τη προσφορά τους στον ανθρώ-
πινο πολιτισμό. Θαυμάζει με δέος τα έργα τους και 
αναπαράγει συνέχεια σε -θεωρητικό επίπεδο- τη 

διδασκαλία τους, σε οποιοδήποτε τομέα αυτή αναφέρεται. Το 
διάστημα αυτό που η πατρίδα μας δοκιμάζεται λόγω της κακής 
διαχείρισης των οικονομικών του κράτους (σε πολλαπλά επίπε-
δα), αυτό το φαινόμενο έχει γίνει ακόμα πιο συχνό.
Σπανίως όμως γίνεται αναφορά στις “οικονομικές περιπέτειες” 
των αρχαίων προγόνων μας και προπαντός στο τρόπο αντιμε-
τώπισης τους. Η οικονομική κρίση δεν είναι ένα πρωτόγνωρο 
φαινόμενο στην ελληνική ιστορία, ούτε βεβαίως και τα φαινό-
μενα διαφθοράς ενώ δεν λείπουν και οι “διορθωτικές” δημο-
σιονομικές παρεμβάσεις από την οικονομική ιστορία κάθε 
πόλης-κράτους.
Μια ιδιαίτερη ανακάλυψη σχετική με τα ταφικά μνημεία της 
αρχαίας Πύδνας, στη Βόρεια Πιερία μας οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, οι κάτοικοι οδηγήθη-
καν στα όρια της οικονομικής λιτότητας. Όλοι οι τάφοι του 4ου 
αιώνα π.χ. ήταν ευμεγέθεις, περίτεχνα χτισμένοι και γεμάτοι με 

πλούσια διακοσμημένα αγγεία, χρυσά κτερίσματα, χρυσελε-
φάντινα αναθήματα και σκεύη από κασσίτερο.
Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η τοπική κοινωνία εκείνης της 
περιόδου διένυε μια οικονομική άνθιση, όμως τον 3ο αιώνα 
βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι τάφοι εκείνης 
της περιόδου έγινα αισθητά μικρότεροι, ήρθαν πιο κοντά στην 
επιφάνεια του εδάφους, υπήρχε λιγότερη έως ανύπαρκτη δια-
κόσμηση στο εσωτερικό τους ενώ και τα κτερίσματα ήταν αντι-
κείμενα φθηνής αξίας.
Η ξαφνική στροφή στη λιτότητα των ταφικών μνημείων ήρθε 
με διαταγή του βασιλιά Κάσσανδρου προς τον τοπάρχη Δημή-
τριο τον Φαληρέα, που ζητούσε την άμεση σπατάλη χρημάτων 
σε νεκρικές τελετές και φειδώ στην ανέγερση των πλούσιων 
ταφικών μνημείων. Αυτή η απότομη αλλαγή σε ένα τόπο που 
πάντοτε αποτελούσε εμπορικό σταυροδρόμι σίγουρα αποτε-
λεί μια σοβαρή ένδειξη ότι η περιοχή της Μακεδονίας διένυσε 
μια εποχή οικονομικών δυσκολιών και οι κυβερνώντες εκείνης 
της περιόδου έπρεπε να λάβουν κάποια δημοσιονομικά μέτρα 
για την εξυγίανση της οικονομίας.

Η υποτίμηση του τετράδραχμου
To 415 π.χ. η αρχαία Αθήνα φανερά αποδυναμωμένη από τη 
πρώτη φάση του Πελοποννησιακού πολέμου και τον λοιμό 
αλλά και διπλωματικά ηττημένη, καθώς αναγκάστηκε να δεχθεί 
μια ειρήνη που δεν περίμενε, έψαχνε να βρει ποια θα είναι η 
κίνηση που θα της έδινε το πλεονέκτημα απέναντι στη Σπάρτη. 
Στη πολιτική σκηνή κυριαρχούσε ο πληθωρικός Αλκιβιάδης, ο 
οποίος υπόδειξε ότι μια εκστρατεία στη Μεγάλη Ελλάδα και η 

κατάληψη της Σικελίας, ήταν αυτό που θα μπορούσε να δώσει 
στην Αθήνα το στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της αιώνιας αντι-
ζήλου της.
Η Σικελική Εκστρατεία, για λόγους που δεν θα εξετάσει το παρών 
άρθρο, απέτυχε με τρομαχτικές απώλειες σε ανθρώπινες ψυχές 
και σε υλικά για την Αθήνα. Εκτός όμως από αυτές τις συνέπειες, 
η πολιτεία ήρθε αντιμέτωπη με την υποτίμηση του αθηναϊκού 
ασημένιου τετράδραχμου, ενός νομίσματος που κυκλοφορούσε 
από τα στενά του Βοσπόρου έως την Αίγυπτο και από τη Παλαι-
στίνη έως την Ετρουρία. Δίχως τα λατομεία του Λαυρίου και της 
Σικελίας και χωρίς επαρκή αποθέματα για τη παραγωγή νέων 
νομισμάτων, η Αθηναϊκή πολιτεία αναγκάσθηκε να υποτιμήσει 
σε αξία το νόμισμα της κόβοντας νομίσματα με χάλκινο πυρήνα 
και αργυρό περίβλημα, γνωστά ως υπόχαλκα.

Το πιστωτικό νόμισμα του Τιμόθεου
Το 364 π.χ. η Αθήνα έστειλε τον στρατηγό Τιμόθεο να κατα-
λάβει την πόλη Όλυνθο της Χαλκιδικής, όμως η αδυναμία της 
πατρίδας του να καλύψει τους μισθούς του στρατεύματος τον 
οδήγησε στην “αναγκαστική υποτίμηση” των χρημάτων των 
στρατιωτών. Ο Τιμόθεος έκοψε χάλκινα νομίσματα και τα έδωσε 
στους στρατιώτες του, αντί για ασημένια, ενώ τους καθησύ-
χασε -όταν αυτοί αντιδράσανε- ότι τα νομίσματα αυτά θα γινό-
τανε δεκτά από τις τοπικές αγορές. Στη συνέχεια διέταξε τους 
εμπόρους και τους παραγωγούς της περιοχής να δέχονται αυτά 
τα νομίσματα ως ανταλλακτικό μέσο και ότι όσα μαζεύανε από 

αυτά θα μπορούσαν να τα ανταλλάζανε με ασημένια όταν τα 
επέστρεφαν στον Τιμόθεο.

Η οικονομική πολιτική του Σόλωνα
Η Αθήνα του 6ου αιώνα π.χ. ήταν μια πόλη που στέναζε οικονο-
μικά καθώς η πλειοψηφία των πολιτών αποτελούνταν από ακτή-
μονες και εκτημόρους, δηλαδή αγρότες που είχαν χάσει τη γη 
τους λόγω χρεών και δούλευαν στα κτήματα που τους ανήκαν 
παλαιότερα και πλέον είχαν περάσει στη κατοχή των πλουσίων. 
Ο πλούτος είχε συγκεντρωθεί στα λιγοστά χέρια της ανώτατης 
τάξης που είχε υφαρπάξει τη γη από την αγροτική τάξη μέσω 
των δανείων.
Ο Σόλων, το 593 π.χ., ως άρχων της πόλης κατάφερε να μεταρ-
ρυθμίσει την αθηναϊκή οικονομία μέσω των νόμων που θέσπισε. 
Μέσω της Σεισάχθειας –όπως έγινε γνωστή αυτή η μεταρρύθ-
μιση- ο Σόλων διέγραψε όλα τα χρέη των ιδιωτών προς άλλους 
ιδιώτες και το δημόσιο. Ακόμα κατήργησε τον δανεισμό με εγγύ-
ηση τη προσωπική ελευθερία του δανειολήπτη και ανάγκασε 
τους δανειοδότες να απελευθερώσουν όλους τους πολίτες που 
είχαν “αποκτήσει” ως δούλους, κατά αυτό τον τρόπο.
Για να αυξήσει την εισροή χρημάτων στην Αθήνα και να τονώσει 
το εμπόριο απαγόρευσε την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων πλην 
του ελαιόλαδου, ώστε η Αττική να επωφεληθεί του πλεονεκτήμα-
τος της στη παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος.
Το πρώτο “κούρεμα χρέους” πιστώνεται στον αρχαίο Αθηναίο 
νομοθέτη, καθώς αντικατέστησε την αιγηνείτια δραχμή με την 
αττική δραχμή, η οποία άξιζε 27% λιγότερο από τη πρώτη. Με 
αυτό τον τρόπο “κουρεύτηκε” μεγάλο μέρος των χρεών που είχαν 

να καταβάλλουν οι χαμηλότερες τάξεις στους δανειστές τους.

Τα αγάλματα ως “χρηματοδότες”
Υπήρχαν περίοδοι έκτακτης ανάγκης, κατά τις οποίες έπρεπε η 
πολιτεία να βρει πόρους να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της. Το 
407 π.χ. η Αθήνα αφαίρεσε όλα τα χρυσά ελάσματα από τα αγάλ-
ματα της θεάς Νίκης στη πόλη, για να κόψουν χρυσά νομίσματα 
για να χρηματοδοτήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις του Πελο-
ποννησιακού πολέμου.
Την ίδια πρακτική ακολούθησε και ο τύραννος των Αθηνών, 
Λαχάρης, το 294 π.χ. για να αναχαιτίσει την επίθεση του Δημή-
τριου του Πολιορκητή. Απέσπασε κομμάτια χρυσού από το 
άγαλμα της θεάς Αθήναςτου Φειδία ώστε να κόψει νομίσματα 
για να μισθώσει μισθοφόρους, να επισκευάσει τα τείχη της Αθή-
νας και να αγοράσει προμήθειες για το στρατό και τη πόλη.

Οικονομικά σκάνδαλα της αρχαιότητας
Η υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος δεν ήταν άγνωστη στους 
αρχαίους Έλληνες. Πιο γνωστή περίπτωση είναι αυτή του 
θησαυροφύλακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αρπάλου. O 
τελευταίος διορίσθηκε από τον Αλέξανδρο διαχειριστής του 
θησαυρού της Περσικής Αυτοκρατορίας στη Βαβυλώνα, όσο ο 
στρατηλάτης εκστράτευε βαθύτερα στην Ασία. Ο Άρπαλος με τα 
χρήματα του θησαυρού διήγαγε πλούσια και έκφυλη ζωή μαζί 
με τις εταίρες Πυθονίκη και Γλυκερία ενώ δώριζε μεγάλα ποσά 
στη πόλη της Αθήνας. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ενημερώθηκε 
για τις οικονομικές ατασθαλίες του θησαυροφύλακα διέταξε να 
τον συλλάβουν, ο Άρπαλος όμως πρόλαβε να διαφύγει με 5.000 
χρυσά τάλαντα στη Μικρά Ασία όπου μίσθωσε 30 πλοία και 
6.000 μισθοφόρους και έπλευσε προς την Αθήνα.
Για να γίνει πιο κατανοητό στον αναγνώστη το μέγεθος της υπε-
ξαίρεσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο περσικός θησαυρός ανερ-
χόταν στο ποσό των 600.000 ταλάντων ενώ ο πλουσιότερος 
Αθηναίος πολίτης είχε περιουσία ύψους 300 ταλάντων. Στην 
Αθήνα ο Άρπαλος δωροδόκησε τους πολιτικούς για να μπορέ-
σει να ζητήσει άσυλο και με σφοδρό υποστηρικτή τον ηγέτη της 
αντιμακεδονικής παράταξης, Δημοσθένη, κατάφερε να κάνει 
δεκτό το αίτημα του.
Στο ενδιάμεσο, ο αντιβασιλέας Αντίπατρος, διορισμένος από 
τον Αλέξανδρο ως τοποτηρητής στην Ελλάδα ζήτησε την έκδοση 
του Αρπαλου ενώ παράλληλα ετοίμαζε τον στόλο του για μια επί-
θεση στη πόλη των Αθηνών.
Οι Αθηναίοι πολιτικοί έντρομοι ήταν αποφασισμένοι να εκδώ-
σουν τον Άρπαλο, ο οποίος δραπέτευσε στη Κρήτη και δολοφο-
νήθηκε εκεί από τους μισθοφόρους του. Η επόμενη κίνηση των 
Αθηναίων ήταν να αναζητήσουν ποια άτομα δωροδοκήθηκαν 
και σε ποιανού τις τσέπες βρισκόντουσαν τα εναπομείναντα 700 
τάλαντα του Αρπαλου. Ο Άρειος Πάγος ανέλαβε να διαλευκάνει 
την υπόθεση, δίχως αποτέλεσμα όμως, αφού οι επιφανέστεροι 
Αθηναίοι αλληλοκατηγορούνταν ενώ ο Δημοσθένης δραπέ-
τευσε στον Πόρο όπου αυτοκτόνησε με δηλητήριο.
Τελικώς ο Άρειος Πάγος συνέλαβε τον πολιτικό Δημάδη, ο 
οποίος είχε λάβει 20 τάλαντα από τον Άρπαλο και αναγκάστηκε 
να πληρώσει 100 στο ταμείο των Αθηνών. Το υπόλοιπο του 
ποσού καθώς και οι υπόλοιποι ένοχοι δεν βρέθηκαν ποτέ.
Μια δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Ανδροτίου Άνδρωνα. Ο 
Ανδροτίων Άνδρωνος είχε προτείνει στην Εκκλησία του Δήμου 
για να μπορέσει η πόλη να αυξήσει τα έσοδα της να λιώσει τα 
χρυσά αγάλματα και να κόψει με αυτά νόμισμα ή να επιβάλλει 
έκτακτους φόρους. Όταν αυτές οι ιδέες απορρίφθηκαν τότε πρό-
τεινε να κυνηγήσουν την φοροδιαφυγή και να αναλάβει ο ίδιος 
το δύσκολο αυτό έργο.
Φυσικά ο Δήμος τον επιστέφθηκε και του έδωσε πλήρη ελευθε-
ρία κινήσεων. Ο Ανδροτίων δρώντας σαν κάποιο είδος αρχαίου 
μαφιόζου, μίσθωσε μαχαιροβγάλτες και μπράβους και απει-
λούσε τους φορολογούμενους να καταβάλλουν τους φόρους 
τους και πάντα στο διπλάσιο από ότι τους αναλογούσε. Δεν χρει-
άζεται να αναφερθεί ότι ο Ανδροτίων και κάποιοι πολιτικοί φίλοι 
του καταχράστηκαν χρήματα από τους φόρους.
Όταν έγινε αντιληπτό από την πολιτεία, απαιτήθηκε η καταβολή 
προστίμου, διπλάσιου ύψους από το ποσό που καταχράστηκαν 
και να φυλακιστούν οι υπαίτιοι της απάτης. Οι καταχραστές κίνη-
σαν όλες τις γνωριμίες τους στη πολιτική σκηνή και γλύτωσαν τη 
φυλάκιση ενώ τους επιστράφηκε και το ποσό του προστίμου 
που αναγκάστηκαν να πληρώσουν.

Οικονομία και σκάνδαλα στην αρχαία Ελλάδα
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Ο 
Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε την τυ-
πική σχετική απόφαση και πλέον 
από την περασμένη Παρασκευή, 

24 Ιουλίου 2020 η περίφημη Εκκλησία της 
Αγίας της του Θεού Σοφίας, που δεσπόζει 
της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε επι-
σήμως σε τζαμί.
Προηγουμένως και για την τήρηση των 
τύπων, την μετατροπή αυτή την είχε χαρα-
κτηρίσει νόμιμη το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Τουρκίας. Όμως ουσιαστικά την μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας από Μουσείο σε τζαμί την 
σφράγισε με ένα οθωμανικό ξίφος ο Αλί 
Ερμπάς, ο οποίος είναι ο ανώτατος ιμάμης 
και επικεφαλής της πανίσχυρης Αρχής Θρη-
σκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας.
Αυτός με πολύ προκλητικό τρόπο από 
τον άμβωνα της Αγίας Σοφίας κρατώντας 
το ξίφος που συμβολίζει την κατάκτηση, 
μεταξύ των άλλων είπε ότι: 
«…η λαχτάρα του έθνους μας που είχε γίνει 
βαθιά πληγή τελειώνει. Η Αγία Σοφία επι-
στρέφει στον νόμιμο ιδιοκτήτη της. Οι πόρ-
τες του τζαμιού της Αγίας Σοφίας όπως και 
στα άλλα τζαμιά της χώρας θα είναι ανοιχτές 
για όλους τους υπηρέτες του Αλλάχ.»
Επί πλέον πρόσθεσε ότι:
«..με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί θα σταματήσει και η κατάρα του Μωά-
μεθ του Πορθητή, σύμφωνα με την οποία 
όσοι χρησιμοποιούν την Αγία Σοφία πέρα 
του σκοπού για τον οποίο ετάχθη είναι κατα-
ραμένοι».
Η αποστροφή αυτή δεν ήταν ούτε τυχαία, 
ούτε και αποκομμένη από το πνεύμα που 
επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία 
και αποβλέπει στο γκρέμισμα του ιδρυτή της 
«Δημοκρατίας της Τουρκίας» Κεμάλ Αταρ-
τούκ, αφού αυτός το 1934, είχε μετατρέψει 
την Αγία Σοφία από Τζαμί σε Μουσείο.
Εκτοτε σύμφωνα με τα όσα είπε στο  
κήρυγμά του, ο Ερμπάς: 
«Το Τουρκικό Εθνος είχε μια βαθιά πληγή  
και είχε μια μεγάλη λαχτάρα. Αυτή η πληγή 
του τουρκικού έθνους, που είχε γίνει βαθιά 
πληγή τελείωσε την 20η Ιουλίου του 2020». 
 «Η Αγιά Σοφιά επιστρέφει στον νόμιμο ιδι-
οκτήτη της. Όσοι αγγίζουν τα θεμελιώδη 
αγαθά και τις αξίες μας είναι καταραμένοι».

Από εκείνη την Παρασκευή 24 Ιουλίου 
2020, η ανθρωπότητα και κυρίως η Τουρ-
κία και η γύρω της περιοχή, γύρισε σελίδα, 
αφού πλέον πολλά πράγματα άλλαξαν, ή 
μάλλον μπήκαν σε τροχιά επαναστατικών 
αλλαγών, αφού τα πάντα καλύπτονται από 
το όραμα του Ερντογάν «για την πατρίδα 
της καρδιάς του» και την «γαλάζια πατρίδα» 
που χωρίς αιδώ διακηρύσσει ότι θέλει να 
δημιουργήσει.
Οπωσδήποτε ολόκληρη η τελετή του 
ανοίγματος του χριστιανικού ναού που 
επί 86 χρόνια είχε μετατραπεί σε μουσείο 
και συμβόλιζε την προσπάθεια της Τουρ-
κίας να εκδημοκρατιστεί και να ακολουθή-
σει τις αρχές της Δύσης, που στηρίζονται 
στις δημοκρατικές αρχές που είναι διαπο-
τισμένες από το χριστιανικό πνεύμα, γκρε-
μίζονταν προκλητικά και παταγωδώς. Όλα 
θύμιζαν την βίαιη κατάκτηση της Κωνσταντι-
νούπολης το 1453, την υπεροχή του Ισλάμ, 
την υπεροχή του ίδιου του Ερντογάν, που 
θέλει να εκτοπίσει τον Μουσταφά Κεμάλ 
Ατατούρκ και εις βάρος, όλων των γειτονι-
κών κρατών, να ακυρώσει την συμφωνία 
της Λωζάνης, βάσει της οποίας δημιουργή-
θηκε το Τουρκικό κράτος και καθορίστηκαν 
τα σύνορά του. 
Ως εκ τούτου, δεν ήταν τυχαία, η κίνηση του 
Ερμπάς με το ξίφος καθώς το οθωμανικό 
ξίφος θεωρείται σύμβολο της κατάκτησης. 
Στην παράδοση της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας, κάθε κατάκτηση, και κάθε κατά-
κτηση εξ ορισμού ήταν βίαιη και συνοδευό-
ταν από αίμα, σφαγές και καταστροφές, δύο 
πράσινα πανό τοποθετούνταν στον άμβωνα 
κάθε Ιερού Ναού της πόλης που κατακτού-
σαν και μετέτρεπαν σε τζαμί. Αυτά τα πρά-
σινα πανό, από κοινού με το ξίφος  ήταν 
το χαρακτηριστικό  σύμβολο όχι μόνο της 
κατάκτησης, αλλά και της νομιμοποίησης 
των κλοπιμαίων που είχαν βαφτεί με το αίμα 
των λαών που είχαν κατακτήσει.

