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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ότι κάνεις
και ενοχλεί...

συνέχισε...

Καλά
το κάνεις...!!!

ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
 ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΕΥΤΥΧΩΣ ΛΙΓΟΥΣ «ΜΑΓΚΕΣ» 
ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

γνώστριες,

Άλλη μία εβδομάδα έχουμε την 

υγειά μας και μαζί με τους αξιό-

λογους συνεργάτες της μεγαλύτε-

ρης εφημερίδος εκτός Ελλάδος, την HELLAS 

NEWS, συνεχίζουμε τις ενημερωτικές εκδόσεις 

μας δίνοντας ενημέρωση και χαρά, ειδικά σε 

αυτούς που δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν τα 

τεχνολογικά μέσα ώστε να μαθαίνουν τι γίνε-

ται στον πλανήτη Γη. Για αυτό με υπερηφάνεια 

λέω παντού ότι εκτελούμε ένα 100% κοινωνικό 

λειτούργημα, αγκομαχώντας σε αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς να μαζέψουμε διαφημίσεις 

από τους επιχειρηματίες που ακόμα διαφημί-

ζονται και περιμένουν την φιλότιμη παρουσία 

σας στις επιχειρήσεις τους.

Και θέλω τώρα να πω δυο λόγια για αυτούς του 

λίγους ΜΑΓΚΕΣ, που δεν σέβονται τίποτα από 

όλα αυτά.

Πριν λίγα χρόνια, ερχόντουσαν οι εφημερίδες 

από την Ελλάδα και τις πληρώνατε 5-6$ για το 

πολύ 12 σελίδες, για να μάθετε τα νέα. Τώρα 

έχετε μια 100% δημοσιογραφική εφημερίδα με 

επαγγελματίες δημοσιογράφους, γραφεία, δια-

νομή σε όλα τα μήκη και πλάτη του Τορόντο και 

πηγαίνοντας στα μαγαζιά ή ακόμα κι έξω από 

τα γραφεία μας πάτε να την πάρετε ΔΩΡΕΑΝ, 

μια εφημερίδα 80 σελίδες. Τις ανακατεύεται, τις 

πετάτε κάτω και μη πω τίποτα βαρύτερο αυτή 

τη φορά. Πήγατε μερικοί, που δεν έχετε κερά-

σει καφέ ούτε τον εαυτό σας, σε μια επιχείρηση 

που διαφημίζεται στις σελίδες μας και να πείτε 

πχ «Αδελφέ, ευχαριστούμε που έχει διαφή-

μιση και βγαίνει ακόμη ελληνική εφημερίδα 

στο Τορόντο»; Μερικοί μας τα χώνετε κιόλας… 

Ευτυχώς είσαστε λίγοι, αλλά επειδή έχει φτάσει 

ο κόμπος στο κτένι, από τον χειμώνα θα πηγαί-

νει η εφημερίδα στα χέρια της ελληνικής οικο-

γένειας και σε αυτούς που σέβονται κι εκτιμούν 

τους αγώνες μας. Το πως θα γίνει αυτό, λίγη 

υπομονή και θα το δείτε.

Που είναι ρε γαμώτο μου το ελληνικό φιλότιμο, 

να πείτε μια καλή κουβέντα σε ανθρώπους που 

κοπιάζουν να βγει αυτή η έκδοση; Σε λίγο δεν 

θα υπάρχει το να παίρνουμε μαζεμένες 10-15 

εφημερίδες για να πηγαίνετε στα καφενεία και 

στις λέσχες και να τις πετάτε, γιατί δεν τις πλη-

ρώνετε εσείς. Είναι πληρωμένες με εφταήμερο 

τρέξιμο, ιδρώτα κι αίμα από την οικογένεια της 

HELLAS NEWS. 

Στις δύσκολες ημέρες που περνάει ο πλανή-

της Γη «ορισμένοι ευτυχώς λίγοι» δείχτε λίγη 

ανθρωπιά και φιλότιμο σε ανθρώπους που 

κάνουν τα πάντα επαγγελματικά, τίμια και 

ευσυνείδητα για να κάνουν καλύτερη την 

καθημερινότητα σας και δυστυχώς σε αυτή την 

κατηγορία είσαστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, 

που υποτίθεται ότι δίνεται το καλό παράδειγμα 

στα παιδιά και στα εγγόνια σας.

Σας παρακαλώ, πάρτε σοβαρά αυτά που δια-

βάσατε σήμερα και φερθείτε ανθρώπινα γιατί 

μπορώ κι εγώ να φερθώ, χωρίς φυσικά να το 

θέλω, όπως εσείς οι μερικοί. Προσέχετε την 

εφημερίδα, πάρτε μία να την διαβάσετε και 

υποστηρίξτε τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο φίλος σας,Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μητσοτάκης: Καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη και 
το έχουμε αποδείξει...

Μ
ήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν εκ-
βιάζεται έστειλε με δήλωσή του ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τα ελλη-
νοτουρκικά και τις τουρκικές προκλήσεις των 

τελευταίων ημερών.
Μετά από μια σειρά διεθνών επαφών ο πρωθυπουργός ενη-
μέρωσε την κοινή γνώμη για τη θέση της Ελλάδος, τονίζοντας 
ότι καμία πρόκληση δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη, ενώ 
τόνισε πως η χώρα μας δεν απειλεί αλλά και δεν εκβιάζεται.
Εθεσε την Τουρκία δε προ των ευθυνών της, υπογραμμίζοντας 
πως ο κίνδυνος ατυχήματος με τόσες στρατιωτικές δυνάμεις 
είναι μεγάλος και την ευθύνη θα την έχει αυτός που προκαλεί.
Τέλος είπε πως διάλογος μέσα στο κλίμα που επικρατεί είναι 
εκτός αντικειμένου.
Η δήλωση Μητσοτάκη έχει ως εξής:
Η Ελλάδα είναι μία χώρα υπερήφανη και ισχυρή. Μέλος της 
Ευρωπαϊκής οικογένειας και πυλώνας σταθερότητας στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Μένουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι 
στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στους κανόνες καλής γει-
τονίας. Επιδιώκουμε με όλους γέφυρες ειρήνης, καλής πίστης 
και συνεργασίας.
Η πατρίδα μας δεν απειλεί αλλά και δεν εκβιάζεται. Και για 
αυτό ακριβώς και δεν υποκύπτει σε απειλές και εκβιασμούς. 
Ούτε, όμως, και ανέχεται προκλητικές ενέργειες.
Με αυτή την πολιτική αρχών διαπραγματευτήκαμε και υπο-
γράψαμε τις συμφωνίες οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών 
μας με την Ιταλία και, πρόσφατα, με την Αίγυπτο. Συμφωνίες 
απολύτως συμβατές με το Δίκαιο της Θάλασσας.
Συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση 
και κλίμα εμπιστοσύνης μπορούν τελικά να επιλυθούν πολυε-
τείς διαφορές. Που διασφαλίζουν την πρόοδο και την ευημε-
ρία των λαών, πάντα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.
Στο ίδιο πλαίσιο νομιμότητας, με αυτοπεποίθηση και χωρίς 
εκπτώσεις, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με όλους τους 
γείτονές μας.
Δεν φοβόμαστε τον διάλογο, ακόμη και τον πιο δύσκολο, γιατί 
έχουμε πίστη στο δίκαιο των θέσεών μας. Όμως διάλογος με 
προκλήσεις και σε κλίμα έντασης είναι, προφανώς, άνευ αντι-
κειμένου.
Η αντίδραση της Τουρκίας στην καθ’ όλα νόμιμη συμφωνία 
οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο δείχνει, δυστυχώς, ότι δεν 
μπορεί να συμφιλιωθεί με τις Ευρωπαϊκές αρχές του 21ου 
αιώνα. Και ότι παραμένει προσκολλημένη στη λογική του 
εξαναγκασμού και των εκφοβισμών. Λογική που ανήκει σε 
άλλες εποχές.

Με τη στάση της αυτή, όμως, αποδεικνύει και τον προσχημα-
τικό χαρακτήρα της δήθεν ετοιμότητάς της για διάλογο. Γιατί, 
πώς είναι δυνατόν μια καθόλα νόμιμη συμφωνία ενός κρά-
τους με ένα άλλο να χρησιμοποιείται από ένα τρίτο κράτος ως 
πρόσχημα αποχώρησης από τις διερευνητικές επαφές πριν 
αυτές καν επανεκκινήσουν;
Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που η ίδια η Τουρκία υπέγραψε με τη 
Διοίκηση της Τρίπολης, στη Λιβύη, ένα ανυπόστατο και παρά-
νομο μνημόνιο. Και η οποία, με τις επανειλημμένες προκλή-
σεις, δοκιμάζει τις αντοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Η στρατιωτικοποίηση της κατάστασης από την πλευρά της 
Τουρκίας αποτελεί επίσης και παραδοχή ανυπαρξίας νομικά 
ισχυρών θέσεων. Γιατί η προβολή ισχύος δεν είναι παρά από-
πειρα να αντισταθμιστεί η αδυναμία της σε θέματα Δικαίου.
Απαντώντας στην ανάπτυξη του στόλου της, αναπτύξαμε και 
εμείς τον δικό μας, θέτοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις μας σε επι-
φυλακή. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Έλληνες έχουν την ίδια 

απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνά-
μεών μας που έχω και εγώ.
Στις προκλήσεις διατηρούμε το σθένος που πηγάζει από 
την ψυχραιμία και τη σωφροσύνη μας. Αλλά, ταυτόχρονα, 
μένουμε σε απόλυτη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Παράλληλα, ενεργοποιούμε τη διπλωματία μας. Ενημερώ-
νουμε φίλες χώρες και τη διεθνή κοινή γνώμη. Και κινητοποι-
ούμε συμμάχους και εταίρους.
Δεν είμαστε μόνοι σε αυτήν την προσπάθεια. Η άμεση αντα-
πόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αίτημά μας να συγκλη-
θεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει ότι το 
ζήτημα δεν αφορά μόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αλλά 
και τις σχέσεις όλης της Ευρώπης με την Τουρκία.
Συνεχίζοντας, συνεπώς, την πολιτική των επιθετικών προκλή-
σεων, η Τουρκία τον μόνο δρόμο που ανοίγει είναι αυτός των 
ισχυρών κυρώσεων εναντίον της. Κι αυτό την ίδια στιγμή που 
ισχυρά κράτη, με σημαντική παγκόσμια και περιφερειακή 
ισχύ, συντάσσονται με το δίκαιο των θέσεων μας.
Ξανατονίζω: Απαντούμε, δεν προκαλούμε. Και με στιβα-
ρότητα προσβλέπουμε να επικρατήσει, επιτέλους, η λογική 
στη γειτονική μας χώρα. Ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ένας 
καλόπιστος διάλογος.
Βασισμένος στο Διεθνές Δίκαιο και στον αμοιβαίο σεβασμό 
για τη μία διαφορά που αποτελεί το αντικείμενο συζήτησης 
και ενδεχόμενης προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο: 
Την οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανα-
τολική Μεσόγειο.
Δεν σηκώνουμε σημαίες ευκαιρίας. Υψώνουμε τη στάση της 
ευθύνης και της νομιμότητας. Γιατί δεν γίνεται σοβαρή εξωτε-
ρική πολιτική με προπαγανδιστικές φωτογραφίες από ανύ-
παρκτες σεισμικές έρευνες. Ούτε και με εθνικιστικούς παρο-
ξυσμούς προς ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης.
Ας το γνωρίζουν όλοι: Ο κίνδυνος ατυχήματος καραδοκεί, 
όταν συγκεντρώνονται τόσες στρατιωτικές δυνάμεις σε περι-
ορισμένη έκταση. Και την ευθύνη σε μια τέτοια περίπτωση θα 
την έχει εκείνος που προκαλεί τις συνθήκες αυτές.
Παραμένουμε σταθεροί στην προσήλωσή μας στη Διεθνή 
Νομιμότητα και στη δύναμη της διπλωματίας να επιλύσει 
ακόμη και τα πιο σύνθετα ζητήματα.
Δεν θα είμαστε ποτέ αυτοί που πρώτοι θα οξύνουμε τα πράγ-
ματα. Όμως, η αυτοσυγκράτηση είναι μόνο η μία όψη της 
ισχύος μας.
Καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Το έχουμε, εξάλ-
λου, αποδείξει στην πράξη. Και θα το αποδείξουμε ξανά εάν 
χρειαστεί.
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και συμμαχιών από τον 
πρωθυπουργό που συνομίλησε 
και με τον Εμανουέλ Μακρόν 
- Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά 
και δεν εκβιάζεται - Διάλογος 
με προκλήσεις και σε κλίμα 
έντασης είναι, προφανώς, άνευ 
αντικειμένου
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επικαιρότητα

Ε
ννέα εκατομμύρια επιβάτες διακινή-
θηκαν σε όλα τα αεροδρόμια της Ελ-
λάδας το επτάμηνο του 2020, σύμφω-
να με τα στατιστικά στοιχεία της Υπη-

ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσιάζο-
ντας πτώση 74,3% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019 όπου είχαν διακινηθεί 
34,7 εκατομμύρια επιβάτες.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις πτήσεις στα αερο-
δρόμια της χώρας πραγματοποιήθηκαν 
115.402, από τις οποίες 67.340 ήταν εσω-
τερικού και 48.062 εξωτερικού, παρουσιά-
ζοντας πτώση 60,3 %, σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγ-
ματοποιηθεί 290.859 πτήσεις. Τα στατιστικά 
στοιχεία από όλα τα αεροδρόμια συνεχίζουν 

να καταγράφουν την ραγδαία πτώση της επι-
βατικής κίνησης που έχει επιφέρει η πανδη-
μία του κορωνοϊού.
Για τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΥΠΑ προκύπτει ότι διακινήθηκαν 
στα αεροδρόμια της χώρας 2.722.854 επιβά-
τες, καταγράφοντας μείωση 72,6% σε σχέση 
με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 9.930.332 
επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτή-
σεων ανήλθε στις 33.255 με πτώση 56,5% 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 
όπου είχαν πραγματοποιηθεί 76.370 πτή-
σεις. Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις επιβατών εξω-
τερικού ήταν 1.126.429 καταγράφοντας μεί-
ωση 72,5% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν 
αφιχθεί 4.096.657 επιβάτες.

Πτώση 74,3% στην αεροπορική κίνηση 
της Ελλάδας το πρώτο επτάμηνο

Κρούσματα κορωνοϊού: Γυρίζουν 
από τις διακοπές στα νησιά και 
φέρνουν τον ιό στην Αθήνα

Η ιχνηλάτηση έδειξε ότι πρόκειται 
για νέους που επιστρέφουν  από 
διακοπές σε νησιά όπως η Μύκονος, 
η Πάρος, η Σαντορίνη και η Ρόδος 
- Το υπουργείο Υγείας ετοιμάζει 
καμπάνια με μήνυμα «όταν 
επιστρέφετε μείνετε μακριά από 
ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες»

Σ
την καρδιά της επιδημίας του κο-
ρωνοϊού βρίσκεται η Αττική, στην 
οποία καταγράφηκαν μέσα σε μόλις 
11 ημέρες 384 θετικά στον κορωνο-

ϊό κρούσματα, περισσότερα από όσα είχαν 
καταγραφεί σε όλη τη χώρα τον περασμέ-
νο Ιούνιο!
Ο σημερινός απολογισμός της επιδη-
μίας για το λεκανοπέδιο όπως ανακοινώ-
θηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ) περιλαμβάνει 82 κρού-
σματα, εκ των οποίων τα 10 αφορούν την 
εστία που έχει εντοπιστεί στον Πόρο και 
την Τροιζήνα. Από τη συγκεκριμένη συρ-
ροή κρουσμάτων έχουν ήδη καταμετρηθεί 
περίπου 50 κρούσματα.
Η μεγάλη κινητικότητα του κορωνοϊού στην 
Αττική αποτυπώνεται στα στοιχεία του 
ΕΟΔΥ και την επισήμανε το μεσημέρι της 
Τρίτης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας, κ. Νίκος Χαρδαλιάς αναφέροντας πως 
στην Αττική υπάρχουν 406 ενεργά κρού-
σματα, δηλαδή ισάριθμα άτομα που έχουν 
εμφανίσει τη λοίμωξη Covid-19 και των 
οποίων τα σχετικά τεστ δίδουν θετικό στον 
κορωνοϊό αποτέλεσμα.
Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμά-
των της Αττικής αφορούν κυρίως νέους, οι 
οποίοι όπως προκύπτει από τον έλεγχο και 
την ιχνηλάτηση έχουν επιστρέψει από δια-
κοπές σε νησιά, και ιδίως νησιά δημοφιλή 
τουριστικά ή κοσμικά. Ως τόπος διακοπών 
αναφέρονται μάλιστα και κάποια από τα 
νησιά στα οποία ήδη τέθηκαν περιορι-
στικά μέτρα, όπως η Μύκονος, η Πάρος, η 
Αντίπαρος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κως, η 
Ζάκυνθος,
Σύμφωνα άλλωστε και με τα στοιχεία του 
ΕΟΔΥ, 4 στα 10 κρούσματα αφορούν πλέον 
στη χώρα μας άτομα ηλικίας 18 έως 39 χρό-

νων, με τους ηλικιωμένους άνω των 65 χρό-
νων να καταλαμβάνουν μόλις το 16% του 
συνόλου των θετικών κρουσμάτων κορω-
νοϊού.
Ωστόσο, είναι οι ηλικιωμένοι εκείνοι που 
υφίστανται τις σοβαρότερες επιπτώσεις 
από την κυκλοφορία του κορωνοϊού και 
την ξέφρενη πορεία του στον πληθυσμό 
των νέων. Έτσι, μπορεί οι νέοι που είναι 
θετικοί στον κορωνοϊό να μην εκδηλώνουν 
σοβαρά συμπτώματα ή να είναι και τελείως 
ασυμπτωματικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν θα μεταδώσουν τον επικίνδυνο ιό 
στους μεγαλύτερους σε ηλικία και στους 
ευάλωτους με χρόνια προβλήματα υγείας 
οικείους τους - κι αυτό είτε σπεύσουν να 
κάνουν τον μοριακό έλεγχο είτε όχι.
Το υπουργείο Υγείας έχοντας αντιληφθεί 
το πρόβλημα με τους νέους που μετατρέ-
πονται σε υπερ-μεταδότες μέσα στις ευρύ-
τερες οικογένειές τους ετοιμάζει το αμέσως 
επόμενο διάστημα στοχευμένη ενημερω-
τική καμπάνια προς τον συγκεκριμένο πλη-
θυσμό. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον 
σχετικό σχεδιασμό θα καλούνται οι νέοι να 
απολαύσουν με ευθύνη τις διακοπές τους, 
αλλά κυρίως θα καλούνται να δείξουν την 
υπευθυνότητά τους αμέσως μόλις επιστρέ-
ψουν στην πατρική εστία. Με ποιο τρόπο; 
Μένοντας μακριά από τους αγαπημένους 
τους που θέλουν να προστατεύσουν, είτε 
πρόκειται για γονείς είτε για παππούδες και 
γιαγιάδες είτε για άλλα ευάλωτα πρόσωπα 
που θα κινδυνέψουν να εκτεθούν στον 
μολυσματικό ιό από την επαφή μαζί τους.

Χαλκιδική: Εργαζόμενοι σε δημο-
φιλές μπαρ βρέθηκαν θετικοί
Θετικοί στον κορωνοϊό βρέθηκαν δύο 
εργαζόμενοι σε δημοφιλές μπαρ στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με το thestival.gr, πρόκειται για 
μια υπεύθυνη ταμείου και έναν dj. 
Οι δύο εργαζόμενοι εμφάνισαν συμπτώ-
ματα και υπεβλήθησαν σε τεστ, που βγήκε 
θετικό.
Η διεύθυνση του καταστήματος ενημέρωσε 
τους δύο εργαζόμενους ότι θα σταματή-
σουν να εργάζονται μέχρι να αποθεραπευ-
τούν.



714 Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το υπουργείο Υγείας ετοιμάζει καμπάνια με μήνυμα «όταν επιστρέφετε μείνετε μακριά από 
ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες»

Ρ
αγδαία επιτάχυνση στην πο-
ρεία της επιδημίας προκαλούν 
οι εστίες υπερμετάδοσης του 
κορωνοϊού οι οποίες εντοπί-

ζονται η μία μετά την άλλη στη χώρα. 
Μετά τις θρησκευτικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι βα-
πτίσεις, αλλά και τα εργασιακά περι-
βάλλοντα όπως τα εργοστάσια στην 
Καβάλα και τη Χαλκιδική, στην αλυσί-
δα των μεταδόσεων προστέθηκε σή-
μερα και ένας οίκος ευγηρίας στη Θεσ-
σαλονίκη.
Η εστία που «αποκαλύφθηκε» το 
μεσημέρι της Τετάρτης και αφορά οίκο 
ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι Θεσσα-
λονίκης έχει κινητοποιήσει τις αρχές, 
καθώς 7 ηλικιωμένοι ήδη νοσηλεύο-
νται στο νοσοκομείο Παπανικολάου 
και οι έλεγχοι αλλά και η ιχνηλάτηση 
συνεχίζεται, έχοντας εντόπίσει συνο-
λικά 35 θετικά κρούσματα.
Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατά-
στασης είναι ότι στην περιοχή σπεύ-
δει και ο επικεφαλής της Επιτροπής 
Λοιμωξιολόγων και εκπρόσωπος του 
υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, 
κ. Σωτήρης Τσιόδρας, συνοδευόμε-
νος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτι-
κής Προστασίας, κ. Βασίλη Παπαγε-
ωργίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές δομές 
όπως οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιω-
μένων και Χρονίως Πασχόντων είχαν 
μπει εξαρχής στην ομπρέλα προστα-
σίας και ελέγχων των υγειονομικών 
και επιστημονικών αρχών, ειδικά μετά 
τη συρροή κρουσμάτων, πολλών εκ 
των οποίων ήταν θανατηφόρα, στην 
ιδιωτική κλινική «Ταξιάρχαι» τον 
περασμένο Απρίλιο.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 
στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης 
εντοπίστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό 
δύο άνδρες και πέντε γυναίκες, ηλι-
κίας από 80 έως 92 ετών. Και οι επτά 
διακομίστηκαν και νοσηλεύονται στο 

νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ σε 
όλους όσοι μένουν και εργάζονται 
στον εν λόγω οίκο ευγηρίας πραγμα-
τοποιήθηκαν τεστ για τον κορωνοϊό, 
από τα οποία προέκυψε ότι συνολικά 
35 άνθρωποι είναι θετικοί. Παράλ-
ληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) η ιχνηλάτηση των επαφών 
άλλων 100 ανθρώπων, εργαζόμενων 
στον οίκο ευγηρίας που πρόκειται 
για εργαζομένους και συγγενείς των 
κρουσμάτων.

Ντόμινο μεταδόσεων από γά-
μους και παρεμφερείς εκδη-
λώσεις
Εκατοντάδες κρούσματα κορωνοϊού 
– 215 ήταν μέχρι και την περασμένη 

Παρασκευή- έχουν καταγραφεί σε όλη 
τη χώρα, συνδεόμενα με γάμους και 
βαπτίσεις, κυρίως στην περιφέρεια, 
και με τις μολυσματικές διαδρομές να 
ξεδιπλώνονται σε εκατοντάδες χιλιό-
μετρα, από την ηπειρωτική στη νησιω-
τική χώρα.
Πρόσφατο περιστατικό σε αυτήν 
την κατηγορία αποτελεί ο γάμος του 
ποδοσφαιρισ τή, Μανώλη Σιώπη, 
ο οποίος αγωνίζεται σε τουρκική 
ομάδα. Όπως έγινε γνωστό και μέσω 
του λογαριασμού στα social media 
του Έλληνα διεθνούς ποδοσφαιριστή, 
ο ίδιος είναι θετικός στον κορωνοϊό 
όπως και η έγκυος σύζυγός του. Σημει-
ώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΣΥ για τα νοσοκομεία αναφοράς, 
τουλάχιστον 2 έγκυες νοσηλεύονται 

στο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
Ο πολιτικός γάμος που τέλεσαν την 
περασμένη εβδομάδα στον Έβρο 
αποτελεί σύμφωνα με όλες τις ενδεί-
ξεις γεγονός υπερμετάδοσης του 
κορωνοϊού. Ο ίδιος, πάντως, ενημέ-
ρωσε όπως αναφέρει σε ανάρτησή 
του όλους όσοι ήλθαν σε επαφή μαζί 
του, στο πλαίσιο του γάμου αλλά και 
εκτός αυτού, ότι είναι ασυμπτωματι-
κός και βρίσκεται σε απομόνωση στην 
οικία του όπως υπαγορεύουν οι οδη-
γίες του ΕΟΔΥ.
Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο στον 
Έβρο που εντοπίζεται ως γεγονός 
υπερμετάδοσης. Από τα τουλάχιστον 
60 κρούσματα κορωνοϊού που επιβε-
βαιώθηκαν από τον γάμο- εστία υπερ-
μετάδοσης στην Αλεξανδρούπολη την 
1η Αυγούστου, ένα θετικό στον κορω-
νοϊό άτομο που ήταν στον γάμο εντο-
πίστηκε στη Μαγνησία.
Μικρή συρροή κρουσμάτων είχε 
καταγραφεί και από μία βάπτιση στη 
Χαλκιδική, από την οποία τουλάχιστον 
5 άνθρωποι είχαν εντοπιστεί θετικοί 
στον κορωνοϊό.
Τουλάχισ τον 50 άνθρωποι είχαν 
μολυνθεί στη διάρκεια άλλου γάμου 
που είχε τελεστεί μαζί με βάπτιση 
στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης 
στις 25 Ιουλίου. Τα περισσότερα από 
αυτά εντοπίστηκαν στην Περιφερει-
ακή ενότητα Θεσσαλονίκης, ωστόσο 
υπάρχει ένα κρούσμα που εντοπί-
στηκε στην Πέλλα και άλλα δύο που 
εντοπίστηκαν στη Ρόδο.
Κάθε άλλο παρά ευχάριστος είναι 
ο απολογισμός ενός άλλου γάμου 
που έγινε στον Αμπελώνα Λάρισας, 
στη διάρκεια του οποίου ο κορω-
νοϊός «κυριάρχησε» και το αποτέ-
λεσμα φάνηκε λίγες ημέρες αργό-
τερα, και μάλιστα με τον πιο θλιβερό 
τρόπο. Πέντε άνθρωποι διασωληνώ-
θηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Λάρισας, στον απόηχο αυτού του 
γάμου.

Εστίες υπερμετάδοσης γάμοι, 
βαφτίσια, οίκοι ευγηρίας και οι νέοι 
που γυρίζουν από τα νησιά 

Επίθεση με βιτριόλι: 
Οι πρώτες ώρες της 
Ιωάννας στο σπίτι της 

Επέστρεψε στο σπίτι και την οικογένειά της 
η Ιωάννα μετά από τρεις μήνες νοσηλείας 
- «Η συγκίνηση των συγγενών της δεν 
περιγράφεται» λέει  ο δικηγόρος της, Νίκος 
Αλεξανδρής

Σ
ε ένα γνώριμο για εκείνη περιβάλλον είναι ε-
δώ και λίγες ώρες η Ιωάννα, η κοπέλα που έχει 
συγκινήσει με την ιστορία της την κοινή γνώμη 
από τη στιγμή που δέχτηκε επίθεση με βιτρι-

όλι. Στο ζεστό και φιλόξενο σπίτι της στην Αθήνα θα 
ξεκινήσει πλέον μια νέα σελίδα στη ζωή της συνεχί-
ζοντας τον αγώνα της επούλωσης των τραυμάτων που 
της προκάλεσε η 35χρονη Έφη η οποία παραμένει στις 
γυναικείες φυλακές στην Αυλώνα.
Αρκετά συγκινημένη αλλά και ευδιάθετη η Ιωάννα 
αποχαιρέτησε το νοσηλευτικό προσωπικό στο Θριά-
σιο νοσοκομείο, εκεί που για τρεις μήνες έδινε μάχη 
για την αποκατάσταση της υγείας της. Ο αγώνας της 
νεαρής γυναίκας θα συνεχιστεί πλέον στο σπίτι της 
μετά από πολύ δύσκολα χειρουργεία έχοντας στο 
πλευρό της τους γονείς, τον αδερφό και τους φίλους 
της. Οι επισκέψεις στο νοσοκομείο δεν θα σταματή-
σουν αφού οι γιατροί θα παρακολουθούν την υγεία 
της ενώ στο πρόγραμμα για την αποκατάσταση του 
προσώπου της θα υπάρχουν και άλλα μικρότερα χει-
ρουργεία.
Κατά την έξοδο από το νοσοκομείο εκτός από τους 
δικούς της ανθρώπους στο πλευρό της είχε και το 
δικηγόρο της κ. Νίκο Αλεξανδρή ο οποίος είπε: «Η 
Ιωάννα είναι ευδιάθετη, διότι βγήκε από το νοσοκο-
μείο μετά από τρεις μήνες. Προφανώς είναι χαρού-
μενη και πως να μην είναι άλλωστε από τη στιγμή που 
γυρίζει σε ένα οικείο περιβάλλον, το σπίτι της. Ο αγώ-
νας της, βέβαια δεν τελειώνει εδώ, θα συνεχίσει να 
μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο. Η οικογένειά της από 
την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό και η συγκίνησή 
τους, πρώτη μέρα στο σπίτι δεν περιγράφεται».

Η 35χρονη αρνείται πεισματικά να μιλήσει
Βυθισμένη στη σιωπή και την απόλυτή άρνηση να 
δώσει τη δική της εκδοχή των πραγμάτων για τα όσα 
φρικτά διέπραξε σε βάρος της 34χρονης Ιωάννας, 
είναι η βιτριολίστρια της Αγίας Ελεούσας.
Η Έφη Κ., μέσα από το κελί των φυλακών επιμένει να 
κρατά το στόμα της ερμητικά κλειστό και να περνάει 
μια ήρεμη καθημερινότητα πίσω από τα κάγκελα. Οι 
επαφές με τις συγκρατούμενες είναι τυπικές έως ανύ-
παρκτες ενώ με τα μοναδικά πρόσωπα που έχει επαφή 
είναι η οικογένεια της και ο δικηγόρος της κ. Σάκης 
Κεχαγιόγλου ο οποίος με δήλωση του επισημαίνει 
πως η εντολέας του θα αποφασίσει πότε θα απολογη-
θεί στον ανακριτή.

επικαιρότητα



8 14 Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Παράλληλα όμως σημείωσε ότι 
η Τουρκία θα υπερασπιστεί «τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντά 
της» στην ανατολική Μεσόγειο 
- Η δήλωση Ακάρ έγινε μετά την 
διπλωματική αντεπίθεση της Ελλάδας 
και τις ανακοινώσεις για συνάντηση 
Δένδια-Πομπέο και συνεδρίαση των 
υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ την 
Παρασκευή

Η 
Τουρκία θέλει να επιλύσει μέσω 
του διαλόγου τη διένεξη με την Ελ-
λάδα σχετικά με τις έρευνες για ε-
νεργειακούς πόρους στην ανατο-

λική Μεσόγειο, υποστήριξε την Τετάρτη ο 
Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, 
όμως πρόσθεσε πως η Άγκυρα θα υπερα-
σπισθεί «τα δικαιώματα και 
τα συμφέροντά της» στην πε-
ριοχή.
«Παρά ταύτα, θέλουμε να 
πιστεύουμε πως η κοινή 
λογική θα επικρατήσει. Τόσο 
στο πεδίο όσο και στο τρα-
πέζι, είμαστε με την πλευρά 
του διεθνούς δικαίου, της 
καλής γειτονίας και του δια-
λόγου», δήλωσε ο Ακάρ μιλώντας στο πρα-
κτορείο Reuters. «Θέλουμε να καταλήξουμε 
σε πολιτικές λύσεις με ειρηνικά μέσα ευθυ-
γραμμιζόμενοι με τους διεθνείς νόμους».
Ο Ακάρ δήλωσε πως η Τουρκία θα συνε-
χίσει να υπερασπίζεται «τα συμφέροντα, 
τους δεσμούς και τα συμφέροντά της» στα 
παράκτια ύδατα. «Θα πρέπει να είναι γνω-
στό πως οι θάλασσές μας είναι η γαλάζια 
πατρίδα μας. Κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη», 
δήλωσε.
Οι δηλώσεις του τούρκου υπουργού Άμυ-
νας έγιναν λίγες ώρες μετά την διπλωματική 
αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα που συνεχί-
ζει η Ελλάδα μετά την εντεινόμενη τουρκική 
προκλητικότητα. 
Την Παρασκευή ο Ελληνας υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας και ο Αμερικανός 
ομόλογός του Μάικ Πομπέο θα έχουν συνά-
ντηση στη Βιέννη ενώ ο Έλληνας υπουργός 
Εξωτερικών σήμερα, Τετάρτη, συναντήθηκε 
με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα 
Γιόσι Αμράνι (Yossi Amrani).

Στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγ-
ματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, 
βρέθηκαν διμερή θέματα και η τουρκική 
παραβατικότητα, όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ 
σε ανάρτησή του στο Twitter.
Το μεσημέρι της Τετάρτης, δε, το υπουργείο 
Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Δέν-
διας είχε τηλεφωνική επικοινωνία τηλεφω-
νική επικοινωνία και με τον υπουργό Εξω-
τερικών του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι με τον 
οποίο συζήτησαν τα θέματα της τουρκικής 
παραβατικότητας αλλά και θέματα της στε-
νής διμερούς συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ.

Παρέμβαση Ισραήλ για το Oruc 
Reis
«Το Ισραήλ παρακολουθεί προσεκτικά την 
αύξηση της έντασης στην Ανατολική Μεσό-
γειο», σημειώνει η ισραηλινή κυβέρνηση, 

σε ανακοίνωσή της, 
που δημοσιεύει η ισρα-
ηλινή πρεσβεία στην 
Ελλάδα.
Περαιτέρω, η ισραη-
λινή κυβέρνηση δια-
μηνύει ότι «το Ισραήλ 
εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξη και αλλη-
λ ε γ γύη του  σ τ ην 

Ελλάδα, στις θαλάσσιες ζώνες της και στο 
δικαίωμα καθορισμού της ΑΟΖ της».

Σύγκληση του συμβουλίου των υ-
πουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. την 
Παρασκευή
Εκτάκτως συγκαλείται την Παρασκευή το 
συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τη είδηση έκανε αρχικά γνωστή ο υπουργός 
Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδου-
λίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η συνεδρίαση θα 
γίνει, όπως είπε, την Παρασκευή στις 15:00 
μέσω τηλεδιάσκεψης.
Όπως αναφέρει στo twitter o  υπατος 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτι-
κής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, «θα συζη-
τήσουμε επείγοντα ζητήματα και θα εξε-
τάσουμε την κατάσταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο, τις προεδρικές εκλογές της Λευ-
κορωσίας, καθώς και τις εξελίξεις στον 
Λίβανο».

O Ακάρ επαναφέρει την πρόταση 
της Τουρκίας για διάλογο με την 
Ελλάδα 

Επιστημονική μελέτη: 2.300 φήμες 
και θεωρίες συνωμοσίας για τον 
κορωνοϊό

Π
ερισσότερες από 2.300 διαφο-
ρετικές ανυπόστατες φήμες και 
θεωρίες συνωμοσίας ανά τον κό-
σμο σχετικά με τον νέο κορωνο-

ϊό και τη νόσο Covid-19, που αυτός προκα-
λεί, εντόπισε μία νέα διεθνής επιστημονική 
μελέτη.
Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς αυτή 
η κατάσταση έχει δυνητικά σοβαρές συνέ-
πειες για μεμονωμένους ανθρώπους και 
ολόκληρες χώρες, οδηγώντας ήδη σε αρκε-
τές χιλιάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία και 
θανάτους, που πιθανώς θα μπορούσαν να 
είχαν αποφευχθεί. Η ανεύθυνη σπερμο-
λογία υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στις συστάσεις των υγειονομι-
κών Αρχών και υποκινεί σε εκτός τόπου 
και χρόνου αδιαφορία ή και «αντίσταση».
 Γι’ αυτό, όπως τονίζουν οι ερευνητές, οι 
αρμόδιες Αρχές πρέπει να φροντίζουν 
ενεργά να διαψεύδουν, όσο μπορούν, 
τέτοιες δυνητικά επικίνδυνες πληροφο-
ρίες, οι οποίες έχουν βρει πρόσφορο έδα-
φος ιδίως στα social media. Ανάμεσα στα 
άλλα, έχει υποστηριχθεί ότι ο κορωνο-
ϊός έχει δημιουργηθεί στο εργαστήριο ως 
βιολογικό όπλο, ότι είναι πιο αθώος από 
την εποχική γρίπη και ότι σκοτώνει λιγότε-
ρους ανθρώπους, ότι χρησιμοποιείται από 
κάποιες κακόβουλες ελίτ για να «μαντρώ-
σουν» την ανθρωπότητα και να την κρα-
τούν δέσμια του φόβου, ότι η κατανάλωση 
χλωρίνης, αλκοόλ, σκόρδου, βιταμίνης C 
ή ούρων αγελάδας (!) μπορεί να σκοτώσει 

τον ιό ή να προφυλάξει από τη λοίμωξη, 
κ.ά.
Οι ερευνητές (επιδημιολόγοι, άλλοι γιατροί 
και κοινωνικοί επιστήμονες), οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικα-
νικό ιατρικό περιοδικό «American Journal 
of Tropical Medicine and Hygiene», ανέλυ-
σαν το περιεχόμενο που κυκλοφορεί στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Twitter κ.ά.), καθώς επίσης δημοσιεύσεις 
στις εφημερίδες και αναφορές στην τηλε-
όραση. Βρήκαν έτσι 2.311 φήμες (89%), 
συνωμοσιολογικές θεωρίες (8%) και ανα-
φορές για διακρίσεις, στιγματισμό και 
βίαιη συμπεριφορά (3%) σχετικά με τον 
κορονοϊό και την Covid-19 σε 25 γλώσσες 
σε 87 χώρες.
 Αυτό το ανυπόστατο ή παραπλανητικό 
περιεχόμενο αφορούσε την ίδια τη νόσο, 
τη μεταδοτικότητα και τη θνησιμότητά 
της (24%), τα περιοριστικά μέτρα για τον 
έλεγχο της πανδημίας (21%), τα εμβόλια και 
τις άλλες θεραπείες της (19%), την αιτία και 
προέλευση της νόσου (15%) και άλλα πράγ-
ματα (21%). Περισσότερες από οκτώ στις 
δέκα (82%) από αυτές τις φήμες και θεω-
ρίες ήσαν τελείως ψευδείς.
 Όπως η εξάπλωση της νόσου γίνεται σε 
κύματα, η μελέτη διέκρινε ανάλογα κύματα 
παραπληροφόρησης, με το πρώτο μεταξύ 
13 και 21 Φεβρουαρίου, το δεύτερο 
μεταξύ 14 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου, 
ενώ το τρίτο -και μεγαλύτερο- μετά τις 8 
Μαρτίου.
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Την εξαίρεση των ελληνικών τυριών 
από τους δασμούς που έχουν επιβληθεί 
σε γεωργικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποφάσισαν οι ΗΠΑ, όπως 
ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τ
ην ικανοποίησή του για την απόφαση 
εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης 
στον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, 

Τζέφρι Πάιατ, σε μεταξύ τους τηλεφωνική ε-
πικοινωνία, σύμφωνα επίσης με ανακοίνωση 
του υπουργείου.
Σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός σημεί-
ωσε πως η κυβέρνηση και το υπουργείο θα 
συνεχίσουν με αμείωτη ένταση την προσπά-
θεια να εξαιρεθούν όλα τα ελληνικά προϊό-
ντα από δασμούς, με στόχο να διασφαλιστούν 
τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών και 
των ελληνικών εταιρειών και να αναδειχθούν 
διεθνώς τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά 
προϊόντα.
Από τη πλευρά του ο Αμε-
ρικανός πρέσβης χαιρέτισε 
την εξαίρεση των ελληνικών 
προϊόντων από τη λίστα των 
δασμών και χαρακτήρισε την 
απόφαση μια ακόμη από-
δειξη της δέσμευσης των ΗΠΑ 
στις στρατηγικές σχέσεις της 
με την Ελλάδα και τους εμπο-
ρικούς και επενδυτικούς δεσμούς που διατη-
ρούν οι δύο χώρες.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«της σημερινής εξέλιξης έχει προηγηθεί η 
εξαίρεση του ελαιολάδου και της βρώσιμης 
ελιάς, καθώς και του ελληνικού κρασιού από 
τους αμερικανικούς δασμούς, γεγονός που 
δημιουργεί ένα εξαιρετικό συγκριτικό πλε-
ονέκτημα υπέρ των εξαγόμενων ελληνικών 
προϊόντων στην ιδιαιτέρως σημαντική αμερι-
κανική αγορά».

Ρεκόρ όλων των εποχών με αύξη-
ση 47% στις εξαγωγές ελληνικών 
κερασιών
Νέο ρεκόρ όλων των εποχών κατέγραψαν οι 
εξαγωγές ελληνικών κερασιών καθώς αυξή-
θηκαν κατά 47% σε σχέση με πέρσι.
Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελλη-

νικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης 
Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-
HELLAS, για την εβδομάδα που τελείωσε 
στις 7 Αυγούστου, οι εξαγωγές κερασιών οι 
οποίες έχουν ουσιαστικά τελειώσει, ανήλθαν 
σε 38.892 τόνους έναντι 26.463  τόνων πέρσι, 
με τις τιμές αυξημένες.
Ο κλάδος άλλωστε καταγράφει το 2020 γενι-
κότερη άνοδο όσον αφορά στην εξαγωγική 
δραστηριότητα, καθώς όπως είχε επισημάνει 
στο insider.gr o ειδικός σύμβουλος του Συνδέ-
σμου Γιώργος Πολυχρονάκης λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού οι καταναλωτές σε ολό-
κληρο τον κόσμο στην αναζητούσαν τροφές, 
πλούσιες σε με βιταμίνη C προκειμένου να 
ενισχύσουν το ανοσοποιητικό τους. Το γεγο-
νός αυτό σε συνδυασμό με την ποιότητα των 
ελληνικών φρούτων έφερε την αύξηση στη 
ζήτηση και την εκτόξευση των εξαγωγών.
Αξίζει να επισημανθεί, η μεγάλη αύξηση στις 
εξαγωγές σε ακτινίδια που καταγράφηκε το 
2020, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον 
ανάμεσα στις 5 κορυφαίες χώρες όσον αφορά 

στην παραγωγή και να κατα-
τάσσεται στην 3η θέση παγκο-
σμίως μετά την Ιταλία και τη 
Νέα Ζηλανδία, στις εξαγωγές 
ακτινιδίων.
Αναλυτικά στα υπόλοιπα 
φρούτα και λαχανικά, σύμ-
φωνα με τα ίδια στοιχεία, οι 
εξαγωγές σε ροδάκινα γύρι-
σαν σε θετικό πρόσημο κατά 

1,5%  σε σχέση με πέρσι, ενώ ζήτηση παρου-
σιάζουν και τα νεκταρίνια.
Ρεκόρ κατέγραψαν και οι εξαγωγές των καρ-
πουζιών οι οποίες συνεχίζονται με θετικούς 
ρυθμούς ,αυξημένες κατά 14,2% σε 193.901 
τόνους, έναντι 169.743 τόνων της αντίστοιχης 
περιόδου πέρσι. Οι τιμές στον παραγωγό βρί-
σκονται σε χαμηλά επίπεδα λόγω και της μεί-
ωσης της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά, 
όπως επισημαίνεται. 
Οι εξαγωγές σταφυλιών παράλληλα συνεχί-
ζουν με την ζήτηση να εμφανίζεται βελτιω-
μένη της αντίστοιχης του 2019 και με τις τιμές 
να διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα. Οι 
εξαγωγές σε βερίκοκα, οι οποίες ουσιαστικά 
ολοκληρώθηκαν, κατέγραψαν μείωση 7,1% 
σε 20.387.έναντι 21.935 τόνων , λόγω μειω-
μένης παραγωγής. Τέλος συνεχίστηκαν και οι 
εξαγωγές πορτοκαλιών,  λεμονιών που ουσι-
αστικά έχουν περαιωθεί.  

Εξαιρούνται τα ελληνικά 
τυριά από τους αμερικανικούς 
δασμούς

επικαιρότητα

Αναστασιάδης: Αν η Τουρκία 
σέβεται το Διεθνές Δίκαιο ας 
δεχθεί τη Χάγη 

Ε
άν η Τουρκία πιστεύει ότι ενεργεί 
στη βάση του διεθνούς δικαίου τότε 
γιατί δεν δέχεται τις εκκλήσεις και 
προτάσεις για προσφυγή στο Διε-

θνές Δικαστήριο της Χάγης, αλλά χρησιμο-
ποιεί βία και την υπεροπλία της, ανέφερε α-
πόψε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης. Ερωτηθείς για 
τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και 
τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνο-
νται από Κύπρο και Ελλάδα για αναχαίτιση 
τους, είπε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
η μια παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη 
του ΟΗΕ διαδέχεται την άλλη, από πλευ-
ράς Τουρκίας. Ενέργειες, οι οποίες ουδεμία 
σχέση έχουν με το διεθνές δίκαιο το οποίο 
συνεχώς επικαλείται η Τουρκία.
Καλό θα ήταν, εάν πιστεύουν ότι ενεργούν 
με βάση το διεθνές δίκαιο, να εισάκουαν 

εκκλήσεις της ΕΕ, προτάσεις δικές μας, 
αλλά και τις Ελλάδας για προσφυγή στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή σε διεθνή 
επιδιαιτησία. Τι έχουν να ανησυχήσουν, αν, 
όπως ισχυρίζονται, ενεργούν με βάση το 
διεθνές δίκαιο;
Συνεπώς, αυτό που από πλευράς της Ελλά-
δας αλλά και δικής μας (υπάρχει) είναι 
τίποτα πέραν από την προσπάθεια μέσα 
από τη διπλωματία να επιτύχουμε συμ-
μόρφωση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να 
κάνουμε με μια χώρα η οποία, επαναλαμ-
βάνω, δεν σέβεται ούτε κανόνες διεθνούς 
δικαίου ούτε και προσαρμόζεται με τη σύγ-
χρονη εποχή. Δείτε αν η οποιαδήποτε άλλη 
χώρα χρησιμοποιώντας την υπεροπλία ή 
γενικότερα τη χρήση βίας επιτυγχάνει αυτά 
που λέει ότι δικαιούται με βάση το διεθνές 
δίκαιο».

Διάταξη του νόμου Βρούτση 
που αφορά την διαδοχική 
συνταξιοδότηση δίνει τη 
δυνατότητα σε μητέρες να κάνουν 
χρήση ευνοϊκών διατάξεων

Τ
η δυνατότητα να συνταξιοδοτη-
θούν με 18,4 χρόνια ασφάλισης 
έχουν περίπου 15.000 μητέρες, 
σύμφωνα με προϋποθέσεις.

Αυτό αφορά, κατά πληροφορίες,  τις 
«παλαιές» ασφαλισμένες στα πρώην 
ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που έχουν όμως 
ως τελευταίο φορέα ασφάλισης το πρώην 
ΙΚΑ, καθώς διάταξη του νόμου Βρούτση 
που ψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουά-
ριο δίνει την ευκαιρία για τη συνταξιοδό-
τηση νωρίτερα από τα 62 ή 67 έτη.
Η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 
πλήρη σύνταξη, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από την εφημερίδα «Καθημερινή»,  
αφορά σε γυναίκες που ασφαλίστηκαν 
για πρώτη φορά έως τις 31/12/1992 και 

μπορεί να αξιοποιηθεί από μητέρες που 
έως σήμερα έχουν περάσει το μεγαλύ-
τερο μέρος της ασφάλισης τους σε φορείς 
ελεύθερων επαγγελματιών όπως ΟΑΕ-
Ε-ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, ΟΑΕΕ-ΤΑΕ,ΕΤΑ-
Α-ΤΣΜΕΔΕ κ.α.
Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες θα πρέ-
πει υποχρεωτικά, κατά την ημερομη-
νία ενηλικίωσης του τελευταίου τέκνου 
τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά τις 
31/12/2012, να έχουν συμπληρώσει σε 
όλους τους φορείς ασφάλισης συνολικά 
5.500 ένσημα ή 18,4 έτη ασφάλισης.
Στην πράξη για να πληρούν τις προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
συνυπάρχει πριν από το 2013 η ανηλι-
κότητα του παιδιού και ο χρόνος ασφάλι-
σης των 5.500 ημερών, ανεξαρτήτως του 
Ταμείου όπου ήταν ασφαλισμένες εκείνη 
τη στιγμή. Ειδικά για τις μητέρες των 
οποίων τα παιδιά ενηλικιώθηκαν μετά 
την 1η/1/2011 υπάρχει και η δυνατότητα 
εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης.

Ποιες μητέρες έχουν «παράθυρο» 
για σύνταξη 12 χρόνια νωρίτερα 
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Η 
προειδοποίηση ισχύει για αυτούς που πρό-
σφατα ταξίδεψαν εντός κι εκτός Καναδά με 
τις παρακάτω πτήσεις, καθώς σημειώθη-
καν σε επιβάτες κρούσματα κορονοϊού και 

υπάρχει πιθανότητα οι υπόλοιποι επιβαίνοντες να έ-
χουν εκτεθεί και χρειάζεται άμεσα να κάνουν την ε-
ξέταση.
Οι πτήσεις και οι ημερομηνίες συγκεκριμένα:

Εντός
Aug. 1 Air Canada Flight 304 Vancouver to Montreal Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη 
η σειρά
July 30 WestJet Flight 186 Vancouver to Edmonton Rows 6-12
July 29 Air Canada Flight 343 Ottawa to Vancouver Rows 4, 12-17
July 29 WestJet Flight 538 Victoria to Calgary Rows 5-11
Εκτός
Aug. 1 United Airlines Flight 375 San Francisco to Vancouver Rows 25-29
July 31 Alaska Airlines Flight 2930 Seattle to Vancouver Rows 12-14
July 29 Aeromexico Flight 696 Mexico City to Vancouver Rows 19-27
July 29 Delta Flight 3898 Seattle to Vancouver Rows 10-16
July 29 KLM Flight 681 Amsterdam to Vancouver Rows 31-35
Όποιος καθόταν στις αναφερόμενες σειρές θεωρείται ότι διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να προ-
σβληθεί από τον ιό. Τα νέα έρχονται καθώς η επαρχία ανακοίνωσε 85 νέα κρούσματα COVID-19, 
όπου οι περισσότεροι ασθενείς ήταν νεότερης ηλικίας.

Προειδοποίηση από το Βανκούβερ 
για πιθανή έκθεση στο COVID-19 
σε πτήσεις εντός κι εκτός Καναδά

Νέα απειλή κατά Σαουδάραβα 
πρώην κατασκόπου ο οποίος έχει 
καταφύγει στον Καναδά

Υδρογόνο στη ναυτιλία: Εντείνονται 
οι προτάσεις

Σ
ε μελέτη για το κατά πόσο το υδρογόνο 
μπορεί να αποτελέσει το ναυτιλιακό καύ-
σιμο του μέλλοντος, θα προβεί σύμφωνα 
με όσα αναφέρει, η Nova Scotia Offshore 

Energy Research Association (OERA), ΜΚΟ με έδρα 
την επαρχία Νέα Σκωτία στον Καναδά.
Η OERA τονίζει ότι η εν λόγω μελέτη, θα χρημα-
τοδοτηθεί από τις Heritage Gas Limited, Liberty 
Utilities, το τοπικό Υπουργείο Ενέργειας και Εξο-

ρύξεων της Νέας Σκωτίας , καθώς και την Atlantic Canada Opportunities Agency. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής της OERA, Alisdair McLean, δήλωσε ότι «αυτή η μελέτη απο-
τελεί ένα τρόπο για να εξετάσουμε τις επιλογές για την επίτευξη του στόχου μηδενικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον κλάδο της ναυτιλίας μέχρι το 2050».Ο κ. 
Mclean πρόσθεσε ότι η εν λόγω μελέτη θα εξετάσει την πιθανή συνεισφορά του υδρο-
γόνου στην εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας της Νέας Σκωτίας, συμπεριλαμβανο-
μένων και των διαδικασιών παραγωγής υδρογόνου από πρώτες ύλες, μεταφοράς, απο-
θήκευσης και εν τέλει διανομής του τόσο εγχώρια, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, 
η Zen Clean Energy Solutions, η οποία θα συμμετάσχει ενεργά στη μελέτη, θα εξετάσει 
τις προοπτικές του υδρογόνου στο ενεργειακό μείγμα, από τη διαδικασία παραγωγής, 
έως και την τελική του χρήση, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν οικονομικούς-τεχνικούς 
περιορισμούς ή/και ευκαιρίες, καθώς η χρήση του υδρογόνου θα αυξάνεται στον ναυ-
τιλιακό κλάδο.

Η 
καναδική εφημερίδα «The Globe 
and Mail», υποστηρίζει ότι οι υπη-
ρεσίες της χώρας πληροφορήθη-
καν ότι πραγματοποιήθηκε μία νέα 

απόπειρα επίθεσης κατά του Σαάντ αλ Τζά-
μπρι, ο οποίος ζει σε μυστική τοποθεσία στην 
ευρύτερη περιοχή του Τορόντο.    Ο Σαάντ αλ 
Τζάμπρι υπηρετούσε ως επικεφαλής αντι-
κατασκοπείας για έναν άλλον πρίγκιπα, τον 
Μοχάμεντ μπιν Ναγιέφ, ο οποίος όπως εκδι-
ώχθηκε το 2017 από τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Η εφημερίδα υποστήριξε ότι 
η πηγή της, κάποιος «με γνώση της κατάστασης», δεν μπορεί να δώσει περαι-
τέρω λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσφατη απειλή από Σαουδάραβες πρά-
κτορες. Το Σαάντ αλ Τζάμπρι προστατεύεται πλέον από «βαριά οπλισμένους» 
αξιωματικούς της Βασιλικής Καναδικής Αστυνομίας, καθώς και από ιδιωτικούς 
φρουρούς, ανέφερε η εφημερίδα.     Στη μήνυση που κατατέθηκε την Πέμπτη 
σε δικαστήριο της Ουάσινγκτον, ο Σαάντ αλ Τζάμπρι, κατηγορεί τον Μοχάμεντ 
Μπιν Σαλμάν ότι είχε προσπαθήσει να τον δολοφονήσει το 2018, όπως και τον 
Τζαμάλ Κασόγκι. Συγκεκριμένα, στη μήνυση αναφέρεται ότι μέλη της «Μονά-
δας Τίγρη»,  της «προσωπικής ομάδας μισθοφόρων του πρίγκιπα» έφθα-
σαν στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο με τουριστική βίζα στα μέσα Οκτω-
βρίου 2018 «σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι 
στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη».    «Μετέ-
φεραν στις αποσκευές τους δύο βαλίτσες με εργαλεία παθολογοανατομίας, 
ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν εκπαιδευμένοι στην αποστείρωση τόπων, όπου 
είχαν διαπραχθεί εγκλήματα. Στην ομάδα βρισκόταν και ο ιατροδικαστής, 
ο οποίος διαμέλισε τον Κασόγκι με πριόνι. Οι κατηγορούμενοι – μέλη της 
«Μονάδας Τίγρη» – εισήλθαν παράνομα στον Καναδά, ταξιδεύοντας με τουρι-
στική βίζα και προσπαθώντας να παραπλανήσουν τις καναδικές αρχές, επιλέ-
γοντας διαφορετικά γκισέ στο αεροδρόμιο για να θεωρήσουν τα διαβατήριά 
τους», αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά.   «Είναι πλήρως απαράδεκτο και 
δεν θα ανεχτούμε ποτέ ξένους παράγοντες να απειλούν την εθνική ασφάλεια 
του Καναδά ή την ασφάλεια των πολιτών μας και των κατοίκων μας», σχολίασε 
η Μέρι Λιζ Πάουερ, εκπρόσωπος του υπουργού Δημόσιας Τάξης της χώρας 
Μπιλ Μπλερ, παραπέμποντας σε παλαιότερες δηλώσεις του προϊσταμένου 
της.    Ο Σαάντ αλ Τζάμπρι βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό τον Ιούνιο του 2017 
όταν ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν κατέλαβε την εξουσία, θέτοντας σε κατ’ οίκον 
περιορισμό τον Μοχάμεντ μπιν Ναγιέφ. Ο Σαάντ αλ Τζάμπρι αρνήθηκε να επι-
στρέψει και κατέφυγε στον Καναδά όπου ζει ένας γιος του. Τον Μάρτιο τα παι-
διά του στη Σαουδική Αραβία απήχθησαν και έκτοτε δεν έχει ακούσει γι αυτά. 

`Ο Καναδάς αυξάνει σε 30 εκατ. 
δολάρια τη βοήθειά στο Λίβανο

Τ
ο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ θα αποστείλει 50.000 τόνους σι-
τάλευρου στη Βηρυτό ώστε να σταθεροποιηθεί ο εφοδιασμός του Λιβάνου σε σι-
τάρι, αναφέρεται σε έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Γραφείο 
του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Δημοσίευμα του Reuters αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση του Λιβά-
νου δεν διέθετε στρατηγικό απόθεμα σιτηρών πριν από την έκρηξη στο λιμάνι της 
Βηρυτού την περασμένη εβδομάδα και όλα τα αποθέματα που κατείχαν ιδιώτες στην 
μοναδική σιταποθήκη της χώρας καταστράφηκαν από την έκρηξη.
Το αλεύρι θα σταλεί «για να σταθεροποιηθεί ο εθνικός εφοδιασμός και να διασφα-
λιστεί ότι δεν θα υπάρξει έλλειψη τροφίμων στη χώρα», επισημαίνεται στην έκθεση 
του OCHA.
Τα σημερινά αποθέματα σε αλεύρι του Λιβάνου υπολογίζεται ότι καλύπτουν τις ανά-
γκες της αγοράς για έξι εβδομάδες.
«Ένα πρώτο φορτίο 17.500 τόνων αναμένεται να φτάσει στη Βηρυτό εντός των επό-
μενων 10 ημερών για τον εφοδιασμό των αρτοποιείων για έναν μήνα», σύμφωνα με 
την έκθεση αυτή.
Παράλληλα ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε χθες, Δευ-
τέρα, το βράδυ ότι η βοήθεια της χώρας του προς τον πληθυσμό του Λιβάνου θα 
αυξηθεί από 5 σε 30 εκατομμύρια δολάρια Καναδά (περίπου 19 εκατομμύρια 
ευρώ).
Τα χρήματα αυτά θα καταβληθούν σε «έμπιστους εταίρους» και θα έχουν στόχο «να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες του πληθυσμού», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή 
του.
«Οι δωρεές μας θα στηρίξουν τις ιατρικές υπηρεσίες επειγόντων και θα επιτρέψουν 
να δοθούν στέγη, τροφή και άλλα βασικά αγαθά στον πληθυσμό που επλήγη από 
την έκρηξη», διευκρινίζει ο πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δεχθεί επικρίσεις στον 
Καναδά για το αρχικό ποσό που δεσμεύτηκε να χορηγηθεί στον Λίβανο.
Την περασμένη Τετάρτη η Καναδή υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης Καρίνα Γκουλντ 
είχε ανακοινώσει ότι η Οτάβα θα προσφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπι-
στική βοήθεια στον Λίβανο.
«Εκατοντάδες χιλιάδες Καναδοί λιβανικής καταγωγής κατοικούν στον Καναδά και 
συνεισφέρουν καθημερινά στις κοινότητές μας παντού στη χώρα», υπενθυμίζεται 
στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το βράδυ.
Η γιγάντια έκρηξη που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο λιμάνι της Βηρυτού προ-
κάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων 
από 6.000.
Η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε σε τηλεδιάσκεψη που είχε διοργανωθεί την 
Κυριακή από τη Γαλλία και τον ΟΗΕ για βοήθεια 250 εκατομμυρίων ευρώ.
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Η Δρ Vera Etches, ιατρικός σύμβουλος 
της Οττάβας, αλλά και άλλοι ειδικοί 
έδωσαν μερικές συμβουλές για την 
τελική σας απόφαση  κατά τη διάρκεια 
μιας εικονικής συνέντευξης Τύπου 
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση για πολ-
λούς γονείς, δίνονται τόσες πολλές μεταβλη-
τές και το μέλλον είναι άγνωστο. Δεν υπάρχει 
ουσιαστικά σωστή απάντηση», ξεκίνησε λέγο-
ντας. Παρακάτω θα δείτε απορίες γονέων για 
τις οποίες δόθηκαν συμβουλές.

1) Ποια είναι τα ρίσκα που πρέπει να 
σκεφτώ;
Οι στενές επαφές του παιδιού σας και οι συν-
θήκες υγείας του.  Η ικανότητα της οικογένειάς 
σας για να διδαχθεί το παιδί από το σπίτι και αν 
το παιδί σας έχει αναπτυξιακές ανάγκες που 
απαιτούν μάθηση στην τάξη με εκπαιδευμένο 
επαγγελματία.

2) Τι θεωρούν οι ειδικοί ότι θα παίξει 
σημαντικό ρόλο στην απόφαση μου;
Πολλοί ειδικοί συμφωνούν 
ότι το χαμηλό ποσοστό μετά-
δοσης από κοινότητα σε κοι-
νότητα θα είναι το κλειδί. 
Δηλαδή, αν σε κάποια περι-
οχή τα κρούσματα του κορω-
νοϊού είναι αρκετά, οι περισ-
σότεροι ίσως προτιμήσουν 
να μην στείλουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο.

3) Τι μπορούμε να μάθουμε από τις 
άλλες χώρες;
Στην Δανία και στην Φιλανδία τα παιδιά επέ-
στρεψαν στο σχολείο την άνοιξη με μειω-
μένο αριθμό μαθητών στην τάξη και τα προ-
γράμματα εναλλάσσονταν. Εκείνη την εποχή, 
η Δανία είχε παρόμοιο ποσοστό κοινοτικής 
μετάδοσης με το τρέχον ποσοστό της Οτάβα. 
Έκτοτε, τόσο η Δανία όσο και η Φινλανδία μπό-
ρεσαν να διατηρήσουν τη χαμηλή μετάδοση 
της κοινότητας και τώρα κατευθύνονται προς 
το κανονικό ωράριο για την επιστροφή των 
παιδιών στο σχολείο. Υπάρχει όμως και η αντί-
θετη πλευρά στο Ισραήλ, όπου τα παιδιά πήγαν 
στο σχολείο χωρίς μάσκες και η κατάσταση των 
κρουσμάτων ξέφυγε του ελέγχου.

4) Θα υπάρξουν περισσότερα θετικά 
κρούσματα μετά την επιστροφή των 
παιδιών στα σχολεία;

Το πιθανότερο είναι πως ναι. Η Δρ. Etches δεν 
θέλησε να προβλέψει κάποιον αριθμό, αλλά 
είπε πως το πιθανότερο είναι τα παιδιά να κολ-
λήσουν εκτός παρά εντός του σχολείου.

5) Θα πρέπει να ελέγξω το παιδί μου 
για συμπτώματα;
Ναι, καθημερινά. Και θα πρέπει να είστε προ-
σεκτικοί όταν αποφασίζετε εάν θα κρατήσετε 
τα παιδιά σας στο σπίτι. Η Δρ Etches δήλωσε ότι 
σύντομα θα δοθούν λεπτομερείς συστάσεις για 
έλεγχο στο σπίτι στους γονείς. Οι νοσηλευτές 
δημόσιας υγείας θα τοποθετηθούν επίσης σε 
σχολεία, όπου θα κάνουν «αυστηρό έλεγχο». 
Είπε επίσης ότι οι γονείς που κρατούν τα παιδιά 
τους στο σπίτι λόγω πιθανών συμπτωμάτων θα 
δεχθούν τηλεφώνημα από τη δημόσια υγεία 
της επαρχίας(OPH).

6) Τι γίνεται με αυτά τα «δωμάτια απο-
μόνωσης»;
Οι ειδικοί σκέφτονται εναλλακτικά πλάνα για 
περιπτώσεις όπου το παιδί εμφανίσει συμπτώ-
ματα ή αρρωστήσει στο σχολείο. Ακόμη δεν 
έχει υπάρξει κάτι συγκεκριμένο.