«Νενίκηκά σε, Σολομών!»
Περίεργα πράγματα θα πει κανείς, αλλά σε 
μια καλοστημένη εκδήλωση σαν αυτή της 
επίσημης μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί, κάθε συμβολισμός είχε την ιδιαιτε-
ρότητά του.
Η επιβλητική παρουσία του Ερντογάν στην 
τελετή, ξεκίνησε με τον γονάτισμά του στα 
ειδικά χαλιά και την από αυτόν ανάγνωση 
στίχων του κορανίου, (κάτι ανάλογο είχε 
κάνει και ο Μωάμεθ ο Πορθητής το 1453). 
Σε πολλούς θύμισε αντιστρόφως φυσικά 
τον Ιουστινιανό που σαν όταν κατασκεύασε 
την Αγία Σοφία το 537, πάνω στα θεμέλια 
του ομώνυμου ναού που είχε ανεγερθεί το 
360 από τον Μέγα Κωνσταντίνο, σαν μπήκε 
στην Εκκλησία κατά την τελετή των εγκαι-
νίων αναφώνησε το περίφημο «Νενίκηκά 
σε, Σολομών!» Όμως αυτός δικαιούταν να 
το πει αυτό, αφού είχε εκ θεμελίων κτίσει 
έναν επιβλητικό Ναό, που πράγματι ήταν 

κατά πολύ καλύτερος του υπέροχου Ναού 
του Σολομώντα που αρχικά είχε κτιστεί στα 
Ιεροσόλυμα το 956 π. Χ. 
Τώρα στις 24 Ιουλίου του 2020 ο Ερντο-
γάν μπαίνει θριαμβευτικά στην Αγία Σοφία 
που βρήκε έτοιμη και είχε κατακτηθεί με την 
βία από τον Μωάμεθ τον Πορθητή και από 
Μουσείο την μετέτρεψε πάλι σε τζαμί. Με 
όλα αυτά τα πανηγύρια, ουσιαστικά ανα-
φώνησε το «Νενικηκά σε Μουσταφά Κεμάλ 
Ατατούρκ» αφού όσο και αν φανεί παρά-
ξενο, ο Κεμάλ,  σύμφωνα με το νέο-οθωμα-
νικό πνεύμα που επικρατεί στην Τουρκία, 
αποδομείται συστηματικά αφού κατηγορεί-
ται ευθέως ότι κατέστρεψε όσα σήμερα προ-
σπαθεί να επαναφέρει ο Ερντογάν, ο οποίος 
ολοφάνερα απομακρύνεται συστηματικά 
από όλα τα στοιχεία του Δυτικού Πολιτι-
σμού.
Ο Ερντογάν αφού αποκάλεσε την Αγία Σοφία 
«μαργαριτάρι της Κωνσταντινούπολης» 

μεταξύ των άλλων πρόσθεσε πως:
 «κατέχει μια ειδική θέση στην καρδιά του 
τουρκικού έθνους.» 
«Το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας 
σε τζαμί είναι το αποτέλεσμα της δίκαιης 
αποφασιστικότητάς μας. Λάβαμε αυτήν 
την απόφαση κοιτάζοντας τι θέλει το έθνος 
μας».
Αυτά σε συνδυασμό με τα του Αλί Ερμπάς 
ότι: «όσοι αγγίζουν τα θεμελιώδη αγαθά και 
τις αξίες μας είναι καταραμένοι», Αρκούν να 
πιστοποιήσουν ότι  η προσφυγή στα δικα-
στήρια ήταν υποκριτική και απέβλεπε στο 
να ντυθεί η όλη προσπάθεια με την νομιμο-
φάνεια.
Εκτός αυτών σε άλλες ομιλίες, ή και συνε-
ντεύξεις του ο Ερντογάν ανέφερε ότι αυτή η 
μετατροπή ήταν: «Το μεγαλύτερο όνειρο για 
το έθνος και την κυβέρνησή του,» 
«Το έθνος είναι χαρούμενο που η Αγία 
Σοφία μετατράπηκε σε τζαμί»
 «ήταν το μεγαλύτερο όνειρο των νεανικών 
μας χρόνων».
Μάλιστα για να δείξει ότι φιλοδοξεί να γίνει 
ηγέτης όλων των Μουσουλμάνων Σουνιτών, 
είπε και ότι: 

«η μετατροπή σε τζαμί αποτελεί θέμα μέγι-
στης σημασίας για τον ισλαμικό κόσμο».
Την χαρά της για την μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί δεν έκρυψε ούτε και η Εμινέ 
Ερντογάν, η σύζυγος του Τούρκου Προέ-
δρου.
Αυτή χαρακτηριστικά έγραψε ότι: 
«Άκουσα με μεγάλη χαρά ότι το κληροδό-
τημα του Σουλτάνου Μωάμεθ το «Τζαμί 
Αγία Σοφία» άνοιξε και πάλι στη λατρεία. 
Δόξα τον Αλλάχ! Είθε τα τζαμιά μας, το 
μυαλό, οι καρδιές και οι ψυχές μας να γεμί-
σουν με καθάριους πιστούς! Θα συνεχί-
σουμε να διατηρούμε αυτό το εξαιρετικό 
έργο της ανθρώπινης κληρονομιάς ως κόρη 
οφθαλμού».
Με άλλα λόγια όπως χαρακτηριστικά 
έγραψε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro:
 «το μήνυμα της μετατροπής είναι σαφές: 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα είναι το 
νέο μοντέλο για τη σύγχρονη Τουρκία. Η 

κοσμική χώρα του Μουσταφά Κεμάλ Ατα-
τούρκ, που μετέτρεψε το τζαμί σε μουσείο 
το 1934, πέρασε».
Επί πλέον η ίδια εφημερίδα προσθέτει ότι 
με αυτήν την κίνηση ο Ερντογάν:
«Λέει δυνατά και ξεκάθαρα ότι δεν θα 
εμποδίζεται πλέον από δυτικές αξίες όπως 
η δημοκρατία. Υπονομεύει την εικόνα μιας 
σχετικά ανοιχτής μουσουλμανικής κοινω-
νίας. Αυτός ο ενοχλητικός σύμμαχος ανοί-
γει μια ανεπανόρθωτη ρήξη με τη Δύση».
Το κατά πόσο η Δύση θα καταλάβει τον 
κίνδυνο, μέλει να το δούμε, αφού την ίδια 
στιγμή η Τουρκία, στην προσπάθειά της να 
αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
απειλεί:
Την Ελλάδα στο Αιγαίο και την Θράκη, την 
Κύπρο στα κατεχόμενα και τα χωρικά της 
ύδατα, την Αίγυπτο και την Γαλλία στην 
Λιβύη, τους Κούρδους στην Τουρκία και 
την Συρία και το Ιράκ, την Αρμενία αφού 
συμμαχεί εναντίον της με το Αζερμπαϊ-
τζάν…..
Και κατασκευάζει στρατιωτικές βάσεις, 
στην κατεχόμενη Κύπρο, στο Κατάρ, στην 
Λιβύη, στην Σομαλία, στην Αλβανία… 

Ο Ιερός Ναός,  Αγίας  της του Θεού Σοφίας, 
στοιχειώνει και εκδικείται την Τουρκία

ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΑΝΊΚΊ,  ΑΠΟ ΤΟ «ΈΛΛΉΝΟΚΑΝΑΔΊΚΟ ΒΉΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ
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ΟΧΙ Στο Κάλεσμα Του 
Αρχιμεμέτη

Η 
αυθάδεια του Σουλτάνου που θέλει 
να αντικαταστήσει και τον Ιμάμη στις 
μεγάλες προσευχές των Αγαρηνών 
και τον αρχηγό των ορθοδόξων για το 

προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά τον Δεκα-
πενταύγουστο έφτασε στο απόγειο της θρασύ-
τητας και της πρόκλησης.
Είχε το θράσος ο αλλόθρησκος  αρχιμεμέτης, 
μετά από όλα αυτά, να ανακοινώσει ότι θα επι-
τρέψει να γίνει λειτουργία στο μέγα μοναστήρι 
και να καλέσει τους ορθόδοξους χριστιανούς 
στην Τραπεζούντα και στην Παναγία Σουμελά.
Η απάντηση του κάθε λογικά σκεπτόμενου  
Έλληνα θα πρέπει να είναι καθολικά αρνητική 
και χωρίς περιστροφές και μισόλογα.
Επειδή οι ηγέτες μας δυστυχώς διακατέχονται 
από έναν ανεξήγητο φοβικό σύνδρομο από την 
μια και έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως 
από την άλλη ,δηλαδή Ευρωπαϊστές  και θιασώ-
τες  της παγκοσμιοποίησης  και όταν ακόμη με 
τις αποφάσεις τους θίγουν τα συμφέροντα της 
πατρίδας μας.
 Πρέπει φίλοι μου, εμείς ο απλός λαός να ανα-
λάβουμε δράση και να στείλουμε ξεκάθαρα 
μηνύματα στους διοικούντες, πως η Ελλάδα 
μας είναι πιο πάνω και από αυτήν την ίδια την 
Ευρώπη. Και πως πρέπει πρώτα εμείς  να υπε-
ρασπίζουμε τα συμφέροντα μας και μετά να 
ζητάμε συμπαράσταση και από τους εταίρους 
μας.
Τα βλέπετε και τα ακούτε. Ενώ ο κόσμος καί-
γεται, τα σύνορα μας καθημερινά παραβιάζο-
νται, οι Μογγόλοι έχουν αποθρασυνθεί και 
από παντού μας προσβάλουν και πολιτισμικά 
και εθνικά. Οι ηγέτες μας φωνασκούν για λίγο 
όπως κάτι κουτάβια πίσω από καγκελόφρα-
χτες αυλές, βάζουν την ουρά τους μετά  μέσα 
στα σκέλια τους και αποτραβιούνται στην σκιά 
τους ή στην προκειμένη περίπτωση σε κάποια  
παραλία, θέλοντας να δείξουν στους χαχόλους 
που κυβερνούν, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
Όταν ο αρχιμεμέτης, ανακοίνωσε, ότι θα μετα-
τρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί, 
αμέσως οι ηγέτες μας παραπονέθηκαν στην διε-
θνή κοινότητα, (μαμά- μαμά αυτό το ατίθασο 
παιδάκι με χτυπάει, σας θυμίζει κάτι αυτό)!, 
μετά έκαναν κάποιες δηλώσεις στα αργυρώ-
νητα μέσα μαζικής αποβλάκωσης και το θέμα 
έκλεισε.
Ζήτησαν από την διεθνή κοινότητα κυρώσεις 
εναντίον της Τουρκίας, αλλά δεν πήραμε κανένα 
μέτρο που να τιμωρεί τον άπληστο παραβάτη 
και περιμένουμε άλλες χώρες να πράξουν για 
λογαριασμό μας αυτό που εμείς πρέπει να 
κάνουμε πριν από οποιονδήποτε άλλον. 
Μέτρα εναντίον της Τουρκίας  από την Ελληνική 
κυβέρνηση σε αντίποινα για την μετατροπή της 

Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος.
α). Κλείσιμο των συνόρων.
Β). Απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από την 
γείτονα χώρα.
γ). Άρνηση των Τουρκικών αερογραμμών να 
προσγειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια.
δ). Κρουαζιερόπλοια που πλέουν από και σε 
Ελληνικά νησιά δεν θα επιτρέπεται να προσα-
ράζουν στα αντικρινά παράλια  της Ιωνίας.
Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα 
μέτρα, αλλά αυτά σαν δείγμα στο τι μπορεί να 
ακολουθήσει εάν οι Μογγόλοι συνεχίσουν να 
μας πλήττουν πολιτισμικά.
Πόσο δύσκολο είναι φίλοι μου, η κυβέρνηση 
της Ελλάδος να υιοθετήσει αυτά τα μέτρα ή 
μέρος αυτών ή κάποια άλλα μέτρα που αυτή 
θεωρεί ότι θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα 
και συγχρόνως θα στείλουν ένα μήνυμα στην 
αντίπερα  πλευρά του Αιγαίου, ότι έτσι εσείς, 
ορίστε εμείς. 
Αλλά αυτά τα ελάχιστα που προτείνουμε εμείς, 
για να γίνουν πρέπει να έχεις ηγέτες, που όπως 
λένε και οι Πόντιοι αδελφοί μας, με ΚΑΚΑΛΑ 
και δυστυχώς οι δικοί μας έχουν κάτι  καλα-
μπαλίκια που μόνον σχηματικά ομοιάζουν με 
τα αρχέγονα γενεσιουργά υπαρξιακά όργανα.
Ζητάμε λοιπόν από τους άλλους να κάνουν κάτι 
για μας, αλλά εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι 
να κάνουμε τίποτε  για να προασπίσουμε τα 
δικά μας ζωτικά συμφέροντα. Και αφήνουμε 
τον αρχημεμέτη πατριδοκάπηλο να αλωνίζει 
την ελληνικότατη περιοχή της Μικράς Ασίας 
και εμείς απλοί θεατές, όνειδος στα μάτια της 
ανθρωπότητος  και στα δακρωμένα όμματα των 
προγόνων μας.
Και λέω όνειδος, γιατί σίγουρα θα αναρωτιού-
νται. Είναι αυτοί οι ίδιοι Έλληνες  που αντιστά-
θηκαν τις σιδερόφραχτες  Χιτλερικές ορδές; 
Που βροντοφώναξαν το ΟΧΙ του 1940; Οι 
βαλκανιονίκες του 1912; Είναι οι ρακένδυτοι  
ραγιάδες που νίκησαν μια ολόκληρη αυτοκρα-
τορία; Είναι οι Ελευθερωμάχοι  του τρισένδο-
ξου 1821; Και ανέχονται όλες αυτές τις εθνικές 
προσβολές ενός πατριδοκάπηλου και απροσδι-
ορίστου γένους και ιθαγένειας κράτους;  
 ΟΧΙ στο κάλεσμα του άπατρη αρχιμεμέτη 
μονόδρομος για τους Έλληνες και την Ελλάδα.    
Είθε η κωδωνοκρουσία  από τις μύριες καμπά-
νες και τα χίλια σήμαντρα να αφυπνίσουν τους 
ταγούς της πατρίδας μας και να αδράξουν την 
ευκαιρία που τους προσφέρει η Αγία Σοφία 
και να προτάξουν αντίποινα  που όχι μόνον 
θα στείλουν ένα υπερήφανο και πατριω-
τικό μήνυμα στον νεοοθωμανισμό και στους 
εμπνευστές της, αλλά επίσης να τους πλήξει και 
οικονομικά.

Σίμος Λεπτοκαρίδης     
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Ελληνική και όχι μόνο πολιτική συγκέντρωση του Peter 
MacKay στη Ντάνφορθ και στο “Hunter’s Restaurant” για 
το χρίσμα του αρχηγού του Conservative Party of Canada

Τ
ο περασμένο Σάββατο, στις 1 το 
μεσημέρι, οι φίλοι του κ. Peter 
MacKay συγκεντρώθηκαν στο 
Hunter’s Restaurant για να μι-

λήσουν, ν’ ανταλλάξουν απόψεις και 
να δηλώσουν την αγάπη και υποστήρι-
ξή τους στον υποψήφιο για αρχηγό του 
Conservative Party of Canada, που, όπως 
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, προηγείται 
με μεγάλη διαφορά.

Ο κ. MacKay κατέφθασε με την σύζυγό 
του και μίλησε με πολύ κόσμο που ήταν 
εκεί, μεταξύ των οποίων ο γνωστός κι 
αγαπητός Έλληνας επιχειρηματίας κ. Γιώρ-
γος Γιαννόπουλος, ο κ. Νίκος Μπάρλας και 
άλλοι αγαπητοί συμπολίτες μας.
Η συνάντηση κράτησε περίπου μία ώρα 
και οι φωτογραφίες που βλέπετε δείχνουν 
ακριβώς το τι συνέβη. Καλή επιτυχία από 
την εφημερίδα μας στον κ. MacKay.

ΚΈΊΜΈΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΈΣ: ΘΑΝΑΣΉΣ ΚΟΥΡΤΈΣΉΣ

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ PETER MACKAY
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Ε
ίναι γνωστό πως προικισμένοι με 
ικανότητες συμπατριώτες μας δι-
ακρίνονται και διαπρέπουν στο 
εξωτερικό. Σε όλα τα μέρη/χώρες 

του κόσμου, υπάρχουν Έλληνες που έ-
χουν διακριθεί σε επιστημονικό και ε-
παγγελματικό επίπεδο.
Τα φετινά Education Leaders Awards, 
παρά το αιφνιδιαστικό ξέσπασμα της 
πανδημίας, συγκέν τρωσαν εξαιρετ ι-
κές υποψηφιότητες από κάθε εκπαιδευ-
τική βαθμίδα και από κάθε περιοχή της 
Ελλάδος, παραμένοντας ακλόνητα στον 
σκοπό τους που είναι να αναδεικνύουν 
και να επιβραβεύουν τις καλές πρακτι-
κές στην Εκπαίδευση και τους Εκπαιδευ-
τικούς.
Μια  Ελληνίδα, η κ. Χριστίνα Βίτους, 
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής,  σ τη Πολι-
τεία της Φλώριδας, κατάφερε να ξεχω-
ρίσει φέτος (2020) παίρνοντας μέρος στο 
διαγωνισμό "Education Leaders Awards 
2020", «Tο ετήσιο Πανόραμα των Πρω-
τοβουλιών και των Δράσεων στην Εκπαί-
δευση» στην ενότητα «Καινοτομία στην 
Εκπαίδευση» – Κατηγορία Γυμνάσιο – 
Λύκειο, κατακτώντας το χάλκινο βρα-
βείο.

Η εκπαιδευτικός Χριστίνα Βίτους είναι 
αποσπασμένη, από το 2016 στην Αμε-
ρική, από το Υπουργείο Παιδείας της 
Ελλάδος – Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση 
Ανατολικής Αττικής και διδάσκει σ το 
σχολείο «Plato Academy» - Florida 
Η πρόεδρος των βραβείων, κυρία Άννα 
Διαμαντοπούλου και τα 36 μέλη της κρι-
τικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί, εμπει-

ρογνώμονες και επαγγελματίες από όλο 
το φάσμα της εκπαίδευσης, είχαν εξαι-
ρετικά δύσκολο έργο, αφού κλήθηκαν 
να αξιολογήσουν περισσότερες από 200 
υποψηφιότητες.
Να σημειωθεί πως για την κ. Βίτους είναι 
η 2η διάκριση στην Αμερική. Το 2014 
βραβεύθηκε με 1η θέση  στον διαγω-
νισμό   ITES – International Education 
Awards ανάμεσα σε 250 ξένους εκπαι-
δευτικούς που διδάσκουν στην Αμερική.

Διάκριση Ελληνίδας 
Εκπαιδευτικού στις 
Ηνωμένες Πολιτείες

ΤΟΥ  ΔΉΜΟΣΊΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΉΜΉΤΡΉ ΠΝΈΥΜΑΤΊΚΑΤΟΥ
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ κ. ΤΖΙΜΜΥ 

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠ’ ΤΟ WARD 22 ΔΙΕΥΘΥΤΙΘΗΚΕ 
ΑΠ’ ΤΟ COURT OF APPEAL OF ONTARIO ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ
Hon. Jim Karygiannis 
Councillor Ward 22 
Scarborough-Agincourt

I have been advised that the Court of Appeal for Ontario has ruled that I should be 

returned to the office of City Councillor for Ward 22.

I want to thank my family, staff and constituents for their support during this 

difficult time.

I look forward to returning to work as the Councillor for Ward 22 and to, once 

again, serving my constituents.

Regards,

Jim Karygiannis,

(647) 723 0287 Fax - jim@karygiannis.net - www.karygiannis.net

Statement 
by Jim 

Karygiannis - 
Reinstatement
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
  

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Division of DFC Auto Group

2020 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,388 down payment

Lease from

per month

Lease from

$398† 3.98%†

Audi Uptown
Summer Credit

$500
Includes

2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$3,788 down payment

Lease from

per month

Lease from

$458† 2.48%†

Audi Uptown 
Summer Credit

$2,000
Includes

2020 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 36 months with
$7,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$789† 2.98%†

Audi Uptown
Summer Credit

$2,000
Includes

REWRITING THE RULES OF THE ROAD.
AND THE OFFERS THAT GET YOU THERE.

Audi Uptown

Sales Showroom Is Open With Extended Hours.

Monday - Thursday: 9am - 8pm 
Friday: 9am - 6pm 
Saturday: 10am - 5pm.

Audi Q5
All-New 2020 Q7

Audi Q3

Plus existing Audi customers benefit from an 
additional 1% lease and finance rate reduction.

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi Q3/Q5/Q7 models. *Lease a 2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort/Q7 55 TFSI quattro Komfort/Q3 45 TFSI quattro komfort with a base MSRP of Q5=$45,895/Q7=$73,595/Q3=$41,195 (including $2,295 freight 
and PDI) at Q5=2.48%/Q7=2.98%/Q3=3.98% for 48 months, with monthly payments of Q5=$458/month/Q7=$789/Q3=$398/mo. after application of $2,000[Q5, Q7] and $500[Q3] Audi Credit.Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q5=$3,788/Q7=$7,988/Q3=$4,388 down payment or equivalent trade-in, 
security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q5=$25,836/Q7=$43,872/Q3=$23,535 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of Q5/Q7= $0.35/km, Q3=$0.30/km for excess kilometres. 
†$2,000/$500 Audi Credit available to be applied as a discount to the MSRP before taxes on purchase or lease of select 2020 Audi Q5/Q7and Q3models. Credit has already been applied in payment amounts shown. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only, Offer ends August 31, 2020, and is subject to change or cancellation without notice. 
Dealer order/trade may be necessary. Dealer may sell or lease for less.
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Μετά από παράκληση του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου και πρόταση του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος, στη 
Συνεδρία της 13ης Φεβρουαρίου 2020, εξέλεξε παμψηφεί τρεις Αρχιμανδρίτες, βοηθούς 
Επισκόπους ως κάτωθι: 
1. Αρχιμ. Νεκτάριος Μοστράτος, εξελέγη Επίσκοπος Κεράμων.
2. Αρχιμ. Αλέξανδρος Σαλμάς, εξελέγη Επίσκοπος  Πατάρων.
3. Αρχιμ. Δημήτριος Αντωνόπουλος, εξελέγη Επίσκοπος Ζηνουπόλεως.

Οι χειροτονίες των τριών εψηφισμένων Επισκόπων είχαν ορισθεί αρχικά, για το Σάββατο 14 
Μαρτίου ε.έ, για το Σάββατο 4 Απριλίου ε.έ και για την Πέμπτη 23 Απριλίου ε.έ. αντιστοίχως.
Δυστυχώς οι χειροτονίες λόγω κορωνοϊού ανεβλήθησαν. Πάλιν ορίσθηκαν οι χειροτονίες 
για την Τρίτη 7 Ιουλίου ε.έ, για την Πέμπτη 9 Ιουλίου ε.έ και για το Σάββατο 11 Ιουλίου ε.έ, 
αλλά και πάλι με παρέμβαση των κυβερνήσεων του Καναδά ανεβλήθησαν. Τελικά ορίσθη-
καν νέες ημερομηνίες και οι χειροτονίες ετελέσθησαν ως κάτωθι: 
1. Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Κεράμων κ. Νεκταρίου Μοστράτου 
ετελέσθη το Σάββατο 25 Ιουλίου, στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Laval, Quebec, υπό του 
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, συλλειτουργούντων των Αρχιερέων: 
α) Αλεξάνδρου. (Πατριαρχείο Αντιοχείας). 
β) Ιωάννου-Κασσιανού. (Πατριαρχείο Ρουμανίας). 
γ) Ειρηναίου. (OCA). 
Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Κεράμων έλαβε το όνομα Βαρθολομαίος. 
2. Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Πατάρων κ. Αλεξάνδρου Σαλμά ετε-
λέσθη την Κυριακή 26 Ιουλίου, στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο, υπό του Αρχιεπι-
σκόπου Σωτηρίου, συλλειτουργούντων των Αρχιερέων: 
α) Μητροφάνους. (Πατριαρχείο Σερβίας). 
β) Ανδρέου. (Ουκρανού-Οικουμενικό  Πατριαρχείο). 
γ) Βαρθολομαίου. (Οικουμενικό Πατριαρχείο).
Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Πατάρων έλαβε το όνομα Αθηναγόρας.
3. Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ. Δημητρίου Αντωνό-
πουλου ετελέσθη την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Montreal, Quebec, 
υπό του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, συλλειτουργούντων των Αρχιερέων: 
α) Ιωάννου-Κασσιανού. (Πατριαρχείο Ρουμανίας 
β) Βαρθολομαίου. (Οικουμενικό Πατριαρχείο).
γ) Αθηναγόρα. (Οικουμενικό Πατριαρχείο).
Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Ζηνουπόλεως έλαβε το όνομα Ιάκωβος.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος είπε: «Είμαι πανευτυχής, ότι η Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά απέ-
κτησε τρεις κατά πάντα αξίους βοηθούς Επισκόπους. Είμαστε αποφασισμένοι να εργα-
σθούμε σαν μια οικογένεια, ώστε η Εκκλησία μας στον Καναδά να συνεχίσει την πνευμα-
τική και υλική πρόοδό της. Συγχαίρω τους τρεις νέους βοηθούς Επισκόπους. Τους εύχομαι 
ολόψυχα να ζουν κατά Θεό. Να εργάζονται με την ψυχή τους. Να απολαμβάνουν πραγματική 
ευτυχία, η οποία πηγάζει από την τέλεση του θελήματος του Θεού και την ικανοποίηση από 
την επιτυχία των προσπαθειών τους. Λυπούμαι βαθύτατα, ότι η συμμετοχή των πιστών ήταν 
ολιγάριθμη, λόγω των μέτρων του κορωνοϊού. 
Ευλαβώς και με ευγνώμονη καρδιά ευχαριστώ τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο για την τόση αγάπη τους 
και υποστήριξη της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Γονυπετώς ευλογώ, δοξάζω και μεγαλύνω και 
ολοψύχως ευγνωμονώ τον Τρισάγιο Θεό, που επέβλεψε σε μας τους ελαχίστους και μας εχά-
ρισε τους τρεις νέους Επισκόπους. Υπόσχομαι να προσπαθήσω μαζί και με τους θεοφιλε-
στάτους νέους Επισκόπους να εργασθούμε με ομοψυχία, ώστε η Εκκλησία μας στον Καναδά 
να προοδεύει και να δοξάζεται ο Τρισάγιος, Τριαδικός Θεός» .

Τρεις βοηθοί Επίσκοποι
για την Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά
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Δακρύζει η Αγιά Σοφιά
ΠΟΊΉΜΑ ΤΟΥ ΊΣΊΔΩΡΟΥ ΚΑΡΔΈΡΊΝΉ 

ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΜΈΛΟΠΟΊΉΘΉΚΈ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΉ ΤΟΝΊΟ

Σήμερα δακρύζει αέναα η Αγιά Σοφιά
Σβησμένα τ΄ ουρανού τ’ ασημένια κεριά
Ο άνεμος μουντός οδύρεται και πονά
Και στις ψυχές μας διάχυτη σκοτεινιά.

Του Χριστιανικού πολιτισμού καρδιά
Που δέχτηκε μια πολύ βαθιά μαχαιριά
Και το αμόλυντό της πορφυρένιο αίμα
Στα σπλάχνα της δόλιας Πόλης κυλά.

Τι περιμένεις Μαρμαρωμένε Βασιλιά
Βάρβαρα χέρια βεβήλωσαν την Αγιά Σοφιά

Βγάλε τη μεγάλη σπάθη απ’ το θηκάρι
Κι από τζαμί κάν’ την πάλι εκκλησιά.

https://youtu.be/94lChkUMX7M 
Σύνθεση-Ερμηνεία: Πασχάλης Τόνιος

Ποίηση: Ισίδωρος Καρδερίνης
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ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΣΙΩΠΗ
Το ακούμε συχνά. Το λέμε ίσως κι εμείς 
κάποτε. 
Γιατί ο Πανάγαθος σιωπά στις προσευ-
χές μας; Αδιαφορεί; Είναι απών, όταν εμείς 
γονατιστοί Τον παρακαλούμε;
Να, τι αρκετές φορές <<σκανδαλίζει>> μερι-
κούς. 
<<Προσευχήθηκα ώρες. Ικέτευσα με 
δάκρυα. Ζήτησα επίμονα να με λυτρώση 
από το αβάστακτο αυτό μαρτύριο. Η απά-
ντησις; Σιωπή. Συνεχής, παρατεταμένη 
σιωπή…>>.
Εδώ το <<σκάνδαλο>> για μερικούς 
πιστούς.
--Γιατί δεν με ακούει; Λέει ο άρρωστος που 
νοιώθε να βαραίνη η κατάστασίς του.
--Γιατί δεν επεμβαίνει; Φωνάζει ο άλλος, 
που βλέπει να καταπατούν το δίκηο του.
 --Γιατί; Γιατί; Γιατί; Κάθε μέρα από χίλια τόσα 
παραπονεμένα στόματα βγαίνει η οδυνηρή 
αυτή κραυγή.
<<Ίνα τι υπνώττης Κύριε>>, παραπονιόταν 
και ο Προφήτης Δαβίδ, όταν τον περιέζωναν 
εχθροί και η άνωθεν βοήθεια δεν ερχόταν.
Κι όμως. Ο Σωτήρ σάλπισε με κατηγορημα-
τικότητα, χωρίς να αφήνη καμμιά αμφιβολία: 
<<Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και 
ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται. Πας γαρ 
ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και 
τω κρούοντι ανοιγήσεται>> (Ματθ. ζ’ 7, 8).
--Ναί, συνεχίζουν όσοι δεν ένοιωσαν το 
βάθος της εννοίας, που έχουν οι λόγοι του 
Κυρίου. Αφού όμως δεν εισακούομαι, τότε 
γιατί να συνεχίσω προσευχόμενος;
Πόσοι δεν κλονίζονται από τον πειρασμόν 
αυτόν, έχοντας μιά τέτοια, μερικές φορές 
συγκλονιστική και οδυνηρή πείρα, από την 
φαινομενική σιωπή του Μεγαλοδυνάμου.
Αλλ’ άς δούμε από κοντά τα πράγματα, ας 
εμβαθύνουμε πιό πολύ στο παράδοξο αυτό 
φαινόμενο της θείας σιωπής.
Από τα πρώτα χρόνια της εμφανίσεως του 
Χριστιανισμού οι πιστοί μαθηταί του Χρι-
στού διώχθηκαν. Η πίστις τους δοκιμά-
σθηκε σκληρά. Και καλούνταν να σταθούν 
όρθιοι, να μείνουν πιστοί στο Σωτήρα τους 
παρά τις απειλές, τα μαρτύρια, το θάνατο. 
Και συγχρόνως να δεχθούν και να υπομεί-
νουν την όχι λιγώτερο μαρτυρική και παρά-
δοξη σιωπή του Θεού. Την ώρα, λοιπόν, που 
οι πιστοί εξευτελίζονταν, παραδίδονταν σε 
αφάνταστα μαρτύρια, ο Θεός φαινόταν να 
σιωπά….
Βέβαια δεν έλειπαν και οι θαυμαστές επεμ-
βάσεις του Σωτήρος. Ας θυμηθούμε την 
περίπτωσι του αποστόλου Πέτρου. Την ώρα 
που η πρώτη κοινότης των Χριστιανών προ-
σευχόταν θερμά, ο φυλακισμένος απόστο-
λος Πέτρος, ελευθερωνόταν από τον άγγελο 
και χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού, όπου 
βρίσκονταν και προσεύχονταν οι Χριστιανοί. 
Οι θαυματουργικές όμως αυτές επεμβά-
σεις ήσαν εξαιρέσεις. Δεν έσπευδε ο Θεός 
σε κάθε στιγμή να απαντήση με θαύμα στις 

ικεσίες των πιστών. Και ξέρουμε ότι συνή-
θως οι μάρτυρες δεν απέφευγαν το ξίφος, 
τα λιοντάρια, τη φωτιά. Και έχυναν και το 
αίμα τους…
Τότε πως εξηγείται η σιωπή αυτή; Την απά-
ντησι την δίδει ο ίδιος ο Κύριος στην παρα-
βολή του αδίκου Κριτού. <<Ο Θεός ου μη 
ποιήση την εκδίκησιν (δεν θα δώση τελικά 
το δίκαιο) των εκλεκτών αυτού των βοώντων 
ημέρας και νυκτός;>> (Λουκ. ιη’  7). 
Δηλαδή; Θα επέμβη ο Πανάγαθος. Αλλά θα 
επέμβη και θα ακούση της προσευχές μας, 
όταν έλθη η κατάλληλη ώρα, όταν εκπλη-
ρωθή ο μεγάλος σκοπός, που επιδιώκει με 
τις θλίψεις μέσα σε κάθε ψυχή.
Έτσι και σήμερα και πάντοτε. Αυτοί που 
καταφεύγουν στην προσευχή κατά το διά-
στημα των δοκιμασιών και θλίψεων της 
ζωής, εισακούονται μεν αλλά δέν παίρνουν 
πάντα αμέσως και όπως θέλουν, αυτό που 
ζητούν οι προσευχόμενοι. Δεν παίρνουν 
αμέσως το δίκηο τους οι αδικούμενοι. Δεν 
λυτρώνονται αυτοστιγμεί οι πάσχοντες. 
Απαντά ο Παντοδύναμος διαφορετικά. Η 
απάντησίς του πολλές φορές αφορά όχι τα 
εξωτερικά γεγονότα, που εμείς περιμένουμε 
να τα αναποδογυρίση και εξουδετερώση. 
Αλλά η απάντησίς του αναφέρεται στο εσω-
τερικό μας, γίνεται μέσα μας, αφορά την 
καρδιά μας, την όλη ζωή μας. 
Δηλαδή; Η προσευχή που κάνουμε, η επί-
μονη, η συνεχής οργώνει τον εσωτερικό 
άνθρωπο. Και μας δίνει ανώτερα, πνευ-
ματικά αγαθά. Μας ενώνει στενά με τον 
Σωτήρα. Μας βοηθεί στην αποδοχή του 
αγίου του σωτηρίου θελήματός Του. Μας 
συνδέει άμεσα μαζί Του, με την αλήθειά του, 
με την αγάπη του, με το φώς του, με την ανα-
καινιστική δύναμί του. 
Με άλλα λόγια κάνει άλλο θαύμα. Το θαύμα 
της πνευματικής αναγεννήσεώς μας, του 
αγιασμού μας.        
Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα, που 
πραγματοποιεί ο Κύριος, όταν μερικές 
φορές σιωπά στις ικεσίες μας, για να μας 
απαλλάξη από αρρώστιες, βάσανα, αδικίες, 
που επηρεάζουν το σώμα. 
Ένα θαύμα εσωτερικής καλλιεργείας και 
ανακαινισμού, που μας γεμίζει με την αγια-
στική δύναμί του και μας εφοδιάζει με τη 
θεία χάρι Του, για να εκπληρώσουμε το 
μεγάλο προορισμό μας. 

*** *** ***
Δεν σιωπά λοιπόν ποτέ στην πραγματικότητα 
ο αγαθός Κύριος στις προσευχές μας. Και 
όταν δεν απαντά με εξωτερικές επεμβάσεις, 
απαντά με τρόπο πιό ωφέλιμο, πιό οικοδο-
μητικό, αληθινά σωτήριο. Μας κάνει μετό-
χους στο κατ’ εξοχήν έργο Του. Το έργο του 
αγιασμού μας και της αιωνίου σωτηρίας μας. 
Καμμιά λοιπόν προσευχή δεν πάει χαμένη. 
Καμμιά ικεσία δεν γίνεται μάταια. Αυτό ας το 
εντυπώσουμε βαθιά. 
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ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ

Είναι γωνία, με πάρκινγκ και κοντά 
στο Pape Subway.

Τηλεφωνήστε για πληροφορίες
στον κ. Τζίμμυ

416-463-5773

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή 

αμοιβή  για τον κατάλληλο
Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ
με μεγάλη προϋπηρεσία

και σίγουρη πελατεία
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

289-772-7905 :: 416.744.1117

Αποκλειστικη ζητάει εργασία 
για φροντίδα ηλικιωμένων 

για live-out
Με περισσότερα από 15 χρονια εμπειρία 

στην Ελλάδα, στον τομέα.

Πρωί η βράδυ, 
οποιαδήποτε ήμερα της εβδομάδας, 

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 
στο 416-457-6576 (ζητήστε την Αννα)

Ζητούνται άτομα 
να εργαστούν σε 
σουβλατζίδικο

Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία. 
Εργασία: μερική η ολική για 

κουζίνα ψήσιμο στήσιμο τύλιγμα. 
Τηλεφωνείτε για πληροφορίες 

6472412929
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Η 
αγαπητή βουλευτής των Liberals 
της περιοχής μας στην Ντάν-
φορθ, κα Julie Dabrusin, πάντα 
κοντά στους φίλους ψηφοφό-

ρους της, και ειδικά τώρα με την αλλαγή 
της Ντάνφορθ, με τον ποδηλατοδρόμο, πή-
ρε το ποδήλατό της και συνομίλησε με πο-
λύ κόσμο που έδειχναν την αγάπη τους και 
την υποστήριξή τους στην κα Dabrusin. Κι 
αυτή δεν χάλασε χατίρια, έβγαλε πολλές 
φωτογραφίες και απαντούσε σ΄ ότι την ρω-
τούσαν.
Φυσικά, περισσότερο την ευχαρίστησαν 
οι επιχειρηματίες που με τις ενέργειές της 
θα πληρώσουν για άλλον ένα μήνα μόνο 

το 25% του ενοικίου τους. Σε σχετική μας 
ερώτηση, η βουλευτής απάντησε ότι «το 
πρόγραμμα CECRA έχει προσφέρει σημα-
ντική ανακούφιση στις επιχειρήσεις κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Η κυβέρνησή 
μας το έχει επεκτείνει και για τον Αύγουστο 
για να καλυφθούν τα ενοίκια του μηνός. 
Είναι ένα από τα πολλά βήματα που έχουμε 
κάνει για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις την περίοδο της πανδημίας.»
Μπράβο της γιατί έχουμε ανάγκη από 
πολιτικούς που βοήθησαν στις δύσκολες 
αυτές εποχές και που πρέπει, όταν έρχεται 
η ώρα, να τους ξαναψηφίσουμε.
Νάσε καλά κα Dabrusin.