7) Η επιστροφή στο σχο-
λείο είναι καλύτερη για την 
ψυχική υγεία του παιδιού 
μου;
Αρκετοί από τους ειδικούς θεω-
ρούν πως τα παιδιά που υπο-
φέρουν από άγχος, κατάθλιψη 
ή μαθησιακά προβλήματα θα 
δυσκολευτούν να επιστρέψουν 

στο σχολείο όσο περισσότερο μένουν στο 
σπίτι. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα παιδιά θα 
επωφεληθούν από την επιστροφή καθώς θα 
συναντήσουν φίλους και γνωστούς επιστρέφο-
ντας σε μια ρουτίνα.

8) Η διαδικτυακή μάθηση θα είναι 
καλύτερη από ότι ήταν την άνοιξη;
Το OCDSB είπε ότι θα δοθούν σαφείς χρονοδι-
αγράμματα και σαφείς προσδοκίες στην ηλε-
κτρονική μάθηση με την επιστροφή των μαθη-
τών στα θρανία.

9) Μπορούν τα παιδιά μου να δουν 
ακόμα τους παππούδες τους αν τα 
στείλω πίσω στο σχολείο;
Αυτό θα εξαρτηθεί απόλυτα από εσάς, αλλά θα 
ήταν καλό να σκεφτείτε όλες τις παραμέτρους. 
Παραδείγματος χάρη, εάν το παιδί έχει εκτεθεί 
καλό θα ήταν να μην επισκεφθεί συγγενής και 
φίλους ως ότου είναι ασφαλές για να το πράξει.

Δεν μπορείτε να αποφασίσετε εάν 
θα στείλετε τα παιδιά σας πίσω στο 
σχολείο; Ορίστε τι λένε οι ειδικοί

O Καναδάς απειλεί με αντίποινα τις 
ΗΠΑ για τους δασμούς στο αλουμίνιo

H Concord Pacific αγόρασε για 
$1δις κεντρικό νοσοκομείο στο 
Βανκούβερ

Η 
Providence Health Care, ο ιδιω-
τικός μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός ο οποίος είχε στην κατοχή 
του το Νοσοκομείο St. Paul’s του 

Βανκούβερ, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με 
την Concord Pacific ολοκληρώθηκε και το 
Νοσοκομείο πωλήθηκε για σχεδόν 1 δισε-
κατομμύριο δολάρια.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι 
όλα τα έσοδα από την πώληση προορίζο-
ν ται γ ια υγειονομική περίθαλψη και ένα 
νέο νοσοκομείο σ το Ιατρικό Κέντρο Jim 
Pattison κοντά στο Trillium Park που θα 
αντικαταστήσει αυτό στο κέντρο της πόλης.

«Αυτή η επένδυση αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη μη κυβερνητική συνεισφορά 
σε ένα έργο υγειονομικής περίθαλψης στη Βρετανική Κολομβία και πιθανότατα 
στον Καναδά», αναφέρει η Providence Health Care στη ανακοίνωση της.
H Concord Pacific είναι μία κατασκευαστική εταιρεία που έχει τα κεντρικά της 
γραφεία στο Βανκούβερ. 
«Η τρέχουσα τοποθεσία του Νοσοκομείου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και θα 
είναι το πιο συναρπαστικό έργο στην ιστορία του Βανκούβερ στο κέντρο της 
πόλης», δήλωσε ο Peter Webb, ανώτερος αντιπρόεδρος της Concord Pacific.
Ο Υπουργός Υγείας της επαρχίας, Adrian Dix, δήλωσε την Τετάρτη πως ελπίζει ότι 
το συγκεκριμένο έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2026. 
Το Νοσοκομείο θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κέντρο της πόλης για τα επόμενα 
χρόνια, έως ότου η νέα τοποθεσία στο 1002 Station St. ολοκληρωθεί.

Η 
κυβέρνηση του Καναδά χαρακτή-
ρισε “απαράδεκτη” την απόφαση 
του Ρεπουμπλικάνου προέδρου 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επι-

βάλλει εκ νέου δασμούς 10% στο καναδικό 
αλουμίνιο και ξεκαθάρισε ότι έχει πρόθεση 
να επιβάλλει με τη σειρά της “αντίμετρα” ί-
σης αξίας.
“Η ανακοίνωση που έγινε από τις ΗΠΑ την 
6η Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία 

πρόκειται να επιβάλλουν τελωνειακούς 
δασμούς σε ορισμένα καναδικά προϊό-
ντα αλουμινίου για λόγους εθνικής ασφα-
λείας, είναι αδικαιολόγητη και απαράδε-
κτη”, τόνισε η αντιπρόεδρος της καναδικής 
κυβέρνησης Κρίστια Φρίλαντ, σύμφωνα με 
δελτίο Τύπου. “Σε αντίδραση στους αμερι-
κανικούς τελωνειακούς δασμούς, ο Κανα-
δάς έχει την πρόθεση να επιβάλλει γρήγορα 
αντίμετρα ίσης αξίας”, πρόσθεσε η ίδια.

Η Uber απαιτεί από τους οδηγούς της 
να ολοκληρώσουν νέο πρόγραμμα 
κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης

Μ
ετά από εκτεταμένες καταγγελίες γιαβιασμούς και παρενοχλήσεις από οδη-
γούς της, η Uber σκοπεύει να απαιτήσει από όλους τους οδηγούς της στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και τον Καναδά να ολοκληρώσουν μια εκπαίδευση κατά των 
σεξουαλικών επιθέσεων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Οι οδηγοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν έξι διαδικτυακά βίντεο σχετικά με την ασφάλεια, 
που στόχο έχουν να μειώσουν τις επιθέσεις και την ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον επι-
βατών και οδηγών. Το νέο πρόγραμμα έρχεται οκτώ μήνες μετά τη δημοσίευση της πρώτης 
έκθεσης της Uber, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς ο αριθμός δολοφονιών και σεξου-
αλικών επιθέσεων εναντίον οδηγών και επιβατών. Μεταξύ 2017 και 2018, 19 άτομα που χρη-
σιμοποίησαν την υπηρεσία δολοφονήθηκαν και σχεδόν 6.000 δήλωσαν ότι δέχτηκαν σεξου-
αλική επίθεση. Οι οδηγοί θα έχουν έξι μήνες μετά την επανενεργοποίηση των λογαριασμών 
τους – πολλοί οδηγοί επί του παρόντος δεν εργάζονται λόγω του κορωνοϊού – για να ολοκλη-
ρώσουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Οι νέοι οδηγοί δεν θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν το 
πρόγραμμα μέχρι να συμπληρώσουν έναν ελάχιστο αριθμό διαδρομών.
Τα νέα εκπαιδευτικά βίντεο παρουσιάζουν οδηγούς της Uber και καλύπτουν θέματα όπως το 
σεβασμό του απορρήτου των άλλων, τα όρια της συνομιλίας, τον σεβασμό του προσωπικού 
χώρου των άλλων, τη συνειδητοποίηση της σεξουαλικής βίας και την παρέμβαση των παρευ-
ρισκομένων.



16 14 Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Π
ολίτες που αφικνούνται από χώρες που εμπί-
πτουν στην Κατηγορία Γ θα πρέπει υποχρε-
ωτικά να υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση 
για τη νόσο COVID-19, 48 ώρες πριν τη λήξη 

του αυτοπεριορισμού τους, με ιδία έξοδα, ανακοίνωσε 
σήμερα το Υπουργείο Υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση για την αντι-
μετώπιση και τη διαχείριση της πανδημίας του κορω-
νοϊού για τον περιορισμό της εισαγωγής περιστατικών 
COVID-19 από τις πύλες εισόδου και με βάση την επι-
δημιολογική εικόνα των διαφόρων χωρών, η οποία 
επαναξιολογήθηκε από τη Μονάδα Επιδημιολογικής 
Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων ως 
προς τη νόσο COVID-19, και σύμφωνα με το Διάταγμα 
του Υπουργού Υγείας, Αρ. 37, ημερομηνίας 12 Αυγού-
στου 2020, καθορίζονται τα ακόλουθα:
Οι πολίτες που αφικνούνται από χώρες που εμπίπτουν 
στην Κατηγορία Γ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλ-
λονται σε μοριακή εξέταση για τη νόσο COVID-19, 48 
ώρες πριν τη λήξη του αυτοπεριορισμού τους, με ιδία 
έξοδα.
Σημειώνει ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέ-
τασης πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση monada@mphs.moh.gov.cy. Νοείται ότι ο αυτο-
περιορισμός τερματίζεται εφόσον το αποτέλεσμα της 
επαναληπτικής εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνη-
τικό.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρ-
σεως Διάταγμα (Αρ. 30, παράγραφος 2.8 (α)) του 2020, 
επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία από χώρες 
Κατηγορίας Γ μόνο καθορισμένων κατηγοριών πολι-
τώνπου μπορούν να επιλέξουν να υποβληθούν σε 
διαγνωστικό έλεγχο για την νόσο COVID-19 κατά την 
άφιξή τους στην Κύπρο ή να έχουν μαζί τους πιστο-
ποιητικό RT-PCR COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα 
το αργότερο 72 ώρες προ της αναχώρησης. Αν η περί-
οδος διαμονής τους στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 
μέρες, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να παραμένουν σε 
καθεστώς περιορισμού για 14 μέρες.
Σημειώνεται ότι η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διε-
νέργεια της εργαστηριακής εξέτασης καθορίστηκε στα 
€85. Διευκρινίζεται ότι η μόνη αποδεκτή και εγκεκρι-
μένη μέθοδος διερεύνησης της νόσου COVID-19 είναι 
η διαγνωστική μεθοδολογία που ανιχνεύει το γενετικό 
υλικό του ιού (RT-RCR), και διενεργείται σε ιδιωτικά 
Κλινικά Εργαστήρια που έχουν ολοκληρώσει τη διαδι-
κασία επαλήθευσης της μεθοδολογίας τους.

Υπ. Υγείας: Υποχρεωτική η επανάληψη 
εξέτασης COVID-19 για επιβάτες από 
χώρες Κατηγορίας Γ 

Στο Ανώτατο υπόθεση απόδοσης 
υπηκοοτήτων ΚΔ σε παιδιά μεικτών γάμων 

Τ
ην πρόθεσή τους να αποταθούν στο Ανώτατο Δι-
καστήριο της Δημοκρατίας για το θέμα της από-
δοσης της κυπριακής υπηκοότητας σε παιδιά μει-
κτών γάμων με πολίτες της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας, ανακοίνωσαν μέλη της τ/κ συνδικαλιστικής πλατ-
φόρμας που για το θέμα αυτό είχαν προσφύγει σε Επαρ-
χιακό Δικαστήριο και το αποτέλεσμα ήταν εναντίον τους.
 Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην κοινή 
δήλωση των τ/κ συντεχνιών που ανέγνωσε ο γ.γ. της 
συντεχνίας των τ/κ δασκάλων, Σενέρ Ελτζίλ, αναφέ-
ρεται ότι σε περίπτωση που και στο Ανώτατο η υπό-
θεση καταλήξει εις βάρος τους, τότε θα προσφύγουν 
στο ΕΔΑΔ. 
Ο κ. Ελτζίλ είπε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά 
κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε το Κυπριακό, 
λέγοντας πως με τις πιο καλοπροαίρετες προβλέψεις 
πρόκειται για περίπου 30.000 άτομα που δεν μπόρεσαν 
να πάρουν την υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, εκ των οποίων μέχρι τώρα για 6300 έχουν κατα-
γραφεί οι διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους δεν κατέ-
στη δυνατό να γίνουν υπήκοοι της ΚΔ.

 Μεταξύ των θυμάτων, που προκάλεσαν τα παιχνίδια 
του ιμπεριαλισμού με την πρόκληση αντιπαράθεσης 
των δύο κοινοτήτων και τον διαχωρισμό του νησιού το 
1974, είναι και α παιδιά των μεικτών γάμων, ανέφερε ο 
Σενέρ Ελτζίλ.
 Μίλησε επίσης για πολιτικές ελίτ στην ηγεσία της ε/κ 
πλευράς που χρησιμοποιούν ως πολιτικό εργαλείο το 
θέμα αλλά και ως αντικείμενο παζαρέματος, προσθέ-
τοντας ότι όπως τα κράτη δεν αποφασίζουν ποιος θα 
παντρευτεί ποιον, έτσι και δεν έχουν δικαίωμα να καθο-
ρίσουν την μητέρα και τον πατέρα κάποιου.
 Η νοοτροπία της ε/κ ελίτ δεν μπορεί να γίνει αποδε-
κτή, συνέχισε ο κ. Ελτζίλ, λέγοντας ότι η τ/κ κοινότητα με 
βάση τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου του 1960, είναι 
ένα κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας, με κατοχυρω-
μένα τα κοινοτικά τους δικαιώματα στη βάση της πολιτι-
κής ισότητας. «Πρέπει να είναι βασικό το να λύνονται τα 
προβλήματα της υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός Ε/κ – Τ/κ, στο πλαίσιο 
των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών 
συμφωνιών και της υπεροχής του δικαίου.»

Α
ν και η παρούσα κατάσταση, σε σχέση με τη διασπορά του ιού 
στην κοινότητα, δεν εμπνέει ανησυχία, εντούτοις τα δεδομένα 
των επόμενων ημερών θα μας δώσουν ακριβέστερη εικόνα 
για πιο ασφαλή συμπεράσματα, δήλωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ η 

η Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής του Παγκύπριου Ι-
ατρικού Συλλόγου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, Μαρία Κολιού, 
η οποία σημειώνει ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν με βάση την 
πορεία της κατάστασης τις επόμενες μέρες.
Η κ. Κολιού, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου 
Υγείας, θεωρεί ότι εκείνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι η στα-
θεροποίηση της καμπύλης προς τα κάτω, καλώντας τον κόσμο να συνερ-
γαστεί εκ νέου και να τηρεί τα μέτρα αυτοπροστασίας.
Ερωτηθείσα, με αφορμή τα 25 κρούσματα που καταγράφηκαν χθες και 
τον ένα θάνατο με τελική αίτια τον COVID 19, αν πρέπει να ανησυχούμε, 
η κ. Κολιού εκτιμά ότι όταν υπάρχει μια καμπύλη προς τα κάτω, υπάρ-
χουν και διακυμάνσεις, για να σημειώσει ότι η καμπύλη ενδεχομένως 
κάποια στιγμή να παρουσιάσει σκαμπανέβασμα.
«Εκείνο που έχει σημασία είναι να σταθεροποιηθεί η προς τα κάτω τάση 
μας. Δηλαδή, θα εξαρτηθεί από τις επόμενες μέρες το τελικό συμπέρα-
σμα. Αν δούμε ότι και σήμερα και στη συνέχεια έχουμε πολλά διψήφια 
κρούσματα και μάλιστα πάνω από 20, τότε είναι ανησυχητικό και πράγ-
ματι κάτι συμβαίνει. Αν όμως δούμε στη συνέχεια ότι πέσουν κάτω από 
τα 15 και συνεχίσει η πτωτική τάση σημαίνει ότι ήταν απλά μέσα στη 
φυσιολογική διακύμανση», σημειώνει η Μαρία Κολιού.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως το υψηλό νούμερο που κατα-
γράφηκε χθες δεν σημαίνει «ανεξέλεγκτη κατάσταση», αλλά τονίζει 
σημαίνει πως η κατάσταση «δεν σταθεροποιήθηκε».
Κληθείσα να αναφέρει εάν αναμένονται μηδενικά κρούσματα στη συνέ-
χεια, η κ. Κολιού είπε: «Μηδενικά δεν ξέρω αν θα δούμε, αλλά ξέρω ότι 
μπορούμε να ρίξουμε τα κρούσματα κάτω από 5. Φτάνει να το προσπα-
θήσουμε. Δεν μπορεί το Υπουργείο να βγάζει διατάγματα, αν δεν συνερ-
γαστεί ο κόσμος. Δεν είναι τρόπος επιτυχίας. Η επιτυχία στηρίζεται στη 
συνεργασία του κόσμου».
Συνέχισε λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα είναι σημαντικό και θα επι-
τρέψει την έκδοση ασφαλέστερων συμπερασμάτων.
Εξάλλου, είπε στο ΚΥΠΕ ότι αρχές της επόμενης εβδομάδας η Επιστημο-
νική Ομάδα υπό τον Υπουργό Υγείας θα συνεδριάσει εκ νέου για επανα-
ξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας, για να σημειώσει ότι αν η τάση 
σταθεροποιηθεί προς τα κάτω θα συζητηθούν και τα επόμενα βήματά 
τους.
Σε ερώτηση εάν έχουν τεθεί στο τραπέζι σκέψεις για αυστηρότερα 
μέτρα, η κ. Κολιού είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα, όπως 
αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα και αναλόγως θα 
αποφασίσουν.
Για την ετοιμασία των νέων πρωτόκολλων ενόψει Φθινοπώρου, η κ. 
Κολιού είπε πως προχωρεί η ετοιμασία τους.
Αναφορικά με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, είπε ότι το 
συγκεκριμένο πρωτόκολλο θα καθοριστεί περί τα τέλη Αυγούστου και 
σύμφωνα με τα δεδομένα που θα ισχύουν εκείνη τη στιγμή.
«Στο τραπέζι υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι εκ περι-
τροπής και λίγα παιδιά στην τάξη, το δεύτερο σενάριο και πιο απομα-
κρυσμένο είναι όλα τα παιδιά ταυτόχρονα με μέτρα αυτοπροστασίας, 
αλλά πάλι θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα μέχρι τέλος του Αυγούστου και 
το τρίτο σενάριο είναι τα διαδικτυακά μαθήματα», είπε.

Μ. Κολιού: Πιο ασφαλή 
συμπεράσματα τις 
επόμενες μέρες 

εδώ Κύπρος
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Οι παράνομες σεισμικές 
έρευνες της Τουρκίας 
σε θαλάσσια περιοχή 
που δεσμεύτηκε με 
παράτυπη NAVTEX και 
εκτείνεται στην ελληνική 
υφαλοκρηπίδα και σε 
μέρος της κυπριακής 
Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης 
(ΑΟΖ), συνιστούν 
κατάφωρη παραβίαση των  
κυριαρχικών δικαιωμάτων 
Κύπρου και Ελλάδας, 
δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σ
ημε ίω σ ε  παράλ ληλα 
πως οι ενέργειες αυτές, 
σε συνδυασμό με την έ-
ν τονη στρατικοποίηση 

της περιοχής, που η Άγκυρα υ-
ποθάλπει και προωθεί, θέτουν 
σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθε-
ρότητα και την ασφάλεια στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
Ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος 
απαν τούσε σε ερώτηση του 
ΚΥΠΕ σχετ ικά με την είσοδο 
του τουρκικού ερευνητ ικού 
σκάφους Oruc Reis στην ελλη-
ν ική υφαλοκρηπίδα,  έκανε 
λόγο γ ια σοβαρή κλιμάκωση 
της τουρκ ικής παραβατ ικό -
τητας σ την Ανατολική Μεσό-
γειο, λίγες μόνο ημέρες μετά 
την έναρξη και νέων παράνο-
μων σεισμικών ερευνών του 
Barbaros σ τα ανατολικά της 
Κύπρου, εντός νομίμως οριο-
θετημένης περιοχής, η οποία 
ακολουθεί χρονικά την υπο-
γραφή της Συμφωνίας Οριο-
θέτησης ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύ-
πτου.  
“Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, 
η Τουρκία επιλέγει τον δρόμο 
των μονομερών παράνομων 

ενεργε ιών, γυρίζον τας προ-
κλητικά την πλάτη στην προο-
πτική του διαλόγου, στη βάση 
του διεθνούς δικαίου και των 
αρχών της καλής γε ιτον ίας”, 
σημείωσε ο ΥΠΕΞ.
Σημε ίωσε ακόμη πως “όλε ς 
αυτέ ς οι ενέργε ιε ς εναν τ ίον 
δύο κρατών μελών της ΕΕ δεν 
μπορούν παρά να συνυπολο-
γισθούν στο πλαίσιο της αξι-
ολόγησης των σχέσεων της ΕΕ 
με την Τουρκία και των μέτρων 
που θα ληφθούν συλλογικά, ως 
αποφασίστηκε στο πρόσφατο 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέ-
σεων”.

Τηλεφωνική επικοινω-
νία ΥΠΕΞ Κύ-
πρου – Ελλά-
δας ενόψει έ-
κτακτου ΣΕΥ
Τηλεφωνική επι-
κοινωνία είχαν οι 
Υπουργοί Εξωτε-
ρικών Κύπρου και 
Ε λ λάδας ,  Ν ίκο ς 
Χρισ τοδουλίδης 
και Νίκος Δένδιας, ενόψει του 
έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερι-
κών Υποθέσεων που θα συνέλ-
θει μέσω τηλεδιάσκεψης την 
Παρασκευή.
Σε ανάρτησή του σ το Twitter 
γύρω στις 1300, ο κ .Δένδιας 
έγραψε: «Σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον Υπουργό Εξω-
τερικών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκο Χρισ τοδουλίδη 
συζητήσαμε για την τουρκική 
παραβατ ικότητα ενόψε ι του 
έκτακτου ΣΕΥ».
Εξάλλου σε άλλο tweet του 
σήμερα, ο κ.  Δένδιας ανέ-
φερε πως είχε συνάντηση με 
τον Πρέσβη του Ισραήλ σ την 
Ελ λάδα, Γιόσ ι Αμράν ι,   και 
πως στο επίκεντρο της συζή-
τησης ήταν τα διμερή θέματα 

των χωρών τους και η τουρκική 
παραβατικότητα.

Στέ ιτ  Ντ ιπάρτμεντ :  Η 
Τουρκία να σταματήσει 
εδώ και τώρα τις προ-
κλητικές ενέργειές της
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε 
πολιτικό αλλά και διπλωματικό 
επίπεδο μετά και την είσοδο 
του τουρκικού ερευνητ ικού 
σκάφους Oruc Reis σ το ανα-
τολικότερο άκρο της ελλην ι-
κής υφαλοκρηπίδας, με το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ να εκδίδει ανακοί-
νωση, καλώντας την Άγκυρα να 
διακόψει αμέσως τις ερευνητι-
κές – σεισμογραφικές επιχειρή-
σεις στην περιοχή.

Α π α ν τ ώ ν τ α ς 
σ ε  ε ρώτ ησ η,  o 
εκπρόσωπος του 
α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ο ύ 
υπουργείου Εξω-
τερικών χαρακτή-
ρισε τις συγκεκρι-
μένες δράσεις ως 
προκλητ ικέ ς και 
είπε ότι αυξάνουν 

τις εντάσεις στην περιοχή.
Η τοποθέτηση του εκπροσώ-
που του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει 
ως εξής:
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρί-
ζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώ-
σει ειδοποίηση σε άλλα πλοία 
για ερευνητικές δραστηριότητες 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Προ-
τρέπουμε τις τουρκικές αρχές να 
σταματήσουν τέτοια σχέδια για 
επιχειρήσεις και να αποφύγουν 
μέτρα που αυξάνουν τις εν τά-
σεις σ την περιοχή. Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά 
γ ια τα δηλωμένα σχέδια της 
Τουρκίας για έρευνες φυσικών 
πόρων σε περιοχές στις οποίες 
η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδι-
κούν δικαιοδοσία στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Τέτοιες δράσεις 

είναι προκλητικές και αυξάνουν 
τ ις εν τάσεις σ την περιοχή. Η 
ανάπτυξη των πόρων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο θα πρέπει να 
προάγει τη συνεργασία και να 
παρέχει τα θεμέλια για διαρκή 
ενεργειακή ασφάλεια και οικο-
νομική ευημερία σε ολόκληρη 
την περιοχή».

ΥΠΑΜ: Αναβάθμιση των 
σχέσεων Κύπρου – Γαλ-
λίας μετά την επίσκεψη 
ΠτΔ στην Γαλλία
Μετά και την επίσκεψη  με τον 
ΠτΔ στην Γαλλία οπωσδήποτε 
αναμένε ται μια αναβάθμιση 
των  σχέσεων των δύο χωρών, 
είπε ο Υπουργός Άμυνας Χαρά-
λαμπος Πετρίδης. 
Σε δηλώσεις του στους δημο-
σ ιογράφους με τά το πέρας 
του μνημοσύνου  των Πεσό-
ντων στις μάχες της Τηλλυρίας 
του 1964που τελέστηκε σ την 
εκκλησ ία του Αγ ίου Ραφαήλ 
σ τον Παχύαμμο ο  Υπουργός 
Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης 
ερωτηθείς κατά πόσο η συνερ-
γασία με την Γαλλία στέλνει ένα 
μήνυμα ξεκάθαρο και εάν θα 
δούμε και κάτι πιο πρακτικό 
τις επόμενες μέρες  ανέφερε « 
πως μετά και την επίσκεψη με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στην Γαλλία οπωσδήποτε ανα-
μένεται μια αναβάθμιση των 
δύο σχέσεων μας».
Πρόσθεσε δε, πως αναμένονται 
κάποιες ειδήσεις και κάποιοι 
σ χεδιασμοί που θα φανούν 
πολύ σύντομα.
Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ακόμη 
πως με τη διπλωματ ία και 
με συνεργασ ίες με τ ις ξένες 
χώρες εντός και εκτός της ΕΕ, η 
Κυβέρνηση παραμένει προση-
λωμένη στον στόχο της που δεν 
είναι άλλος από την επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος.

εδώ Κύπρος

Δ
ύο κρίσιμα σημεία 
υπάρχουν στο θέμα 
του ανοίγματος της 
περίκλειστης πόλης 

της Αμμοχώσ του υπό τ /κ 
διοίκηση, δήλωσε σε απο-
κλε ισ τ ική συνέν τευξή του 
στην τηλεόραση του ομίλου 
Κίπρις ο «υπουργός εξωτερι-
κών» και υποψήφιος στις επι-
κείμενες «προεδρικές εκλο-
γές», Κουτρέτ Όζερσαϊ, που 
θεωρεί ότι η καλή προετοι-
μασία γ ι’ αυτό είναι προϋ-
πόθεση για το άνοιγμα των 
Βαρωσίων.
 
Ο κ. Οζερσάι στην συνέντευξη, 
που δημοσιεύεται σήμερα στην 
εφημερίδα Κίπρις, αναφέρει ότι 
είναι ο ίδιος που έφερε το θέμα 
του ανοίγματος στο «υπουρ-
γικό συμβούλιο» και υιοθετή-
θηκε ως πολιτική της «κυβέρ-
νησης» και συνέστησε την «επι-
τροπή απογραφής, που είναι 
στο τελικό στάδιο της εργασίας 
της.
 
Κατά τον κ. Οζερσάι υπάρχουν 
δύο κρίσιμα σημεία: 1) Αν επι-
χειρηθεί να γίνει βήμα κατά την 
περίοδο μέχρι τις «προεδρικές 
εκλογές» χωρίς την απαραί-
τητη προετοιμασία, απλά και 
μόνο για να επιδειχθεί κάτι στις 
«εκλογές» και για να ‘έχει γίνει 
βήμα’, θα πληγεί η πολιτική 
ανοίγματος των Βαρωσίων που 
ακολουθείται μέχρι τώρα με μια 
ευαίσθητη διπλωματία από το 
«υπεξ», είπε ο κ. Οζερσάι.
 
«Αυτό προσέχω εγώ και πρέπει 
όλοι να το κάνουν». Επιπλέον, 
αν υπάρξει απομάκρυνση από 
το ότι τα Βαρώσια θα ανοί-
ξουν υπό τον έλεγχο του ψευ-
δοκράτους «και εισέλθουμε σε 
καταστάσεις που δημιουργούν 
το κλίμα ότι ‘η Τουρκία ανοί-
γει το Βαρώσι’, αυτό από τη 
μια θα επηρεάσει αρνητικά την 
επιτυχία της πολιτικής μας και 
από την άλλη θα πλήξει και την 
Τουρκία», πρόσθεσε.

Οζερσαϊ: 
Προϋπόθεση η 
καλή προετοιμασία 
για άνοιγμα των 
Βαρωσίων 

ΥΠΕΞ: Σε σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια στην Αν. 
Μεσόγειο λόγω ενεργειών της Τουρκίας 
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Ο Λευκός Οίκος διέρρευσε ότι ο Τραμπ 
σήμερα μπορεί να κάνει ανακοινώσεις 
για αμερικανικό εμβόλιο λίγες ώρες 
μετά την έγκριση Πούτιν για το 
ρωσικό «όπλο» κατά του κορωνοϊού

Έ
να νέο μέτωπο αναμέτρησης των δυ-
νάμεών τους φαίνεται ότι βρήκαν Η-
ΠΑ και Ρωσία στο εμβόλιο για τον κο-
ρωνοϊό.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Πούτιν ότι 
έδωσε την έγκρισή του για εμβόλιο κατά 
του νέου κορωνοϊού μόλις δύο μήνες μετά 
την έναρξη των δοκιμών σε ανθρώπους, ο 
Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι πιθανότατα 
σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει κάποια 
ανακοίνωση για κάποιο αμερικανικό εμβό-
λιο.
«Ο πρόεδρος λαμβάνει ενημέρωση για το 
εμβόλιο εδώ στον Λευκό Οίκο σήμερα, και 
είμαι σίγουρη ότι θα το ανακοινώσει σε μια 
ανοικτή εκδήλωση προς τον Τύπο και επί-
σης πιθανόν στην ενημέρωση των δημο-
σιογράφων αργότερα σήμερα» δήλωσε 
συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του Λευκού 
Οίκου Κέλιαν Κόνγουεϊ μιλώντας στο Fox 
News.
Το ρωσικό εμβόλιο, που 
έχει αναπτυχθεί από το 
Ινσ τ ιτούτο Γκαμαλέγ ια 
της Μόσχας, ονομάζε-
ται «Sputnik V» (το V ανα-
φέρεται στο vaccin/εμβό-
λιο) και παραπέμπει στον 
πρώτο τεχνητό δορυφόρο 
που μπήκε σε τροχιά από 
την Σοβιετική Ενωση το 
1957.
Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο πρόεδρος του κρα-
τικού επενδυτικού ταμείου RDIF το οποίο 
συμμετείχε στην ανάπτυξη του εμβο-
λίου, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη δεχθεί 
παραγγελίες από 20 χώρες που αντιστοι-
χούν σε 1 δισεκατομμύριο δόσεις.
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν διευκρίνισε ότι μετά τον 
εμβολιασμό η κόρη του ανέβασε λίγο πυρετό, 
ο οποίος ωστόσο έπεσε γρήγορα. «Μία από 
τις κόρες μου έλαβε το εμβόλιο. Υπό μία 
έννοια λοιπόν, συμμετείχε στα πειράματα. 
Μετά το πρώτο εμβόλιο ανέβασε 38 πυρετό, 

αλλά την επόμενη μέρα έπεσε στο 37 και 
πέρασε τελείως», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.
«Καθ’ όσον γνωρίζω, σήμερα το πρωί κατα-
χωρήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως ένα 
εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού», είπε ο 
Πούτιν σύμφωνα με το Tass. «Γνωρίζω ότι 
είναι αρκετά αποτελεσματικό, δημιουργεί 
σταθερή ανοσία και -επαναλαμβάνω- έχει 
περάσει όλους τους αναγκαίους ελέγχους», 
σημείωσε ο Ρώσος ηγέτης.
Η αναπληρώτρια Πρωθυπουργός της Ρωσίας 
Τατιάνα Γκολίκοβα δήλωσε ότι το εμβόλιο 
μπορεί να ξεκινήσει να χορηγείται σε επαγ-
γελματίες της υγείας ήδη από τον Σεπτέμ-
βριο, ενώ θα γίνει διαθέσιμο στο ευρύ κοινό 
σε εθελοντική βάση από τον Ιανουάριο.

Αμφιβολίες για το ρωσικό εμβόλιο 
εκφράζει και η Γερμανία
Το υπουργείο Υγείας της Γερμανίας εκφράζει 
αμφιβολίες για «την ποιότητα, την αποτελε-
σματικότητα και την ασφάλεια» του ρωσι-
κού εμβολίου για τον νέο κορωνοϊό, το οποίο 
πήρε έγκριση σήμερα από τις ρωσικές αρχές, 
όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας 
Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Δεν υπάρχουν γνωστά δεδομένα σχετικά με 

την ποιότητα, την αποτελε-
σματικότητα και την ασφά-
λεια του ρωσικού εμβο-
λίου», ανέφερε μια εκπρό-
σωπος του υπουργείου, 
μιλώντας στον όμιλο μέσων 
ενημέρωσης RND. Υπεν-
θύμισε επίσης ότι για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση «η ασφά-
λεια των ασθενών είναι η 
κυρίαρχη προτεραιότητα».

«Πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι θετικός ο 
λόγος της χρήσης του εμβολίου ως προς τους 
κινδύνους, προτού να κυκλοφορήσει για το 
ευρύ κοινό», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του 
γερμανικού υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι 
το Βερολίνο δεν είχε κάποια επικοινωνία με 
τη Μόσχα για το θέμα αυτό. «Η έγκριση ενός 
εμβολίου στην Ευρώπη προϋποθέτει, εκτός 
από την απόδειξη για τη φαρμακευτική αξία 
του, να υπάρξουν και επαρκείς πληροφορίες 
από τις κλινικές δοκιμές που να αποδεικνύ-
ουν την αποτελεσματικότητα» και την ασφά-
λειά του φαρμάκου, υπενθύμισε η εκπρό-
σωπος.

Εμβόλιο για τον κορωνοϊό: 
«Πόλεμος» Τραμπ-Πούτιν μετά το 
Sputnik V 

Δ
ριμεία επίθεση κατά των υπο-
ψηφίων των Δημοκρατικών για 
την προεδρία των ΗΠΑ εξαπέ-
λυσε η εκστρατεία του Ντόναλντ 

Τραμπ, μία ημέρα αφότου ο Τζο Μπάι-
ντεν ανακοίνωσε ότι υποψήφια αντιπρό-
εδρος θα είναι η Αφροαμερικανή γερου-
σιαστής Καμάλα Χάρις.
Σε σχόλιό της, η εκστρατεία του Τραμπ 
αναφέρει ότι η Καμάλα Χάρις θεωρήθηκε 
ως η πλέον φιλελεύθερη γερουσιαστής 
των ΗΠΑ το 2019 και συμπληρώνει την 
ριζοσπαστική, αριστερή στροφή του Τζο 
Μπάιντεν και ολόκληρου του δημοκρα-
τικού κόμματος. Η ομάδα του νυν Αμε-
ρικανού προέδρου σχολιάζει επίσης ότι 
η Χάρις σπρώχνει τον πρώην αντιπρόε-
δρο ακόμη πιο αριστερά απ’ ότι ήδη βρι-
σκόταν.
Μάλιστα, η πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ 
δεν παραλείπει να θυμίσει ότι η Χάρις 
ήταν ισχυρή υποστηρικτής του Μπέρνι 
Σάντερς, ενώ αφήνει αιχμές τόσο για τις 
προοδευτικές πολιτικές ασφάλισης όσο 
και στο παρελθόν της ως εισαγγελέα.
Αν και η γερουσιαστής θεωρούν ότι η 
επιλογή του Τζο Μπάιντεν ήταν πραγμα-
τιστική και μετριοπαθής, η καμπάνια του 
Τραμπ υποστηρίζει ότι οι υποψήφιοι των 
δημοκρατικών είναι το οι πιο ακραίοι και 
αριστεροί υποψήφιοι στην ιστορία των 
μεγάλων αμερικανικών κομμάτων.
Την ίδια ώρα, η εκστρατεία των Δημο-
κρατικών, μετά και τη χθεσινή ανακοί-
νωση, φαίνεται ότι διακατέχεται από ένα 

πνεύμα ανανέωσης.
Ο Μπάιντεν θα κάνει την πρώτη του κοινή 
εμφάνιση με την Καμάλα Χάρις. Θα εμφα-
νιστούν μαζί στο Γουίλμινγκτον του Ντέ-
λαγουερ, ενώ θα μιλήσουν σε σχολείο 
κοντά στο σπίτι του πρώην αντιπροέ-
δρου.

Χάρις: Ο Μπάιντεν μπορεί να ε-
νώσει του Αμερικανούς
Η αφροαμερικανίδα γερουσιάστρια 
Κάμαλα Χάρις, η οποία ελπίζει να γίνει 
η πρώτη γυναίκα που θα αναδειχθεί στο 
αξίωμα της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, 
τόνισε χθες Τρίτη ότι την «τιμά» το ότι 
θα είναι συνυποψήφια του Τζο Μπάι-
ντεν, του υποψήφιου των Δημοκρατικών 
για τον Λευκό Οίκο, ο οποίος είναι ικα-
νός κατ’ αυτήν να «ενώσει τους Αμερικα-
νούς» εάν κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ 
την 3η Νοεμβρίου.
«Ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να ενώσει τους 
Αμερικανούς διότι πέρασε όλη του τη 
ζωή δίνοντας μάχες για εμάς. Κι όταν 
θα γίνει πρόεδρος θα οικοδομήσει μια 
Αμερική που θα ανέρχεται στο ύψος των 
ιδανικών μας», ανέφερε μέσω Twitter η 
55χρονη γερουσιάστρια της Καλιφόρ-
νιας.
«Με τιμά που θα τον συνοδεύσω ως υπο-
ψήφια του κόμματός μας για την αντιπρο-
εδρία και θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να 
γίνει» αρχηγός του κράτους, πρόσθεσε 
η Κάμαλα Χάρις, επί σειρά ετών εισαγγε-
λική λειτουργός.

Τραμπ κατά Τζο Μπάιντεν και 
Καμάλα Χάρις: Οι πιο ακραίοι, 
αριστεροί υποψήφιοι στην ιστορία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Δ
ικαίωση -και με το παραπάνω- για 
έναν τεχνικό της BP στη Δυτική 
Αυστραλία.
Ο εν λόγω άνδρας είχε απολυθεί 

από την εταιρεία επειδή μοιράστηκε βίντεο 
με τη δική του παρωδία της πασίγνωστης 
σκηνής με τον Χίτλερ και τους στρατηγούς 
του από την ταινία «Η πτώση». Σε αυτή, 
εικονίζονταν τα αφεντικά της εταιρείας, σε 
έξαλλη κατάσταση, κατά τη διάρκεια συλλο-
γικής διαπραγμάτευσης για τους μισθούς.
Ο απολυμένος είχε χάσει αρχικά την υπό-
θεση τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς η 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δίκαιης Εργα-

σίας (FWC) της Αυστραλίας, Μέλανι Μπίνετ, 
συμμερίστηκε τη θέση της εταιρείας ότι «το 
βίντεο είναι ακατάλληλο και προσβλητικό».
Ωστόσο, η απόφαση αυτή κατέπεσε στην 
έφεση, με την Επιτροπή να αναγνωρίζει 
τον Φεβρουάριο πως το βίντεο ήταν σατι-
ρικό, και να δίνει εντολή, μάλιστα, ο άντρας 
να επαναπροσληφθεί στο διυλιστήριο του 
Περθ όπου εργαζόταν.
Σύμφωνα με τον Guardian, ωστόσο, πριν 
από λίγες μέρες εκδόθηκε και νέα απόφαση, 
και τώρα η BP καλείται να αποζημιώσει τον 
άντρα με 200.000 δολάρια για τους μισθούς 
που έχασε στη διάρκεια της απόλυσής του.

διεθνή νέα

Η 
Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει 
τις μονομερείς έρευνες για πετρέ-
λαιο», ήταν το μήνυμα που έστειλε 
στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αργά 

το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος της Γαλ-
λίας Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνομιλία 
που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.
Η Γαλλία θα ενισχύσει προσωρινά τη στρα-
τιωτική παρουσία της στη Μεσόγειο για να 
δείξει ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνε-
ται σεβαστό τόνισε χαρακτηριστικά και πρό-
σθεσε ότι θα αυξηθεί η στρατιωτική παρου-
σία της στη Μεσόγειο, σε συνεργασία με 
άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Σε ανάρτησή του στο Twitter o Γάλλος πρό-
εδρος σημείωσε μάλιστα ότι οι μονομερείς 
αποφάσεις της Τουρκίας  προκαλούν εντά-
σεις. «Αυτά πρέπει να τελειώνουν προκει-
μένου να επιτραπεί ένας ειρηνικός διάλογος 
μεταξύ γειτονικών χωρών και συμμάχων 
στο ΝΑΤΟ» ανέφερε συγκεκριμένα. Δείτε 
την ανάρτησή του:
«Υπενθυμίζοντας τη σπουδαιότητα να επι-
λυθούν οι τρέχουσες διαφορές μέσω του 
διαλόγου», ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης 
«την ανάγκη βαθύτερου διαλόγου μεταξύ 
της Ελλάδας και της Τουρκίας και χαιρέτισε, 
ως προς αυτό, τη μεσολαβητική πρωτοβου-
λία της Γερμανίας».
Η ηχηρή παρέμβαση Μακρόν έγινε μετά την 
μεγάλη διπλωματική αντεπίθεση που ξεκί-
νησε σήμερα η Αθήνα για τις τουρκικές προ-
κλήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Οι προσπάθειες διεθνοποίησης της τουρ-
κικής προκλητικότητας εξελίσσεται σε τέσ-
σερα μέτωπα ΗΠΑ, Γαλλία, Αίγυπτο και 
Ισραήλ και έχει ως βασική επιδίωξη να 
καταδειχθούν οι κίνδυνοι που δημιουργού-
νται από την παράνομη στρατιωτική δράση 
της Άγκυρας και απώτερο στόχο την πολι-
τική και διπλωματική απομόνωση της Άγκυ-
ρας.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που πραγ-
ματοποίησε σήμερα τηλεφωνικές συνομι-
λίες με τον Γάλλο ομόλογό του Μακρόν και 
τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ. Σίσι υπο-
γράμμισε στο τηλεοπτικό μήνυμα του, τον 
κίνδυνο ατυχήματος στο Αιγαίο και ζήτησε 

εκ νέου την κινητοποίηση της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικό-
τητας.
Από την διπλωματική κινητικότητα που ανέ-
πτυξε η Αθήνα οριστικοποιήθηκε το ραντε-
βού Δένδια με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάικ 
Πομπέο την Παρασκευή στην Αυστρία, 
αλλά και η ξεκάθαρη στήριξη της Ισραηλι-
νής κυβέρνησης στις θέσεις της Αθήνας με 
την ανακοίνωση που εξέδωσε για την ανά-
γκη σεβασμού του διεθνούς Δικαίου και 
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
«Η άμεση ανταπόκριση της αμερικανικής 
πλευράς στο αίτημα της Ελλάδας, μόλις μια 
ημέρα μετά τη σαφή τοποθέτηση του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, είναι ενδεικτική της εδραιω-
μένης αντίληψης εταίρων και συμμάχων για 
την τουρκική παραβατικότητα» ανέφεραν 
χαρακτηριστικά διπλωματικές πηγές. Αντί-
ληψη, που όπως σημειώνουν, αντικατοπτρί-
ζεται και στην ξεκάθαρη ανακοίνωση που 
εξέδωσε η ισραηλινή διπλωματία σήμερα 
το πρωί, σύμφωνα με την οποία εκφράζε-
ται πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα για τις 
θαλάσσιες ζώνες της και το δικαίωμά της να 
οριοθετεί την ΑΟΖ της.
Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Εξωτερικών 
θα ταξιδέψει αύριο στο Ισραήλ, όπου θα 
γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Μπε-
νιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα συναντηθεί με 
τον ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι. Οι συζη-
τήσεις θα εστιασθούν στις εξελίξεις στην 
ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη 
τουρκική παραβατικότητα.

Οι συνομιλίες Μητσοτάκη – Μα-
κρόν
Βασικός σύμμαχος στην προσπάθεια της 
Αθήνας να αποκρούσει την τουρκική επι-
θετικότητα και να απομονώσει την Άγκυρα 
είναι το Παρίσι και για τον λόγο αυτό ο 
Έλληνας πρωθυπουργός είχε μακρά τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της 
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τον οποίο και 
ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις.
Στην ανακοίνωση που εξεδόθη, από το 
Μέγαρο Μαξίμου αναφέρεται ότι οι δύο 
ηγέτες συνομίλησαν για την ένταση που 
προκαλεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσό-
γειο και για κοινούς τρόπους αντιμετώπισης 
της τουρκικής προκλητικότητας.

Μήνυμα Μακρόν στην Τουρκία: 
Σταματήστε τις μονομερείς 
ενέργειες
 «Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος σε 
δηλώσεις του μετά την συνομιλία που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό

Αποζημίωση 170.000 ευρώ για 
εργαζόμενο που απολύθηκε 
επειδή σατίρισε τα αφεντικά του 
με τον Χίτλερ
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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 με ακούσει το παιδί;

Π
ολλοί είναι οι γονείς που σε κά-
ποια φάση έχουν αναρωτηθεί 
γιατί το παιδί δεν ακούει αλλά 
και τι μπορούν να κάνουν για 

αυτό. 
Μάλιστα είναι ιδιαίτερα δύσκολο έως και 
σπάνιο να πειθαρχήσει αμέσως το παιδί, 
κάνοντάς το να ακούει πάντα τις συμβου-
λές ή τις προτροπές μας.  Αυτή η διαδικα-
σία ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία καθημε-
ρινή πρόκληση, ειδικά όταν το παιδί βρί-
σκεται ακόμα στην νηπιακή ηλικία, που 
δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει και επομέ-
νως να συζητήσει με τον γονιό. Ωστόσο, 
δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας μιας και οι 
παρακάτω τρόποι θα ομαλοποιήσουν την 
κατάσταση κατά πολύ, αφήνοντας το παι-
δάκι σας αλλά και εσάς ευχαριστημένους.

Λιγότερη κουβέντα…
Είναι σημαντικό να σταματήσετε να δείτε 

πολλές εντολές στο παιδί, καθώς υπάρχει 
περίπτωση να δίνετε πολλές περισσότε-
ρες από αυτές που μπορεί να συγκρατή-
σει ή να εκτελέσει. Έτσι το παιδί μπορεί 
άθελά του να μην υπακούει στις προτρο-
πές σας. Για αυτό είναι σημαντικό να ξεκι-
νήσετε τις συμβουλές σας από τις απαραί-
τητες, όπως είναι εκείνες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια του, την διατροφή ή και 
το ρουχισμό του, καθώς έτσι αυξάνονται 
οι πιθανότητες το παιδί να σας ακούσει 
και να συνεργαστεί μαζί σας.

… περισσότερη δράση
Αφού περιορίσετε τις εντολές σας έχει 
φτάσει η στιγμή της δράσης. 
Ουσιαστικά θα ήταν καλό, ακόμα και αν 
είναι για λίγο άβολο, να αφήσετε το παιδί 
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πρά-
ξεών του. Αν δηλαδή δεν τακτοποιήσει 
από το προηγούμενο βράδυ τα πράγματά 
του, αφήστε το να το κάνει βιαστικά το 
επόμενο πρωί, ακόμα και αν αργήσει για 
λίγο. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να 

βρει ένα παιχνίδι, επειδή δεν έχει τακτο-
ποιήσει το δωμάτιό του, μην σπεύσετε 
να το βρείτε για εκείνο αλλά δώστε του 
να καταλάβει ποιος είναι ο λόγος που του 
ζητάτε να τακτοποιεί το δωμάτιό του.
Να είστε πρότυπο ενεργητικής ακρόασης
Τα παιδιά μαθαίνουν πολλά καθώς παρα-
τηρούν τους γονείς τους για αυτό θα ήταν 
καλό να είστε πρότυπο ενεργητικής ακρό-
ασης, αν θέλετε το παιδί να μάθει να 
ακούει τους γύρω του. 
Η ενεργή ακρόαση περιλαμβάνει πολλά 
περισσότερα από τα… «αυτιά» μας, 
καθώς απαιτείται από εμάς να ακούμε 
πολλά περισσότερα από απλά λόγια. Πολ-
λές φορές χρειάζεται να «ακούμε» το 
νόημα πίσω από τις λέξεις, που μπορεί να 
σχηματίζεται από στοιχεία που δεν σχετί-
ζονται με την ομιλία μας, όπως η γλώσσα 
του σώματος.
Όταν ακόμη βρίσκεστε κοντά στα παιδιά 

σας, από συναισθηματική άποψη, είστε 
σε θέση να εμπλακείτε περισσότερο στη 
ζωή τους και να ασκήσετε μεγαλύτερη 
επίδραση. Όταν βρίσκεστε συναισθημα-
τικά κοντά στο παιδί σας τότε, όχι μόνο 
δεν φοβάστε να θέσετε όρια, αλλά:
• Αυτά τα όρια γίνονται αποδεκτά από τα 
παιδιά,
• τα λόγια σας έχουν βαρύτητα,
• τα παιδιά νοιάζονται για τις απόψεις σας 
και δε θέλουν να σας δυσαρεστήσουν,
• μπορείτε να προσφέρετε κίνητρα και 
καθοδήγηση,
• μπορείτε επίσης να έχετε επικοινωνία με 
τα παιδιά σας.
Η αναγνώριση και η έκφραση των συναι-
σθημάτων μέσα στην οικογένεια, δημι-
ουργούν πλαίσια ασφάλειας και εμπιστο-
σύνης, που βοηθούν το παιδί να ηρεμεί 
και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του. Τα 
βοηθά επίσης να αναπτύξουν κοινωνικές 
δεξιότητες, να γίνεται αποδεκτό από τους 
συνομήλικούς του, να δημιουργεί φιλίες 
και υγιείς σχέσεις.

Μ
ία πρόσφατη έρευνα διαπίστω-
σε ότι τα παιδιά των εργασιομα-
νών γονέων έχουν τα ίδια επίπε-
δα άγχους και κατάθλιψης με τα 

παιδιά των αλκοολικών. Φοβερό, ε; Πώς λοιπόν 
μπορείς να καταλάβεις ότι δουλεύεις υπερβο-
λικά; Κάνε τις εξής ερωτήσεις στον εαυτό σου: 
Λαχταράς να πας στη δουλειά σου περισσότε-
ρο απ’ ό,τι να ξοδέψεις χρόνο με την οικογένειά 
σου; Φέρνεις δουλειά και στο σπίτι; Δουλεύεις 
και τα Σαββατοκύριακα ... ή ακόμα και στις δια-
κοπές; Το μόνο που σκέφτεσαι είναι η δουλειά 
σου; Μήπως οι ατέλειωτες ώρες στο γραφείο ε-
πιδρούν αρνητικά στις σχέσεις σου; Αν έχεις πά-
θος με τη δουλειά, φρόντισε να έχεις ως προτε-
ραιότητα να ξεφύγεις από τη δουλειά και να είσαι 
με φίλους και με την οικογένειά σου κάνοντας 
πράγματα που σου δίνουν ευχαρίστηση ή απλά 
ξεκουράσου. Πρέπει να πάρεις μία σπουδαία 
και σημαντική απόφαση.

Μήπως σε χωρίζει κάποια απόσταση 
από τον/την σύντροφό σου;  
Πλησιάζει η ώρα του φαγητού, η σύζυγος είναι 
εξαντλημένη... η μέρα ήταν πολύ κουραστική. 
Έπρεπε να καθαρίσει ένα σπίτι άνω κάτω, να 
φροντίσει το μικρό παιδί, να πάει στη συνά-
ντηση των γονέων με τους δασκάλους, να πάει 
να πληρώσει τους λογαριασμούς... χωρίς να 
έχει μιλήσει με κάποιον για τα προβλήματα της 
μέρας. Αλλά κι εσύ είσαι εξαντλημένος... όλη 
μέρα σε απασχολούσαν θέματα σχέσεων με 
τους πελάτες, οι πωλήσεις έχουν πέσει αυτόν το 
μήνα, η πίεση να περιοριστούν τα έξοδα γίνεται 
όλο και πιο μεγάλη. Ύστερα από μια κουραστική 
μέρα, φτάνεις κι εσύ στο σπίτι. Κι οι δυο χρει-
άζεστε ο ένας τον άλλον, αλλά κανένας σας δεν 
έχει να δώσει κάτι περισσότερο. Σας χωρίζει μία 
απόσταση. Ας δούμε τι πρέπει να γίνει σ’ αυτήν 
την περίπτωση.

Πώς μπορείτε να διδάξετε στα παιδιά 
σας πόσο σπουδαίο είναι να λένε την 
αλήθεια;
Τα πιο πολλά παιδιά κατά κανόνα καταλαβαί-
νουν ότι όταν παίρνεις το μισθό σου, τον κατα-
θέτεις στην τράπεζα , και μετά η τράπεζα σου 
δίνει κάποιο μικρό ποσό που λέγεται επιτόκιο 
επειδή έβαλες τα λεφτά σου εκεί. Κάπως έτσι, 
εξήγησε στα παιδιά σου ότι κάθε φορά που λένε 
την αλήθεια, γίνεται μία κατάθεση στο «λογα-

ριασμό εμπιστοσύνης» που έχεις.  Κάθε φορά 
που λένε κάποιο ψέμα ο λογαριασμός αυτός μει-
ώνεται. Όσο πιο πολλές καταθέσεις γίνουν, τόσο 
πιο πολύ τους εμπιστεύεσαι και συνεπώς τόσο 
πιο πολλά προνόμια έχουν σαν αντάλλαγμα. 
Στην αρχή η ανταμοιβή τους για τις καταθέσεις 
τους μπορεί να είναι να περάσουν μια νύχτα στο 
σπίτι κάποιου φίλου ή για τα κορίτσια στο σπίτι 
κάποιας φίλης τους ή να τους πάρετε κινητό τηλέ-
φωνο. Όσο θα ανεβαίνει ο λογαριασμός τους , 
θα έχουν ακόμα μεγαλύτερες απολαβές.

Ενοχή ... είναι κάτι που νιώθουν ιδιαί-
τερα ο πατέρας ή η μητέρα στις μονογο-
νικές οικογένειες. 
Είναι πολλές οι φορές που νιιώθουν ιδιαίτερα 
άσχημα. Κάνουν το παν για να είναι και μαμά και 
μπαμπάς, αλλά είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο 
να τα κάνει όλα. Νιώθουν λοιπόν ένοχοι γιατί δεν 
μπορούν να ξοδεύουν περισσότερο καιρό με 
τα παιδιά τους. Νιώθουν ένοχοι γιατί δεν έχουν 
περισσότερη διάθεση και όρεξη  να σχοληθούν 
με τα παιδιά τους. Κι ακόμα νιώθουν ένοχοι γιατί 
δεν έχουν περισσότερα χρήματα για να ξοδέ-
ψουν για τα παιδιά τους. Αγαπητοί πατέρες ή 
μητέρες αυτής της κατηγορίας, μην είστε τόσο 
σκληροί κα αυστηροί με τον εαυτό σας αλλά, 
αντίθετα, επιβραβεύστε τον εαυτό σας για τις 
προσπάθειες που καταβάλλετε. Αν εκπληρώ-
νετε το ρόλο του γονιού με αγάπη και κάνετε ό, τι 
μπορείτε, αυτό είναι το παν που μπορεί να ζητή-
σει κανείς από οποιονδήποτε γονιό.  

Μήπως σε πιάνει πανικός γιατί τα παιδιά 
σου κοντεύουν να γίνουν έφηβοι; 
Πολλοί γονείς περιμένουν η εφηβεία να είναι 
μία περίοδος δύσκολη και γεμάτη προβλήματα. 
Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε ηλικία των παιδιών 
μας υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλή-
ματα. Αυτό είναι μέρος του ρόλου σου ως γονέα. 
Ακόμα όμως και μ’ αυτά τα προβλήματα, κάθε 
στάδιο μπορεί να γίνει απολαυστικό και ευχά-
ριστο, ακόμα και τα χρόνια της εφηβείας. Γι αυτό 
μη βάζεις από πριν αρνητική σφραγίδα πάνω 
στο παιδί σου που πρόκειται να γίνει έφηβος. 
Αν το κάνεις, προκαταβάλλεις και προετοιμάζεις 
τον εαυτό σου αρνητικά.  Αντίθετα, άσε τα παιδιά 
σου να καταλάβουν ότι περιμένεις με λαχτάρα 
και ανυπομονησία την εφηβεία τους. Θα είναι 
μια καινούργια περιπέτεια για σένα και για το 
παιδί σου... και μπορεί να είναι πολύ ωραία.

Μήπως είσαι 
εργασιομανής; 
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υγεία

Η 
βακτηριακή κολπίτιδα 
είναι μια μόλυνση που 
επηρεάζει περισσότερο 
από το 20% των γυναι-

κών παγκοσμίως. Προκαλείται α-
πό μεταβολή στη φυσική ισορρο-
πία του μικροβιώματος του κόλπου 
και οδηγεί σε ανεπιθύμητες παρε-
νέργειες στην εγκυμοσύνη, καθώς 
και σε μεγαλύτερη ευαισθησία σε 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή-
ματα, όπως ο ιός HIV, ο ιός του έρ-
πητα, τα χλαμύδια ή η γονόρροια. 
Και παρόλο που προηγούμενες με-
λέτες υποστηρίζουν σθεναρά ότι 
τα μικροβιώματα των συντρόφων 
μπορεί να «ανταλλάσσεται» στην 
βακτηριακή κολπίτιδα, το ερώτη-
μα για το αν το μικροβίωμα του πέ-
ους είναι η πηγή της έναρξης της 
λοίμωξης  στις γυναίκες παραμένει.
Για να απαντήσουν, λοιπόν, σε 
αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές 
από το Πανεπιστήμιο του Illinois 
συνέκριναν το μικροβίωμα 
ζευγαριών πριν και μετά 
την εμφάνιση της βακτη-
ριακής κολπίτιδας. Τα απο-
τελέσματα, που δημοσιεύθη-
καν στο Frontiers in Cellular 
and Infection Microbiology, 
δείχνουν ότι το μικροβίωμα 
του άνδρα παίζει ρόλο στην 
έναρξη της βακτηριακής κολ-
πίτιδας και ότι τα σχετικά με 
αυτή βακτήρια που υπάρχουν 
στο μικροβίωμα του πέους 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την ακριβή πρόβλεψη περι-
στατικών βακτηριακής κολπίτιδας σε 
μία γυναίκα.
«Η αντιβιοτική θεραπεία για την 
βακτηριακή κολπίτιδα έχει περιορι-
σμένη μακροπρόθεσμη επιτυχία, με 
έως και 50% των γυναικών να επανεμ-
φανίζει το πρόβλημα εντός έξι μηνών, 
γι’αυτό και χρειαζόμαστε πιο αποτε-
λεσματικές προσεγγίσεις για τη θερα-
πεία. Η θεραπεία του άνδρα σεξουα-
λικού συντρόφου ίσως να αποτελεί 
μια νέα στρατηγική», αναφέρει η Δρ. 
Supriya D. Mehta, επιδημιολόγος στο 
Πανεπιστήμιο του Illinois at Chicago 
και πρώτη συγγραφέας της μελέτης.
Για να αξιολογήσει τον συσχετισμό 
ανάμεσα στη σύνθεση του μικροβι-
ώματος του πέους και την έναρξη της 
βακτηριακής κολπίτιδας, η ομάδα των 

ερευνητών παρακολούθησε 168 ετε-
ρόφυλα ζευγάρια από την Κένυα. Κατά 
την έναρξη της μελέτης οι γυναίκες 
έπασχαν από βακτηριακή κολπίτιδα, 
αλλά με την πάροδο ενός έτους τη νόσο 
ανέπτυξε περισσότερο από το 31% των 
γυναικών. Παρόλο που η συνολική 
σύνθεση του μικροβιώματος ήταν δια-
φορετική από άνδρα σε άνδρα, η ανά-
λυση έδειξε μια άμεση σχέση ανάμεσα 
στη σύνθεση του μικροβιώματος ενός 
άνδρα και στην εμφάνιση βακτηριακής 
κολπίτιδας στη σύντροφό του αργό-
τερα μέσα στη διάρκεια ενός έτους.
Ο προσωρινός αυτός συσχετισμός που 
παρατήρησαν οι επιστήμονες υποδει-
κνύει ότι η φύση του μικροβιώματος 
του πέους θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί ως παράγοντας πρόβλεψης 
της βακτηριακής κολπίτιδας. Χρησι-
μοποιώντας αλγόριθμους μηχανικής 
μάθησης, οι ερευνητές επεσήμαναν 

10 βακτήρια που σχετίζονται με τη 
βακτηριακή κολπίτιδα, τα οποία 

βρέθηκαν στο μικροβίωμα 
κάποιων ανδρών, και θα μπο-

ρούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για την μεγάλης ακρίβειας πρό-
βλεψη της εμφάνισης βακτηρι-
ακής κολπίτιδας στις γυναίκες.

Είναι, όμως, το μικροβίωμα του 
πέους ο μόνος παράγοντας υπεύ-
θυνος για τη βακτηριακή κολπί-
τιδα; Οι συγγραφείς συζητούν 

δύο πιθανά σενάρια. Πρώτον, ότι 
τα βακτήρια που σχετίζονται με τη 
βακτηριακή κολπίτιδα και εντοπί-
στηκαν στο μικροβίωμα κάποιων 

ανδρών μπορεί να έχει άμεση επί-
πτωση στην έναρξη της βακτηριακής 
κολπίτιδας, όταν μεταδίδονται στον 
κόλπο κατά τη διάρκεια της σεξουαλι-
κής επαφής. Δεύτερον, ότι τα βακτήρια 
του πέους μπορεί να συμβάλουν στη 
συνολική διαταραχή της φυσικής ισορ-
ροπίας του κολπικού μικροβιώματος 
και να προκαλούν βακτηριακή κολπί-
τιδα σε μακροχρόνια ή επανειλημμένη 
έκθεση. Πάντως, για να αποκαλυφθεί ο 
ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου 
το μικροβίωμα του πέους πυροδοτεί 
τη βακτηριακή κολπίτιδα στις γυναίκες 
χρειάζονται περισσότερες μελέτες.
Συνολικά, αυτή η μελέτη υποδηλώ-
νει ότι μπορεί να υπάρχει βελτιωμένη 
αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της 
βακτηριακής κολπίτιδας και στους δύο 
συντρόφους. 

O
πως αναφέρεται στη σχετική δημο-
σίευση στο Journal of Psychiatry and 
Neuroscience, η μελέτη εξέτασε περισ-
σότερους από 10.000 ανθρώπους για να 

βρει τις επιδράσεις της κατάθλιψης και του άγχους 
στον όγκο του εγκεφάλου.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατάθλιψη έχει μια 
σημαντική επίδραση στον ιππόκαμπο, δηλαδή το 
τμήμα του εγκεφάλου που συνδέεται με τη μνήμη 
και τη μάθηση, μειώνοντάς τον. Αντιθέτως, όταν η 
κατάθλιψη και το άγχος εμφανίζονται μαζί, οδηγούν 
σε αύξηση του μεγέθους του τμήματος του εγκεφά-
λου που σχετίζεται με τα συναισθήματα, δηλαδή την 
αμυγδαλή.
«Πολλές μελέτες που εξετάζουν τις επιδράσεις της 
κατάθλιψης στον εγκέφαλο δεν λαμβάνουν υπόψη 
τους το γεγονός ότι οι πάσχοντες από την ψυχική 
αυτή ασθένεια συχνά βιώνουν ταυτόχρονα και 
άγχος.
 Εμείς βρήκαμε ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από 
κατάθλιψη έχουν μικρότερο εγκεφαλικό όγκο σε 
πολλές περιοχές του εγκεφάλου και ειδικότερα στον 
ιππόκαμπο. Αυτό γίνεται όλο και πιο σχετικό αργό-

τερα στη ζωή, αφού ο μικρότερος ιππόκαμπος είναι 
παράγοντας κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ και 
μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη της άνοιας», 
σημειώνει η επικεφαλής ερευνήτρια, Daniela 
Espinoza Oyarce.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα αυτής της έρευνας 
είναι ότι πολλοί άνθρωποι που βιώνουν τόσο κατά-
θλιψη όσο και άγχος παρουσίασαν μικρότερη συρ-
ρίκνωση σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, αλλά 
και μια αύξηση στην αμυγδαλή. 
Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει ότι η πραγματική επί-
δραση της κατάθλιψης στον εγκέφαλο έχει υποτιμη-
θεί λόγω της αντίθετης επίδρασης της αμυγδαλής.

Άγχος και κατάθλιψη: Ο επικίνδυνος 
συνδυασμός που φέρνει τα πάνω – κάτω 
στον εγκέφαλο

Kολπίτιδα: Φταίνε οι 
άνδρες για την πιο συχνή 
γυναικεία λοίμωξη;

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για περίπου μισό εκατομμύριο εγκύους
Τα παιδιά, των οποίων οι έγκυες μητέρες έκαναν χρήσης κάνναβης, αντιμετωπίζουν σημαντικά 
μεγαλύτερο -κατά 50%- κίνδυνο αυτισμού, σύμφωνα με μία νέα καναδική επιστημονική έρευνα, 

τη μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μαρκ Γουόκερ του πανεπιστη-
μίου και του νοσοκομείου της Οτάβα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο Nature Medicine, 
ανέλυσαν στοιχεία για περίπου μισό εκατομμύριο εγκύους, από τις οποίες περίπου οι 3.000 (ποσοστό 
0,6%) έκαναν χρήση κάνναβης κατά την εγκυμοσύνη τους.
Το 2,2% των παιδιών που γεννήθηκαν από μητέρες που έκαναν χρήση κάνναβης εμφάνισαν αυτισμό, 
έναντι ποσοστού 1,4% όσων παιδιών οι έγκυες μητέρες δεν είχαν κάνει παρόμοια χρήση.
Οι ερευνητές επεσήμαναν πως το γεγονός ότι η κάνναβη έχει νομιμοποιηθεί σε ορισμένες χώρες (μεταξύ 
των οποίων ο Καναδάς όπου έγινε η έρευνα), δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλής για τις εγκύους ή όσες 

θηλάζουν το μωρό τους. Η Εταιρεία Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Καναδά είναι αντίθετη στη 
χρήση κάνναβης κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό, ενώ σχετικές προειδοποιήσεις 

ήδη εμφανίζονται σε προϊόντα κάνναβης.
«Παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις, τα στοιχεία δείχνουν πως ολοένα περισ-

σότεροι άνθρωποι κάνουν χρήση κάνναβης στη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Αυτό είναι ανησυχητικό, επειδή γνωρίζουμε ελάχιστα 

πράγματα για το πώς η κάνναβη επιδρά στις εγκύους και τα μωρά 
τους», τόνισε ο δρ Γουόκερ.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κάνναβη κατά την 
εγκυμοσύνη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου 
τοκετού.

Αυξημένος ο κίνδυνος αυτισμού για το 
μωρό εάν η μητέρα έκανε χρήση κάνναβης

Τεστ εντοπίζει τα μωρά που απειλούνται με 
νευρολογικές διαταραχές

Έ
να πρώιμο τεστ αίματος μπορεί να ανιχνεύσει 
ποια μωρά που υφίστανται υποξία (ανεπαρκή 
οξυγόνωση) κατά τη γέννησή τους διατρέχουν 
κίνδυνο σοβαρών νευροδιαταραχών, όπως 

εγκεφαλική παράλυση και επιληψία. Το πρωτότυπο 
τεστ, που δημιουργήθηκε υπό την καθοδήγηση ερευ-
νητών από το Imperial College του Λονδίνου, εντοπί-
ζει συγκεκριμένα γονίδια που έχουν ενεργοποιηθεί 
και απενεργοποιηθεί και τα οποία συνδέονται με μα-
κροχρόνια νευρολογικά προβλήματα. Η έρευνα, που 
δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, πραγματοποιή-
θηκε σε νοσοκομεία της Ινδίας, όπου καταγράφονται 
σχεδόν 0,5-1 εκατομμύρια περιστατικά έλλειψης οξυ-

γόνου κατά τη γέννηση κάθε χρόνο. Όταν συμβαίνει 
κάτι τέτοιο, η εγκεφαλική βλάβη αναπτύσσεται από 
μερικές ώρες έως και μήνες, επηρεάζοντας διαφορε-
τικές περιοχές του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα μια ποι-
κιλία πιθανών νευρολογικών διαταραχών, όπως η ε-
γκεφαλική παράλυση, η επιληψία, ή η απώλεια ακοής 
και όρασης. Η ομάδα βρήκε 855 γονίδια που εκφρά-
ζονταν διαφορετικά ανάμεσα στις δύο ομάδες, με δύο 
από αυτά να φέρουν τις πιο σημαντικές διαφορές. Αυ-
τό καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό των παιδιών 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών και 
τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την πρόληψη χειρό-
τερων αποτελεσμάτων.
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ιστορίες

Στο Βυζάντιο, το κράτος και περισσότερο 
η Εκκλησία είχαν στόχο να ρυθμίζουν τη 
συμπεριφορά των υπηκόων, τόσο στη δημόσια 
όσο και στην ιδιωτική τους ζωή. Έτσι ήθελαν να 
ορίζουν και θέματα, όπως ο έρωτας και ο γάμος.

Β
έβαια, ο χριστιανισμός και ο ερωτισμός είναι δύο 
έννοιες που δύσκολα συμβιβάζονται, αλλά στο 
Βυζάντιο βρέθηκε ένας τρόπος σύγκλισης δύο α-
ντίρροπων δυνάμεων.

Στη βυζαντινή κοινωνία τον έρωτα και τον γάμο επηρέαζε 
και το χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών.
Η γυναίκα ζούσε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής της 
στο σπίτι και από πολύ μικρή μάθαινε τα οικιακά, ενώ 
ελάχιστες γυναίκες αποκτούσαν ευρύτερη μόρφωση.
Μπορούσε να παντρευτεί από 12 χρονών και για τον γάμο 
της φρόντιζαν οι γονείς της.

Επειδή όμως «ανάγκα και θεοί πείθονται», αρκετές κοπέ-
λες φτωχών οικογενειών, αναγκάζονταν να βγουν έξω από 
το σπίτι για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην ως υπηρέ-
τριες, πωλήτριες, θεατρίνες και κάποιες γίνονταν εταίρες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Θεοδώρα, η 
οποία από μικρή συμμετείχε σε κωμικές παραστάσεις και 
σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο, ήταν μια εταίρα που 
έγινε αυτοκράτειρα.

Η μοιχεία
Μία από τις βαρύτερες και πλέον αξιόποινες πράξεις ήταν 
η μοιχεία, αλλά κυρίως για τις γυναίκες.
Οι άντρες μπορούσαν να έχουν παλλακίδες και «αγαπη-
τές» ή «συνεισάκτους», δηλαδή απροστάτευτες νεαρές 
παρθένες με τις οποίες συμβίωναν σκανδαλωδώς πολίτες 
και κληρικοί, δήθεν για προστασία.

Η τιμωρία των μαστροπών
Υπήρχε βέβαια και η πορνεία, για την οποία το κράτος, για 
λόγους κοινωνικούς, δεν στρεφόταν ούτε εναντίον των 
γυναικών που ζούσαν από το επάγγελμα, αλλά ούτε ενα-
ντίον των πελατών τους.
Η νομοθεσία στρεφόταν κατά των μαστροπών και των 
προαγωγών.
Για την εκκλησία, η πορνεία θεωρούνταν αξιόποινη πράξη 
και δεν είχε θέση στη χριστιανική κοινωνία, η οποία απαι-
τούσε από τη γυναίκα αγνότητα.
Βέβαια, με αρκετή δόση υπερβολής και προκατάληψης, οι 

γυναίκες περιγράφονται σε διάφορες βυζαντινές πηγές ως 
υπάρξεις αχόρταγες ερωτικά που παρασύρονται εύκολα, 
αλλά κατά βάση είναι μόνο ερωτικά αντικείμενα για τους 
άνδρες.

Μία στον καθένα
Στο Βυζάντιο, «σωστός» γάμος ήταν μόνο ο πρώτος.
Ο δεύτερος επιτρεπόταν, αλλά ταυτόχρονα θεωρούνταν 
«ευπρεπής μοιχεία».
Γι’ αυτό, όσους έκαναν δεύτερο γάμο δεν τους στεφάνω-
ναν, αλλά τους διάβαζαν ευχή «στεφανική».
Επίσης δεν έπαιζαν μουσικά όργανα και οι συμμετέχοντες 
δεν χόρευαν.
Όσο για τον τρίτο γάμο, αυτός θεωρούνταν πολυγαμία και 
απαγορευόταν από την Εκκλησία.
Όποιος παρέβαινε την απαγόρευση τιμωρούνταν με αφο-
ρισμό για τρία ή τέσσερα χρόνια.
Για τις γυναίκες, βέβαια, οι περιορισμοί ήταν περισσότε-

ροι.
Οι νυμφευόμενοι δηλαδή, φρόντιζαν να μην παίρνουν ως 
συζύγους χήρες, για να αποφεύγουν τη σκληρή κοινωνική 
αποδοκιμασία.
Επιπλέον, όποιος έπαιρνε γυναίκα διαζευγμένη ή χήρα 
δεν επιτρεπόταν να χειροτονηθεί παπάς.

Η καλλίστη
Μια από τις βασικές φροντίδες της βυζαντινής Αυλής ήταν 
να βρει την κατάλληλη νύφη για τον αυτοκράτορα ή τον 
διάδοχο του θρόνου.
Τα προσόντα της μέλλουσας αυτοκράτειρας έπρεπε να 
είναι η ευγένεια της καταγωγής, το ήθος, η παρθενία και 
η ομορφιά.
Η διαδικασία επιλογής της νύφης, τουλάχιστον κατά τον 
9ο και 10ο αιώνα, είχε ως εξής: ειδική απεσταλμένοι «χτέ-
νιζαν» τις επαρχίες του κράτους και επέλεγαν τις ωραιό-
τερες μεταξύ των παρθένων – μερικές φορές και με βάση 
τα μέτρα του σώματος και των παπουτσιών, που δίνονταν 
από το παλάτι.
Στη συνέχεια, η μέλλουσα πεθερά ή συγγενείς υπέβαλλαν 
τις υποψήφιες σε σωματική εξέταση, για να ελέγξουν την 
αρτιμέλειά της.
Επίσης, ήταν εύκολο να ελεγχθούν το παράστημα και το 
βάδισμα.
Πολλές φορές βέβαια, από τα παραπάνω κριτήρια 
υπερίσχυε η ομορφιά, που θάμπωνε τους βασιλικούς 
γαμπρούς.

Έτσι, χάρις σε αυτήν, ανέβηκαν στον θρόνο γυναίκες 
κατώτατης κοινωνικής στάθμης, όπως η σύζυγος του Ιου-
στινιανού, Θεοδώρα και σύζυγος του Ρωμανού Β’, Θεο-
φανώ.

Εμπόριο λευκή σαρκός
Στο Βυζάντιο υπήρχαν πολλοί αδίστακτοι έμποροι 
ανθρώπων, οι οποίο γυρνούσαν στα χωριά και είτε αγό-
ραζαν μικρά κορίτσια από τους γονείς τους είτε παραπλα-
νούσαν όμορφες νέες με παχυλές υποσχέσεις, με συνέ-
πεια να τις πείθουν να τους ακολουθήσουν σε μεγάλα 
αστικά κέντρα, ιδίως στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τις 
εγκαθιστούσαν σε πορνεία και τις εκμεταλλεύονταν και 
για να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να αποδράσουν, 
τις υποχρέωναν να υπογράφουν συμβόλαια με τα οποία 
οριζόταν ο χρόνος παραμονής τους στον χώρο όπου είχαν 
εγκατασταθεί. Οι άτυχες γυναίκες δύσκολα μπορούσαν 
να αντιδράσουν, μολονότι υπήρχαν νόμοι, από την εποχή 
του Θεοδόσιου Β’, που τις προστάτευαν.

Ομοφυλοφιλικά
Ο τρόπος ζωής των Βυζαντινών και οι περί ηθικής αντι-
λήψεις τους είχαν στο επίκεντρο την εγκράτεια. Γι’ αυτό 
καυτηριαζόταν με πολύ σκληρό τρόπο το πάθος της παι-
δεραστίας και της ομοφυλοφιλίας, το οποίο θεωρούνταν 
δαιμόνιο, και μάλιστα το αισχρότερο όλων. Κατά τους 
Βυζαντινούς τα είδη της «αρσενοκοιτίας» ήταν τρία: το 
πρώτο και ελαφρότερο ήταν «το παρ’ άλλων παθείν», 
το δεύτερο και βαρύτερο «το ποιήσαι εις έτερον» και το 
τρίτο και βαρύτατο «το παθείν παρ’ ετέρου και ποιήσαι εις 
έτερον». Υπήρχε μάλιστα και σχετική παλαιά παροιμία, η 
εξής: «Καλύτερα να κρύψει κανείς πέντε ελέφαντες υπό 
μάλης παρά έναν κίναιδο». Στην ίδια λογική κινούνταν και 
η αντίληψη ότι αν συναντούσε κανείς πρωί κίναιδο στον 
δρόμο, ήταν κακός οιωνός. Τέλος, ο Γρηγόριος ο Θεολό-
γος μιλάει για αρσενικοθήλυκους άντρες, που δεν ήταν 
ούτε άντρες ούτε γυναίκες, αλλά άντρες για τις γυναίκες 
και γυναίκες για τους άντρες.

Ευνούχοι, κερατάδες και Πηνελόπες
Ο Λέων ΣΤ’ με νόμο επέτρεψε στους ευνούχους να υιο-
θετούν παιδιά, αφού δεν μπορούσαν να έχουν δικά τους, 
ενώ με άλλη διάταξή καταπολέμησε τον ευνουχισμό. Ο 
Λέων Στ’ θέσπισε επίσης νόμο σύμφωνα με τον οποίο, στη 
σύζυγό που διέπραττε μοιχεία επιβαλλόταν ο εγκλεισμός 
της σε μοναστήρι και την περιουσία της την έπαιρνε ο 
απατημένος σύζυγος. Με βάση άλλη νομοθετική διάταξη 
του Λέοντα ΣΤ’, η σύζυγος αιχμαλώτου δεν μπορούσε να 
παντρευτεί άλλον άντρα, αλλά όφειλε να περιμένει την 
επάνοδο του συζύγου της από την αιχμαλωσία. Ακόμα, 
καταργούνταν οι παλλακίδες.

Κτηνοβασίες
Διαστροφή στο Βυζάντιο θεωρούνταν φυσικά και η κτη-
νοβασία, τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. 
Η πολιτεία θεωρούσε τους κτηνοβάτες λεπρούς, δηλαδή 
ηθικά μολυσμένους και επέβαλλε σκληρές ποινές. Στα 
«Βασιλικά» (νόμοι των Μακεδόνων) αναφέρεται ρητά: 
«Οι αλογευόμενοι (κτηνοβάτες) καυλοκοπείσθωσαν» (να 
τους αφαιρείται το ανδρικό μόριο). Για την αλογευόμενη 
γυναίκα προβλεπόταν θανάτωση με ξίφος ή αν ήταν ελεύ-
θερη γινόταν δούλη. «Αναπαρθενεύσεις» Όταν κάποιες 
κόρες διακορεύονταν, προσπαθούσαν να συγκαλύψουν 
το πάθημά τους και να φαίνονται παρθένες. Μία από τις 
συνταγές, με τη βοήθεια της οποίας οι διακορευθείσες 
προσπαθούσαν να πετύχουν την «αναπαρθένευση» τους, 
ήταν να λιώνουν σύμφυτο (βότανο με επουλωτικές, μαλα-
κτικές και στυπτικές ιδιότητες) και να το τοποθετούν στην 
ευαίσθητη περιοχή ή να χρησιμοποιούν στύψη (θειικό 
άλας) με φύλλο δάφνης, αφού τα ζέσταιναν. Έτσι θεωρού-
σαν ότι μπορούσαν να «επισκευασθεί» ο υμένας....

Γιατί οι άνδρες μπορούσαν να έχουν παλλακίδες 
στο Βυζάντιο, ακόμη και αν ήταν κληρικοί

Αυτοκράτειρα Θεοδώρα
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ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΑΝΊΚΊ,  ΑΠΟ ΤΟ «ΈΛΛΉΝΟΚΑΝΑΔΊΚΟ ΒΉΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ

Προχωρούν οι κινήσεις για νέες παροικιακές 
ομάδες στην Κοινότητά μας

Ε
ίναι γεγονός! Στην Κοινότητά μας, όπου 
εκ μέρους της σημερινής Διοίκησης ε-
πικρατεί όχι μόνο απόλυτη στασιμότη-
τα, αλλά «και άκρα του τάφου σιωπή,» 

αφού καμία, κυριολεκτικά καμία, εκ των πολ-
λαπλών ερωτήσεων που υποβάλλονται, δεν 
τυγχάνουν απαντήσεων, φαίνεται ότι τελευταία 
κάτι κινείται.
Φαίνεται δηλαδή ότι μερικοί συμπάροικοι είναι 
διατεθειμένοι να ασχοληθούν με τα «Κοινο-
τικά» και μάλιστα αν χρειαστεί να προχωρή-
σουν σε σχηματισμό «Κοινοτικής Ομάδας» 
έτσι ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, 
μέσω της ψήφου των μελών της Κοινότητας να 
διεκδικήσουν την εκλογή τους, προκειμένου 
να διοικήσουν την Κοινότητα, δηλαδή να ανα-
λάβουν το βαρύτατο φορτίο της  προσπάθειας 
επίλυσης των πολλαπλών της προβλημάτων.
Στην ελπιδοφόρα αυτή κίνηση, είχα αναφερθεί 
και πριν δυο εβδομάδες και σε άρθρο με τίτλο, 
«Στην Κοινότητά μας, σαν κάτι να κινείται… φαί-
νεται η συμμετοχή του Dr. G. Tσούκα και Χρή-
στου Σύρρου,» επικαλούμενος ακόμα και την 
παροιμία «στου κουφού την πόρτα…» αφού 
περιέγραφα πολλά από τα προβλήματα της Κοι-
νότητας μεταξύ των άλλων είχα γράψει ότι: 
Σίγουρα μέσα σε αυτήν την πολύ δυσάρεστη 
για την πορεία της Κοινότητάς μας κατάσταση, 
όπου επικρατεί το γνωστό «κάτσε στα αυγά 
σου» και «μην μπλέκεις γιατί και εσύ θα μπλέ-
ξεις» κάθε εξωκοινοτική κίνηση ανάμειξης στα 
Κοινοτικά μόνο σαν ευχάριστη είδηση θα πρέ-
πει να εκληφθεί.
Με άλλα λόγια είναι ευχάριστο να βλέπουμε να 

υλοποιούνται οι φήμες περί ανάμειξης στα Κοι-
νοτικά δύο πολύ σημαντικών για την Ελληνική 
Κοινότητα ατόμων. Τα ονόματα εκείνων που 
μέχρι τώρα έχουν δείξει το ενδιαφέρον ανάμει-
ξής τους στα Κοινοτικά είναι του γιατρού-κα-
θηγητή Γιώργου Τσούκα καθώς και του πρώην 
Επαρχιακού Υπουργού κ. Χρήστου Σύρρου.
Το ενδιαφέρον και των δύο στα Κοινοτικά είναι 
γνωστό και δεδομένο. Άλλωστε έχει εκδηλω-
θεί σε πολλές, πάρα πολλές δύσκολες για την 
Κοινότητά μας περιπτώσεις.
Επομένως και μόνο που εκδηλώνουν και μάλι-
στα δημοσίως το ενδιαφέρον ανάμειξής τους 
στα Κοινοτικά, μόνο σαν θετικό μήνυμα πρέπει 
να το εκλάβουμε.»
Θα επαναλάβω ότι και μόνο η είδηση αυτή προ-
ξενεί μια νέα δυναμική στα κοινοτικά μας, μια 
δυναμική που ήδη έχει γίνει ορατή. Ετσι πλη-
ροφορούμαι ότι πολλά επώνυμα αλλά και 
απλά μέλη που βρίσκονταν απογοητευμένα για 
τα τεκμαινόμενα στον Κοινοτικό χώρο, έχουν 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, να ανανεώσουν 
την συνδρομή και αν το καλέσουν οι περιστά-
σεις, είτε σε μια επόμενη Γενική Συνέλευση, είτε 
στις επόμενες εκλογές να δείξουν ότι η σημε-
ρινή στασιμότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Θέλω να τονίσω ότι οι κινήσεις και των δύο δεν 
είναι μυστικές και οι θέσεις τους,  αν και δεν 
έχουν ακόμα διαμορφωθεί παρουσιάζονται, 
γνωστοποιούνται, συζητούνται, σχολιάζονται 
άλλοτε θετικά, και άλλοτε αρνητικά και γενικά 
επαληθεύουν την ρήση «ότι κάτι κινείται στα 
Κοινοτικά μας…»
Σε όλα αυτά θέλω να προσθέσω ότι και οι δύο 
επίδοξοι αρχηγοί Παροικιακών Ομάδων, για να 
πετύχουν των σκοπών τους κινούνται σε πολ-
λαπλές κατευθύνσεις. Μεταξύ των άλλων η μία 
που είναι αρκετά καθοριστική, είναι η κινητο-
ποίηση φίλων τους, καθώς και «παροπλισμέ-
νων» παλαιών κοινοτικών παραγόντων. Η άλλη 
εξ ίσου καθοριστική, είναι ο συγκερασμός πολ-
λών διαφορετικών, συχνά και αλληλοσυγκρου-
ομένων  απόψεων, απόψεων που θα λαμβά-
νουν υπ’ όψη τους, τόσο τα σημερινά οικονο-
μικά στοιχεία της Κοινότητας, όσο και την σημε-
ρινή ανθρωπογεωγραφία της Παροικίας μας, 
που συνεχώς μεταλλάσσεται και μετασχημα-
τίζεται.

Οπωσδήποτε θα παρακολουθούμε όλα αυτά, 
αλλά μπορώ να τονίσω και μάλιστα να δώσω 
έμφαση στο γεγονός ότι αρχικά και οι δύο, 
έχουν απλώσει χέρι συνεργασίας με την σημε-
ρινή Διοίκηση, προκείμενου, τόσο για να δουν, 
όχι μόνο πού, όσο και πόσο μπορούν συνερ-
γαζόμενοι να «χρησιμοποιηθούν» από την 
σημερινή Διοίκηση. Φυσικά, αν δεν βρεθεί κοι-
νός τόπος συνεργασίας, πράγμα δύσκολο από 
ότι εικάζω, θα προχωρήσουν στα περαιτέρω, 
δηλαδή στον σχηματισμό ανεξάρτητων Κοινο-
τικών Ομάδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αν θα μπορούσα να κρίνω την έως τώρα 
πορεία των δύο υπό σχηματισμό Παροικια-
κών Ομάδων θα έλεγα ότι προπορεύεται η 
κίνηση του κ. Σύρρου, αφού ήδη έχει προ-
βεί στον αρχικό σχηματισμό της Ομάδος του, 

στην οποία μάλιστα έχει δώσει τον συμβολικό 
τίτλο «Φιλική Εταιρία» και μέσω ανακοίνωσης 
τύπου, έχει κάνει γνωστά πολλά από τα κίνη-
τρά του. Όμως επί του προκειμένου αφού απέ-
χουμε πολύ από την επόμενη εκλογική ανα-
μέτρηση, ο αγώνας δεν είναι ο αγώνας εκατό 
μέτρων, αλλά Μαραθώνιος. Εκτός και συμβούν 
απρόβλεπτε εξελίξεις στην επόμενη Γενική 
Συνέλευση, που δεν θα μπορεί λόγω Κορωνο-
ϊού, να ετεροχρονίζεται επ΄ άπειρον και οπωσ-
δήποτε στην Ημερήσια Διάταξη θα υπάρχει και 
θέμα οικονομικού Προϋπολογισμού και  οικο-
νομικού Απολογισμού και θέμα «πορισμάτων 
Εξελεγκτικών Επιτροπών.»
Με άλλα λόγια, οι προσεχείς μήνες θα είναι 
μήνες καθοριστικών για το μέλλον της Κοι-
νότητάς μας εξελίξεων. Αλλωστε η σημερινή 
κατάσταση της στασιμότητας, όπου σε πολλούς 
τομείς  επικρατεί εκκωφαντική σιωπή, δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί. Ναι, δεν μπορεί να συνεχι-
στεί την στιγμή μάλιστα στην οποία σαν βουή 
πανίσχυρου σεισμού, ακούστηκε ο θόρυβος 
γύρω και από το θέμα της «Στέγης» που όλα 
δείχνουν ότι ήδη έχει πολλαπλές εκφάνσεις, 
αφού μεταξύ των άλλων, ο «υποτιθέμενος» 

διορισμός το 1998 και κυρίως η  προσβλητική 
προσπάθεια εκδίωξης το 2020, από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της «Στέγης» του κ. Σπύρου 
Μπολάνη περιπλέκει πολλά από τα τεκμαινό-
μενα  σε αυτήν…

«Όποιος έχει πολύ πιπέρι….» ..ξο-
δεύει και σε δικηγορικές επιστο-
λές-εξώδικα
Εχω γράψει πολλές φορές, ότι κατά κανόνα, και 
μάλιστα κατά τον μοναδικό ίσως κανόνα που 
δεν έχει εξαιρέσεις, οι ερωτήσεις που υποβάλ-
λονται προς την σημερινή Διοίκηση παραμέ-
νουν αναπάντητες. 
Όμως μην νομίσετε ότι η μικρή ομάδα των Διοι-
κούντων, απασχολημένη με την επίλυση των 
προβλημάτων δεν παρακολουθεί τα των σχο-

λίων και των ερωτήσεων που γίνονται. Κάθε 
άλλο. Και τα παρακολουθεί και προσπαθεί να 
τα επιλύσει επιλέγοντας την μέθοδο της σιω-
πής. Ενίοτε πέρα της σιωπής, προβαίνει και σε 
αποστολή δικηγορικών επιστολών και εξωδί-
κων, με απειλές «για  τα περαιτέρω!»
Οπωσδήποτε, όπου χρειάζονται, εκτός από 
δικηγορικά γράμματα και εξώδικα, πρέπει 
ακόμα δικαστικές αγωγές να υποβάλλονται.
Όμως πριν οι υπεύθυνοι προβούν σε αυτά, 
που οπωσδήποτε στοιχίζουν, δεν νομίζουν ότι 
θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ένα απλό τηλε-
φώνημα, ή έστω ένα απλό γράμμα, έτσι ώστε 
τυχόν λανθασμένα σχόλια, είτε μέσω ραδιοφω-
νικών προγραμμάτων, είτε μέσω διαδικτύου 
( Face Book) να αποσύρονται χωρίς να δημι-
ουργούνται εντυπώσεις και επί πλέον χωρίς να 
αιμορραγεί το έτσι και αλλιώς πενιχρό ταμείο 
της Κοινότητάς μας.
Οι διοικούντες την Κοινότητα, ας προσθέσουν 
και αυτήν την ερώτησή μας, στις πολλαπλές έως 
τώρα αναπάντητες ερωτήσεις μας, εκτός και 
θέλουν, με αρνητικό τρόπο, να επαληθεύσουν 
την παροιμία, «όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει 
και στα λάχανα…»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Ο ‘’Πόλεμος…’’ Της Κοινής Γνώμης

Δ
υστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι  ζούμε 
στον αστερισμό της υποκρισίας ,του 
ψεύδους χωρίς όρια και της χαλκίδευ-
σης  της κοινής γνώμης.

Ο πόλεμος είναι προ των πυλών, η άλωσις του 
Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου κάθε 
μέρα γίνεται πιο ασφυκτικός και οι ηγέτες μας 
αντί να αρπάξουν τον ατίθασο ταύρο από τα 
κέρατα και να τον ακινητοποιήσουν, κάνουν τα 
εντελώς αντίθετα και επί πλέον χρησιμοποιούν 
τα εξαγορασμένα  ΜΜΕ να επηρεάζουν την κοινή 
γνώμη.
Η σταδιακή κοινωνική διάβρωση επετεύχθη τα 
τελευταία σαράντα και πλέον  χρόνια από όλες 
τις κυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, 
αλλά η σημερινή κυβέρνηση με την αρωγή και 
του κορονοϊού έφτασε σε αξιοζήλευτα ύψη και 
αναμφισβήτητα μπορούν  να καυχώνται ότι δου-
λεύουν ψιλό γαζί την κοινή γνώμη και την ανεβο-
κατεβάζουν σαν γιο-γιο. 
Υπάρχουν δεκάδες χοντρά παραδείγματα που 
αποδεικνύουν περίτρανα την χαλκίδευση της 
αλήθειας και την ολοφάνερη κοροϊδία της λαϊκής 
γνώμης, αλλά εμείς θα αρκεστούμε μόνον στα 
δύο πιο πρόσφατα παραδείγματα.   
Σώνει και καλά θέλουν να μας παρουσιάσουν ότι 
και  οι δύο κακές έως κάκιστες συμφωνίες που 
υπέγραψαν με την Ιταλία και με την Αίγυπτο ήταν 
ότι καλύτερο θα μπορούσε  να πετύχει οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση.
Και όλοι εμείς αναρωτιόμαστε, γιατί δεν πράτ-
τετε το ολοφάνερο το πιο απαραίτητο, το πιο 
εθνικά ωφέλιμο και που κλείνει ερμητικά οποια-
δήποτε παράλογη , παράνομη , ανεκδιήγητη 
διεκδίκηση των μεμέτηδων εξ ανατολών.
Δύο κινήσεις  από την πλευρά μας κλείνουν μιας 
και δια παντός όλες τις ορέξεις και φιλοδοξίες 
των άπληστων και ακόρεστων γειτόνων μας.
 α).Την ανακήρυξη της Ελληνικής υφαλοκρηπί-
δας στο Αιγαίο, του δικαιώματος μας, σύμφωνα 
με το διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης, των Δώδεκα 
Ναυτικών Μιλίων. 
β). Οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Κύπρο μας.
Κάθε λογικά και εθνικά σκεπτόμενος   Έλληνας 
αυτό θα έκανε και αυτό θα συνιστούσε και θα 
απαιτούσε από την Ελληνική κυβέρνηση να πρά-
ξει.
Αλλά οι υπάλληλοι που μας κυβερνούν έκαναν 
και θα  συνεχίζουν να πράττουν αυτά που οι διε-
θνιστές τους υπαγορεύουν και όχι τι συμφέρει 
και τι είναι εθνικά ωφέλιμο.
Αντί, λοιπόν, των δύο αυτών κινήσεων που βγά-
ζει εκτός παιχνιδιού και εκτός Αιγαίου και εκτός 
ανατολικής μεσογείου την Τουρκία  και τα όνειρα 
μιας θερινής νυκτός περί γαλάζιας πατρίδας βου-
λιάζουν στα καταγάλανα νερά του Ελληνικότα-
του Αιγαίου και τα αιγαιοπελαγίτικα μελτέμια θα 
τα σκορπίσουν πέρα στα βάθη της Ανατολίας, 
εμείς, δηλαδή οι υπαλληλίσκοι των διεθνιστών 
που μας κυβερνούν ενεργούν εντελώς αντίθετα.  