Η Julie Dabrusin πάντα 
κοντά στους φίλους 
ψηφοφόρους της
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Σ
το Οντάριο αναφέρθηκαν 95 κρού-
σματα COVID-19 και ένας νέος θά-
νατος την Πέμπτη, σηματοδοτώντας 
τη μεγαλύτερη διάρκεια με λιγότερες 

από 100 νέα κρούσματα την ημέρα από τα 
τέλη Μαρτίου.
Το Ον τάριο ανέφερε 86 κρούσματα 
την Τετάρτη, 91 την Τρίτη, 88 τη Δευ-
τέρα και 116 την Κυριακή, μειώνοντας 

τον μέσο όρο των πέντε ημερών σε 95 
κρούσματα την ημέρα.
Επίσης, κατάφεραν να αναρρώσουν 159 
επιπλέον άτομα, με 65 άτομα ακόμη 
σ την επαρχία να παραμένουν άρρω-
στοι. 
Συνολικά στην επαρχία έχουν υπάρξει 
39,809 ενώ 2,783 δυσ τυχώς έχασαν 
την ζωή τους.            

Κάτω από 100 τα κρούσματα στο 
Οντάριο για 4η συνεχόμενη ημέρα

Κατέρρευσε γερανός στο Regent Park, 
παραλίγο να χτυπήσει κοριτσάκι

Η 
αστυνομία και τα πυροσβεστικά 
σώματα διεξάγουν έρευνα μετά 
την κατάρρευση ενός γερανού 
στη γειτονιά Regent Park του 

Τορόντο την Πέμπτη το πρωί. Λίγο μετά 
τις 10:30 πμ ο γερανός κατέρρευσε κι ένα 
κοριτσάκι σώθηκε σχεδόν από θαύμα.  Ο 
επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
του Τορόντο, Dan Sell, δήλωσε στο CP24 
ότι κανείς δεν τραυματίστηκε μέσα στο 
εργοτάξιο, αλλά πρόσθεσε ότι θα μπορού-
σαν να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί 
σε πεζούς έξω.
«Ένα κοριτσάκι και μια γυναίκα που ήταν 
εδώ πέρα παραλίγο να σκοτωθούν. Ήταν 
κοντά στο ποδήλατό της, ο γερανός έπεσε 
στο δρόμο, κατέστρεψε το ποδήλατό της, 
αλλά ευτυχώς εκείνη ήταν εντάξει», είπε.

Οι πρώτες βοήθειες παρείχαν ιατρική βοή-
θεια και στα δύο άτομα, ωστόσο, δεν χρειά-
στηκε η προσκόμιση τους στο νοσοκομείο. 
Η αιτία της κατάρρευσης βρίσκεται υπό 
διερεύνηση, αλλά με βάση προκαταρκτι-
κές αναφορές, ο Sell είπε ότι τα πληρώματα 
κατασκευών παρατήρησαν ότι λείπουν 
μπουλόνια στον γερανό πριν τεθεί σε λει-
τουργία σήμερα το πρωί.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε τη δέσμευση πολλών εκατομμυρίων δο-
λαρίων για την καταπολέμηση του εγκλήματος στην επαρχία. 
Ο Πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, έκανε την ανακοίνωση σε 
συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, υπογραμμίζοντας την αύξηση της εγκληματι-

κής δραστηριότητας στο Οντάριο, καθώς και την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και 
των πυροβολισμών.
«Ραγίζει η καρδιά μου», είπε ο Ford, αναφερόμενος σε έξι πυροβολισμούς που έλαβαν 
χώρα εντός 24 ωρών στο Τορόντο τον περασμένο μήνα. «Είναι λάθος, είναι απαράδεκτο 
και πρέπει να σταματήσει. Το μήνυμά μου προς τους εγκληματίες εκεί έξω δεν έχει αλλά-
ξει: Ερχόμαστε και θα σας βάλουμε στη φυλακή.»
Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση θα επενδύσει 6 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια 
των επόμενων τριών ετών για την καταπολέμηση διαφόρων τύπων εγκλημάτων στην 
επαρχία. Τα χρήματα, τα οποία ο Ford ανέφερε ότι κατασχέθηκαν από τα χέρια των 
«κακών», θα διατεθούν σε 16 αστυνομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την επαρχία για να 
εφαρμόσουν στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας όπλων και συμμοριών, της 
εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής βίας και της παρενόχλησης. 

Eπένδυση ύψους $6εκατομμυρίων 
για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στο Οντάριο

Ο 
Ιούλιος ήταν ένας ρεκόρ μήνα για τις πωλήσεις ακινήτων στο Τορόντο, 
καθώς 11.081 σπίτια «άλλαξαν χέρια». Το Τοπικό Περιφερειακό Συμβού-
λιο Μεσιτών (TRREB)αναφέρει ότι οι υπάρχουσες πωλήσεις κατοικιών 
στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο σημείωσαν άνοδο 29,5 τοις εκατό 

σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019. Οι μέσες τιμές κατοικιών αυξήθηκαν επίσης 
κατά 16,9 τοις εκατό από πριν από ένα χρόνο, στα 943.710$.
Η TRREB αναφέρει ότι τα χαμηλο-όροφα σπίτια, ειδικά έξω από το κέντρο, οδήγη-
σαν την ανοδική τάση, με τις συνολικές τιμές να ανεβαίνουν περισσότερο στις περι-
οχές Ντάραμ, Όραντζβιλ και Νότιο Σίμκο.
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων για τον Ιούλιο ήταν μονοκατοικίες (5.633 που-
λήθηκαν) και διαμερίσματα (2.423 πωλήθηκαν), αλλά η επιτροπή ακινήτων επανέ-
λαβε την υποστήριξη για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών όπως διαμερί-
σματα χαμηλών ορόφων και townhouses.
Το διοικητικό συμβούλιο απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση πολιτικής για την επι-
βολή φόρου υπεραξίας στην πώληση μιας κύριας κατοικίας. Ακόμα και όταν οι 
τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν ξανά τον Ιούλιο, ένας φόρος δεν θα βοηθούσε στη 
γεφύρωση του χάσματος δημιουργίας πλούτου μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτη-
τών, θεώρησε το διοικητικό συμβούλιο.

Ρεκόρ πωλήσεων ακινήτων στο 
Τορόντο ο Ιούλιος
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LIFE

Sveta Bilyalova: 
μαγνητίζει τα βλέμματα

Ξέρει να 
αναδεικνύει τα 
πλούσια προσόντα 
της

Το εντυπωσιακό 
κορμί της και το 
πανέμορφο πρόσωπο 
της, την έχουν κάνει 
ένα από τα πιο 
περιζήτητα μοντέλα. 
Η Sveta Bilyalova 
διαθέτει όλα εκείνα 
τα προσόντα για 
να μαγνητίζει τα 
βλέμματα σε κάθε 
της φωτογράφιση.

Οι θαυμαστές 
της χιλιάδες. 
Χαρακτηριστικό 
είναι μάλιστα 
το γεγονός ότι 
που μετράει 
περισσότερους από 
6,8 εκατ. followers.

Η ίδια φροντίζει 
να δείχνει το 
εντυπωσιακό της 
μπούστο και τα 
καλλίγραμμα 
οπίσθια της σε κάθε 
πόζα της.
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Ολόγυμνη στην πισίνα της η 
Ευρυδίκη

H 
Ευρυδίκη α-
πό το My Style 
Rocks μας έ-
χει μείνει αξέ-

χαστη. Για όσους έκαναν 
το λάθος και την έχουν 
ξεχάσει (για κάποιο λό-
γο που δεν καταλαβαί-
νουμε), εκείνη φροντί-
ζει να τους το θυμίζει. Η 
νέα φωτογραφία που α-
νέβασε η Ευρυδίκη στον 
λογαριασμό της σ το 
Instagram είναι αυτό που 
λέμε πυρ, γυνή και θά-
λασσα (έστω στην πισί-
να). Η Ευρυδίκη εμφανί-
στηκε ολόγυμνη σε πισί-
να, προσθέτοντας το μή-
νυμα: «Γυμνοί και ελεύ-
θεροι ! Έτσι πρέπει να εί-
μαστε. Το είπε και ο κύρι-
ος @thanasisefthymiadis 
και κάτι ξέρει γιατί ο πα-
λιός είναι αλλιώς και ο νέ-
ος είναι ωραίος! Εξάλλου 
όπως λέει εκείνος, ένας 
Σοφός είπε πως ‘ό,τι δεν 
βλέπει ο ήλιος μαραζώ-
νει’. Αχ ποσό συμφωνώ! 
Δοκιμάστε το είναι ιαμα-
τικό».

Ε
ίναι αναμφισβήτητα η πιο hot παίκτρια 
που πέρασε ποτέ από ελληνικό ριάλι-
τι. Ακόμα και οι πιο… hardcore τύποι 
παραδέχτηκαν ότι η Δήμητρα Αλεξαν-

δράκη ξεπέρασε σε sex appeal ακόμα και την 
Ευαγγελία Δερμετζόγλου του Survivor του 
Mega.
Όταν τη γνωρίσαμε σ τον πρώτο κύκλο του 
Next Top Model, ήταν μόλις 18 ετών, το έ-
μπειρο μάτι του Πέτρου Κωστόπουλου, ό-
μως, την είχε πει ότι θα σάρωνε στα αντρικά 

περιοδικά.
Και ο Πέτρος μόνο έξω δεν έπεσε. Τόσα χρό-
νια μετά –κοντεύουν 10- η σέξι Δήμητρα ε-
ξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας 
και να κρατά την πρώτη θέση στα πιο «καυ-
τά» κορίτσια του μόντελινγκ.
Μπορεί η ίδια να είπε «όχι» στην πρόταση 
που της έγινε για το Survivor 2, εμείς ωστόσο 
δεν πτοούμαστε καθώς έχουμε μπόλικο δικό 
της υλικό να ξεχνάμε τον πόνο μας. Μετά από 
‘κείνη το χάος. Μετά από ‘κείνη το τίποτα…

Ωδή στα πιο σέξι οπίσθια που πέρασαν 
ποτέ από ελληνικό ριάλιτι

Τ
ο φετινό GNTM θα 
είναι  λίγο διαφορε-
τικό και αυτό γιατί 
φέτος στις συμμετο-

χές θα έχει και άντρες....Μία 
συμμετοχή από αυτές που 
συζητήθηκαν πριν καν προ-
βληθούν τα επεισόδια ήταν 
αυτή του Ροδίτη Κομμωτή 
Δημήτρη Λυμπερή. Ο Δη-
μήτρης όμως όπως μας πλη-
ροφόρησε και ο ίδιος,λόγω 
πολλών επαγγελματικών υ-
ποχρεώσεων δεν θα είναι 
στα φετινά γυρίσματα και 
πραγματικά ήταν μια είδη-
ση που στους θαυμαστές 
του γοητευτικού κομμωτή 
έπεσε λίγο σας «κεραμίδα» 
γιατί θέλανε να μάθουν λί-
γα περισσότερα πράγματα 
για αυτόν.

Δυστηχώς δεν θα είναι στ GNTM

H πιο «καυτή» 
Ελληνίδα υπεύθυνη 
δημοσίων σχέσεων!

Η Σπυριδούλα Πατήλα αποτελεί τη 
νέα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 
του Ακράτητο. Θεωρείται και όχι 
άδικα από τις πιο «Hot» προέδροες 
ποδοσφαιρικής ομάδας, υπήρξε 
πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής 
ομάδας και δημοτική σύμβουλος, 
και μία επίσκεψη στο προφίλ της 
θα σας πείσει. Είναι κουκλάρα, 
έχει διατελέσει πρόεδρος σε 
ποδοσφαιρική ομάδα (Α.Ε 
Ζεφυρίου), αλλά και δημοτική 
σύμβουλος στον Δήμο Φυλής! 
Κοινώς τα έχει όλα και αρέσει, και 
όπως σημειώνει στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο instagram, η 
Ρούλα είναι ένα Football girl!

Βικτώρια Καρύδα: 
Γενέθλια κι η έκπληξη 
των παιδιών της

Το μοντέλο, μοιράστηκε μαζί μας 
διάφορα στιγμιότυπα μέσα από 
τον προσωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram. Τα παιδιά της είχαν 
στολίσει το σπίτι, της είχαν ετοιμάσει 
ζωγραφιές αλλά και δωράκια. Δεν 
έλειψαν μάλιστα και τα μπαλόνια 
με νερό, με τη Βικτώρια Καρύδα 
να ψάχνει σε ποιον θα τα πετάξει! 
Η περήφανη μανούλα, γεμάτη 
χαρά, ανήμερα των γενεθλίων της 
μοιράστηκε μαζί μας τις όμορφες 
στιγμές που πέρασε με τα παιδιά 
της.
Μπορεί να πέρασαν δύσκολα, 
όμως, συνεχίζουν ενωμένοι τις ζωές 
τους! Χρόνια της πολλά!

O Δώρος Παναγίδης 
απολαμβάνει τις 
διακοπές του

Για τον Δώρο,τον όμορφο Κύπριο 
που πολλές είναι οι καρδιές 
που έχουν αναστενάξει μέχρι 
σήμερα έχουμε ξανά αναφερθεί 
στο παρελθόν.Το τελευταίο του 
εγχείρημα αυτό που αφορά την 
νεανική ένδυση όπως όλα έδειξαν 
πήγε πάρα πολύ καλά.Κάτι όμως 
που άντλησε αρκετό προσωπικό 
χρόνο και από τον ίδιο. Το ins-
tagram του για μια ακόμη φορά 
μας΄μαρτύρησε πολλά και ένα από 
όλα αυτά είναι ότι απολαμβάνει τις 
διακοπές του,αυτόν τον λίγο χρόνο 
που έχει για αυτόν και φυσικά δεν 
ξεχνάει να ευχαριστήσει και τις 
θαυμάστριες του.
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Π
λούσιο μπούστο 
και γεμάτες κα-
μπύλες. Η sexy 
Ιταλίδα Taylor 

Mega ξεσηκώνει τα ανδρι-
κά πλήθη με τα παραπάνω 
προσόντα και ο αριθμός των 
followers της το αποδεικνύ-
ει. Με 2,4 εκατομμύρια θαυ-
μαστές, η Taylor Mega μοι-
ράζει εγκεφαλικά και καθη-
μερινά πολλαπλασιάζει το 
κοινό της στο Instagram.

Η καυτή Ιταλίδα που ξεσηκώνει τα 
ανδρικά πλήθη στο πέρασμά της

Τ
ο εντυπωσιακό 
κορμί της και το 
πληθωρικό της 
μπούστο την κά-

νουν να ξεχωρίζει. Η Juli 
Annee, ανάβει «φωτιές» 
κάθε φορά που ανεβάζει 
μια σέξι φωτογραφία της. 
Το μοντέλο από την Καλι-
φόρνια κόβει την ανάσα 
κυρίως με τα οπίσθια της. 
Η καλλονή μετρά ήδη πε-
ρισσότερους από 5,6 εκατ. 
ακόλουθους στο Instagram 
οι οποίοι ενθουσιάζονται 
σε κάθε της ανάρτηση.

Ξανθό μοντέλο με απίστευτα 
προσόντα

Τεξανή γδύνεται παρέα με τις 
φιλενάδες της και προκαλεί 

πανικό

Τ
ο 26χρονο μοντέλο από το Τέξας 
έγινε γνωστό κυρίως μέσα από 
τις αναρτήσεις της στο Instagram. 
Καλλίγραμμα πόδια, πληθωρικό 

μπούστο, εντυπωσιακά οπίσθια. Η Kara 
Del Toro διαθέτει όλο εκείνο το πακέτο για 
να ξεχωρίζει και να τραβάει όλα τα βλέμ-
ματα πάνω της. Το 26χρονο μοντέλο από 
το Τέξας έγινε γνωστό κυρίως μέσα από 
τις αναρτήσεις της στο Instagram. Οι σέ-
ξι φωτογραφίες της συγκεντρώνουν κάθε 

φορά πολλά κολακευτικά σχόλια και εκεί-
νη συνεχίζει να ενημερώνει καθημερινά 
τους θαυμαστές της. Η μελαχροινή καλλο-
νη, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, 
μισεί τα πολλά ρούχα και γενικά επιλέγει 
να ποζάρει με εσώρουχα ή μπικίνι που με-
τά βίας καλύπτουν τις υπέροχες καμπύλες 
της. Πολλοί είναι αυτοί που την αποκαλούν 
“βασίλισσα του Instagram”, καθώς είναι 
μια γυναίκα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά 
πως να εξάπτει τις ανδρικές φαντασιώσεις.

Τ
ο μον τέ λο Dav id 
Gandy που έγινε γνω-
στός μέσα από τις δι-
αφημιστικές καμπά-

νιες των Dolce & Gabbana 
βρίσκεται στην Ελλάδα! Ο 
πιο σέξι άνδρας του κόσμου 
βρίσκεται στη Σύρο όπου α-
πολαμβάνει τις καλοκαιρινές 
τους διακοπές. Και η παρου-
σία του στο κυκλαδίτικο νη-
σί δεν πέρασε απαρατήρητη 
σύμφωνα με το Cyclades24.
gr. Το γνωστό μοντέλο βρί-
σκεται στο νησί εδώ και αρ-
κετές ημέρες, ενώ αναμένε-
ται να παραμείνει μέχρι το τέ-
λος του καλοκαιριού μαζί με 
τη σύζυγο του, τη δικηγόρο 
Στέφανι Μεντόρος. Οι ίδιες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ο πεθερός του αγόρασε σπίτι 
στη Σύρο και συγκεκριμένα 
στο χωριό του Φοίνικα.

Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος του 
Νεϊμάρ
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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

Άνδρες έμποροι στην 
Ολυμπία το 1951 

συζητούν για την αγορά 

Παιδιά παίζουν 
ανέμελα στην 
Ύδρα το 1960

Στα ορεινά Θήβας-
Λειβαδιάς το 1959

Μανταμάδο στη 
Λέσβο το 1960

Νοέμβριος 1959, 
μετσοβίτης και 

μετσοβίτισσα έξω 
από το καφενείο 

της Μαρίας Πάσχου

Μετά τον μεγάλο 
σεισμό στη 

Καρδίτσα το 1954

Γυναίκα στο Μέτσοβο το 
1959 κάθεται στον 

αργαλειό της

Το επιτελείο του 
φωτογράφου James 

Burke φωτογραφίζει τον 
εμβληματικό πελεκάνο 
της Μυκόνου το 1961

Κάνοντας το εμβόλιο 
για την φυματίωση 

στην Αθήνα του 1948

Βάρκες με πρόσφυγες 
από την Σμύρνη μετά τη 

μεγάλη πυρκαγιά το 
1922
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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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Μπούτια κοτόπουλου 

ΥΛΙΚΆ

 ª Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σωτάρουμε ελαφρά σε λίγο λάδι (περίπου 3 κουταλιές της 
σούπας), σε μέτρια φωτιά. 

 ª Προσθέτουμε το κοτόπουλο πολύ καλά πλυμένο.

 ª Σβήνουμε με το κρασί, χαμηλώνουμε αμέσως την φωτιά και αφήνουμε για δυο λεπτά.

 ª Προσθέτουμε την ντομάτα και νερό ίσα που να καλύπτει το κοτόπουλο. 

 ª Προσθέτουμε το σκόρδο, την δάφνη, το γαρύφαλο, τα μπαχάρια και το αλάτι, σκεπάζουμε 
και αφήνουμε να βράσει για 3/4 περίπου ώσπου σχεδόν να λιώσει το κοτόπουλο (να ξεκολ-
λήσει από το κόκκαλο.

 ª Ξεσκεπάζουμε την κατσαρόλα, δυναμώνουμε λίγο την φωτιά και αφήνουμε να πήξει η σάλ-
τσα για 1 με 2 λεπτά. Σερβίρετε με πατάτες τηγανητές η ρύζι πιλάφι.