 Η εθνική στρατηγική δεν χαράζεται ούτε στα 
συμβούλια της Ευρώπης και ούτε στις επιμέ-
ρους συναντήσεις με εντολοδόχους υπουργί-
σκους που μέλημα τους είναι να υλοποιήσουν 
τους στόχους και τα συμφέροντα των αφεντικών 
τους και όχι τι συμφέρει στην Ελλαδίτσα μας  που 
γι’ αυτούς είναι μια κουκίτσα στον παγκόσμιο 
χάρτη τους.  
Η εθνική στρατηγική χαράζεται από την εκά-
στοτε κυβέρνηση  σε πλήρη συνεννόηση  και 
συμπαράταξη με όλα τα κόμματα  που εκπροσω-
πούνται στην βουλή και  την  σύμφωνη γνώμη 
της στρατιωτικής ηγεσίας μας.  Η οποία εθνική 
γραμμή εκφράζει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες 
του Ελληνικού λαού.
Τρανταχτό παράδειγμα έλλειψης μιας τέτοιας 
στρατηγικής το Σκοπιανό. Από πολιτικής πλευ-
ράς ο καθένας βαρούσε το ντέφι στον δικό του 
σκοπό που δεν συμβάδιζε με το λαϊκό  αίσθημα, 
ούτε με την συγκατάθεση της στρατιωτικής ηγε-
σίας , με τα γνωστά αποτελέσματα.
Είναι υψίστης  εθνικής  σημασίας, αγαπητοί 
συμπατριώτες, να κλείσουμε τα αυτιά μας στις 
εθνικά επιζήμιες σειρήνες των μέσων ενημέρω-
σης  που μας βομβαρδίζουν με ασύστολα ψεύδη  
και με ανύπαρκτα δημοσκοπικά εφευρήματα 
και να απαιτήσουμε από τους πολιτικούς μας  να 
βάλουν την πατρίδα μας υπεράνω  όλων.  
Το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας μας δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται και να διακυβεύεται  από 
τις σκέψεις και τις θέσεις και τις προτροπές των 
συμβουλίων της Ευρώπης  και της Γερμανικής 
καγκελαρίας.
Το να επιτρέπουμε την αιμοσταγή και πάντοτε 
εχθρική προς εμάς Γερμανία να μεσολαβεί και 
να προτείνει συνομιλίες , είναι όχι μόνο ύποπτο , 
αλλά και εθνικά επιζήμιο, γιατί είναι γνωστό τοις 
πάσι ότι η φιλία και αλληλοϋποστήριξη της Γερ-
μανίας και της Τουρκίας  πάει πολύ πίσω από την 
εποχή της Οθωμανοκρατορίας  και του Κάιζερ. 
Τις Γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων του 
πόντου, των Ασυρίων , και όλων των Χριστιανι-
κών πληθυσμών της Μικράς Ασίας που εμπνευ-
στές και αρωγοί ήταν οι Γερμανοί.
Είναι λοιπόν ανεπίτρεπτο Ελληνικές κυβερνήσεις 
να σέρνονται σε συνομιλίες με την Τουρκία για 
το Αιγαίο με την εποπτεία της πάντοτε εχθρικής  
Γερμανίας.
Άλλωστε η Ελληνική εθνική στρατηγική όσον 
αφορά το Αιγαίο θα πρέπει να είναι τόσο ξεκά-
θαρη όσο και τα καταγάλανα νερά της. 
Το Αιγαίο ήταν, και είναι Ελληνικό από καταβολής 
κόσμου και δεν μοιράζεται και δεν παραχωρεί-
ται για συνεκμετάλλευση με κανέναν γιατί είναι 
εξ ολοκλήρου περιουσία του Ελληνικού έθνους.
Κλείστε τα αυτιά σας, φίλοι συμπατριώτες, και 
μην ακούτε τις  χρυσοπληρωμένες πόρνες που 
έχουν μάθει να εκμισθώνουν τα πάντα από το 
αγνό φιλί έως και την κλίνην της Πατρίδας. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης         
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Μιχάλης Κράτσιος-Κοτσακάς
 Ο νέος υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κατάγεται από την Χίο

Β
ολισσιανό», από το χωριό Βολισσός 
της βόρειας Χίου, χαρακτηρίζει τον 
νέο υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, 
Μιχάλη Κράτσιο-Κοτσακά, το Συμ-

βούλιο της Κοινότητας Βολισσού Χίου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας, 
Σωτήρη Παραδείση, «γνωστός στους περισ-
σότερους από τις συχνές επισκέψεις του στο 
χωριό του, τόσο ο νέος υφυπουργός όσο 
και οι γονείς του, ο κ. Γιάννης Κράτσιος και 
η κ. Μαίρη Κοτσακά, αποτελούν πρόσωπα 
αγαπητά στη μικρή κοινωνία της Βολισσού. 
Φέτος, λόγω του κορονsϊού, ο Μιχάλης Κρά-
τσιος-Κοτσακάς δεν μπόρεσε να έρθει στη 
Βολισσό, όμως πέρυσι το καλοκαίρι είχε 
έρθει για σύντομες διακοπές, αν και ήταν 
ήδη διευθυντής του Γραφείου Τεχνολογίας 
του Λευκού Οίκου».
Σε συγχαρητήρια επιστολή του, το Συμβού-
λιο της Κοινότητας Βολισσού αναφέρει:
«Κύριε υφυπουργέ, αγαπητέ Μιχάλη
Οι κάτοικοι της Βολισσού και οι όπου γης 
Βολισσιανοί αισθάνθηκαν ξεχωριστή χαρά 
και μεγάλη περηφάνια μόλις πληροφορήθη-
καν την τοποθέτησή σας στη θέση του υφυ-
πουργού Άμυνας των ΗΠΑ.
Τα συναισθήματα αυτά είναι απόλυτα φυσι-
ολογικά γιατί και η οικογένειά σας και εσείς 
προσωπικά είστε άνθρωποι που από τα παι-

δικά σας χρόνια ζυμωθήκατε με τα Βολισ-
σιανά στοιχεία και έχετε την αμέριστη εκτί-
μηση των συγχωριανών σας.
Για την εκτίμηση προς το πρόσωπό σας 
και την οικογένειά σας δεν στηριζόμα-
στε σε αόριστες πληροφορίες τρίτων αλλά 
στην προσωπική αντίληψη των ανθρώπων 
που σας γνωρίζουν προσωπικά και είναι η 
μεγάλη πλειοψηφία των Βολισσιανών.

Οι εξαιρετικές σπουδές σας, η επιστημονική 
και τεχνοκρατική εμπειρία σας και το ήθος 
σας εγγυώνται ότι και στο μέλλον θα εξα-
κολουθείτε να τιμάτε τη Βολισσό με τις επι-
τυχίες σας.
Διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των 
Βολισσιανών σάς απευθύνουμε τα πιο 
θερμά μας συγχαρητήρια και περιμένουμε, 
με λαχτάρα, τη στιγμή που οι συνθήκες και 

οι υποχρεώσεις σας θα σας επιτρέψουν να 
ξαναβρεθείτε ανάμεσά μας, προκειμένου να 
σας υποδεχτούμε με όλη μας την αγάπη και 
με κάθε τιμή».
Ο Μιχαήλ Ιωάννης Κοτσακάς Κράτσιος 
(Michael John Kotsakas Kratsios, γεννημέ-
νος στις 7 Νοεμβρίου 1986 αποφοίτησε από 
το Richland North East High School στην 
Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας το 2004 
και από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον το 
2008 με πτυχίο πολιτικών επιστημών και 
πιστοποιητικό Ελληνικών Σπουδών. Ήταν 
επισκέπτης μελετητής στο Πανεπιστήμιο 
Tsinghua του Πεκίνου.
Ενώ φοιτούσε ακόμη στο κολέγιο, ο Κρά-
τσιος ήταν ασκούμενος υπάλληλος του 
γερουσιαστή Lindsey Graham και αρχι-
συντάκτης και πρόεδρος του Business 
Today. Μετά από το Πρίνστον εργάστηκε 
στην Barclays Capital και στο Lyford Group 
International και αργότερα διετέλεσε 
Chief Financial Officer της Clarium Capital 
Management.  
Πριν τη συμμετοχή του στην διοικητική 
ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ ως Αναπληρω-
τής Βοηθός του προέδρου, ο Κράτσιος ήταν 
Διευθυντής στο Thiel Capital και υπηρέτησε 
ως Διευθυντής Προσωπικού του επιχειρη-
ματία Peter Thiel.
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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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Αγαπητοί εν Κυρίω,

Ευχαριστώ για την επιστολή σας, αναφορικά με την μετάδοση 
της Θείας Κοινωνίας.

Πιστεύω, ότι πολλοί άνθρωποι συγχέουν τη Θεία Κοινωνία με 
τον τρόπο μετάδοσής της. Το μυστήριον είναι η Θεία Κοινωνία, 
δηλαδή το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Το μυστήριο είναι 
μυστήριο και δεν εξηγείται, ούτε χρειάζεται αποδείξεις. Η μόνη 
απόδειξη είναι το να ζει ο πιστός το μυστήριο με την πίστη του. 
Από το Σώμα και το Αίμα του Χριστού ουδέν μικρόβιο μεταδί-
δεται.

Η Εκκλησία μας στην δισχιλιετή ιστορία της έχει χρησιμοποιή-
σει διαφόρους τρόπους μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας. Εσω-
κλείω τον εκατοστό πρώτο (101) ιερό κανόνα της Πενθέκτης 
Οικουμενικής Συνόδου το 691-2 μ.Χ., για να ιδείτε τί επιτρέπε-
ται και τί δεν επιτρέπεται. Δυστυχώς, ο κανόνας αυτός παρε-
κάμφθη -μόνο ο Θεός γνωρίζει πώς και γιατί- και επεκράτησαν 
πρακτικές μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, οι οποίες δεν συμ-
φωνούν με τον ιερό αυτό κανόνα.

Η ουσία είναι ο xριστιανός να πιστεύει στο μυστήριο της Θείας 
Κοινωνίας.
Να το λαμβάνει και να το ζει χωρίς να επηρεάζεται από τον 
τρόπο με τον οποίο η Θεία Κοινωνία μεταδίδεται. Δεν χρειάζε-
ται να γράψω περισσότερα.
Όποιος είναι πιστός, ταπεινός και όντως ζει το μυστήριο της 
Θείας Κοινωνίας δεν χρειάζεται να ακούσει τίποτε άλλο, παρά 
με πολλή πίστη να λαβαίνει και να ζει το Μυστήριο της Θείας 
Κοινωνίας.

Η λέξη λειτουργία είναι αρχαία ελληνική και σημαίνει έργο του 
λαού. Όποιος τελεί Θ. Λειτουργία και δεν δίδει Θεία Κοινωνία 
στον λαό (τους ορθοδόξους
χριστιανούς) κάνει μεγάλη αμαρτία.

Πάλι σας ευχαριστώ, γιατί είχατε την καλοσύνη, αλλά και 
κάνατε τον κόπο να μου γράψετε. Προσεύχομαι για σας, παρα-
καλώ προσεύχεσθε και σεις για μένα.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Ε
ιχε αγαπησει πολυ τους Κορινθιους ο Α-
ποστολος των Εθνων.  Εμεινε πολυ και-
ρο κοντα τους. Κι οταν ηταν μακρυα τους 
προσευχοταν γι’ αυτους και τους εστειλε 

δυο σπουδαιες επιστολες.  Στην πρωτη του επι-
στολη, αφου ευχαριστει το Θεο για τα χαρισματα 
που τους εδωσε και γιατι εγιναν πλουσιοι σε κα-
θε διδασκαλια Χριστιανικη, κανει θερμη παρα-
κληση για ενα πολυ βασικο και σπουδαιο θεμα.
«Παρακαλω υμας, αδελφοι, δια του ονοματος 
του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, ινα το αυτο 
λεγητε παντες...» (1 Κορ 1:10).  Με πολλη ευγε-
νεια παρακαλει τα πνευματικα του παιδια, εξ 
ονοματος του Χριστου, να ειναι ολοι ομοφω-
νοι και να λενε σαν να εχουν μια καρδια, την 
ιδια ομολογια της πιστεως.  Να μη υπαρχουν 
μεταξυ τους σχισματα και διαιρεσεις.  Να ειναι 
συγκροτημενοι, κατηρτισμενοι και ενωμενοι 
μεταξυ τους, με τα αυτα φρονηματα και με την 
αυτη γνωμη.
Ολα αυτα τα εγραψε ο αποστολος Παυλος γιατι 
στην τοπικη Εκκλησια της Κορινθου παρουσι-
αστηκαν διαφωνιες και διαιρεσεις εξ αφορμης 
θρησκευτικων ζητηματων.  Οι διαφορες αυτες 
δημιουργησαν μια εκρυθμη κατασταση διχα-
σμου και φατριασμου μεταξυ των Χριστιανων.  
Αιτια οι προτιμησεις που ειχε ο καθε Χριστια-
νος Κορινθιος σε καποιον Αποστολο.  Αλλος 
ελεγε: «Εγω ειμαι μαθητης του Παυλου». Αλλος 
«εγω ειμαι του Απολλω».  Αλλος  «εγω ειμαι του 
Κηφα».  Και αλλος «εγω ειμαι μαθητης του Χρι-
στου» (1 Κορ 1:12).
Με πονεμενη την ψυχη γι’αυτες τις διαφωνιες και 
τις εριδες ο Αποστολος της αγαπης θετει καυτα 
ερωτηματα στους Κορινθιους Χριστιανους.  
«Εχει λοιπον διαρεθη ο Χριστος και η Εκκλησια 
Του σε μεριδες;  Μηπως ο Παυλος σταυρωθηκε 
για σας; Η μηπως εχετε βαπτισθη στο ονομα του 
Παυλου;» (1 Κορ 1:13)
Με αλλα λογια τους ελεγχει πατρικα και τους 
λεει: Τι ειναι αυτα που κανετε; Κομματιαζεται το 
σωμα του Χριστου; μην εχετε προσκολληση σε 
προσωπα.  Δεν επιτρεπονται εδω διαφωνιες, 
εριδες και σχισματα. Ειναι πραγματι μεγαλη 
αμαρτια, οταν μεταξυ ομοδοξων και ομοπιστων 
Χριστιανων υπαρχουν διαφωνιες και εριδες για 
προσωπολατρεια.
Πολλες φορες Χριστιανοι θαυμαζουν καποιον 
εργατη του Ευαγγελιου για το καλο κηρηγμα που 
κανει.  Η καποιον Ιερεα με προσοντα, που τελει 
πολυ κατανυκτικα τη θεια Λειτουργια. Γι’αυτόν 
μιλανε συνεχως.  Αυτον μονο παραδεχονται κι 
ολους τους αλλους τους εξουθενωνουν.  Κι ετσι 
καλλιεργειται συνειδητα η ασυνειδητα η προ-
σωπολατρεια.
Αλλα υπαρχει και μια αλλη κατηγορια Χριστια-
νων που με εγωισμο και υπερηφανεα μονοπω-
λουν την εκκλησιαστικη συνειδησι.  Απο ολους 
εκεινοι που ειχαν τον μεγαλυτερο εγωισμο μεσα 
στην πρωτη Εκκλησια της Κορινθου, ηταν αυτοι 
που ελεγαν: Εμεις ειμαστε του Χριστου. Λες και 
μονο αυτοι πιστευαν και αγαπουσαν το Χριστο.  
Μονοπωλουσαν το Χριστο σαν να ηταν μονο 
δικο τους κτημα.

Δυστυχως υπαρχουν και σημερα μερικοι, που 
μονοπωλουν το Χριστο και την Εκκλησια Του.  
Και τους ακους να λενε με εγωισμο.  Εμεις ειμα-
στε της Εκκλησιας!  Και αποδιδουν στους Χρι-
στιανους που ανηκουν σε ιεραποστολικες αδελ-
φοτητες της Εκκλησιας, η εκεινους που εχουν 
μοναχους της Εκκλησιας ως πνευματικους, τον 
τιτλο του «εξωεκκλησιαστικου» η του «παρεκ-
κλησιαστικου» - δηλαδη φανατικους η εξτρεμι-
στες.  Εδω προκειται για μια φοβερη διαστρε-
βλωση της αληθειας και για εκκλησιολογικο 
σφαλμα πρωτου μεγεθους.
Ομως εαν αυτες οι διαφωνιες και εριδες ειναι 
απαραδεκτες, υπαρχουν και διαφωνιες που 
οχι μονο επιτρεπονται αλλα και επιβαλλονται.  
Οταν ανθρωποι «της Εκκλησιας» αρνουνται 
βασικα δογματα της πιστεως εντος της Εκκλη-
σιας, ειναι δυνατον να μη διαφωνησουμε μαζι 
τους;  Ολοι καλουμαστε να αγαπαμε ο ενας τον 
αλλον, ακομη και τους εχθρους μας, αλλα αυτο 
σημαινει οτι πρεπει να συμφωνησουμε μαζι 
τους;  Μπορει κανεις να συμφωνησει με εναν 
χιλιαστη, που πουλαει την Ορθοδοξια του, εν 
ονοματι της αγαπης;  Ενας Ορθοδοξος θα πρεπει 
να συμφωνησει με Ρωμαιοκαθολικα δογματα 
και πραξεις εν ονοματι της αγαπης;  Θα πρεπει 
να αγνοησουμε τον Χριστο, τον κενρτικο παρα-
γοντα της Εκκλησιας μας, για να αποφυγουμε 
διαφωνιες εν ονοματι της αγαπης με εκεινους οι 
οποιοι σφαλουν;
Αν και καλουμαστε να αγαπαμε αλληλους, 
ακομα και τους εχθρους μας οσο τους εαυτους 
μας, ΔΕΝ καλουμαστε να αγαπαμε αλληλους 
περισσοτερο απο τον Χριστο, επειδη Εκεινος 
πρεπει πρωτιστως να ειναι το επικεντρο της αγα-
πης μας.  Ο Χριστος ειναι η Αληθεια, το οποιο 
σημαινει οτι χωρις αληθεια, δεν μπορει να 
υπαρχει αληθινη αγαπη.
Και παλι ηταν ο Αποστολος Παυλος ο οποιος 
μας εδωσε υποδειγματικο παραδειγμα τετοιας 
επιβαλλομενης διαφωνιας οταν επεπληξε τον 
Αποστολο Πετρο δημοσια, για λαθη τα οποια 
επραξε ο Απ. Πετρος στην Εκκλησια.  Ὅτε δὲ 
ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον 
αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. …Ἀλλ’ 
ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλή-
θειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπρο-
σθεν πάντων “Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνι-
κῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη ἀνα-
γκάζεις ἰουδαΐζειν (Γαλ 2:11 – 14).  Αυτο σημαι-
νει οτι ο Παυλος δεν αγαπουσε τον Πετρο;  Οχι 
βεβαια!
Ο Αποστολος Παυλος ξεκαθαρα μας υποδει-
κνυει οτι καλουμαστε να αγαπαμε τον αμαρ-
τωλο, αλλα να μισουμε την αμαρτια.  Να αγα-
παμε τον αιρετικο, αλλα να μισουμε την αιρεση.  
Με την αιρεση, λοιπον, δεν υπαρχει συμπο-
νοια, ουτε μπορουμε να μη διαφωνουμε με 
το σφαλμα.  Αντιθετως, εαν σιωπησουμε και 
δεν διαφωνησουμε, γινομαστε συνενοχοι του 
λαθους. Αλλα με τους ομοδοξους αδελφους 
μας Χριστιανους, ας αγωνιζωμαστε να ειμαστε 
«κατηρτισμενοι εν τω αυτω νοι και εν τη αυτη 
γνωμη».



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ40 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

14 Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΑΓΟΡΕΣΕΤΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοντά έχει όλων των ειδών μαγαζιά,
Τρόφημα  -  Εστιατόρια - Φαρμακείο
Γήπεδο για παιδιά και πολύ πράσινο

Τηλέφωνο για πληροφορίες στο Τορόντο

437-229-9009

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

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
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Δεκαπενταύγουστος
 Έθιμα και παραδόσεις

χαμένα στα βάθη ...

Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου τον Δε-
καπενταύγουστο είναι μία α-
πό τις μεγαλύτερες γιορτές της 
Ορθοδοξίας.Κάθε χρόνο τον 

Δεκαπενταύγουστο αναβιώνουν διάφο-
ρα ήθη και έθιμα σε όλη την Ελλάδα, 
που μετρούν πολλά χρόνια ιστορίας.

Το έθιμο των καβαλάρηδων 
προσκυνητών
Στην Σιάτιστα κάθε χρόνο τον Δεκαπε-
νταύγουστο αναβιώνει το έθιμο των 
καβαλάρηδων προσκυνητών.
Πρόκειται για ένα έθιμο που έχει τις 
ρίζες του στην εποχή της Τουρκοκρα-
τίας και συμβολίζει την ευκαιρία για 
τους σκλαβωμένους Έλληνες να δείξουν 
τη λεβεντιά τους.
Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου οι 
καβαλάρηδες ανεβαίνουν στα στολι-
σμένα άλογά τους και κατευθύνονται 
προς το μοναστήρι του Μικρόκαστρου.
Αφού προσκυνήσουν την εικόνα επι-
στρέφουν στο χωριό και το γλέντι μέχρι 
πρωίας ξεκινά.

Τα φιδάκια της Παναγίας
Στην Κεφαλονιά κάθε χρόνο τις ημέρες 
του Δεκαπενταύγουστου εμφανίζονται 
τα φιδάκια της Παναγίας.
Συγκεκριμένα στην Παναγία Φιδούσα 
στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς βγαί-
νουν τα φιδάκια που θεωρούνται ως 
σύμβολο τύχης τόσο για το νησί όσο και 
για τους ανθρώπους που τα αγγίζουν.
Τα μικρά φιδάκια εμφανίζονται σ το 
τρούλο της εκκλησίας.
Σύμφωνα με τον μύθο, πρόκειται για 
τις καλόγριες ενός παλιού μοναστηριού 
που υπήρχε στην περιοχή.
Οι καλόγριε ς προκε ιμένου να μην 
πέσουν στα χέρια των πειρατών παρα-
κάλεσαν την Παναγία να τις μεταμορφώ-
σει σε φίδια.
Ένας ερωτευμένος για να εντυπωσιάσει 
την αγαπημένη ότι αν δεν τον αγαπα θα 
αυτοκτονήσει έλεγε το εξής τραγούδι.
Τα φίδια απ’ το Μαρκόπουλο καλαίνω 
να με φάνε, μα κείνα είναι τση Πανα-
γιάς, και με χαϊδολογάνε. 
Στη Νίσυρο η Παναγία τιμάται με το 
λεγόμενο «Νιάμερο»
Η Παναγία γιορτάζεται από τις 6 Αυγού-
στου.
Μαυροντυμένες γυναίκες, οι Ενν ια-
μερίτισσες, πηγαίνουν στο μοναστήρι 
της Παναγίας της Σπηλιανής και παρα-
μένουν εκεί γ ια 9 μέρες ακολουθώ-
ντας αυστηρή νηστεία και κάνοντας 300 
μετάνοιες τη μέρα.
Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου γίνε-
ται η λιτάνευση της εικόνας, η οποία 
οδηγείται στο χωριό και το πανηγύρι 
ξεκινά με τον τοπικό χορό της «κούπας».
Στην Ημαθία, η Ιερά Μονή Παναγίας 
Σουμελά είναι εκεί όπου χτυπά η καρδιά 
του Ποντιακού Ελληνισμού.
Η Παναγ ία Σουμελά της Τραπεζού-

ντας ήταν η ιστορική εκκλησία οπού οι 
Πόντιοι γιόρταζαν επί εκατοντάδες χρό-
νια την γιορτή της Θεοτόκου και η νέα 
εκκλησία που χτίστηκε στους πρόποδες 
του όρους Βερμίου αποτελεί ένα σύμ-
βολο της χαμένης πατρίδας.
Το ποντιακό γλέντι στήνεται μετά την 
Θεία Λειτουργία με συνοδεία παρα-
δοσιακών ποντιακών χορών. Είναι ένα 
μοναδικό γλέντι που δεν υπάρχει που-
θενά αλλού σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλα τα νησιά του Αιγαίου η γιορτή 
της Παναγίας ξεσηκώνει κάθε χρόνο τις 
εκκλησίες που είναι αφιερωμένες σε 
αυτήν, αλλά τα πιο ξακουστά πανηγύρια 
γίνονται στην Φολέγανδρο, στην Κάρ-
παθο, στην Λέσβο και στα Κουφονήσια.

Τα ντολιά
Η παράδοση του Δεκαπενταύγουστου 
στον Παλαιόπυργο Πωγωνίου χαρακτη-
ρίζεται από τα λεγόμενα «ντολιά» .
Πρόκειται για τις εντολές που δίνει ένας 
από τους μεγαλύτερους κατοίκους του 
χωριού (ο ντολής πασάς), ο οποίος κρα-
τούσε ένα ποτήρι κρασί και το τσού-
γκριζε με κάποιον παρευρισκόμενο.
Σύμφωνα με το έθιμο, πρέπει να πιει 
τρία ποτήρια κρασί ή τρεις γουλιές και 
κάθε φορά να κάνει μία αφιέρωση σε 
τρία διαφορετικά πρόσωπα.
Σειρά παίρνουν οι υπόλοιποι, όπως θα 
τους ορίσει ο ντολή πασάς.
Το έθιμο αυτό σκοπό είχε τη συμφιλί-
ωση των χωριανών και τη λύση τυχόν 
παρεξηγήσεων.
Το βράδυ ξεκινά το πανηγύρι υπό τους 
ήχους τοπικών παραδοσιακών τραγου-
διών.
Ο Δεκαπενταύγουστος στα Κουφονήσια 
γιορτάζεται με έναν πολύ διαφορετικό 
τρόπο..εν πλω.
Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπαίνουν 
στα καΐκια με προορισμό το εκκλησάκι 
της Παναγίας στο Κάτω Κουφονήσι.
Ενώ η επιστροφή χαρακτηρίζεται από 
έναν ιδιότυπο αγώνα με τα καράβια να 
συναγωνίζονται για να δουν ποιος θα 
καταφέρει να φτάσει πρώτος στο Πάνω 
Κουφονήσι.
Στην συνέχεια ακολουθεί γλέντι με μου-
σικές, χορούς και θαλασσινούς μεζέδες.
Στην Πάτμο, η Κοίμηση της Θεοτόκου 
γιορτάζεται με μεγαλύτερη κατάνυξη 
και χωρίς ιδιαίτερα γλέντια, στο περί-
φημο μοναστήρι.
Η ατμόσφαιρα ε ίναι μοναδική και 
καθαρτική.
Το έθιμο της περιφοράς του Επιταφίου 
της Παναγίας έχει βυζαντινές καταβο-
λές.
Οι μοναχοί από το ιστορικό μοναστήρι 
περιφέρουν τον Επιτάφιο στα στενάκια 
του νησιού με τους πιστούς να ακολου-
θούν την πομπή.
Παρόμοιο είναι και το σκηνικό στην Σκι-
άθο όπου όλοι οι ντόπιοι ψέλνουν μαζί 
τα εγκώμια της Θεοτόκου.

ΈΠΊΜΈΛΈΊΑ: ΝΊΚΉ ΣΤΑΘΑ
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Σ
το Οντάριο αναφέρθηκαν 78 κρού-
σματα COVID-19 την Πέμπτη, με τα 
49 από αυτά να είναι ηλικίας κάτω 
των 40 ετών. Επίσης, δεν δόθηκαν 

στην δημοσιότητα τα ακριβή στη στοιχεία 
που σημειώθηκαν στο Τορόντο.
Το Οντάριο ανέφερε 95 κρούσματα την 
Τετάρτη, ο οποίος αριθμός συντέλεσε 
το μεγαλύτερο σε διάρκεια μιας εβδο-

μάδας. Μάλισ τα από την περασμένη 
εβδομάδα έως και σήμερα τα κρού-
σματα παραμένουν κάτω των 100. 
Στα θετικά σημειώνεται επίσης το γεγο-
νός πως δεν αναφέρθηκε κάνενας νέος 
θάνατος συνδεδεμένος με την πανδη-
μία.  Από τα 40,367 συνολικά κρού-
σματα στην επαρχία έχουν αναρρώσει 
οι 36,689.

78 τα κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, περισσότεροι είναι νέοι

Οδηγός σκοτώθηκε στο 401 μετά από 
λάστιχο που πετάχτηκε στο παμπρίζ του

Η 
αστυνομία αναφέρει ότι 
ο οδηγός του mini van, ο 
οποίος έχει πλέον ανα-
γνωριστεί ως ο κάτοικος 

του Τορόντο, Christian Romero-
Mancilla, κατευθυνόταν ανατο-
λικά στις λωρίδες της εθνικής οδού 
401 μεταξύ των οδών Markham και 
McCowan περίπου στις 7:30 π.μ. 
όταν ένας τροχός έπεσε με φόρα στο 
παρμπρίζ του οχήματος του.
Σύμφωνα με  τους  ερευνητ έ ς ,  έ να 
φορτηγό της Ford που ρυμουλκούσε 
ένα ρυμουλκό κατευθυνόταν δυτικά 
στον αυτοκινητόδρομο τη στιγμή που 
ένας τροχός από το ρυμουλκούμενο 
χωρίσ τηκε και αναπήδησε σ τ ις ανα-
τολικέ ς λωρίδε ς της εθν ικής οδού 

401, χτυπώντας το μίνι βαν.
Η αστυνομία λέει ότι έχει μιλήσει με 
τον οδηγό και οι ερευνητές εξετάζουν 
επί του παρόν τος το όχημα γ ια όλα 
τα πιθανά μηχαν ικά προβλήματα. Ο 
οδηγός του μίν ι βαν πέθανε ακαρι-
αία.

Τ
ο δημοσιονομικό έλλειμμα του Οντάριο υπερδιπλασιάστηκε από τον Μάρτιο έ-
ως τα τέλη Ιουνίου σε $38,5 δις. Οι αξιωματούχοι προέβλεπαν το έλλειμμα στα 
17 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Μαρτίου, αυξάνοντας τα 20,5 δισεκατομ-
μύρια δολάρια με αποθεματικά, με την κυβέρνηση του Ford να ελπίζει ότι το ΑΕΠ 

(ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) δεν θα μειωθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους ως απόρ-
ροια της πανδημίας του κοροναϊού. Αντίθετα, βυθίστηκε και αναμένεται να συνεχίσει να 
μειώνεται κατά 6,7% για αυτό το έτος. Αξιωματούχοι του υπουργείου το αποκαλούν η 
μεγαλύτερη ετήσια μείωση του ΑΕΠ που έχει ποτέ σημειωθεί. Αυτό οδήγησε τον πρω-
θυπουργό του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, στη δήλωση ότι ο κοροναϊός έχει ξεθωριάσει 
κάθε ελπίδα ότι η κυβέρνησή  θα επιστρέψει σε έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό έ-
ως το 2023, όπως είχε υποσχεθεί. Τα προσωπικά έσοδα, τα εταιρικά έσοδα, οι φόροι ε-
πί των πωλήσεων και άλλα έσοδα μειώθηκαν κατά 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι 
τις 30 Ιουνίου. Η πτώση μειώθηκε κατά 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταφορές από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας ασφαλούς επανεκκίνησης της 
οικονομίας. Παρά το ρεκόρ στις αυξήσεις των εξόδων, το κόστος του δανεισμού για το 
2020-21 θα είναι 741 εκατομμύρια δολάρια χαμηλότερα καθώς τα επιτόκια έχουν μειω-
θεί. Το Οντάριο αναμένεται να δαπανήσει ακόμη 186,6 δισεκατομμύρια δολάρια ως το 
τέλος του έτους και το καθαρό χρέος προβλέπεται τώρα να φτάσει τα 397 δις δολάρια.

$38,5 δις το έλλειμα στο Οντάριο

Η 
επαρχιακή κυβέρνηση παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για το πώς σκοπεύει να 
δαπανήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια που προορίζονται για να βοηθήσει τους 
δήμους του Οντάριο που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19.
Η κυβέρνηση δήλωσε την Τετάρτη ότι θα παρέχει στους δήμους του Οντάριο 

έως και 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια ως μέρος του πρώτου γύρου χρηματοδότησης 
έκτακτης ανάγκης βάσει της συμφωνίας για την «ασφαλή επανεκκίνηση της οικονο-
μίας» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Από αυτά τα χρήματα, 695 εκατομμύρια δολάρια θα βοηθήσουν τους δήμους να αντι-
μετωπίσουν τις λειτουργικές πιέσεις που σχετίζονται με την πανδημία, 660 εκατομμύ-
ρια δολάρια θα υποστηρίξουν συστήματα διέλευσης σε 110 δήμους και 212 εκατομ-
μύρια δολάρια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Αρωγής Κοινωνικών Υπηρεσιών θα 
βοηθήσουν τους ευάλωτους ανθρώπους να βρουν καταφύγιο.
Επιπλέον, το ποσό ύψους 695 εκατομμυρίων δολαρίων θα διατεθεί «ανά νοικοκυριό» 
και θα μοιραστεί 50-50 μεταξύ των δήμων ανώτερου και κατώτερου επιπέδου.
Η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι ακόμη 695 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν 
στους δήμους στη δεύτερη φάση, αφού οι δήμοι παρέχουν στην επαρχία λεπτομέρειες 
σχετικά με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν.
Μιλώντας λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι επαίνεσε τη 
χρηματοδότηση και είπε ότι η Υπουργός Μεταφορών, κα Caroline Mulroney, του είπε 
ότι το Τορόντο θα λάβει 404 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα διαμετακόμισης 
στην πρώτη φάση για να καλύψει ένα κενό στην οικονομία της πόλης.

$1,6 δις θα δοθούν στους δήμους του 
Οντάριο - $404 εκατ. θα δοθούν στο 
Τορόντο αυτό το φθινόπωρο
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Sitora Banu: 
ξεσηκώνει το κοινό της

Το μοντέλο από 
τη Ρωσία διαθέτει 
χυμώδεις καμπύλες 
και πλούσιο 
μπούστο. Η  Sitora 
Banu ξέρει καλά 
ποια είναι τα δυνατά 
της σημεία και 
κυρίως, πώς να 
τα αναδεικνύει 
και να προκαλεί 
με το σεξαπίλ το 
πολυπληθές κοινό 
της.