 ª • 2 πόδια κοτόπουλο 
 ª • 1 μεγάλο κρεμμύδι 
 ª • 1 κονσέρβα ντοματάκια 
 ª • λίγο κρασί της αρεσκείας σας 
 ª • 2 σκελίδες σκόρδο 
 ª • 2 φύλλα δάφνης 
 ª • 2 γαρύφαλα 

 ª • 2 μπαχάρια 
 ª • αλάτι 
 ª • λίγο ελαιόλαδο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Πηγαίνει ένα παράνομο ζευγάρι στον σεξολόγο:
«Γιατρέ έχουμε πρόβλημα. Μισό λεπτό να σας 
δείξουμε…» του λένε κι ανεβαίνουν πάνω στο 
γραφείο και το κάνουν μπροστά στον γιατρό. 
Όταν τελείωσαν πλήρωσαν 30€ την επίσκεψη 
και φεύγουν. Τ
ην άλλη εβδομάδα πηγαίνουν πάλι στον για-
τρό, το ξανακάνουν, ξαναπληρώνουν 30€ και 
φεύγουν. Μετά από κανένα 6μηνο που γινόταν 
αυτό τους λέει ο σεξολόγος:
«Σας έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές και 
δεν βλέπω κάποιο το πρόβλημα. Θέλετε να μου 
πείτε γιατί συνεχίζετε να μου λέτε πως έχετε 
πρόβλημα;» 
Το ζευγάρι κοιτάζεται και λέει ντροπαλά η 
γυναίκα:
«Το πρόβλημα είναι πως είμαστε και οι δύο 
παντρεμένοι. Αν πάμε στο σπίτι μου θα μας πιά-
σει στα πράσα ο άνδρας μου. Αν πάμε στο σπίτι 
του θα μας πιάσει στα πράσα η γυναίκα του. Αν 
πάμε σε ξενοδοχείο θα πληρώσουμε 50 ευρώ. 
Ενώ εδώ δίνουμε 30 ευρώ και μας επιστρέφει 
και τα μισά το ΙΚΑ!»

Παντρεύεται ένας ναυτικός μία αγνή κοπέλα και 
την πρώτη νύχτα τον ρωτάει:
«Άντρα μου τι είναι αυτό;»
«Το βλέπεις αυτό; Αυτό είναι μοναδικό στον 
κόσμο» της λέει αυτός με την ελπίδα να μην ανα-
ζητήσει για δεύτερο όταν θα λείπει στα ταξίδια.
Σε 1 μήνα μπαρκάρει ο ναυτικός και επιστρέφει 

στο σπίτι του 12 μήνες μετά.
«Βρε άντρα μου» του λέει αυτή «γιατί μου είπες 
πως είναι μοναδικό αυτό που έχεις αφού εγώ 
έμαθα πως έχουν όλοι οι άντρες στο χωριό…»
Αυτός μην έχοντας τι να πει που αποκαλύφθηκε 
το ψέμα του της λέει:
«Βρε χαζούλα, αυτά που έχουν αυτοί εγώ τους 
τα έφερα από τα ταξίδια μου».
«Καλά δεν ήξερες και εσύ να πάρεις το μεγαλύ-
τερο μόνο πήγες και το έδωσες στον Μανόλη 
τον χαζό;…»

Μιλάνε 2 φίλοι που ο ένας αποφάσισε να μορ-
φωθεί και πήγε στο Πανεπιστήμιο:
«Που λες, φίλε στο Πανεπιστήμιο 5 μήνες τώρα 
έχω μάθει όσα δεν μπορείς να φανταστείς. 
Για παράδειγμα, ξέρεις ποιος είναι ο Johannes 
Gutenberg;» 
«Όχι, ποιός;» λέει ο φίλος του που δεν είχε 
τελειώσει ούτε το δημοτικό. 
«Είναι ο εφευρέτης της τυπογραφίας. Χάρις σε 
αυτόν έχουμε τα βιβλία σήμερα… Αν πήγαινες 
και εσύ στο Πανεπιστήμιο θα το ήξερες!» του 
λέει. Αρχίζει να φορτώνει ο άλλος…
 «Εσύ μήπως ξέρεις ποιος είναι ο Μάριος Σιγα-
νόπουλος;» Σκέφτεται ο άλλος,…. σφίγγεται,… 
άλλα δεν του έλεγε τίποτα το όνομα… «Όχι» 
απαντάει. 
«Είναι αυτός που τα έχει με την γυναίκα σου 5 
μήνες τώρα! Αλλά αν δεν πήγαινες στο Πανεπι-
στήμιο θα το ήξερες!»

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΟΞΟΤΉΣ
Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να προσέ-
ξετε τη συμπεριφορά σας ιδιαίτερα μέσα 
στο σπίτι σας αλλά και έξω από αυτό. Οι 

γύρω σας έχουν ενοχληθεί πολύ από 
τη μέχρι τώρα στάση σας. Η 

ισχυρογνωμοσύνη σας και 
το απόλυτο του χαρα-

κτήρα σας έχουν προκα-
λέσει αρκετά προβλή-
ματα. Καιρός λοιπόν να 
κάνετε κάτι για να απο-
καταστήσετε τις σχέ-
σεις σας. Οι φίλοι σας 

χρειάζονται πάντα… 
Αυτό μην το ξεχνάτε.

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Ελιχθείτε καλύτερα προκειμέ-

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

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

ΊΧΘΈΊΣ
Είστε σίγουροι για την επιτυχία σας και 
εκπέμπετε αυτή την αυτοπεποίθηση και 
στους άλλους. Έχετε βάλει στόχους στη ζωή 
σας και αυτό είναι καλό. Ο πρώτος στόχος 
σας είναι να απελευθερωθείτε από εξαρ-
τήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Άλλος 
στόχος σας είναι να βάζετε τη σχέση σας σε 
νέες βάσεις και τα καταφέρνετε πολύ καλά. 
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Από τη Σύρο έως την Καβάλα 
και από τη Λέσβο έως την 
Αρχαία Ολυμπία

Ο
ι ελληνικές παραγωγές 
της Στέγης του Ιδρύμα-
τος Ωνάση  ταξιδεύουν 
φέτος το καλοκαίρι ε-

ντός της χώρας, βοηθώντας τους 
Έλληνες καλλιτέχνες να απελευθε-
ρώσουν τις δυνάμεις τους και πα-
ρουσιάζοντας τη σύγχρονη καλ-
λιτεχνική παραγωγή σε διάφορα 
μέρη της ελληνικής επικράτειας. 
Από τη Σύρο έως την Καβάλα και 
από τη Λέσβο έως την Αρχαία Ολυ-
μπία, ελληνικές παραγωγές θεά-
τρου, χορού και μουσικής, καθώς 
και εκπαιδευτικά εργαστήρια για 
μικρούς και μεγάλους ταξιδεύουν 
με την υποστήριξη του προγράμ-
ματος «Εξωστρέφεια» της Στέγης, 
με την πεποίθηση ότι η τέχνη δεν 
γνωρίζει σύνορα και δεν σταμα-
τά ποτέ.
Στη Λέσβο, στο χωριό Αγία Παρα-
σκευή, στις 7 Αυγούστου στις 
21:30, η K-Gold Temporary Gallery 
γεμίζει δυνατά beats trance μου-
σικής, ενώ ένα σχοινί δαμάζει και 
απελευθερώνει πρωταρχικά ένστι-
κτα, με το Becoming With Animal 
της Ηρώς Βασάλου. Η παραγωγή 
του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογρά-
φων παρουσιάζεται στο πλαίσιο 

των παράλληλων εκδηλώσεων της 
έκθεσης Sleeping With A Tiger, 
σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβου-
κλή. Στις 8 Αυγούστου θα πραγμα-
τοποιηθεί εργαστήριο για παιδιά 
από τη χορογράφο.
Στην Ερμούπολη της Σύρου, το 
Κέντρο Χορού και Παραστατι-
κών Τεχνών Ακροποδητί και η 
Στέγη παρουσιάζουν στις 7 και 
8 Αυγούστου ένα διήμερο καλ-
λιτεχνικών εκδηλώσεων με τίτλο 
In miniature: 2 παραστάσεις και 
2 εργαστήρια σύγχρονου χορού. 
Στην Αρχαία Ολυμπία, μαριονέτες 
που κάνουν σάλτα στον αέρα και 
αψηφούν τη βαρύτητα ταξιδεύουν 

με τον Μικρό Οδηγό για Υποψήφι-
ους Σκοινοβάτες σε σύλληψη του 
Στάθη Μαρκόπουλου (κουκλοθέ-
ατρο Αγιούσαγια). 
Στην Καβάλα, στο πλαίσιο του 
Cosmopolis Festival, παιδιά 10 
έως 13 ετών βρίσκουν την απά-
ντηση στο ερώτημα τι μουσική 
παίζει μια μπάντα που χακάρει και 
κατασκευάζει μόνη της τον ηλε-
κτρονικό της ήχο, χάρη στο εργα-
στήριο DIY – Φτιάχνουμε τα δικά 
μας μουσικά όργανα, με συντελε-
στές τον Άρη Δρουκόπουλο και 
τον Γιάννη Κοτσώνη, στο Πάρκο 
Φαλήρου, από 27 έως 30 Αυγού-
στου στις 18:30. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, που πραγματοποί-
ησε η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 
τις σχολικές χρονιές 2018-19 και 
2019-20, εντάσσεται στο ευρω-
παϊκό δίκτυο Interfaces που συγ-
χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο Αίγιο, στο φεστιβάλ «Πρι-
μαρόλια», μικροί θεατές 2,5 έως 
5 ετών είναι καλεσμένοι στις 19 
Σεπτεμβρίου στο Μαμ Μαμ, Ένα 
Μαγικό Δείπνο, σε χορογραφία 
Γιώτας Καλλιμάνη και μουσική 
Σταύρου Γασπαράτου, που δημι-
ουργήθηκε και παρουσιάστηκε 
στο 2ο Big Bang Festival.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ύτε που μας δόθηκε μία εξήγηση 
για το άρωμα των λουλουδιών…»: 
Με οδηγό αυτόν τον στίχο από 
τους «Διαλόγους» του Νίκου Κα-

ρούζου 14 σύγχρονοι καλλιτέχνες, οικειο-
ποιούνται τον δημόσιο χώρο στον πεζόδρο-
μο Β. Κωνσταντίνου στο Ναύπλιο, για να επι-
χειρήσουν μια αναπαράσταση της αλληλοει-
σχώρησης φυσικού και αστικού τοπίου, με 
διάμεσο μια τέχνη ανοιχτή και προσβάσιμη 
για όλους.
Πρόκειται για ενδιαφέρουσα πρωτοβου-
λία του Δήμου Ναυπλιέων που στοχεύει 
να αναδείξει τη συγκινησιακή δυνατότητα 
της τέχνης να κατανοεί και να ερμηνεύει τις 
επιλογές του ανθρώπου που αφορούν τη 
δόμηση του κοινωνικού του χώρου αλλά και 
τα αδιέξοδα που δημιουργούνται όταν αυτές 
οι επιλογές είναι επιβεβλημένες από τις σύγ-
χρονες συνθήκες μαζικοποίησης σε αντιδι-
αστολή με τη βαθιά, αρχέγονη ανάγκη του 
για αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περι-
βάλλον.
Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο ΔΟΠΠΑΤ στην 
καθημερινότητά τους καταβάλουν προσπά-
θειες για την διατήρηση του φυσικού περι-
βάλλοντος και την ανάπτυξη δραστηριοτή-
των γύρω από αυτό που θα φέρνουν τους 

πολίτες, όσο πιο πολύ γίνεται, κοντά στην 
φύση και στον ίδιο τον άνθρωπο ως αναπό-
σπαστο μέλος της.
Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δ. 
Κωστούρος: «Η τέχνη κι ο πολιτισμός γίνο-
νται εργαλείο στην κατανόηση του περιβάλ-
λοντος και στην προσέγγιση του από καλ-
λιτεχνική σκοπιά, αναδεικνύοντας τις αδυ-
ναμίες αλλά και θέληση του ανθρώπου να 
αισθανθεί ξανά μέρος του κι όχι απέναντί 
του».

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Βαγγέλης 
Ζερβόπουλος, Θανάσης Καλαντζής, Νίκος 
Λαμπρινός, Μάγδα Μάρα, Νίκος Μαρί-
νης, Ναυσικά Ξυπολιά, Kristian  Ξυπο-
λιάς, Γιούλα Παπαδοπούλου, Όλγα Παπα-
δοπούλου, Δημήτρης Παπαχρήσ τος, 
Βασιλική Σαγκιώτη, Γιάννης Σκαλτσάς, 
VentseslavIotoff, FrancescoMoretti. Επιμέ-
λεια έκθεσης Φαίη Τζανετουλάκου.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγού-
στου.

«Μεσοτόπια - 
Ξωτόπια»: Η νέα 
έκθεση του Κώστα 
Γαρύφαλλου στην 
Άνδρο

Μ
εσοτόπια -Ξω -
τόπια» είναι ο 
τίτ λος της ατο-
μ ι κ ή ς  έ κ θ ε -

σης του ζωγράφου Κώστα 
Γαρύφαλλου που φιλοξε-
νείται στο χώρο Τέχνης και 
Μάθησης «Αδαμαντία», στη 
Χώρα της Άνδρου. Στη νέα 
αυτή έκθεσή του παρουσιά-
ζει ελαιογραφίες και ακουα-
ρέλες από την Άνδρο.
«Υπάρχουν εξαίρετες κατά τα 
άλλα παραστάσεις τοπίων που 
εξαντλούνται με την πρώτη κιό-
λας ανάγνωση. Υπάρχουν όμως 
και παραστάσεις τοπίων που 
και με τη δεύτερη, την τρίτη, την 
πολλαπλή ανάγνωση, πάντα 
κάτι απομένει. Αυτές οι τελευ-
ταίες παρα-στάσεις, ανα-πα-
ραστάσεις, σχετίζονται κατά 
πρώτο λόγο μετόπους εσώτε-
ρους, ‘‘μεσοτόπια’’, τόπους της 
‘‘ενδοχώρας’’ όπως θα έλεγε 
και ο ποιητής, κατά δεύτερο 
λόγο βεβαίως με τόπους εξώ-
τερους, ‘‘ξωτόπια’’, τόπους 
στα ταραχώδη όρια. Σε τοπία 
της Άνδρου, που βρίθει από 
‘‘μεσοτόπια’’ και ‘‘ξωτόπια’’, 
τοπία που παρουσιάζονται 
στην παρούσα έκθεση, είτε με 
την προβλεψιμότητα της ελαιο-
γραφίας , είτε με την απροβλε-
ψιμότητα της υδατογραφίας, να 
διατηρήσω αυτό το απομένον 
κάθε ανάγνωσης. Το αέναο σμί-
λευμα του χώρου ίσως, την ηχώ 
του ίδιου του χρόνου...» αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Καθηγητής Φυσικής ,αυτοδίδα-
κτος ζωγράφος και συγγραφέας 
ο Κώστας Γαρυφάλλου γεννή-
θηκε στο Συνετί Άνδρου το 
1959 όπου μένει μόνιμα. Μέχρι 
το 2013 είχε στο ενεργητικό του 
είκοσι τέσσερις ατομικές εκθέ-
σεις στην Άνδρο, τη Σύρο και 
την Αθήνα. Επίσης έχει λάβει 
μέρος σε έξι ομαδικές.
Το καλοκαίρι του 2014 πραγμα-
τοποίησε έκθεση στην Άνδρο 
με τίτλο «Γη, Αήρ και Ύδωρ». 
Το Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς, 
η ίδια έκθεση παρουσιάστηκε 
στην Αθήνα.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Οι ελληνικές 
παραγωγές της «ταξιδεύουν» στην Ελλάδα 

Η τέχνη «ανθίζει» στους δρόμους του Ναυπλίου 
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Κ
ρίμα και άδικο. Τι άλλο να πεις; Ο Ολυμπια-
κός ήταν καλύτερος της Γουλβς στο μεγαλύ-
τερο διάστημα της αναμέτρησης του Μολι-
νό, έβγαλε φάσεις, ο ρέφερι  Μαρτσίνιακ του 

«αρνήθηκε» ένα πέναλτι, όμως τελικά έχασε από τη 
Γουλβς με 1-0 και σε συνάρτηση το 1-1 του πρώτου α-
γώνα, ολοκλήρωσε τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις 
και έμεινε εκτός του Final 8 του Γιουρόπα Λιγκ.
Σέντρα στον αγώνα και το πρώτο 15λεπτο αποτελεί 
τον ορισμό του πώς μία ομάδα αδικεί τον εαυτό της. 
Σε αυτό το διάσημα οι «ερυθρόλευκοι» υπέπεσαν 
σε αρκετά λάθη, αδυνατούσαν να κρατήσουν μπάλα 
(κυρίως στον άξονα) και δέχονταν πίεση. 
 Ο Χιμένες απείλησε μόλις στο 2’ και οι 
γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 8’, σε 
μία φάση που ο Αλέν ανέτρεψε τον 
Ποντένσε μέσα στην περιοχή του. 
Αυτόματα καταλογίστηκε η εσχάτη των 
ποινών και ο Χιμένες άνοιξε το σκορ 
από την άσπρη βούλα. 
Στο 18’ ο Μασούρας με κεφαλιά κατέ-
γραψε την πρώτη «ερυθρόλευκη» τελική 
και αμέσως μετά (19’)  η αριστερή πλευρά του 
Ολυμπιακού έφτιαξε και εκτέλεσε την πρώτη μεγάλη 
τους ευκαιρία στο ματς. Οι Μασούρας, Τσιμίκας συν-
δυάστηκαν άψογα, ο δεύτερος πάτησε περιοχή και 
εξαπέλυσε το σουτ. Ομως ο  Ρουί Πατρίτσιο απέ-
κρουσε δύσκολα σε κόρνερ.
Ο Βαλμπουενά πλέον είχε ελεύθερο ρόλο, ο Μασού-
ρας ή ο Καμαρά πολλές φορές βρίσκονταν στην ίδια 
ευθεία με τον Ελ Αραμπί και οι «ερυθρόλευκοι» έψα-
χναν τον Αλγερινό στην πλάτη της αντίπαλης άμυ-
νας. Στο 29’ ο Ομάρ τον έβγαλε όμορφα, εκείνος από 
τα δεξιά έκανε την παράλληλη για τον επερχόμενο 
Καμαρά που με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 
Ομως μετά από εξέταση στο VAR διαπιστώθηκε πως ο 
33χρονος στράικερ ήταν οριακά, τι οριακά λίγα μόνο 
εκατοστά, εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε ως 
οφ σάιντ. 
 Η επόμενη καλή στιγμή, όχι ανάλογη, του Ολυμπι-
ακού ήταν στο 36’ όταν ο Σισέ δεν βρήκε από καλή 
θέση την μπάλα σε στατική φάση και είναι χαρακτηρι-
στικό πως εκείνη τη χρονική στιγμή κρατούσε μπάλα 
σε επίπεδα 59%.

Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο και ο Πορτογάλος κόουτς 
των «ερυθρολεύκων» προχώρησε σε αλλαγές προ-
σώπων και φιλοσοφίας. Η είσοδος των Φορτούνη, 
Ραντζέλοβιτς ναι μεν επί χάρτου διατήρησε τους 
«ερυθρόλευκους» σε διάταξη 4-2-3-1, αλλά πλέον 
ήταν πιο επιθετικό,  αφού ο Καμαρά γύρισε ένα κλικ 
πίσω στο πλευρό του Γκιγιέρμε. 
Από την αρχή λοιπόν οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα 
ηνία. Κρατούσαν μπάλα και όριζαν τον ρυθμό,  χωρίς 
όμως να κάνουν τη «καθαρή» ευκαιρία, ξέχωρα από 
εκείνη του Ελ Αραμπί στο 55’ (δεν πρόλαβε να πάρει 
την κεφαλιά). 