Ο λογαριασμός της 
στο Instagram μετρά 
1,6 εκατ. followers 
και η νεαρή Ρωσίδα 
φροντίζει να 
μην τους αφήνει 
παραπονεμένους, 
ανεβάζοντας συχνά 
σέξι φωτογραφίες 
της.
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Η Ελληνοτσέχα 
πρωταθλήτρια πινγκ πονγκ 

Α
ν και έχουν πε-
ράσει περισ-
σότερα από εί-
κοσι χρόνια α-

πό την στέψη της ως Miss 
Young η Ελληνοτσέχα Ι-
ωάννα Παπαδημητρίου, 
παραμένει σκέτος πειρα-
σμός. Οι περισσότεροι τη 
θυμούνται από τις καυτές 
φωτογραφήσεις που έ-
κανε στα τέλη της δεκαε-
τίας του ‘90, με αποκορύ-
φωμα ένα το εξώφυλλο 
στο Playboy που έκοψε 
την ανάσα. Παράλληλα 
με το μόντελινγκ, υπήρ-
ξε και πρωταθλήτρια του 
πινγκ πονγκ (συγκεκριμέ-
να πρωταθλήτρια κορα-
σίδων και νεανίδων τις 
χρονιές ’87, ’88 και ’89). 
Η Ιωάννα Παπαδημητρί-
ου μπορεί να καυχιέται 
και για την συμμετοχή 
της σε επεισόδιο του Α-
μερικάνικου Law&Order.

Μ
ία ακόμα καυτή φωτογραφία από την 
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που πο-
ζάρει στην ακροθαλασσιά, με το κύ-
μα να «αγκαλιάζει» το κορμί της.

Η τηλεπαρουσιάστρια συνεχίζει να απολαμβάνει 
το καλοκαίρι και φροντίζει να κολάζει τον ανδρικό 
πληθυσμό με τις φωτογραφίες της στο Instagram.
Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Ρόδο βρίσκεται η 
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για να απολαύσει τις 
καλοκαιρινές της διακοπές. Και όπως κάνει όλο το 
καλοκαίρι, έτσι και τώρα, η παρουσιάστρια ανε-
βάζει στο λογαριασμό της στο Instagram φωτο-

γραφίες από την καθημερινότητά της και κυρίως 
από την παραλία. Άλλωστε, οι αναρτήσεις αυτές 
είναι που ενθουσιάζουν και περισσότερο τους δι-
αδικτυακούς της φίλους, μιας και η Κωνσταντί-
να Σπυροπούλου ποζάρει τις περισσότερε φορές 
σέξι και με νάζι στο φακό. Το ίδιο έγινε και με την 
τελευταία της ανάρτηση από παραλία της Ρόδου.
Η παρουσιάστρια ποζάρει μπρούμυτα στην άκρη 
της θάλασσας με τον αφρό να καλύπτει μέρος του 
πληθωρικού της σώματος, ενώ φορά ένα σέξι κί-
τρινο μπικίνι. Τα likes «έπεσαν» βροχή, όπως και 
τα σχόλια από τους followers της.

Ποζάρει στην ακροθαλασσιά η 
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου! 

Ο 
Ετεοκλής Παύ-
λου ήταν ο αντι-
καταστάτης της 
Πηνελόπης Ανα-

στασοπούλου στην εκπο-
μπή του OPEN. Ένας άνδρας 
ανάμεσα σε τρεις γυναίκες 
που έκανε τη διαφορά! Ο Ε-
τεοκλής Παύλου, είναι πο-
λύ αγαπητός στο τηλεοπτι-
κό κοινό και προσπάθησε 
να δώσει λύση στα προβλή-
ματα των τηλεθεατών. Αυ-
τό που παρατήρησαν όμως 
οι γυναίκες της εκπομπής 
και εντυπωσιάστηκαν, ήταν 
πως σε όλα τα προβλήμα-
τα, ο Ετεοκλής είχε την ίδια 
ατάκα!

Η ατάκα του Ετεοκλή Παύλου που 
έκανε εντύπωση! 

Δέσποινα Βανδή: 
Αυτή είναι η πιο 
καλοκαιρινή φώτο

Η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει τις 
διακοπές της αναρτώντας όμορφες 
στιγμές με τους φίλους της.
Ηλιοκαμένη, ξεκούραστη και 
κορμάρα, απολαμβάνει τον ήλιο 
και τη θάλασσα με την αγαπημένη 
της παρέα.Για άλλη μια χρονιά 
επισκέφτηκε το Πήλιο ενώ έκανε και 
ένα πέρασμα από την Πάρο.
O προσωπικός της λογαριασμός 
στο Instagram είναι “γεμάτος” 
από καταπληκτικές καλοκαιρινές 
φωτογραφίες της γνωστής 
τραγουδίστριας. 

Μαρία Κορινθίου δείχνει 
το αρετουσάριστο κορμί 
της

H Μαρία Κορινθίου η οποία 
μπορεί να μην ανεβάζει συχνά 
φωτογραφίες με μαγιό, αλλά όταν το 
κάνει τα likes πέφτουν βροχή!
Η Μαρία λοιπόν, η οποία κάνει 
διακοπές με την οικογένειά της, 
ανέβασε λίγες ώρες πριν, μία 
υπέροχη φωτογραφία με ένα επίσης 
υπέροχο μπικίνι από τη συλλογή της 
Βάσιας Κωσταρά.
Χωρίς ίχνος ρετούς μας δείχνει 
το σέξι ζουμερό κορμί της και τα 
σχόλια από κάτω είναι τουλάχιστον 
διθυραμβικά!

Ευθύμης 
Ζησάκης: Δηλώνει 
ερωτευμένος

O Ευθύμης Ζησάκης μίλησε στην 
εκπομπή Καλοκαίρι #Not και δεν 
έκρυψε το πόσο ευτυχισμένος 
είναι σε προσωπικό αλλά και 
επαγγελματικό επίπεδο αυτόν 
τον καιρό. Ο ηθοποιός εδώ και 
λίγο καιρό έχει εγκατασταθεί 
στην Κύπρο όπου παρουσιάζει 
μία εκπομπή με τη Χρύσα 
Παπαλελούδη η οποία είναι και η 
γυναίκα που του έχει κλέψει την 
καρδιά.
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Α
πό μικρή λάτρευε 
τη γυμναστική, έ-
χει περάσει πολύ 
χρόνο στα γυμνα-

στήρια και τα αποτελέσμα-
τα μπορούμε να τα δούμε. 
Η Nina Serebrova διαθέτει 
ένα εντυπωσιακά καλογυ-
μνασμένο κορμί, το οποίο 
φροντίζει να αναδεικνύ-
ει μέσα από τις σέξι πόζες 
της με μικροσκοπικά μαγιό 
ή εσώρουχα κι εφαρμοστά 
ρούχα. Το μοντέλο από τη 
Ρωσία διαθέτει, όμως κι ένα 
εκρηκτικό μπούστο και είναι 
και αυτό στα ατού της. Δεν 
είναι άλλωστε, τυχαίο το γε-
γονός ότι ο λογαριασμός της 
στο Instagram μετράει πε-
ρισσότερους από 2,4 εκατ. 
followers.

Η ερωτική βόμβα από τη Ρωσία

Α
ν ασχολείσαι 
με τα social 
media απο-
κλείε ται να 

μην έχεις πέσει έστω 
μία φορά, πάνω στην 
Helga Lovekaty. Είναι το 
εκρηκτικό μοντέλο α-
πό τη Ρωσία της οποίας 
τα κάλλη, ουκ ολίγες φο-
ρές έχουν γίνει αντικείμε-
νο θαυμασμού. Εξάλλου 
φροντίζει και η ίδια να α-
ναδεικνύει τα πληθωρι-
κά της προσόντα, κυρίως 
με τα σέξι και μικροσκο-
πικά μπικίνι. Το μοντέλο 
και ηθοποιός από τη Ρω-
σία, έχει μεγάλο σουξέ στο 
Instagram με το λογαρια-
σμό της να φτάνει τους 4 ε-
κατ. followers.

Η Helga Lovekaty δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστάσεις

Η Dasha Mart είναι το 
απόλυτο θηλυκό

Η 
Dasha Mart είναι ιδιαίτερα δη-
μοφιλής στο Instagram. Κι αν δεν 
την γνωρίζετε, μόλις θα δείτε τις 
φωτογραφίες της, σίγουρα θα γί-

νει η αγαπημένη σας. Δηλώνει φωτογρά-
φος, αλλά οι αναλογίες της είναι εντυπωσι-
ακές και θα τις ζήλευε και το πιο φτασμένο 
μοντέλο.
Άλλωστε, ακόμη και αν της αρέσει να απα-
θανατίζει με το φακό της διάφορα στιγμιό-
τυπα, όταν εκείνη περνάει μπροστά από το 

φακό, κάνει χαμό. Οι πόζες της είναι απί-
θανες και αναδεικνύουν με τον καλύτερο 
τρόπο τα χαρίσματά της.
Η όμορφη Ρωσίδα ανεβάζει συχνά προσω-
πικές της φωτογραφίες και είναι η μία καλύ-
τερη από την άλλη. Και σίγουρα σε κάνουν 
να κολλάς μαζί της. 
Η, δε, λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, 
είναι το μεγάλο τατουάζ της που δίνει μία 
σέξι πινελιά στην ούτως ή άλλως εκρηκτική 
εμφάνισή της.

Τ
ην Ελλάδα επέλεξε 
για τις καλοκαιρινές 
διακοπές του ο Ντέ-
ιβιντ Μπέκαμ, σύμ-

φωνα με δημοσίευμα της 
Daily Mail. Oι παπαράτσι α-
παθανάτισαν τον 45χρονο 
πρώην σταρ των γηπέδων 
στη θάλασσα μαζί με τους 
τρεις γιους του τη στιγμή που 
έκαναν θαλάσσια σπορ και έ-
βγαζαν selfies. Μαζί τους ό-
μως, δε βρίσκονται οι γυναί-
κες της οικογένειας, η εντυ-
πωσιακή Βικτόρια και η μι-
κρή Χάρπερ, ούτε βέβαια και 
η σύντροφος του Μπρού-
κλιν, Νίκολα Πελτζ, με την ο-
ποία φέρεται πως παντρεύ-
τηκε κρυφά. Τα media πά-
ντως δεν άφησαν ασχολία-
στο το κορμί του 45χρονου 
Άγγλου, το οποίο όπως θα 
δείτε στις παρακάτω φωτο-
γραφίες παραμένει σε άψο-
γη φόρμα. Όσο για το μαγιό 
του Ντέιβιντ; Επέλεξε να κά-
νει τις βουτιές του με ένα… 
απλό Versace που κοστίζει 
400 ευρώ!

Στην Ελλάδα ο Μπέκαμ: Το 
εντυπωσιακό κορμί του στα 45



LIFE50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

14 Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com

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

Γύρος γκουρμέ... 
Αθήνα, 1964

Μια εικόνα 
χίλιες λέξεις ! 

Μύκονος, 1974

Πωλώντας φρούτα 
και λαχανικά στην 
Τρίπολη το 1930

Η αγορά στο 
Μοναστηράκι το 1895

Ευζωνάς μπροστά από τη Βουλή 
στο Σύνταγμα το 1920

Αθήνα, 
Χριστούγεννα 1932

Σχολείο σε χωριό 
κοντά στη 

Θεσσαλονίκη (1948)

Παιδιά σε καταυλισμό των Ιωαννίνων περιμένοντας τη σκόνη να 
γίνει γάλα τραγουδούν δημοτικά τραγούδια (1948) 

Παραδοσιακός χορός στο 
Γαστούρι Κέρκυρας το 

μακρινό 1903

Μια γιαγιά το 1948 φοράει τα 
παπούτσια στο εγγονάκι της
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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

Σάλτσα ντομάτας

ΣΆΛΤΣΆ ΝΤΟΜΆΤΆΣ

 ª Βγάζουμε τα καπάκια και πλένουμε τα βάζακια και τα βάζουμε στη σχαρα του φουρνου 
πανω σε μια καθαρη πετσετα για 10 λεπτα στους 200° Φαρενάιτ βαθμους μεχρι να στεγνώ-
σουν καλα. 

 ª Εν συνεχεια βάζουμε τα καπακια μέσα στο φούρνο για 3 λεπτά να στεγνώσουν καλά.

 ª Για τη γέμιση των βάζων πρέπει η σάλτσα και βάζα να είναι καυτά.

 ª Γεμίζουμε τα βάζα τα κλείνουμε πολυ καλά και τα γυρίζουμε ανάποδα μέχρι την άλλη μέρα 
όποτε θα έχουν κρυώσει καλά. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη και κρατά ένα χρόνο. Όταν ανοί-
ξετε τη σάλτσα να την χρησιμοποιήσετε σιγουρευτείτε ότι το βάζο έκανε το χαρακτηριστικό 
κλικ όπως κάνουν τα αγοραστά βάζα. Αυτό σημαίνει ότι σάλτσα μας δεν έχει χαλάσει αν όχι 
πετάξτε τη σάλτσα και ανοίξτε άλλο βάζο.Γιαυτο το λόγο χρησιμοποιούμε βαζάκια ιδικα για 
σάλτσα.

 ª Πλένουμε τις ντομάτες και τις χαρά-
ζουμε στη μέση . Με τα χέρια μας τις 
ανοίγουμε και τις τοποθετούμε σε ένα 
ταψί και προσθετουμε αλάτι, ρίγανη 
,λίγο πιπέρι και λάδι και τις ανακατεύ-
ουμε με τα χέρια.

 ª Βαζουμε το ταψί σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 350° βαθμούς Φαρενάιτ 
και ψήνουμε για μιάμιση ώρα.

 ª Αμέσως μετά τις πολτοποιουμε σε ένα 
μουλτι προσθέτοντας μέσα φρέσκο 
βασιλικό η φρέσκο δυόσμο .

ΆΠΟΣΤΕΊΡΩΣΗ ΒΆΖΩΝ
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Η μικρή Αννούλα ενώ έκανε μάθημα στην 
τάξη, ζητάει να πάει στην τουαλέτα. Εκεί παρα-
τηρεί για πρώτη φορά αίμα περιόδου. Βάζει 
αμέσως τα κλάματα και τρέχει πίσω στην τάξη. 
Την βλέπει η δασκάλα να κλαίει με λυγμούς και 
τη ρωτάει τι είναι αυτό που έχει και η Αννούλα 
της εξηγεί την κατάσταση. Τότε η δασκάλα της 
λέει να μην στεναχωριέται και ότι αυτό που της 
συνέβη είναι φυσιολογικό και να πάει στη μαμά 
της να της εξηγήσει.
– Πάει λοιπόν η Αννούλα στο σπίτι κλαίγοντας 
και μόλις μπαίνει μέσα, βλέπει τον αδερφό της 
τον Τοτό.
– Γιατί κλαις Αννούλα;
– Τοτέ που είναι η μαμά; πρέπει να της 
μιλήσω.
– Η μαμά έχει πάει για ψώνια πες μου 
εμένα τι θέλεις.
– Όχι, πρέπει να μιλήσω στη μαμά. Είναι 
κάτι γυναικείο, εσύ δεν ξέρεις από αυτά.
– Εγώ δεν ξέρω; Μα τι λες, εγώ ξέρω τα 
πάντα για τις γυναίκες. Πες μου και θα 
δεις.
– Μα όχι Τοτέ σου λέω δεν ξέρεις εσύ από 
αυτά.
– Ρε σου λέω, πες μου, εγώ τις γυναίκες τις 
παίζω στα δάχτυλα.
– Καλά θα σου πω. Να κοίτα έχω γεμίσει 
αίματα εδώ πέρα.
Το βλέπει ο Τοτός και φεύγει σφεντόνα για 
το δωμάτιο των γονιών του, όπου κοιμό-
ταν ο πατέρας τους. Τον ξυπνάει και του 

λέει:
– Μπαμπά, μπαμπά ξύπνα γρήγορα, της 
Αννούλας της κόψανε τ΄ αρχ*δια.

Έχει ξυπνήσει η γυναίκα και ετοιμάζει 
τηγανίτες και καφέ για πρωινό. Ο άνδρας 
της πάει και μπαστακώνεται από πάνω της 
και την παρατηρεί με αγωνία:
«ΠΡΟΣΕΧΕ… ΠΡΟΣΕΧΕ! Θα κάψει το 
λάδι!» της φωνάζει πανικόβλητος. Και 
συνεχίζει: «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ! Έχεις βάλει 
πολλές τηγανίτες στο τηγάνι, δε θα 
ψηθούν σωστά!» «Ανακάτεψε τον καφέ, 
θα σου σβολιάσει. ΘΕΕ ΜΟΥ!!!»
«Γύρνα τώρα τις τηγανίτες! Χρειάζονται κι 
άλλο λάδι θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ».
«Ο καφές θα φουσκώσει ΠΡΟΣΕΧΕ.. ΠΡΟ-
ΣΕΧΕ!!!» «ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Γιατί δε μ’ ακούς 
ποτέ!» 
«ΜΗ ξεχάσεις το μέλι στις τηγανίτες! ΠΡΟ-
ΣΕΧΕ… ΠΡΟΣΕΧΕ μη βάλεις πολύ!» «Το 
καϊμάκι θα χύσεις ΠΡΟΣΕΧΕ!! Μα πας με 
τα καλά σου χριστιανή μου;»
Η γυναίκα έμεινε να τον κοιτάει άναυδη με 
γουρλωμένα μάτια. Μετά το πρώτο σοκ 
του λέει: «Τι έπαθες πρωί-πρωί παιδάκι 
μου; Τι φωνάζεις στα αφτιά μου την ώρα 
που μαγειρεύω;» 
Και της απαντάει ο άντρας της με ηρεμία: 
«Ήθελα μονάχα να δεις πως είναι να σ’ 
έχω συνοδηγό στο αυτοκίνητο!»

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

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

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

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα 
σας απασχολήσουν πολύ 
τα επαγγελματικά σας. Οι 
ανώτεροί σας έχουν μείνει 
πολύ ευχαριστημένοι με την από-
δοσή σας και είναι έτοιμοι να σας αναθέ-
σουν καινούργιες, περισσότερες και μεγα-
λύτερες ευθύνες. Είναι η κατάλληλη στιγμή 
να εντυπωσιάσετε τους γύρω σας με τις 
ικανότητές σας. Στο σπίτι τα πράγματα βρί-
σκουν το δρόμο τους.

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

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

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

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

ΤΟΞΟΤΉΣ
Προσέξτε μην προκαλέσετε αντιπαραθέσεις 

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

καλύψτε ποιο είναι το κύριο 
ζήτημα που υπάρχει στη 

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

σουν τη διάθεση. 

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Η εποχή αυτή θα σας προικί-

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

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

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

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

Σ
τις 24 Αυγούστου ανοίγουν 
τις πύλες τους τα φετινά 
«Αισχύλεια», το μεγάλο φε-
στιβάλ της Ελευσίνας  που 

θα βάλει, για μία ακόμη χρονιά, τη 
σφραγίδα του στα εγχώρια πολιτι-
στικά δρώμενα. Παρά τις δύσκολες 
συνθήκες που έχουν διαμορφω-
θεί λόγω κορωνοϊού η δημοτική 
αρχή της πόλης επέλεξε να στηρί-
ξει τη διοργάνωση του Φεστιβάλ 
ετοιμάζοντας μια διοργάνωση α-
ντάξια της 46χρονης ιστορίας του 
και μάλιστα χωρίς εκπτώσεις στην 
ποιότητα.
Αξίζει να σημειωθεί πως το εισι-
τήριο των εκδηλώσεων που θα 
φιλοξενήσουν τα «Αισχύλεια» 
μειώνεται από τα 12 που ήταν 
μέχρι πέρσι, στα 8 ευρώ, κατ’ 
άτομο, καθώς γίνεται ακόμα 
μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το 
κοινό, να επανασυνδεθεί με τον 
πολιτισμό, μετά την παύση της 
πανδημίας.
Το Φεστιβάλ, από τα επιδραστι-
κότερα και μακροβιότερα στην 
ελληνική επικράτεια, καταξιώνε-
ται ολοένα και περισσότερο στη 
συνείδηση των πολιτών και απο-
τελεί σημαντικό βήμα πολιτισμού 
όχι μόνο για τους κατοίκους της 

Ελευσίνας, αλλά της Αττικής γενι-
κότερα. Περιλαμβάνει αυστηρά 
επιλεγμένες εκδηλώσεις υψηλής 
αισθητικής και ποιότητας, παρα-
στάσεις, συναυλίες, εικαστική 
εγκατάσταση και κινηματογραφι-
κές προβολές.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποι-
ηθούν στο Παλαιό Ελαιουργείο, 
έναν χώρο, που έχει άρρηκτα συν-
δεθεί με τα Αισχύλεια και έχει αγα-
πήσει το φιλότεχνο κοινό, που 
φέτος διαμορφώνεται και θα είναι 
απόλυτα εναρμονισμένο με τα 

μέτρα ασφαλείας κατά του Covid-
19.
Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ 
Αισχύλεια 2020 φιγουράρουν 
σημαντικοί συνθέτες, τραγουδι-
στές, άνθρωποι του τραγουδιού: 
όπως οι: Ελευθερία Αρβανιτάκη 
με τον Γιάννη Κότσιρα, Δήμητρα 
Γαλάνη, Φωτεινή Δάρρα, Δημή-
τρης Ζερβουδάκης, Αλκίνοος 
Ιωαννίδης, Κώστας Μακεδόνας με 
την Ρίτα Αντωνοπούλου, Σωκρά-
της Μάλαμας, Νατάσσα Μποφί-
λιου, κ. ά.

Επίσης παραστάσεις που αναμένε-
ται να συζητηθούν το φετινό καλο-
καίρι, αρκετές από τις οποίες προ-
έρχονται από το Φεστιβάλ Αθη-
νών και Επιδαύρου, όπως: «Λυσι-
στράτη» (Εθνικό Θέατρο), «Όρνι-
θες» (ΚΘΒΕ), «Πέρσες» (Εθνικό 
Θέατρο), «Αντιγόνη» (Ομάδα 
Σημείο Μηδέν), «Όρνιθες- Η πολι-
τεία των πουλιών» (Ομάδα Μαγι-
κές Σβούρες), «Ως την άκρη του 
κόσμου» της Μαρίας Παπαγιάννη, 
σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου 
(Oμάδα C for Circus).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έ
φυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο 
γνωστός λογοτέχνης Ντίνος Χριστια-
νόπουλος.
Ο -όχι μόνο- λογοτέχνης, αλλά και ποι-

ητής, μελετητής, μεταφραστής, εκδότης και 
κριτικός, συνέδεσε άρρηκτα το έργο αλλά και 
την ίδια του την ύπαρξη με τη Θεσσαλονίκη.
Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1931. Χρόνια 
μετά, η ημέρα της γέννησής του (Εαρινό ηλιο-
στάσιο- πρώτη μέρα της Άνοιξης), έμελλε να 
χρισθεί ως... «παγκόσμια μέρα της ποίησης».
«Δεν θέλω και πολύ τις αυτοβιογραφίες, γιατί 
μου δίνουν την εντύπωση ότι ξόφλησα κι ότι 
δεν έχω πια να κάνω τίποτα άλλο παρά να 
βυθίζομαι στις αναμνήσεις...», έλεγε.
Στην εφηβεία αμφιταλαντευόταν για το εάν θα 
σπουδάσει Θεολογία (πήγαινε στο κατηχη-
τικό και είχε αναφέρει πως είχε επηρεαστεί) 
ή να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Τελικά αποφάσισε να γίνει φιλόλογος και φοί-
τησε στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αποφοίτησε 
στα 1954) αλλά δε θέλησε ποτέ να εξασκή-
σει τη φιλολογία ως επάγγελμα. Εργάστηκε ως 
βιβλιοθηκάριος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και 
ύστερα από οκτώμισι χρόνια παραιτήθηκε. 

Είχε δηλώσει εξάλλου ότι θεωρεί... «κατάρα» 
το να είναι κάποιος υπάλληλος...
Την πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία 
πραγματοποίησε το 1949, με τη δημοσίευση 
του ποιήματος «Βιογραφία» στο περιοδικό 
της Θεσσαλονίκης «Μορφές». Το 1950 κυκλο-
φόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή με 
τίτλο «Εποχή των ισχνών αγελάδων». Το 1958 
ίδρυσε και ανέλαβε το περιοδικό «Διαγώ-
νιος» που κυκλοφόρησε ως το 1983, και το 
1962 δημιούργησε τον εκδοτικό οίκο «Εκδό-
σεις της Διαγωνίου», προτείνοντας και εκδίδο-
ντας σημαντικούς λογοτέχνες. (Νίκος - Αλέξης 

Ασλάνογλου, Γιώργος Ιωάννου, Περικλής Σφυ-
ρίδης, Σάκης Παπαδημητρίου κ.ά).
Εκτός από ποιητής και εκδότης, ο Ντίνος Χρι-
στιανόπουλος υπήρξε διηγηματογράφος, 
δοκιμιογράφος, μεταφραστής, ερευνητής, 
λαογράφος, επιμελητής εκδόσεων, βιβλιοκρι-
τικός, συλλέκτης, μελετητής και ερμηνευτής 
ρεμπέτικων τραγουδιών. Είχε ασχοληθεί επι-
σταμένα με το Διονύσιο Σολωμό, το Στρατή 
Δούκα, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, το Νίκο 
Καββαδία, το Βασίλειο Λαούρδα, ενώ είχε 
εντρυφήσει στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη κι 
εξέδωσε μελέτες για το ρεμπέτικο τραγούδι.

Animasyros: 
Με φυσικές και 
διαδικτυακές 
προβολές το 
φετινό φεστιβάλ 

Τ
ο Animasyros Διεθνές 
Φ ε σ τ ι β ά λ  Κ ι ν ο υ -
μένων Σ χεδίων, το 
με γαλύ τ ε ρο  ε λ λη -

νικό Φεστιβάλ Animation τ, 
θα διεξαχθεί για 13η συνεχή 
χρονιά, από τις 23 έως και 
τις 27 Σεπτεμβρίου, στο νησί 
της Σύρου, σε συνδιοργά-
νωση με το Δήμο Σύρου - 
Ερμούπολης και την Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ανταποκρινόμενο στις ιδιά-
ζουσες συνθήκες που επικρα-
τούν λόγω της πανδημίας του 
Covid-19, το Animasyros 13 
υιοθετεί μία νέα μορφή, αυτή 
του «Phygital». Δηλαδή και 
physical και digital προβολές. 
Το πλούσιο πρόγραμμα του 
Φεστιβάλ θα προβληθεί σε 
φυσικούς χώρους στο νησί της 
Σύρου, ενώ το σημαντικότερο 
μέρος αυτού θα προβληθεί και 
σε live streaming, μέσω πλατ-
φόρμας, δίνοντας την αίσθηση 
στον θεατή, από οποιοδήποτε 
σημείο της γης, ότι παρακολου-
θεί το Animasyros 13 την ώρα 
που αυτό συμβαίνει φυσικά.
Στη φετινή του έκδοση το 
Animasyros επεκτείνεται και 
γεμίζει με την τέχνη της εμψύ-
χωσης όλο το νησί της Σύρου. 
Συγκεκριμένα, όλες οι προ-
βολές του Φεστιβάλ θα πραγ-
ματοποιηθούν μόνο σε εξω-
τερικούς χώρους, με την 
Ερμούπολη να αποτελεί το 
κύριο σημείο αναφοράς, 
ενώ κάθε μέρα θα προστίθε-
ται και ακόμα ένας οικισμός 
του νησιού στο χάρτη του 
Animasyros.
Το Animasyros 13 θα φιλο-
ξενήσει τα διαγωνιστικά τμή-
ματα Διεθνές & Σπουδαστικό 
Μικρού Μήκους και Τηλεοπτι-
κές και κατά Παραγγελία ται-
νίες. Ηδη περισσότερες από 
2.600 ταινίες έχουν κατατεθεί 
συνολικά διεκδικώντας ένα από 
τα βραβεία του Animasyros! Η 
διαδικασία προεπιλογής έχει 
ολοκληρωθεί και οι ταινίες που 
θα διαγωνιστούν θα ανακοινω-
θούν μέσα στον Αύγουστο.

«Αισχύλεια»: Μάλαμας, Αρβανιτάκη, Μποφίλιου 
και «Λυσιστράτη» στο Φεστιβάλ της Ελευσίνας 

«Εφυγε» ο ποιητής της Θεσσαλονίκης Ντίνος 
Χριστιανόπουλος 
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Ο
ι ώρες είναι κρίσιμες για τον κ. Θεοδωρίδη, κα-
θώς η υγεία του παλαίμαχου τερματοφύλακα και 
ιστορικού παράγοντα των «ερυθρόλευκων» ή-
ταν ήδη επιβαρυμένη. Στον Ολυμπιακό υπάρχει 

ανησυχία και όλοι εύχονται πως ο Σάββας Θεοδωρίδης θα 
βγει νικητής και από αυτή τη μάχη.
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του 85χρονου Σάββα Θεο-
δωρίδη έλαβε χώρα στη φιέστα της ομάδας του Πειραιά για 
την κατάκτηση του 45ου πρωταθλήματος Ελλάδας πριν από 
τρεις εβδομάδες, με τους «ερυθρόλευκους» να αφιερώ-
νουν σε εκείνον, τον τίτλο του πρωταθλητή.

Γιώργος Σαββίδης για Σάββα Θεοδωρί-
δη: «Μείνε δυνατός»
Στην εντατική του Σωτηρία» νοσηλεύεται ο 
Σάββας Θεοδωρίδης. Η υγεία του επίτιμου 
πρόεδρου του Ολυμπιακού είναι επιβαρυ-
μένη και ο Γιώργος Σαββίδης,  μέλος του 
Δ.Σ. του ΠΑΟΚ και γιος του ισχυρού άνδρα 
της ομάδας, Ιβάν Σαββίδη, του έστειλε, 
μέσω των social media, ευχές για ταχεία 
ανάρρωση.  
«Μείνε δυνατός αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είμαστε 
μαζί σου», έγραψε σχετικά.

Ολυμπιακός: Η Πόρτο του δίνει λεφτά και παί-
κτη για τον Σεμέδο!
To ενδιαφέρον της Πόρτο δεν... προέκυψε χθες. Εδώ και 
αρκετές μέρες το όνομα του Ρούμπεν Σεμέδο παίζει δυνατά 
για τους «δράκους» μιας και ο Κονσεϊσάο ψάχνει για 
κεντρικό αμυντικό. Μάλιστα, προ ημερών οι Πορτογάλοι 
έγραφαν για κόντρα της Μπενφίκα και της Πόρτο για τον 
στόπερ του Ολυμπιακού.
Πως έχουν τα δεδομένα στην υπόθεση Πόρτο-Σεμέδο; Ο 
αμυντικός του Ολυμπιακού αρέσει πάρα πολύ στον Σέρτζιο 
Κονσεϊσάο. Ο Πεπε, ο Κονγκολέζος Μπεμπά και ο Ντιόγκο 
Λέιτε είναι οι τρεις στόπερ της Πόρτο μιας και ο Ιβάν Μαρ-
κάνο υπέστη χιαστό κι έκανε χειρουργείο τον Μάιο.
Ομως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των Πορτο-
γάλων και της A’ Bola η οποία δημοσίευσε και δηλώσεις του 
ατζέντη του Σεμέδο, η Πόρτο είναι διατεθειμένη να ξεκινή-
σει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, μιας και οι ερυ-
θρόλευκοι συζητάνε την πώλησή του.
Τι ζητάει ο Ολυμπιακός; Ξεκινάει τις απαιτήσεις του από τα 

10 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα πάντα με τους Πορτο-
γάλους. Μπορεί να δώσει τόσα λεφτά η Πόρτο; Οχι. Είναι 
όμως διατεθειμένη να ρίξει τις απαιτήσεις των «ερυθρολεύ-
κων» προσφέροντας τους έμψυχο αντάλλαγμα. Μάλιστα, 
αποκαλύπτουν και όνομα.
Ποιον; Τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό, Τσιντόζι! Ο Τσι-
ντόζι είχε δοθεί δανεικός στην Λεγανιές και ήταν παρτενέρ 
του Δημήτρη Σιόβα στo ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Τσιντόζι, 
επέστρεψε στην Πόρτο μιας και ο δανεισμός τελείωσε και η 
Λεγανιές υποβιβάστηκε έχοντας 26 ματς στο πρωτάθλημα 
ο Νιγηριανός κι άλλα 3 στο Κύπελλο.
Ο μάνατζερ του Ρούμπεν Σεμέδο, Ουλίσες Σάντος μίλησε 

για την συγκεκριμένη υπόθεση. «Ειχε μια εκπλη-
κτική χρονιά με τον Ολυμπιακό και γι’ αυτό έχει 

αρκετές προτάσεις. Κοιτάμε όλες τις περιπτώ-
σεις πολύ προσεκτικά μαζί με τον Ολυμπι-
ακό», είπε αρχικά για να αναφερθεί στη 
συνέχεια στη Πόρτο.
«Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αυτό που 
μπορώ να επιβεβαιώσω είναι πως είμαστε 

ανοιχτοί να ακούσουμε κάθε σύλλογο που 
ενδιαφέρεται για τον Ρούμπεν Σεμέδο».