Στο 65’ ο Ολυμπιακός άλλαξε πολλά. Μέσα ο 
Χασάν και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν 

σε ένα «καθαρό» 4-4-2, αφού έψαχναν 
πια το γκολ και τα χρονικά περιθώρια 
άρχισαν να στενεύουν. Αμέσως μετά 
(67’) ο Ελ Αραμπί «άγγιξε» την ισοφά-
ριση, όταν γύρισε το σώμα του μέσα 
στα αντίπαλα καρέ (μετά από ωραία 

ατομική ενέργεια του Φορτούνη), αλλά 
το σουτ του πέρασε λίγο άουτ. Οι φιλο-

ξενούμενοι τα έπαιζαν πια όλα για όλα και η 
Γουλβς αντέδρασε. 
Τι έκανε λοιπόν ο Νούνο; Στο 72’ «γύρισε» το 
σύστημά του σε 3-5-2 και ήταν πια εμφανές πως οι 
Αγγλοι έπαιζαν και με το... ρολόι. Δεν ήταν διατεθει-
μένοι να ρισκάρουν και πρωταρχικό τους μέλημα ήταν 
πια η διαχείριση του υπέρ τους σκορ. Αν «έβρισκαν» 
φάση για γκολ, έχει για εκείνους καλώς. Το λάθος του 
Μπα στο 79’ τους έδωσε την ευκαιρία που ήθελαν, 
όμως ο Αλέν «νίκησε» τον Ζότα στο μεταξύ τους τετ 
α τετ και κράτησε τους «ερυθρόλευκους» όρθιους.  
Αμέσως μετά και στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του 
Γκιγιέρμε πέρασε λίγο άουτ και μπήκαμε στο τελευ-
ταίο δεκάλεπτο. Οπου οι γηπεδούχοι προσπαθού-
σαν ουσιαστικά να «ροκανίσουν» τον χρόνο. Στο 81’ 
ο Πατρίτσιο έδειξε πως είναι ένας μεγάλος γκολκί-
περ καθώς απέκρουσε εντυπωσιακά και δύσκολα την 
κοντινή κεφαλιά του Χασάν (μετά από ενέργεια του 
Φορτούνη), ενώ η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα 
ήταν το σουτ του Ομάρ (90’+1’) που πέρασε άουτ. Ετσι 
το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων δεν άλλαξε και η Γουλβς 
πήρε το «εισιτήριο» για το Final 8 της Γερμανίας.

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος της Γουλβς για 70 λεπτά, είχε τέσσερις σημαντικές ευκαιρίες 
μετά το 1-0 με πέναλτι στο 8 ,́ δικαιούται να διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν του δόθηκε στο 
55’ (ανατροπή του Ελ Αραμπί από τον Μπολί) και έφυγε από το «Μολινό» με ποδοσφαιρική 
υπερηφάνεια και ψηλά το κεφάλι

Κρίμα και άδικος 
αποκλεισμός

Ο Λούκα Βιγιαφάνιες μίλησε για την επιστροφή του στον Πανα-
θηναϊκό, τονίζοντας πως έγινε κάτι που ήθελε πολύ και πως είναι 
χαρούμενος που επέστρεψε.
Αναλυτικά όσα είπε: «Ήθελα πολύ να επιστρέψω. Έκανα τα πάντα 
για να έρθω. Και ο Παναθηναϊκός με ήθελε και μου το έδειξε. Ο 

πρόεδρος, ο κύριος Αλαφούζος, μίλησε μαζί μου και μου είπε πόσο με 
θέλουν στην ομάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω.
Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτή τη στιγμή. Είναι καιρός τώρα να 
το απολαύσω, μετά από τις διαπραγματεύσεις που κράτησαν αρκετά. 
Πριν από λίγα χρόνια έφυγα, αλλά είχα πει ότι θα επιστρέψω. Τώρα είμαι 
και πάλι πίσω, στον Παναθηναϊκό. Είμαι χαρούμενος, θέλω να δω την 
ομάδα, τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, όλο το σταφ. Και περιμένω 
να παίξω μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού».

Κοντά στον Ιωαννίδη του Λεβαδειακού ο Παναθηναϊκός
ση του Φώτη Ιωαννίδη από τον Λεβαδειακό βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. 
Όπως ανέφερε το trifillara.gr οι «πράσινοι» είναι σε προχωρημένες επα-
φές με τους Βοιωτούς για τον 20χρονο επιθετικό και όλα δείχνουν ότι θα 
μετακομίσει στο Κορωπί. 
Ο Ιωαννίδης είχε επεκτείνει την περασμένη σεζόν το συμβόλαιο του με 
τον Λεβαδειακό μέχρι το 2022 και για την περίπτωσή του έχουν ανάψει 
το πράσινο φως τόσο ο Τσάβι Ρόκα όσο και ο Ντάνι Πογιάτος.
Ο 20χρονος φορ προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια, αφού ο 
πατέρας του είναι ο Βασίλης Ιωαννίδης που είχε αγωνιστεί σε Ολυμπι-
ακό και Πανιώνιο. Είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες και την 
φετινή σεζόν στην SL2 μέτρησε 5 γκολ σε 19 συμμετοχές. 
Γράφουν ξανά για Βιάνα οι Πορτογάλοι

Παναθηναϊκός: Γράφουν ξανά για Βιάνα οι Πορτογάλοι
Συντηρούν το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ντιόγκο Βιάνα 
οι Πορτογάλοι. Συγκεκριμένα, με νέο δημοσίευμα της «Record», την 
Τετάρτη, αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής της Μπράγκα έχει πρόταση 
από Ισραήλ και Τουρκία, ενώ για την περίπτωσή του ενδιαφέρεται κι ο 
Παναθηναϊκός.
Ο 21χρονος μπακ, είναι στη λίστα του Τσάβι Ρόκα μαζί και με άλλες περι-
πτώσεις και εξετάζεται. Ωστόσο, οι «πράσινοι» την Πέμπτη έχουν την 
πρώτη τους συγκέντρωση χωρίς να υπάρχει στην ομάδα καθαρόαιμος 
δεξιός οπισθοφύλακας.

«Ενδιαφέρον για Νέτο Μπόρζες», λένε στο Βέλγιο 
Στο Βέλγιο, υποστηρίζουν πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 
Νέτο Μπόρζες της Γκενκ.
Δημοσίευμα της ιστοσελίδας «voetbalbelgie.be» υποστηρίζει ότι ο 
Παναθηναϊκός ψάχνει να ενισχύσει το αριστερό του άκρο και έχει στη 
λίστα του τον Νέτο Μπόρζες της Γκενκ.
Ο 23χρονος Βραζιλιάνος, είχε πρόταση από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αλλά 
τελικά δεν έγινε το deal, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022 με την Γκενκ. 
Ωστόσο, παραχωρείται μιας και δεν υπολογίζεται. 
Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται να ζητηθεί 
δανεικός από τους «πράσινους».

Βιγιαφάνιες: «Ο Αλαφούζος 
μου είπε πόσο με ήθελε ο 
Παναθηναϊκός»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Μ
ε ψήφους 12 υπέρ η Ε-
κτελεστική Επιτροπή της 
ΕΠΟ έχει αποφασίσει τη 
διεξαγωγή του τελικού 

του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του Ο-
λυμπιακού και της ΑΕΚ στις 30 Αυ-
γούστου στο ΟΑΚΑ.
Η ΕΠΟ παραμένε ι  σ ταθερή σ τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία και με 
ανακοινώσεις της έκανε γνωστό ότι 
διεξάγεται διαγωνισμός για τις εται-
ρίες που θα αναλάβουν τις ηλεκτρονι-
κές διαφημιστικές πινακίδες στο Ολυ-
μπιακό Στάδιο.
Η πρώτη ανακοίνωση αναφέρει:
«Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία δημοσ ιεύε ται περί-
ληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος για την εγκατάσταση και 
λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων 
διαφημιστικών προβολών τύπου LED/
SMD στον τελικό του Κυπέλλου Ελλά-
δας 2020.
«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην 
Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 
210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδι-
αφερόμενο φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο που διαθέτει τα ανάλογα μέσα 
και τεχνογνωσία καθώς και τα απαι-
τούμενα προσόντα, να συμμετάσχει  
σε  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 
εκμίσθωση προς την Ε.Π.Ο., την εγκα-
τάσταση και λειτουργία ηλεκτρονι-
κών πινακίδων διαφημιστικών προ-
βολών τύπου LED/SMD ελάχισ του 
μήκους 240 - 260 μέτρων, στην 1η 
τηλεοπτική σειρά, κατά τη διάρκεια  
διεξαγωγής του τελικού αγώνα του 
Κυπέλλου Ελλάδας 2020,  που θα διε-
ξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α.  την 30η Αυγού-
στου 2020 ημέρα Κυριακή (βραδυνή 
ώρα).
Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται 
και έχουν τα προσόντα που αναφέ-
ρονται στην παρούσα πρόσκληση, 
να υποβάλλουν τις προσφορές τους 
μέχρι την  20η  Αυγούστου 2020  
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Η προσφορά των ενδιαφερομένων 
οφείλει να συνοδεύεται από τα δικαι-
ολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που 
αναφέρον ται σ τους αναλυτ ικούς 
όρους της πρόσκλησης.

Οι αναλυτικοί όροι της πρόσκλη-
σης χορηγούνται από τα γραφεία της 
Ε.Π.Ο. – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 
Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα τηλ. 210 
9306000 κατά τις εργάσιμες ώρες, 
βρίσκονται δε ανηρτημένοι και στην 
ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. www.epo.gr»».
Η δεύτερη ανακοίνωση:
«Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία δημοσιεύεται περίληψη 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την απόκτηση  του διαθέ-
σιμου διαφημιστικού χρόνου, μέσω 
ηλεκτρονικών πινακίδων διαφημιστι-
κών προβολών LED SMD  στον τελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδας 2020.
«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην 
Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 
210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδι-
αφερόμενο φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο που διαθέτει τα ανάλογα μέσα 
και τεχνογνωσία καθώς και τα απαι-
τούμενα προσόντα, να συμμετάσχει 
σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 
απόκτηση  του διαθέσιμου διαφημι-
στικού χρόνου, μέσω ηλεκτρονικών 
πινακίδων διαφημιστικών προβολών 
LED SMD ελάχιστου μήκους 240 - 260 
μέτρων, της  1ης τηλεοπτικής σειράς, 
κατά τη διεξαγωγή του τελικού αγώνα 
του Κυπέλλου Ελλάδας 2020, που 
θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α. την 30η 
Αυγούστου 2020  ημέρα Κυριακή 
(βραδινή ώρα).
Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται 
και έχουν τα προσόντα που αναφέ-
ρονται σ την παρούσα πρόσκληση 
να υποβάλλουν τις προσφορές τους 
μέχρι την  20η Αυγούστου  2020 
ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14:00.
Η προσφορά των ενδιαφερομένων 
οφείλει να συνοδεύεται από τα δικαι-
ολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που 
αναφέρον ται σ τους αναλυτ ικούς 
όρους της πρόσκλησης.
Οι αναλυτικοί όροι της πρόσκλη-
σης χορηγούνται από τα γραφεία 
της Ε.Π.Ο. – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 
Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα τηλ. 210 
9306000 κατά τις εργάσιμες ώρες, 
βρίσκονται δε αναρτημένοι και στην 
ισ τοσελίδα της Ε.Π.Ο. www.epo.
gr»».

Η ΕΠΟ προχωρά για τελικό 
στις 30 Αυγούστου

Ο Βραζιλιάνος μέσος δεν θα συνεχίσει 
στον «Δικέφαλο του Βορρά» που τον 
ευχαρίστησε για την προσφορά του 
στην ομάδα

Ε
πεσαν οι τίτλοι τέλους της συνεργασίας 
του Χοσέ Μαουρίσιο με τον ΠΑΟΚ. Ο 
Βραζιλιάνος μέσος που έμεινε ελεύθε-
ρος στο φινάλε της σεζόν, δεν θα ανα-

νεώσει το συμβόλαιό του και αποχωρεί από 
την ομάδα μετά από μία τριετία και 92 επίση-
μες συμμετοχές, εντός και εκτός συνόρων. Ο 
32χρονος χαφ στο διάστημα της παραμονής 
του στην Τούμπα κατέκτησε 1 πρωτάθλημα 
και 2 Κύπελλα. 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι το συμβόλαιο 
του Χοσέ Μαουρίσιο δεν θα ανανεωθεί. Ο 
Μαουρίσιο υπήρξε κομβικός ποδοσφαιρι-
στής στην πιο επιτυχημένη διετία της σύγχρο-
νης ιστορίας του Συλλόγου, κατακτώντας ένα 
πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας. 
Ευχαριστούμε τον Μάου όχι μόνο για τα 92 
ματς, τα 9 γκολ, τις 4 ασίστ, τα 6.942 λεπτά 
υψηλής ποδοσφαιρικής ποιότητας, αλλά 
και για τον επαγγελματισμό και την 
νοοτροπία που έφερε στα απο-
δυτήρια. Του ευχόμαστε καλή 
συνέχεια στην καριέρα του και 
κάθε ευτυχία στην οικογενει-
ακή του ζωή!»

Σβαμπ: «Σας ευχαριστώ 
για την υποστήριξή σας»
Ο Στέφαν Σβαμπ ευχαρίστησε τον 
κόσμο του ΠΑΟΚ για τα μηνύματα στα social 
media μετά και την ολοκλήρωση της μεταγρα-
φής του.
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν καλωσορίσει με 
ενθουσιασμό τον 29χρονο Αυστριακό μέσο, 
ο οποίος ανακοινώθηκε από τον σύλλογο. Ο 
Σβαμπ με ανάρτησή του στο Instagram ευχα-
ρίστησε τους οπαδούς του Δικεφάλου του 
Βορρά.
«Έχω δεχθεί πολύ ωραία μηνύματα και υπο-
στήριξη τις τελευταίες ημέρες, σας ευχαριστώ 
για αυτό», έγραψε ο Σβαμπ.

Ο Στοχ ανακοίνωσε ότι είναι θετι-
κός στον κορονοϊό
Ο Σλοβάκος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ανα-
κοίνωσε πως αυτός είναι το κρούσμα κορο-
νοϊού στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά.

Το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστό ότι το 
ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα του 
ΠΑΟΚ βρέθηκε θετικό στον Covid-19, ενώ όλα 
τα υπόλοιπα τεστ στα μέλη της ομάδας και στο 
τεχνικό τιμ βγήκαν αρνητικά.
Όπως έγινε γνωστό από τον ίδιο, ο Μίροσλαβ 
Στοχ είναι θετικός στον κορονοϊό. Ο 30χρο-
νος Σλοβάκος μεσοεπιθετικός το ανακοίνωσε 
με ανάρτησή του στο Instagram, καθησυχά-
ζοντας τους πάντες ότι είναι καλά στην υγεία 
του, παραμένοντας σπίτι και ακολουθώντας 
τις εντολές των γιατρών.
«Όπως ίσως μερικοί γνωρίζετε από τα ΜΜΕ, 
στην ομάδα μας βρέθηκε ένα θετικό τεστ στον 
Covid 19. Δυστυχώς ο «τυχερός» είμαι εγώ. 
Μην ανησυχείτε, αισθάνομαι καλά. Δεν έχω 
κανένα πρόβλημα και είμαι σίγουρος ότι θα 
επιστρέψω στο γήπεδο σύντομα Πέμπτη ή 
Παρασκευή. Δόξα τω Θεώ η οικογένειά μου, 
οι συμπαίκτες μου και το επιτελείο είναι αρνη-
τικοί στον κορονοϊό. Ακολουθώ τις οδηγίες 
των γιατρών και μένω σπίτι για την ασφάλεια 
τη δική μου και των άλλων», έγραψε ο Στοχ.

Αρνητικά τα νέα τεστ κορονοϊού
Καλά τα νέα στον ΠΑΟΚ καθώς όλα τα 

νέα τεστ στα οποία υποβλήθηκε 
το ποδοσφαιρικό τμήμα βγήκαν 

αρνητικά. Μάλλον θα γίνει την 
Παρασκευή το φιλικό με τον 
Ατρόμητο.
Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ 
υποβάλλονται τις τελευταίες 

μέρες σε διαδοχικά τεστ ανίχνευ-
σης του Covid-19 μετά το πρώτο 

κρούσμα με τον Μίροσλαβ Στοχ, αλλά 
και ακόμα ένα που εντοπίστηκε λίγες μέρες 
αργότερα.
Η αποστολή του Δικεφάλου βρίσκεται από την 
Τρίτη στο Πήλιο, ξεκινώντας το βασικό στά-
διο της προετοιμασίας της. Το απόγευμα της 
Πέμπτης (6/8) έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα 
των νέων τεστ που είχαν υποβληθεί όλοι στο 
ποδοσφαιρικό τμήμα, τα οποία ήταν όλα 
αρνητικά.
Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα διεξαχθεί το 
φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο την Παρα-
σκευή (7/8) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 
19:30. Το παιχνίδι είχε οριστεί αρχικά για 
την Πέμπτη, ωστόσο πήρε αναβολή μέχρι 
να βγουν τα αποτελέσματα των τεστ. Πλέον 
φαίνεται πως το ματς πιθανότατα θα διεξα-
χθεί και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το 
Novasports1.

ΠΑΟΚ: Οριστικά παρελθόν ο 
Μαουρίσιο
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Ο 
Άγγλος Μαρκ Κλάτενμπεργκ εί-
ναι και τυπικά ο νέος πρόεδρος 
της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτη-
σίας της ΕΠΟ.

Ο 45χρονος πρώην διαιτητής FIFA υπέ-
γραψε το διετές συμβόλαιο συνεργασίας 
του με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία σήμερα στην Αθήνα, παρουσία του 
προέδρου της ΕΠΟ κ. Ευάγγελου Γραμμέ-
νου, του υπεύθυνου του τμήματος Εθνικών 
Ομοσπονδιών της UEFA κ. Μάριου Γεωρ-
γίου και του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα 
των FIFA και UEFA κ. Πετρ Φούσεκ.
Ο κ. Κλάτενμπεργκ αναλαμβάνει αμέσως 
τα νέα του καθήκοντα και στο πρώτο διά-
στημα της ενημέρωσής του για τον τρόπο 
λειτουργίας της ΚΕΔ θα συνεργάζεται με 
τον κ. Χουάν Αντόνιο Φερνάντεθ Μαρίν, 
ο οποίος θα παραμείνει έως τις 31 Αυγού-
στου 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη και ομαλή συνολική μετάβαση 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο νέο 
πρόεδρο της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαι-
τησίας της ΕΠΟ ανακοίνωσε επίσης τα ονό-
ματα των άμεσων συνεργατών του στη νέα 
Κ.Ε.Δ. Πρόκειται για τους κ.κ. Αλαν Σνόντι 
(Βόρεια Ιρλανδία) και Ζοάο Καπέλα (Πορ-
τογαλία).
Όπως έγινε τέλος γνωστό από τον κ. Κλάτεν-
μπεργκ, για λόγους επιβολής πλήρους δια-
φάνειας στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων 
εκ μέρους των διαιτητών, αλλά και διαρ-
κούς εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων 
στο Παιχνίδι, των Μ.Μ.Ε. και των φιλάθλων, 
ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Super 
League 1, θα ισχύσει πρόγραμμα εβδομαδι-
αίας ανάλυσης επίμαχων φάσεων κάθε αγω-
νιστικής, με τη βοήθεια του VAR και με τη 
χρήση-δημοσιοποίηση των διαλόγων κατά 
την διάρκεια της εφαρμογής του.

«Να βελτιώσουμε τους διαιτητές 
και να δουλέψουμε με διαφάνεια»
Ο νέος αρχιδιαιτητής, Μάρκ Κλάτενμπεργκ 
τόνισε πως θα γίνει σκληρή δουλειά για τη 
βελτίωση των διαιτητών στην Ελλάδα και 
για τη διαφάνεια.
Ο 45χρονος Άγγλος Μαρκ Κλάτενμπεργκ 
ανακοινώθηκε ως ο νέος πρόεδρος της 
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ 
και στις δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη βελτίωση 
των διαιτητών στο ελληνικό ποδόσφαιρο 

και υποστήριξε πως θα γίνει σκληρή δου-
λειά λειτουργώντας με διαφάνεια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κλάτενμπεργκ μετά τις 
υπογραφές:
«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην 
Αθήνα. Ύστερα από τόσα χρόνια διαιτη-
τής σε σημαντικούς αγώνες και την εμπει-
ρία μου στο ασιατικό ποδόσφαιρο, είναι 
τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ. Θέλω να 
μεταφέρω στους Έλληνες διαιτητές όλες τις 
εμπειρίες που έχω αποκομίσει και με την 
υποστήριξη της Ομοσπονδίας και της UEFA 
θα δουλέψουμε σκληρά.
Θα δουλέψω σκληρά για να βελτιώσουμε 
τους διαιτητές και ταυτόχρονα θα λειτουρ-
γήσουμε με διαφάνεια, γιατί αυτό το στοι-
χείο είναι σημαντικό: ότι είμαστε δίκαιοι. 
Σκοπεύω να οργανώσουμε συνεντεύξεις 
Τύπου, προκειμένου να δείχνουμε στον 
κόσμο τι κάνουμε.
Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πώς εξε-
λίχθηκε η συνέντευξή μου με τους Big 4, 
στους οποίους εξήγησα το πρόγραμμα και 
το πλάνο μου και είμαι χαρούμενος που 
τους άρεσε η πρότασή μου και που θα δου-
λέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε 
μια καλύτερη αίσθηση για τους διαιτητές».
Έπειτα έκανε δηλώσεις και στις κάμερες:
«Θέλω να βοηθήσω την ελληνική διαιτησία 
αλλά επίσης θέλω να έχει η ΚΕΔ περισσό-
τερο επαγγελματική λειτουργία και με την 
υποστήριξη της ΕΠΟ και την υποστήριξη 
της UEFA, θα εργαστούμε σκληρά κι εγώ θα 
δουλέψω πολύ σκληρά εδώ, για να βελτιώ-
σουμε τους διαιτητές.
Πρέπει όμως να φέρονται οι διαιτητές σαν 
ομάδα κι αν αποδίδουν καλά θα συνεχί-
σουν να σφυρίζουν. Αν δεν αποδίδουν 
όμως δεν θα παίρνουν παιχνίδια. Δεν θα 
τους χαρίζεται τίποτε, αυτό είναι σημαντικό 
γιατί θέλω να διαιτητεύουν οι καλύτεροι». 
ανέφερε.
Επιπλέον ρωτήθηκε και για τους ξένους 
διαιτητές που θα έρχονται, υποστηρίζο-
ντας: «Θα είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη, 
διαιτητές που σφυρίζουν στο Champions 
League. Αυτό θα είναι το κριτήριό μου, 
να έχουν διευθύνει μεγάλους αγώνες και 
αυτοί θα διαιτητεύουν μεγάλα ντέρμπι στην 
Ελλάδα γιατί αυτό μειώνει την ένταση.
Είμαι πολύ χαρούμενος που άρεσε στους 
BIG4 η πρότασή μου κι όλοι μαζί θα δου-
λέψουμε για να δημιουργήσουμε μια καλύ-
τερη σχέση κι ωραιότερα συναισθήματα 
εδώ για τους διαιτητές».

αθλητικά

Κλάτενμπεργκ: Υπέγραψε για δύο 
χρόνια στην ΚΕΔ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

ΝΒΑ: Δωρεά 300 εκατ. δολαρίων στην 
αφροαμερικανική κοινότητα

Σ
ε μία τρομερή κίνηση προχώρησε το συμβού-
λιο των Ιδιοκτητών, ανακοινώνοντας την κατά 
πάσα πιθανότατα μεγαλύτερη δωρεά που έχει 
γίνει από επαγγελματικές ομάδες τα τελευταία 

χρόνια. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, οι Ιδιοκτήτες των 
ομάδων θα διαθέσουν συνολικά 300 εκατ. δολάρια σε 
βάθος 10ετίας στο «NBA Foundation», το οποίο δημι-
ουργήθηκε με αποστολή να υποστηρίξει την αφροα-

μερικανική κοινότητα, παρέχοντας καλύτερες συνθήκες στα παιδιά στην πορεία 
τους από το σχολείο μέχρι την επαγγελματική τους κατάσταση! Συγκεκριμένα, το 
Συμβούλιο των Ιδιοκτητών σκοπεύει να δίνει 30 εκατ. δολάρια τον χρόνο για την 
επόμενη δεκαετία για αυτό τον σκοπό, σε μία φιλανθρωπική κίνηση που βάσει 
του τελικού ποσού αποκτάει τεράστια διάσταση. Όπως γίνεται βέβαια σαφές αν 
κάποιος κάνει μία απλή μαθηματική πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε μία από τις 
30 ομάδες της λίγκας θα δίνει από ένα εκατομμύριο τον χρόνο για την επόμενη 
δεκαετία (άρα συνολικά 10 εκατ. δολάρια) για αυτό τον σκοπό. Ένα ποσό που για 
τα δεδομένα των συλλόγων είναι μικρό. Όταν ωστόσο αυτό αθροίζεται σε βάθος 
δεκαετίας το κάνει πολύ εντυπωσιακό.

MLS: Μεταδίδει το VAR

Τ
ο πόρισμα του Video Assistant Referee έχει 
προκαλέσει απορία στους οπαδούς σε δεκάδες 
περιπτώσεις, από την Premier League μέχρι και 
τη Super League και το μυστικό στην καλύτερη 

κατανόηση των αποφάσεών του ίσως να έγκειται στην 
τακτική που ακολουθούν οι ιθύνοντες της αμερικανι-
κής Λίγκας. Συγκεκριμένα, μετά το restart του πρωτα-
θλήματος, κάθε επίμαχη φάση που υποχρεώνει τον δι-
αιτητή να μεταβεί στο μόνιτορ για να την εξετάσει ιδι-
οίς όμμασι, συνοδεύεται από τη συνομιλία του με τον 
VAR. Η ενδοεπικοινωνία τους, δηλαδή, μεταδίδεται 

live, τόσο με ήχο όσο και με εικόνα κι έτσι οι τηλεθεατές γνωρίζουν ο,τι λέγεται ανάμε-
σα τους και τους οδηγεί να κατακυρώσουν ή να αναιρέσουν μία απόφαση του ρέφερι.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Κάιλ Λάουρι: «Δεν σταματάμε να 
είμαστε ανταγωνιστικοί»

Ο 
Κάιλ Λάουρι μίλησε για το πνέυμα των Τορόντο Ράπτορς και την επιθυμία τους 
για τις νίκες. Μπορεί ο Καουάι Λέοναρντ να έφυγε από τους Τορόντο Ράπτορς με-
τά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της περσινή σεζόν, όμως ο άσος της ομά-
δας Κάιλ Λάουρι μίλησε για το ανταγωνιστικό πνεύμα που συνεχίζει να υπάρχεις 

την ομάδα. Ο αρχηγός της ομάδας του Τορόντο υπογράμμισε το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες 
έχουν μοναδικό στόχο τις νίκες.
Έχουμε αγωνιστικό πνεύμα. Διαθέτουμε αρκετούς ανταγωνιστικούς τύπους που θέλουν 
να βγουν έξω και να κερδίσουν τα ματς. Δεν σταματάμε να είμαστε ανταγωνιστικοί». Οι 
Ράπτορς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν, με τους Μάτζικ να είναι το τελευταίο θύμα τους. Το 
Τορόντο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Ορλάντο, αφού ξέφυγε με 11-26 
στην πρώτη περίοδο και 35-55 στην δεύτερη, φτάνοντας άνετα στη νίκη. Ο Φρεντ ΒανΒλίτ 
με 21 πόντους και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος τωννικητών, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να προ-
σθέτει 15 πόντους και τον Νόρμαν Πάουελ 14 πόντους.
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Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη 
της Ένωσης για το μέλλον της 
Super League 2 και της Football 
League.

Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη 
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 
έλαβε τις εξής αποφάσεις:
«1) Αποφάσισε ομόφωνα την 

αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων. 
Ετέθη πρόταση από ομάδες της Football 
League γ ια εν ιαία κατηγορία με την 
Super League 2 με δυο ομίλους των 16 
ομάδων. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 
δέκα (10) ομάδες και πέντε (5) κατά. Η 
πρόταση δεν συγκέντρωσε την απαι-
τούμενη πλειοψηφία των 3/4 που θέτει 
ο νόμος 4684/20. Παραμένει σε ισχύ η 
προηγούμενη πρόταση περί τροποποίη-
σης των προκηρύξεων με τις κατηγορίες 
διαχωρισμένες ως εξής: SL1 18 ομάδες, 
Super League 2 16 ομάδες και η Football 
League 14 ομάδες.
2) Αποφασίστηκε ως ημερομη-
ν ία δήλωσης συμμετοχής η 
20ή Αυγούστου και έναρξη 
της αγωνιστικής περιόδου 
2020-2021 η 4η Οκτω-
βρίου».
Σύμφωνα με πληροφο -
ρίες κατά ψήφισαν οι Λεβα-
δειακός, Απολλων Λάρισας, 
Καραϊσκάκης, Τρίκαλα και Δόξα 
Δράμας.

Δεν κατεβαίνουν οι «8» της Γ’ 
Εθνικής χωρίς αναδιάρθρωση!
Στα όριά τους οι 8 πρωταθλητές της Γ’ 
Εθνικής μετά τις αποφάσεις της Super 
League 2 και της Football League.
Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στην τηλεδι-
άσκεψη της Ένωσης αναφορικά με το μέλ-
λον της Super League 2 και της Football 
League προκάλεσαν την αντίδραση των 8 
πρωταθλητών της Γ’ Εθνικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της mikriliga.
com οι «8» είναι στα όριά τους και εμφα-
νίζονται φέρονται αποφασισμένοι σε 
περίπτωση που δεν προχωρήσει εντέλει 
το πλάνο αναδιάρθρωσης με τους δύο 
ομίλους στην SL2 να μην κατέβουν να 
αγωνιστούν!
Επιπλέον με δεδομένο πως δεν πέρασε 

το μον τέλο αυτό παρότ ι προτάθηκε 
καθώς δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτού-
μενοι ψήφοι, οι «8» της Γ’ Εθνικής ειναι 
έξαλλοι με τις ομάδες που ψήφισαν κατά.

“Τριπλό” μεταγραφικό χτύπημα 
η ΠΑΕ Καραϊσκάκης!
Η ομάδα της Άρτας προχώρησε στην 
απόκτηση των , Κωνσταντίνου Γαλεάδη 
και Ραφαήλ Σοιλεμέζογλου!
Η σχετική ανακοίνωση:
Οι πρώτες μετεγγραφές είναι γεγονός για 
την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστι-
κής περιόδου, για την οποία ειρήσθω 
εν παρόδω, κανείς δεν γνωρίζει με ποιο 
format θα πραγματοποιηθεί. Στην πόλη 
μας έφτασαν και υπέγραψαν μονοετή 
συμβόλαια συνεργασίας δυο ‘Έλληνες και 
ένας Αφρικανός διεθνής απ τη Ρουάντα.
Πρόκειται για τους Ραφαήλ Σοιλεμέζο-
γλου, Κωνσταντίνο Γαλεάδη και Στήβ 
Ρεμπάγκουκα.
Ο 24χρονος Ραφαήλ Σοιλεμέζογλου 
(13/3/1996), είναι τερματοφύλακας (1.80 

ύψος), και αποτελεί προϊόν της 
Ακαδημίας του ΠΑΟΚ με τον 

οποίο κατέκτησε τίτλους στα 
εθνικά αναπτυξιακά πρω-
ταθλήματα ,ενώ ακολού-
θως αγωνίσ τηκε σε Πιε-
ρικό, Βέροια, Εδεσσαϊκό, 

και εσχάτως Πανσερραικό. 
Ο Σοιλεμέζογλου γεννήθηκε 

στη Φραγκφούρτη και σε μικρή 
ηλικία βρέθηκε στις Ακαδημίες του 

ΠΑΟΚ υπογράφοντας επαγγελματικό 
συμβόλαιο στα 17 του χρόνια. Με την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέκτησε το 
πρωτάθλημα Νέων Σούπερλιγκ , ενώ χρί-
στηκε διεθνής με την U17, αγωνιζόμενος 
2 φορές.
Ο 21χρονος, Κωνσταντίνος Γαλεάδης 
είναι επιθετικός, γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλον ίκη (13/8 /1999) και αγων ίζ ε-
ται και στα δυο άκρα της επίθεσης. Την 
προηγούμενη σαιζόν αγωνίστηκε εκτός 
συνόρων και συγκεκριμένα στη Σερβία, 
με τη φανέλα της Ράντνιτσκι Πίροτ στη 
Β εθνική του Σερβικού πρωταθλήμα-
τος. Ο Κωνσταντίνος έχει αγωνιστεί και 
στην Κ19 της ΑΕΛάρισας, όπως και στην 
Ολλανδική Τέλσταρ η οποία συμμετέχει 
στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας.
Ο  23χ ρ ονο ς ,  Στ ήβ  Ρ ε μπ ά γ κουκα 

(14/10/1996) είναι κεντρικός μέσος και 
γεννήθηκε στην Κυανγκουκού στη Ρου-
άντα. Απ τη δοκιμαζόμενη πατρίδα του 
οι γονείς του μετανάστευσαν στο Βέλγιο 
και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα 
τα έκανε στη Μαλίν. Αγωνίστηκε στις 
μικρές κατηγορίες του βελγικού πρωτα-
θλήματος, με τις Vetteren, Patro Eisden 
Maasmechelen, και Rupel Boom FC η 
οποία ήταν η τελευταία του ομάδα, με 
την οποία έπαιξε σε δεκαπέντε(15) αγώ-
νες μέχρι και τη διακοπή, λόγω του 
κορωνοιού. Ο Ρεμπάγκουκα έχει αγωνι-
στεί επτά(7) φορές στη Εθνική της χώρας 
του, ενώ κατέχει και βελγικό διαβατήριο.

Παναχαϊκή: Πήρε Μαρκοπουλιωτή
Την απόκτηση του Αλκιβιάδη Μαρκο-
πουλιωτή ανακοίνωσε η Παναχαϊκή.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει τη 
συμφωνία της με τον ποδοσφαιριστή 
Αλκιβιάδη Μαρκοπουλιωτή!
Ο Αλκιβιάδης Μαρκοπουλιώτης είναι 
γεννηθείς σ τ ις 13/8/1996, αγωνίζε-
ται ως αμυντικός και την προηγούμενη 
αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα 
της Δόξας Δράμας στην Super League 2. 
Είχε στο ενεργητικό του 15 συμμετοχές 
στο πρωτάθλημα και 1 συμμετοχή στο 
Κύπελλο Ελλάδας.
Καλωσορίζουμε τον Αλκιβιάδη σ την 

“κοκκινόμαυρη” οικογένεια και του 
ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επι-
τυχίες με την ομάδα μας!

Έκανε το “μπαμ” με Κούσα ο Τη-
λυκράτης Λευκάδας!
Τον πολύπε ιρο κεν τρικό αμυν τ ικό, 
Γιώργο Κούσα απέκτησε ο σύλλογος της 
Λευκάδας!
Η σχετική ανακοίνωση:
Ο Τηλυκρατης ανακοινώνει την από-
κτηση του αθλητή Γιώργου Κουσα. Ο 
έμπειρος κεντρικός αμυντικός έχει τερά-
σ τ ιο βιογραφικό με συμμετοχές σ τη 
super league σε ομάδες όπως ο Παναιτω-
λικός ο Ηρακλής ο Άρης και ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα.
Τον καλωσορίζουμε στον Τηλυκρατη και 
του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες!

Στην Κ19 του Διαγόρα ο Αυγου-
στάκης
Στην ομάδα Νέων του Διαγόρα θα παί-
ξει τη νέα χρονιά ο 19χρονος Μανώλης 
Αυγουστάκης.
Η ανακοίνωση του συλλόγου: ”Στην 
πρώτη της μεταγραφή προχώρησε η 
ομάδα Νέων της ΠΑΕ Γ.Σ. Διαγόρας 1905. 
Απέκτησε τον Μανώλη Αυγουστάκη από 
τον Ορφέα. Είναι 19 ετών, αριστεροπό-
δαρος και αγωνίζεται ως 10αρι και στην 
επιθετική γραμμή. 

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Οι αποφάσεις της Super League 2 για την αναδιάρθρωση

αθλητικά
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Το μέλος της ιατρικής επιτροπής της ΚΟΠ, Χάρης Αρμεύτης, παρα-
χώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ FM 95.0.
Αναλυτικά:
Για την πανδημία: «Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι να 

κοιτάζουμε την παγκόσμια κατάσταση και τα δεδομένα στην Κύπρο. Σε 
παγκόσμια κλίμακα η κατάσταση είναι ανησυχητική. Καθημερινά υπάρ-
χει μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και οι θάνατοι έχουν πλησιάσει 
τις 700 χιλιάδες. Αυτό που θα ήταν καλό να ξεκαθαρίσουμε είναι πως η 
άποψη που υπήρχε και την ακούγαμε συχνά ότι είναι μια γρίπη και μην 
ανησυχείτε δεν είναι σωστή. Στη γρίπη έχουμε εμβόλια και θεραπείες. 
Έχουμε αριθμούς και προετοιμαζόμαστε. Ο κορωνοϊός είναι κάτι νέο, 
άγνωστο και χωρίς θεραπεία και εμβόλιο. Ακόμη και αν μιλήσουμε για 
ποσοστό θανάτων η γρίπη μπορεί να σκοτώσει 650 χιλιάδες άτομα το 
χρόνο, ενώ ο κορωνοϊός έχει ξεπεράσει τον αριθμό αυτό σε 7 μήνες».
Για το εμβόλιο: «Χρειαζόμαστε κάποιους μήνες ακόμη. Χρειάζονται 
δοκιμές και ύστερα να χορηγηθεί και θα είναι το πιο σημαντικό βήμα για 
την καταπολέμηση της πανδημίας».
Για τα δεδομένα στην Κύπρο: «Σωστά εφαρμόσαμε το lockdown το 
οποίο είναι το πιο σκληρό αλλά και αποτελεσματικό μέτρο. Μετά το 
lockdown πρέπει να προσέξουμε τρία πράγματα. Η μάσκα, οι αποστά-
σεις και τα πλύσιμο των χεριών. Τη μάσκα πρέπει να την φοράνε όλοι. 
Δεν γίνεται μόνο οι υπάλληλοι να τις φοράνε. Τα λάθος πάντως ήρθε απ’ 
τα αεροδρόμια και από άλλες πύλες εισόδου στην κοινότητα. Απ’ την 
άλλη πρέπει να αντιληφθούμε όλοι πως κανείς δεν θέλει πιο αυστηρά 
μέτρα αλλά αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση θα έρθουν 
πιο σκληρά μέτρα».
Για το ποδόσφαιρο και αν επηρεάζει η έξαρση: «Δεν έχουμε συζητήσει 
μέχρι στιγμής για οποιαδήποτε αλλαγή πρωτοκόλλου, όμως έχουμε πει 
πως ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν 
κάποια πράγματα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως το Α και το Ω 
είναι η σωστή τήρηση των μέτρων. Αν λειτουργήσουμε σωστά τότε θα 
πάμε καλά αλλά αν το πράξουμε αυτό για μια εβδομάδα και μετά χαλα-
ρώσουμε τότε θα έχουμε πρόβλημα».
Για το αν υπάρχει θέμα να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα: «Προσωπική 
μου άποψη είναι πως δεν υπήρχε και λόγος να σταματήσει το πρωτά-
θλημα. Βλέπω τι γίνεται στις άλλες χώρες. Η Κύπρος είναι νησί με 1 εκα-
τομμύριο κατοίκους και δεν δικαιολογούμαστε να μην ελέγξουμε το 
πρόβλημα Το πρωτάθλημα θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς θεατές».
Για το αν υπάρχει περίπτωση κεκλεισμένων: «Αν επιδεινωθεί η κατά-
σταση ίσως ξεκινήσει το πρωτάθλημα κεκλεισμένων των θυρών. Αν 
ελεγχθεί τότε θα ξεκινήσουμε με κόσμο».