Ο Ζε Ελίας μίλησε για τον Ραφίνια και την με-
ταγραφή
Κάθε μεταγραφή που έχει να κάνει με... Βραζιλία γίνεται και 
σίριαλ. Λίγο η διαφορά ώρας, λίγο τα όσα ζητάνε οι Βρα-
ζιλιάνοι κάνει κάθε υπόθεση δύσκολη. Είναι και οι πολλές 
πληροφορίες που προκύπτουν από εκεί.
Για παράδειγμα χθες το βράδυ προέκυψε η πληροφορία 
από Βραζιλιάνο δημοσιογράφο πως ο Ολυμπιακός έκανε 
επίσημη πρόταση στον Ραφίνια και πως η μεταγραφή προ-
χωράει. Λίγο αργότερα ήρθε το foxsports της Βραζιλίας το 
οποίο αποκάλυπτε πως ο Ραφίνια απάντησε αρνητικά στην 
πρόταση του Ολυμπιακού για διετές συμβόλαια και συνο-
λικά λεφτά 2.8 εκατομμύρια ευρώ.
Ομως ήρθαν και οι δηλώσεις του Ζε Ελίας. Ο πρώην παίκτης 
του Ολυμπιακού έδωσε το παρών σε τηλεοπτική εκπομπή 
του βραζιλιάνικου ESPN και αναφέρθηκε στην μεταγραφή 
του Ραφίνια στον Ολυμπιακό.
«Οι πληροφορίες λένε ότι η διαπραγμάτευση προχωράει κι 
είναι σε καλό δρόμο», είπε μεταξύ άλλων ο Ζε Ελίας για να 
προσθέσει ο δημοσιογράφος πως «είναι πολύ κοντά στο να 
τελειώσει η μεταγραφή».

SPORTSNEWS

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία» εισήχθη ο Σάββας Θεοδωρίδης, 
την Τετάρτη (12/8). Ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα υγείας τα τελευταία χρόνια, διεγνώσθη θετικός στον κορονοϊό

Στην εντατική ο Σάββας 
Θεοδωρίδης Από την Τουρκία έγραψαν ότι η Φενέρμπαχτσε ρώτησε τη τιμή 

πώλησης για τον Κροάτη άσο, ενώ υπήρξε φήμη για απόρριψη 
πρότασης της Σαμπντόρια για την αρχηγό της Ενωσης, τι αναφέρει 
το ρεπορτάζ.
Yπήρξε δημοσίευμα στην Τουρκία σύμφωνα με το οποίο η Φενέρ-

μπαχτσε ήρθε σε επικοινωνία με την ΑΕΚ για να ρωτήσει τη τιμή πώλη-
σης του Μάρκο Λιβάια! Μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται πως η 
αξίωση της Ένωσης είναι στα 12 εκατ. ευρώ για τον Κροάτη άσο προφα-
νώς για να ενημερώσουν πως δεν πρόκειται να κινηθούν για την από-
κτησή του.
Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο ρεπορτάζ είναι πως δεν υφί-
σταται καν επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με όσα προκύ-
πτουν από το «κιτρινόμαυρο» ρεπορτάζ ο Ίλια Ίβιτς δεν είχε καμία ενό-
χληση, κρούση, ή έστω επαφή με αφορμή την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από το τουρκικό club. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς και δεν έχει γίνει 
καμία κουβέντα σε οικονομική βάση για τον Λιβάια!
Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί ότι προέκυψε μια φήμη σύμφωνα με 
την οποία η Σαμπντόρια θέλει τον Πέτρο Μάνταλο... Μάλιστα υπογραμ-
μιζόταν ότι προχώρησε σε πρόταση για την απόκτησή του ύψους 8 εκατ. 
ευρώ την οποία απέρριψε η Ένωση.
Η πραγματικότητα βέβαια είναι πολύ διαφορετική αφού δεν υφίσταται 
καμία κρούση, πόσο μάλλον πρόταση, για τον διεθνή αρχηγό της ΑΕΚ. 
Τουλάχιστον αυτό ξεκαθαρίζεται από το ρεπορτάζ...
Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Μιτάι

Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Μιτάι
Το πρώτο του επαγγελματικό του συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι τον Ιούνιο 
του 2023, υπέγραψε ο νεαρός αμυντικός, Μάριο Μιτάι.    
Ο 17χρονος παίκτης, αγωνίζεται στις θέσεις του αριστερού στόπερ και 
του αριστερού μπακ ενώ φοράει το περιβραχιόνιο της Κ18 της Αλβα-
νίας. Η ΠΑΕ ΑΕΚ, με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη (12/08) ανα-
κοίνωση πως ο Μάριο Μιτάι θα ξεκινήσει προπονήσεις με την πρώτη 
ομάδα. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ υπέγραψε ο διε-
θνής με την Κ16, Κ17 και αρχηγός της Κ18 της Αλβανίας, Μάριο Μιτάι!
Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 17 του χρόνων, στις 6 Αυγούστου, ο 
Μιτάι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2023 και θα ξεκινήσει προπονή-
σεις με την πρώτη ομάδα.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις του αρι-
στερού στόπερ και του αριστερού μπακ ανήκει στα τμήματα υποδομής 
της ΑΕΚ από το 2017, ως μέλος της Κ15 της «κιτρινόμαυρης» Ακαδημίας, 
ενώ είχε πλέον ενταχθεί στην Κ19 της ομάδας μας.
Μάριο, καλή επιτυχία στο επαγγελματικό σου ξεκίνημα!
Σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και να εκπληρώσεις τις ποδοσφαιρικές 
σου φιλοδοξίες με την κιτρινόμαυρη φανέλα!»

Πάει Φένλο ο Γιακουμάκης
Στην Ολλανδία και τη Φένλο αναμένεται να συνεχίσει ο Γιώργος Γιακου-
μάκης. Από το «Ντε Κόελ» βρίσκονταν από καιρό σε επαφές με την ΑΕΚ 
για χάρη του 26χρονου επιθετικού και «κέρδισαν» την Γκόρνικ που αγω-
νίζονταν πέρσι ως δανεικός, στην «κούρσα» που διεξάγονταν για την 
απόκτησή του. 

ΑΕΚ: Καμία πρόταση ή επαφή 
για Λιβάια - Μάνταλο!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Κ
ανένα ενδιαφέρον και καμία πρό-
ταση δεν υπάρχει, όσον αφορά 
την περίπτωση του Καρλίτος, όπως 
μετέδωσαν το πρωί της Πέμπτης 

(13/08) ισπανικά δημοσιεύματα.
Ενα «τιτίβισμα» λογαριασμού που ασχο-
λείται με τα μεταγραφικά της Λεγκανές, ανέ-
φερε πως ο ισπανικός σύλλογος, κατέθεσε 
πρόταση στον Παναθηναϊκό, ύψους 1 εκατ. 
ευρώ, για την απόκτηση του επιθετικού, 
Καρλίτος.
Ωστόσο, οι «πράσινοι» προχώρησαν σε 
κατηγορηματική διάψευση της πληροφο-
ρίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει υπάρ-
ξει ούτε καν κρούση για τον Ισπανό επιθε-
τικό, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο, τέλος στα 
σενάρια που ήθελαν τον 30χρονο φορ στο 
στόχαστρο της Λεγκανές.

Στη λίστα ο Αντόνιο Μπλάνκο της 
Ρεάλ Μαδρίτης!
Ο Μπλάνκο είναι στην λίστα των Ρόκα και 
Πογιάτος κι εξετάζεται η περίπτωσή του 
με την μορφή δανεισμού από την δεύτερη 
ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Το είχαν πει στην παρουσίασή του. Τόσο ο 
Τσάβι Ρόκα, όσο και ο Ντάνι Πογιάτος. Ο 
Παναθηναϊκός θα ψάξει την ισπανική αγορά 
και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις 
σχέσεις που έχει ο νέος τεχνικός του «τρι-
φυλλιού» με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Μία από τις περιπτώσεις λοιπόν που βρίσκο-
νται στην λίστα των δύο σύμφωνα με πλη-
ροφορίες είναι και ο Αντόνιο Μπλάνκο. Ο 
20χρονος χαφ (παίζει και 6αρι και 8αρι) της 
δεύτερης ομάδας της Ρεάλ είναι παίκτης που 
γνωρίζει καλά ο Ντάνι Πογιάτος, αλλά παρα-
μένει μια δύσκολη περίπτωση.
Εάν η υπόθεση του Μπλάνκο προχωρήσει 
θα γίνει με την μορφή δανεισμού, αλλά επα-
ναλαμβάνουμε πως πρόκειται για μια όχι και 
τόσο εύκολη περίπτωση.
Ο 20χρονος, ήταν βασικός στέλεχος της u17 
της Ισπανίας (20 ματς, 2 γκολ) και της U19 (13 
ματς, 2 γκολ) με την οποία κατέκτησε και το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

«Ο Μακέντα είναι κοντά στον Ερυ-
θρό Αστέρα», λένε οι Ιταλοί
Κοντά στην απόκτηση του Φεντερίκο Μακέ-
ντα, είναι ο Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με 

ιταλικά δημοσιεύματα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιταλική 
εφημερίδας, «Corriere dello Sport», ο επι-
θετικός του «τριφυλλιού», βρίσκεται πολύ 
κοντά στο να φορέσει τη φανέλα του Ερυ-
θρού Αστέρα, από τη νέα σεζόν. 
Το ενδιαφέρον από τον σέρβικο σύλλογο, 
είναι έντονο το τελευταίο διάστημα και όπως 
τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, ο έμπειρος 
στράικερ δεν αποκλείεται να αποχωρήσει 
από τους «πράσινους».
Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση του Ερυθρού 
Αστέρα, δεν έχει κριθεί ότι είναι ικανοποι-
ητική από την διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Ανανέωσε Χατζηθεοδωρίδη ως το 
2023
Παίκτης του Παναθηναϊκού για τρία ακόμη 
χρόνια θα είναι ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης.
Ο 22χρονος μπακ-χαφ του Τριφυλλιού υπέ-
γραψε επέκταση συμβολαίου τριετούς διάρ-
κειας, που θα τον κρατήσει δηλαδή στον 
σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2023 κι έτσι 
θα προσεγγίσει την πενταετία στους Πράσι-
νους, έχοντας μεταγραφεί το καλοκαίρι του 
2018.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την 
επέκταση συμβολαίου του Ηλία Χατζηθεο-
δωρίδη. Ο ποδοσφαιριστής μας υπέγραψε 
σήμερα το νέο του συμβόλαιο, το οποίο έχει 
ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2023.
Ο Ηλίας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 
καλοκαίρι του 2018 και έχει σκοράρει 4 γκολ 
σε 51 συμμετοχές με τη φανέλα του Τριφυλ-
λιού σε επίσημα παιχνίδια.
‘’Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτή την ανανέ-
ωση του συμβολαίου μου με τον Παναθηνα-
ϊκό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους στην 
ομάδα για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο 
πρόσωπό μου. Κάνω τις θεραπείες μου και 
ανυπομονώ να επιστρέψω το συντομότερο 
στα γήπεδα και να καθιερωθώ.
Ήταν δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, δύο 
χρόνια δύσκολα από τα οποία όμως μάθαμε 
πολλά. Πλέον η ομάδα πάει προς το καλύ-
τερο και εγώ προσωπικά θα δώσω τον καλύ-
τερό μου εαυτό προκειμένου να φέρουμε 
τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει’’, 
δήλωσε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λίγο μετά 
την υπογραφή του νέου συμβολαίου».

Ο Παναθηναϊκός διέψευσε για 
τον Καρλίτος: «Δεν υπάρχει 
καμία πρόταση»

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» 
και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 
συμφώνησαν και ο Κροάτης χαφ 
θα παραμείνει στην ομάδα για 
τουλάχιστον ακόμη μία σεζόν 

Σ
ε συζητήσεις από καιρό βρίσκο-
νται ΠΑΟΚ και Σπόρτινγκ Λισσα-
βόνας, αναφορικά με το μέλλον 
του Γιόσιπ Μίσιτς. Τελικά βρέθη-

κε η «χρυσή τομή» και ο Κροάτης χαφ 
θα παραμείνει για τουλάχιστον ακόμη 
μία σεζόν κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτι 
που άλλωστε αποτελούσε και προσωπι-
κή του επιθυμία. 
 Μεταξύ των δύο ομάδων λοιπόν συμ-
φωνήθηκε να επεκταθεί για ένα χρόνο ο 
δανεισμός του 26χρονου μέσου  και εάν 
ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυ-
ματισμού του, ο «Δικέφαλος του Βορρά» 
θα μπορεί να τον αποκτήσει με κανονική 
μεταγραφή, καθώς θα διατηρεί οψιόν 
αγοράς ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. 

Εφτασε στη Θεσσαλονίκη 
για τον ΠΑΟΚ ο Νινούα
Στη Θεσσαλον ίκη έφτασε 
το μεσημέρι της Πέμπτης 
(13/08), το νέο μεταγρα-
φικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, 
Ν ίκα Ν ινούα ώσ τ ε  να 
περάσει από τις απαραίτη-
τες εξετάσεις και να ανακοι-
νωθεί.
Ο Γεωργιανός μέσος, ο οποίος 
είχε συμφωνήσει με την ομάδα του 
ΠΑΟΚ, πριν από λίγες ημέρες, βρίσκε-
ται στη συμπρωτεύουσα από την Πέμπτη 
(13/08) και αναμένεται να υπογράψει να 
υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον 
Δικέφαλο.
Ο 21χρονος άσος Νίκα Νινούα, πρώην 
αρχηγός της Ντιναμό Τιφλίδας, αποτέ-
λεσε στόχο ομάδων όπως η Μπεσίκτας, 
έχοντας μία σεζόν με 9 ματς και 2 γκολ. 
Τελικά, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος 
κατάφερε να κερδίσει την υπογρα-
φεί του και να τον ντύσει στα «ασπρό-
μαυρα», για τα επόμενα τρία χρόνια.
 Ο Νινούα αφού ολοκληρωθούν και τα 
τυπικά της μεταγραφής του, θα τεθεί 
στη διάθεση του Αμπελ Φερέιρα και θα 
ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, 

ξεκινώντας προπονήσεις.

«Σπεσιαλίστας στα φάουλ ο Νι-
νούα, ο Αμπέλ θα του δώσει ευ-
καιρίες»
Ο Γεωργιανός δημοσιογράφος Ντίμα 
Νεμπιερίτζε μίλησε σ το gazzetta.gr 
για τον Νίκα Νινούα που έχει κλείσει ο 
ΠΑΟΚ. «Μεγάλο ταλέντο, σύντομα θα 
είναι βασικός σ την εθνική Γεωργίας. 
Μπορεί να τα καταφέρει στον ΠΑΟΚ».
Τον κεντρικό μέσο, αρχηγό και ένα από 
τα μεγαλύτερα ταλέν τα της Γεωργίας 
έκλεισε ο ΠΑΟΚ. Ο 21χρονος επιτελικός 
μέσος (μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυ-
ντικός χαφ) Νίκα Νινούα θα συνεχίσει 
την καριέρα του εκτός απροόπτου στον 
«Δικέφαλο του Βορρά» έχοντας προλά-
βει να δείξει τα διαπιστευτήρια του, στη 
Ντιναμό Τυφλίδος.
Πρόκειται για χαφ με ηγετικά στοιχεία, 
ο οποίος προέρχεται από τα «σπλάχνα» 
της Ντιναμό, Μάλιστα στην περυσινή 
σεζόν πέτυχε σε 31 ματς, 8 γκολ, ενώ 
μοίρασε 10 ασίστ, ενώ συνετέλεσε στην 

κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων 
(2018, 2019).

Ο Γεωργιανός δημοσιογρά-
φος, Ντίμα Νεμπιερίτζε ως 
ο οποίος εργάζεται σ την 
ποδοσφαιρική ομοσπον-
δία της χώρας, γ ια τον 
νεαρό χαφ και την προο-

πτ ική που ανοίγεται σ τον 
ΠΑΟΚ.

«Είναι ένα παιδί με ταλέντο και 
τρομερή έφεση σε εκτελέσεις φάουλ. 
Έχει καλή αίσθηση του χώρου, οι πάσες 
του ακριβείας και διαθέτει καλό σουτ. 
Είναι πολύ ώριμος ποδοσφαιρικά για την 
ηλικία του.
Θεωρώ πως πρόκειται για ποδοσφαι-
ριστή, ο οποίος σύντομα θα αγωνίζε-
ται στην εθνική ανδρών της Γεωργίας. 
Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει συμμε-
τοχές στην εθνική U21 της Γεωργίας.
Δεν είναι μόνο οι επιθετικές αρετές του 
που τον καθιστούν ως έναν ικανότατο 
ποδοσφαιριστή, αλλά και οι αμυντικές 
ικανότητες του. Ο Νινούα είναι ένας επι-
τελικός μέσος, ο οποίος δεν διστάζει να 
δοκιμάσει το πόδι του, ενώ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και ως αμυ-
ντικός χαφ».

ΠΑΟΚ: Μένει ο Μίσιτς 
στην Τούμπα
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Ο
σο και να προσπαθούμε να βρού-
με θετικά στο γεγονός ότι πέσα-
με ως χώρα στην 18η θέση του 
Ranking της UEFA, δεν υπάρχουν. 

Είναι ο απόλυτος πάτος γιατί κυριολεκτικά 
δεν πάει πιο κάτω. Από την 18η θέση έως 
την 28η ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. 
Τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια τα οποία ανα-
λογούν ως εξής:

 ª Πρωταθλητής: 1ο προκριματ ικό 
Champions League

 ª Δευτεραθλητής, Τρίτος & Τέταρτος: 2ο 
προκριματικό Εuropa Conference League
Κάποιοι μπορούν να δουν μόνο το δέντρο 
να μείνουν σε αυτή την εικόνα και να μην 
βλέπουν το δάσος. Ομως το πρόβλημα της 
18ης θέσης είναι μεγαλύτερο και πιο πολύ-
πλοκο. 

Εναρξη προετοιμασίας-σεζόν
Τι σημαίνει λοιπόν 1ος προκριματικός γύρος 
για τον πρωταθλητή της επόμενης σεζόν. 
Πέρα από το προφανές, ότι θα χρειαστεί 
δηλαδή τέσσερις προκρίσεις για να μπει στο 
Champions League, o πρωταθλητής με το 
που θα τελειώσει την σεζόν του, θα πρέπει 
ν’ αρχίσει σχεδόν αμέσως την επόμενη. Αν 
έχει και διεθνείς που θα βρίσκονται στο Euro 
τότε κλάφτα Χαράλαμπε. Χωρίς να ξέρουμε 
ακόμα το καλεντάρι για την επόμενη σεζόν 
(αναμένουμε τις ανακοινώσεις και για το 
Europa Conference League) ενδεικτικά σας 
λέμε ότι πέρσι το καλοκαίρι ο πρώτος προ-
κριματικός ξεκίνησε στις 10 Ιουλίου!
Εναρξη προετοιμασίας λοιπόν μέσα ή τέλη 
Ιουνίου για τον πρωταθλητή. Που θ’ αρχί-
σει την σεζόν του 10 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει 
διαφορετική διαχείριση μέσα στην σεζόν. 
Πότε θα κάνει κοιλιά η ομάδα; Θα επηρεά-
σει τους στόχους της; Πόσο φρέσκια θα είναι 
το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου που 
κρίνονται πολλά. Θ’ αντέξει να πάει με σπα-
σμένα τα φρένα Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο;

Πρωτάθλημα με μικρότερο ενδι-
αφέρον
Επιτέλους καταφέραμε και βρήκαμε ένα 
format στο πρωτάθλημα που σαφώς δείχνει 
καλύτερο, είναι πιο ενδιαφέρον και σίγουρα 
κρατά στην... τσίτα τις περισσότερες ομά-
δες μέχρι τέλους. Και φέτος είχαμε την ιδι-
αιτερότητα στα play offs που ο Παναθηνα-
ϊκός ήταν τιμωρημένος από την Ευρώπη. 
Σκεφτείτε το «τριφύλλι» να είχε δικαίωμα 
να παίξει στην Ευρώπη πόσο διαφορετικά 

θα έπαιζαν ΟΦΗ και Αρης. Κίνητρο για να 
βγουν στην Ευρώπη και όχι «άδειες» ομά-
δες. Για του χρόνου αυτό ξεχάστε το. Θα 
έχουμε μόνο 4 ομάδες που θα πάρουν εισι-
τήριο για την Ευρώπη. Οπότε αν ο 6ος των 
play offs έχει μείνει πίσω θα είναι αδιάφο-
ρος. Οπως επίσης δεν θα έχει σημασία και 
το αν θα τερματίσεις 2ος, 3ος ή 4ος. Καμία 
σημασία όμως.
Και οι 3 θα ξεκινήσουν από τον ίδιο προκρι-
ματικό γύρο στο Europa Conference League.
Περισσότερες αδιάφορες ομάδες λοιπόν, 
άρα και μικρότερο ενδιαφέρον στο ελλη-
νικό πρωτάθλημα.

Financial Fair Play
Πάμε και στο οικονομικό. Το ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Και το Financial 
Fair Play έχει γίνει πιο αυστηρό. Για να μην 
ανοίξουμε την κουβέντα, ναι τα μεγάλα 
ψάρια βρίσκουν τρόπο και ξεφεύγουν (π.χ. 
Μάντσεστερ Σίτι), όμως η Τραμπζονσπόρ 
πήρε Κύπελλο, τερμάτισε δεύτερη στην 
Τουρκία αλλά Ευρώπη γιοκ. Ηδη κάποιες 
ελληνικές ομάδες είναι σε αυστηρή επιτή-
ρηση.
Πως μας επηρεάζει η 18η θέση στο Financial 
Fair Play; Το γεγονός ότι θα πρέπει να... κατα-
πιούμε σπαθιά για να δούμε ευρωπαϊκό 
όμιλο (εδώ δεν βλέπαμε τις καλές μέρες...) 
σημαίνει πως τα έσοδα των ελληνικών ομά-
δων θα μειωθούν. Και μπορεί για τον Βόλο, 
την ΑΕΛ, τον Παναιτωλικό (τυχαία τα παρα-
δείγματα) τα πράγματα να είναι διαφορε-
τικά μιας κι έχουν συνηθίσει να ζουν σχε-
δόν μόνο από τα τηλεοπτικά αλλά αυτό δεν 
ισχύει για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρη και 
Παναθηναϊκό.
Για να πας ίσα βάρκα ίσα νερά στο FFP η 
UEFA υπολογίζει ως έσοδα τηλεοπτικά συμ-
βόλαια (εδώ γελάμε σε ότι έχει να κάνει την 
Ελλάδα), εισπράξεις εισιτηρίων, εμπορικά 
έσοδα (διαφημίσεις, πώληση φανελών και 
τα σχετικά), πωλήσεις παικτών και τα prize 
pool. Οπου prize pool βάλτε τα έσοδα από 
την UEFA. Τα 25+ εκατομμύρια που παίρ-
νει μια ομάδα από την είσοδό της στους 
ομίλους του Champions League για παρά-
δειγμα, τα 10+ για το Europa League και 
φυσικά τα όσα καταφέρνουν σε νίκες και 
προκρίσεις.
Ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσα λεφτά θα... 
πέσουν στο Europa Conference League αλλά 
να είστε σίγουροι πως θα είναι λιγότερα σε 
σχέση με τις άλλες δύο διοργανώσεις.

αθλητικά

Τι (πραγματικά) σημαίνει η 
18η θέση για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο

H Bologna FC αποκτά τον 
αμυντικό Luis Binks από το 
Montreal Impact

Τ
ο Μόντρεαλ Impact θα στείλει τον 
αμυντικό Luis Binks στην Μπολόνια 
FC της Serie A τον επόμενο χρόνο 
μετά την ολοκλήρωση της μεταγρα-

φής την Πέμπτη. Ο 18χρονος Άγγλος παίκτης 
θα παραμείνει στο Μόντρεαλ με δάνειο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου.
Ο Binks εντάχθηκε στο Μόντρεαλ στις 18 
Φεβρουαρίου από την Tottenham Hotspur 
FC της Premier League. Ξεκίνησε οκτώ παι-
χνίδια για το Μόντρεαλ φέτος, συμπεριλαμ-
βανομένων των τεσσάρων στο MLS is Back 
Tournament τον περασμένο μήνα στο Ορλά-
ντο της Φλόριντα.

Την περασμένη σεζόν, ο Binks έπαιξε περισ-
σότερο από 2.000 λεπτά με τις ομάδες U18, 
U19 και U23 της Tottenham.
«Ο Thierry Henry και ο Olivier Renard τον 
πιστεύουν. Η απόκτησή του μετά την άφιξή 
του από την Tottenham είναι μια εξαιρε-
τική προσθήκη», δήλωσε ο Walter Sabatini, 
διευθυντής και των δύο ομάδων. «Είχαμε 
την ευκαιρία να δούμε την ποιότητά του 
τον περασμένο χειμώνα κατά τη διάρκεια 
των τεσσάρων πρώτων αγώνων του με το 
Impact και πιο πρόσφατα στη Φλόριντα και 
είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έρθει σε 
μας.»

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στις 19 
Αυγούστου 
η κλήρωση 
CONCACAF

Τ
ον περασμένο μήνα, η CONCACAF 
ανακοίνωσε το νέο σύστημα προ-
κριματικών για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 2022. Την Τετάρτη, 

το διοικητικό όργανο ποδοσφαίρου στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική 
αποκάλυψε ότι η κλήρωση για τις 35 χώρες που αγωνίζονται για ένα από τα τρία (ίσως τέσ-
σερα) εισιτήρια για το Κατάρ θα διεξαχθεί στις 19 Αυγούστου.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη.
Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της FIFA - ο οποίος θα μεταδώσει ζωντανά την εκδήλωση 
στις 1 μ.μ. ET - η κλήρωση για τον πρώτο γύρο θα κατανείμει τις 30 ομάδες CONCACAF 
χαμηλότερης κατάταξης σε έξι ομίλους. Θα ακολουθήσει η κλήρωση για τον τελικό γύρο 
οκτώ ομάδων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η Κόστα Ρίκα, η Ονδούρα και η Τζαμάικα είναι εγγυημένα 
στον τελικό γύρο με βάση την κατάταξη των εθνικών ομάδων της FIFA. Οι 30 άλλες ομάδες 
θα αγωνιστούν για τα τρία τελευταία εισιτήρια του «Octagonal», με τις τρεις πρώτες ομάδες 
να τσεκάρουν το εισιτήριό τους απευθείας στο Κατάρ 2022. Η τέταρτη ομάδα θα αγωνιστεί 
σε ένα διηπειρωτικό πλέι-οφ. Αυτοί οι αγώνες έχουν οριστεί για το καλοκαίρι του 2022.
Το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουρασάο, ο Παναμάς, η Αϊτή, και το Τρινιντάντ και το 
Τομπάγκο θα μοιραστούν σε έξι ομίλους για τον πρώτο γύρο. Στον δεύτερο γύρο, οι νικητές 
των ομίλων θα αντιμετωπίσουν - επίσης σε αγώνες εντός και εκτός έδρας – ο ένας τον άλλο 
με τους νικητές να προχωρούν στο Οκταγωνικό.
Το Octagonal θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2022. 
Το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά τον Νοέμβριο, την πρώτη φορά σε 22 οργανώσεις 
που το πιο δημοφιλές γεγονός του πλανήτη δεν θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, τον Ιούνιο ή 
τον Ιούλιο. Το Κατάρ 2022 θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα παιχτεί στη Μέση 
Ανατολή και μεταφέρθηκε στο φθινόπωρο λόγω της πολύ υψηλής καλοκαιρινής ζέστης στο 
μικροσκοπικό κράτος του Κόλπου.
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Το Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε 
τις προσφυγές και το μπαράζ 
Ξάνθη-Απόλλων Σμύρνης θα γίνει 
κανονικά.

Η 
απόφαση του Διαιτητικού ανα-
φέρει τα εξής:
«Το Διαιτητικό Δικαστήριο της 
Ελ λην ικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του 
συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες απο-
φάσεις.
Συνεκδίκασε την από 04/08/2020 προ-
σφυγή-αίτηση (αρ.πρωτ /ΕΠΟ: 15074) 
της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης κατά της 
ΕΠΟ και την από 07/08/2020 (αρ.πρωτ/
ΕΠΟ: 15296) πρόσθετη παρέμβαση της 
Superleague 1 υπέρ της ΕΠΟ και κατά της 
ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης. Απέρριψε την 
προσφυγή.
Συνεκδίκασε την από 06/08/2020 προ-
σφυγή-αίτηση (αρ.πρωτ /ΕΠΟ: 15225) 
της ΠΑΕ Χανιά (Κισσαμικός ΠΓΣ) κατά της 
ΕΠΟ και την πρόσθετη παρέμβαση 
της Superleague 1 υπέρ της 
ΕΠΟ και κατά της ΠΑΕ Χανιά. 
Απέρριψε την προσφυγή ως 
απαράδεκτη.
Συ ν ε κδ ίκασ ε  τ ην  απ ό 
04/08/2020 προσφυγή-αί-
τηση (αρ.πρωτ/ΕΠΟ: 15100) 
της ΠΑΕ ΑΟ Ξάνθη κατά της 
ΕΠΟ και την από 07/08/2020 
(αρ.πρωτ /ΕΠΟ: 15294) πρόσθετη 
παρέμβαση της Superleague 1 υπέρ της 
ΕΠΟ και κατά της ΠΑΕ ΑΟ Ξάνθη. Απέρ-
ριψε την προσφυγή».

Αβεβαιότητα για τις μεταγραφές 
στον ΠΑΣ Γιάννινα!
Mπορεί το βασικό στάδιο της καλοκαι-
ρινής προετοιμασίας να ολοκληρώθηκε 
χτες, όμως αποτελεί κοινή παραδοχή πως 
υπάρχουν σοβαρά κενά και ελλείψεις στο 
ρόστερ του ΠΑΣ Γιάννινα.
Οι προσθήκες των Σάλιακα και Πίρσμαν 
αποτελούν βοήθεια στα άκρα της άμυνας, 
δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ωστόσο 
υπάρχει ακόμα αναγκαιότητα για τουλά-
χιστον 4-5 μεταγραφές.
Οι μεταγραφικές κινήσεις αργούν και 
έτσι ο Αργύρης Γιαννίκης δεν μπορεί να 
έχει λύσεις στα χέρια του για να δουλέ-

ψει όπως θα ήθελε με τους παίκτες του 
ρόστερ της επόμενης χρονιάς.
Αντίθετα, αποτελεί κοινή παραδοχή πως 
στο Καρπενήσι βρέθηκαν παίκτες που 
δεν υπολογίζονται από τον Τρικαλινό 
προπονητή. Τις επόμενες ημέρες ορισμέ-
νοι εξ αυτών θα δοθούν δανεικοί ενώ 
άλλοι θα κληθούν να διαπραγματευτούν 
τη λύση των συμβολαίων τους.
Κι όλα αυτά ενώ πλέον βρισκόμαστε 
ακριβώς 1 μήνα πριν την έναρξη του 
πρωταθλήματος της Super League, η 
οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων με 
τον κορωνοϊό ορίστηκε για το Σαββατο-
κύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου.
Τέλος, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της 
γιαννιώτικης ομάδας είναι η αγωνιστική 
απραξία. Ο ΠΑΣ Γιάννινα συμπλήρωσε 
πάνω από 5 μήνες χωρίς αγώνα (σ.σ. από 
τις 8 Μαρτίου κόντρα στην Κέρκυρα) 
και είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο 
να έχουν οι παίκτες παιχνίδια στα πόδια 
τους.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το πρώτο 

φιλικό θα γ ίνε ι την επόμενη 
Πέμπτη 20 Αυγούστου με αντί-

παλο τον Ατρόμητο στο Περι-
στέρι.

Ανανέωσαν οι δύο 
αρχηγοί στον Απόλ-
λωνα Λάρισας

Οι δύο αρχηγοί, Κωνσταντί-
νος Χατζής και Κωνσταντίνος 

Σκούπρας, συμφώνησαν σε επέ-
κταση της συνεργασίας τους με το σύλ-
λογο ως το καλοκαίρι του 2021.
Η ανακοίνωση:
“Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοινώνει 
τις ανανεώσεις των συμβολαίων έως τον 
Ιούνιο του 2021 των δύο αρχηγών της, 
Κωνσταντίνου Χατζή και