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος θα 
ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 αντί 
στις 31 Αυγούστου με τα χρονοδιαγράμματα 
των μεταγραφών να διαφοροποιούνται μέχρι 
ενός σημείου συγκριτικά με τα προηγούμενα 
χρόνια.

Ο
ι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγρά-
φουν ποδοσφαιριστές στο δυναμικό τους 
από τις 11 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2020.

Για τα… τυπικά η μεταγραφική περίοδος που άρχισε 
στις 9 Ιουνίου, διακόπηκε στις 25 Ιουνίου, ενώ θα 
επαναρχίσει στις 11 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 
15 Σεπτεμβρίου.
Από τους 26 ποδοσφαιριστές που απέκτησαν οι ομά-
δες του TOP6 οι 13αγωνίζονταν στην περσινή σεζόν 
σε κυπριακές ομάδες…
Ομόνοια: Παπουλής(Aπόλλωνας), Κίκο (Oλυ-
μπιακός), Ντούρις (Ανόρθωση)
Ανόρθωση: Κορέια (Nέα Σαλαμίνα), 
Ελουντού (Nέα Σαλαμίνα), Αμπαρτζου-
μιάν (ENΠ)
ΑΠΟΕΛ: Ουζόχο (Oμόνοια), Χατζηγα-
βριήλ (Oλυμπιακός)
Απόλλων: Φιλιώτης (Παφoς), Μαλεκκί-
δης (Aρης)
ΑΕΚ: Μακρής (AΠΟΕΛ)
ΑΕΛ: Παπαφώτης (Δoξα)
Από ομάδες του εξωτερικού…
ΑΠΟΕΛ: Σάντος, Αποστολάκης, Τσιλιγγίρης, Κλωναρί-
δης,  Σίλβα, Λουντέμο, Μπεν Σαχάρ
Απόλλων: Ντιγκινί, Νταμπό
ΑΕΛ:  Έουλερ, Ντανίλο, Μπουνόζα
ΑΕΚ: Σπιρόφσκι
Ανόρθωση: Χούσμπαουερ
*Ν.Σπόλιαριτς και Αντωνιάδης επέστρεψαν από ΕΝΠ 
και Απόλλωνα σε Απόλλωνα και ΑΕΚ αντίστοιχα μετά 
από δανεισμό, , ενώ ο Νεοφύτου αποκτήθηκε από 
την Ανόρθωση όμως παρέμεινε στην Καρμιώτισσα 
ως δανεικός.
Η… εγχώρια ενίσχυση των υπόλοιπων ομάδων:
Χρυσοβαλάντης Καπαρτής, Γιάννης Χατζηβασίλης, 
Ανδρέας Φράγκου και Άλεξ Κωνσταντίνου μετακόμι-
σαν στην Καρμιώτισσα.
Ανδρέας Κωμοδίκης, Στέφανος Μουκτάρης, Νικό-
λας Εγγλέζου και Γιώργος Οικονομίδης μετακόμισαν 
στην Δόξα.
Μάριος Περατικός και Αντώνης Κουμή μετακόμισαν 
στον Εθνικό Άχνας.

Στην Ανόρθωση ο Παρούτης!
Στην απόκτηση του 19χρόνου ακραίου επιθετικού 
Δανιήλ Παρούτη προχώρησε Ανόρθωση.
Ο Παρούτης ο οποίος μετακόμισε από την Ανόρθωση 
στην Νοβάρα το 2017 επιστρέφει στην Κυρία.

Στην ΕΝΠ ο Kelly Irep
Ενίσχυση για την ΕΝΠ…
Ανακοίνωση
Η Ε.Ν.Π. Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ ανακοινώνει 
την καταρχήν συμφωνία με τον Γάλλο αριστερό οπι-
σθοφύλακα KELLY IREP.
Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και 
αναμένεται αύριο να περάσει από τις απαραίτητες 
εξετάσεις και να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις 
της ομάδας μας.

«Ο Ντούρις θα είναι μία πολύ καλή μετεγ-
γραφή»

Ο προπονητής Ανδρέας Μουσκάλλης μίλησε 
στο ραδιόφωνο του ACTIVE (107.4 & 

102.5) και αναφέρθηκε στην περίπτωση 
του Μίχαλ Ντούρις…
«Είναι καλύτερα για την Ομόνοια. Πρέ-
πει να πω ότι ο Ντάρμπισαϊαρ μου 
άρεσε ως επιθετικός, αλλά τα τελευ-

ταία δύο χρόνια παρόλο που ήταν 
κοντά στον γκολ δεν έλαμπε. Ήθελε μια 

αλλαγή και πιστεύω είναι σωστή απόφαση 
και του ιδίου να αλλάξει ομάδα για να εμπνευ-

στεί. Τα πολλά χρόνια σε μία ομάδα μειώνουν την 
αξία. Το ξέρω ότι ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ομό-
νοιας, αλλά αν δεις και αναλύσεις τα γκολ ένα – ένα θα 
δεις και άλλα πράγματα. Ο Ντούρις θα είναι μία πολύ 
καλή μετεγγραφή για την Ομόνοια».

Προς Λεμεσό ο Ντέλετιτς;
Σύμφωνα με ελλαδικό δημοσίευμα ο Μίλος Ντέλετιτς 
έχει πρόταση από ομάδα της Λεμεσού.
Αναλυτικά:
Δύο παίκτες που δεδομένα δεν υπολογίζονται από 
την ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και 
είναι πολύ πιθανό να μη δώσουν το παρών ούτε στην 
πρώτη της νέας σεζόν είναι ο Μίλος Ντέλετιτς και ο 
Νταβίντ Σιμάο.
Ο 27χρονος Σέρβος ακραίος που στο δεύτερο μισό 
της περσινής σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στον 
Αστέρα Τρίπολης, δεν είναι στα πλάνα του Μάσιμο 
Καρέρα, έχει πρόταση από την Κύπρο και είναι πολύ 
πιθανό σύντομα να μετακομίσει στη Λεμεσό είτε για 
λογαριασμό του Απόλλωνα είτε της ΑΕΛ.

αθλητικά
Το μεταγραφικό παζάρι

Μεταγραφές… made in cyprus
«Δεν συζητήσαμε καμιά 
αλλαγή στο πρωτόκολλο 
αλλά…»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Super Cup Basket League: Επίσημη η 
διεξαγωγή!

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε και επίσημα την διεξαγωγή του Super Cup στην Basket League το οποίο 
θα διεξαχθεί το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου. 

Ε
ίχε γίνει γνωστό ότι ο ΕΣΑΚΕ θα θεσπίσει τον 
θεσμό του Super Cup και πλέον έγινε και επί-
σημο! Να σημειωθεί ότι το 1986 η ΕΟΚ είχε 
διοργανώσει το πρώτο και μοναδικό μέχρι 

σήμερα Super Cup, όπου ο τότε πρωταθλητής Άρης 
είχε αντιμετωπίσει τον τότε Κυπελλούχο Παναθηναϊ-
κό σε διπλούς αγώνες. Οι «κίτρινοι» είχαν νικήσει και 
στα δύο ματς (117-85 στο Αλεξάνδρειο και 104-88 
στο ΣΕΦ) και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο ΕΣΑΚΕ στην συνεχή προσπάθεια του για περαι-
τέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του ελληνικού επαγ-
γελματικού μπάσκετ και της Basket League καθιερώ-
νει από τη καινούργια σεζόν ένα νέο θεσμό που θα 
συναρπάσει το φίλαθλο κοινό.
Το Super Cup θα πραγματοποιείται πριν την έναρξη 
του Πρωταθλήματος και θα μετέχουν οι τέσσερις 
πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της προ-
ηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Στό-
χος να αποτελέσει ο νέος θεσμός μια 
«γιορτή» του ελληνικού επαγγελμα-
τικού μπάσκετ με το οποίο θα γίνεται 
η ιδανική εκκίνηση της σεζόν!
Το τζάμπολ του νέου θεσμού θα γίνει 
το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου με την 
συμμετοχή των τεσσάρων πρώτων 
ομάδων της βαθμολογίας της προηγού-
μενης αγωνιστικής χρονιάς των Παναθηνα-
ϊκού ΟΠΑΠ, ΑΕΚ, Περιστερίου Winmasters και 
Προμηθέα Πάτρας και με βάση τους υγειονομικούς 
κανόνες που θα προβλέπει η Πολιτεία για τις αθλητι-
κές εκδηλώσεις στους κλειστούς χώρους.
Στο πλαίσιο του διημέρου θα προγραμματιστούν 
παράλληλες δράσεις προώθησης της Basket League 
και επιμόρφωσης των συμμετεχόντων στο Πρωτά-
θλημα.
Τα ζευγάρια των αγώνων θα οριστικοποιηθούν 
στην κλήρωση της EKO Basket League 2020-2021 η 
οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου.
Πεποίθηση μας είναι ότι οι φίλαθλοι θα «αγκαλιά-
σουν» το νέο θεσμό».

Παπαπέτρου: «Ιδιαίτερα πολύτιμοι οι α-
γώνες του Super Cup ενόψει της νέας σε-
ζόν»
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για το Super Cup που 
θα διοργανώσει ο ΕΣΑΚΕ τον επόμενο μήνα, ενόψει 
και της έναρξης της νέας σεζόν. 

Με αφορμή την απόφαση για διεξαγωγή Super Cup, 
ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε την ανυπο-
μονησία του γι’ αυτά τα παιχνίδια, τα οποία θα σημά-
νουν και την έναρξη των επίσημων αγώνων.
«Μου αρέσει πολύ η ιδέα της διεξαγωγής του Super 
Cup από τον ΕΣΑΚΕ. Θα είναι περισσότερο αγώνες 
προετοιμασίας μεταξύ των κορυφαίων -βάσει βαθ-
μολογίας- ομάδων του περσινού πρωταθλήματος, 
ιδιαίτερα πολύτιμες για τους αθλητές και τους προπο-
νητές λίγο πριν την έναρξη των υποχρεώσεών μας στη 
Basket League και στην Ευρώπη» σχολίασε ο Ιωάννης 
Παπαπέτρου, ο οποίος συνέχισε:
«Ανυπομονώ ιδιαίτερα γι’ αυτά τα παιχνίδια που θα 
σημάνουν ουσιαστικά την έναρξη της νέας αγωνιστι-
κής περιόδου. Εύχομαι όλοι οι αθλητές, οι προπονη-
τές, οι εργαζόμενοι στις ομάδες και οι φίλαθλοι να 

έχουμε την υγειά μας και να βγούμε δυνατοί 
από αυτήν την πανδημία».

Ζήσης: «Μόνο αισιόδοξη εί-
ναι η προοπτική του Super 
Cup»
Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το Super Cup 
το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου και ο 
Νίκος Ζήσης εξέφρασε την αισιοδο-

ξία του για τον νέο θεσμό.
«Μόνο αισιόδοξη είναι η προοπτική 

του Super Cup για το ελληνικό μπάσκετ. 
Μια διοργάνωση, που έχει γίνει θεσμός σε 

προηγμένες μπασκετικά χώρες της Ευρώπης, έρχεται 
και στην Ελλάδα, μετά από απόφαση του ΕΣΑΚΕ. Οι 
κατά τεκμήριο κορυφαίες ομάδες του προηγούμενου 
Πρωταθλήματος θα μάχονται για την κατάκτηση του 
πρώτου τροπαίου της χρονιάς.  
Είναι πολύ ωραίο για τους παίκτες, μετά από μία 
δύσκολη και επώδυνη περίοδο αποχής λόγω παν-
δημίας, να ξαναμπούν σε κανονικούς ρυθμούς και να 
διεκδικήσουν έναν τίτλο, τον πρώτο επίσημο. Είναι 
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για όλους μας να αγκα-
λιάσουμε το άθλημα, που αγαπάμε μέσω αυτής της 
καινοτομίας.
Μόνο, που όλοι εμείς παίζουμε για τον κόσμο. Αλλιώς 
αισθάνεται και παίζει ένας αθλητής σ’ ένα γήπεδο με 
οπαδούς, είτε της ομάδας του, είτε και της αντιπά-
λου ομάδας, κι αλλιώς με άδειες εξέδρες, ή με εικο-
νικό κόσμο όπως βλέπουμε τώρα στο ΝΒΑ. Μακάρι 
να βοηθήσουν οι καταστάσεις και επιτραπεί η επι-
στροφή του κόσμου στα γήπεδα από τον επόμενο 
μήνα, έστω σε κάποιο ποσοστό πληρότητας.»

Παναθηναϊκός: Αλλαγή πλάνου 
για τον βασικό πλέι μέικερ

Ό
πως φαίνεται, ο Νίκο-
λας Λαπροβίτολα δύ-
σκολα θα φορέσει τη 
φανέλα του Παναθη-

ναϊκού για την σεζόν 2020-21. Η 
Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το αδιέξοδο 
που έχει περιέλθει λόγω της α-
πόφασης του Καμπάτσο να μετα-
κομίσει στο ΝΒΑ, αποφάσισε σε 
πρώτη φάση να κρατήσει τον Αρ-
γεντινό πλέι μέικερ στην ομάδα 
και να αρνηθεί την επιθυμία του 
ίδιου του παίκτη να αποχωρήσει. 
Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος 
Βόβορας θα πρέπει να αναζη-
τήσει αλλού τον επόμενο πλέι 
μέικερ των «πρασίνων», αν και 
δεν υπάρχουν διαθέσιμοι point 
guards που να έχουν την εμπειρία 
και την ποιότητα για να μπορούν 
να ηγηθούν της περιφέρειας και 
οι οποίοι να προέρχονται από 
τον ευρωπαϊκό χώρο. Όπερ και 
σημαίνει ότι το ενδιαφέρον στρέ-
φεται περισσότερο σε λύσεις από 
G-League και Κίνα, την ώρα που 
ο Λίο Βέστερμαν έχει υποχωρή-
σει σημαντικά στη λίστα της ομά-
δας και θεωρείται δύσκολο να 
προχωρήσει η περίπτωσή του. 
Αν μη τι άλλο ο Λαπροβίτολα 
αποτέλεσε τον παίκτη που ταί-
ριαζε ιδανικά στα «θέλω» του 
43χρονου προπονητή ωστόσο 
η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να 
του πει «όχι» και να τον κρατή-
σει -προς το παρόν τουλάχιστον- 
στο ρόστερ. Τι σημαίνει αυτό; Ο 
παίκτης ενδεχομένως και να απο-
χωρήσει από τη Μαδρίτη, αλλά 
όπως δείχνουν τα πράγματα είναι 
δύσκολο να γίνει τις επόμενες 
ημέρες. Στον Παναθηναϊκό δεν 
θέλουν να περιμένουν άλλο. Και 
γι’ αυτόν τον λόγο προχωρούν σε 
αλλαγή πλάνου! 
Ο Αργεντινός πλέι μέικερ ενη-
μέρωσε τους «πράσινους» ότι 
η Ρεάλ δεν τον αποδεσμεύει, αν 
και πηγές κοντά στους Μαδρι-
λένους ανέφεραν ότι ακόμα δεν 
έχουν πάρει την οριστική τους 
απόφαση. Άλλωστε ισχυρίζο-
νται ότι ο παίκτης δεσμεύεται 
με συμβόλαιο για έναν ακόμη 
χρόνο! Όπως και αν έχει το 

πράγμα, ο «Εξάστερος» δεν πρό-
κειται να περιμένει, εκτός και αν 
υπάρξουν αντίθετες εξελίξεις τις 
επόμενες 2-3 ημέρες και πάντα 
στην περίπτωση που δεν «κλεί-
σει» κάποιος άλλος παίκτης! 
Είναι γεγονός ότι εδώ και μέρες 
έχουν ξεκινήσει οι επαφές και 
με άλλους πλέι μέικερ και αυτό 
διότι ολοένα και καθυστερούσε 
η περίπτωση του Λαπροβίτολα. 
Ο 30χρονος αποτελούσε την 
πρώτη και μεγάλη επιλογή του 
Βόβορα, αλλά από τη στιγμή 
που καθυστερεί ακόμα η απο-
δέσμευσή του από τη Ρεάλ, ήταν 
επιβεβλημένο να «κοιτάξει» και 
αλλού. Άλλωστε στόχος του είναι 
να έχει τον βασικό point guard 
στην πρώτη προπόνηση της 
σεζόν η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 17 του μήνα, αν και θα 
έχει προηγηθεί η άφιξη των παι-
κτών στην Αθήνα μία εβδομάδα 
νωρίτερα.

Κρατάει Καλαϊτζάκη!
Την ώρα που όλα έδειχναν ότι ο 
Γιώργος Καλαϊτζάκης θα αποτε-
λέσει παρελθόν από τον Παναθη-
ναϊκό, υπάρχει ανατροπή δεδο-
μένων και ο παίκτης αναμένεται 
να συνεχίσει να φοράει τα «πρά-
σινα». 
Ο Έλληνας γκαρντ είχε βρεθεί με 
το ένα πόδι στην έξοδο από το 
ΟΑΚΑ, αλλά τα τελευταία 24ωρα 
έγιναν αμοιβαίες υποχωρήσεις 
και όχι μόνο θα παραμείνει στον 
Παναθηναϊκό, αλλά θα γίνει και 
επέκταση του συμβολαίου του! 
Σε πρώτη φάση Καλαϊτζάκης και 
Παναθηναϊκός έδειχναν να οδη-
γούνται σε «διαζύγιο» αφού 
δεν υπήρχε κοινό σημείο επα-
φής! Κάτι, που άλλαξε τις τελευ-
ταίες ώρες! Ο παίκτης όχι μόνο 
θα παραμείνει στο «τριφύλλι» 
αλλά θα γίνει και επέκταση συμ-
βολαίου έως και το καλοκαίρι του 
2022. 
Ο Γιώργος Βόβορας τον υπολογί-
ζει ως τρίτο πλέι μέικερ, ενώ είναι 
δεδομένο ότι θα έχει αυξημένο 
ρόλο στα παιχνίδια της Basket 
League! 
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Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 
και υπηρεσίες ανοίγουν ξανά, πρέπει όλοι 
να συνεχίσουμε τις προσπάθειες να 
προστατεύουμε ο ένας τον άλλο. 

Χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Οντάριο. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα ontario.ca/coronavirus 

Σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, μείνετε ασφαλείς. 
Σώστε ζωές. 

Συνεχίστε να τηρείτε την κοινωνική 
αποστασιοποίηση, μείνετε δύο μέτρα 
μακριά ακόμα και σε συγκεντρώσεις. 

2 m

Συνεχίστε να πλένετε τα χέρια
σας τακτικά. 

Κάντε το τεστ αν ανησυχείτε μήπως 
έχετε COVID-19, ή αν έχετε εκτεθεί 
στον ιό. 

Φορέστε ένα κάλυμμα προσώπου 
όπου η φυσική αποστασιοποίηση δεν 
είναι εφικτή και όπου απαιτείται.


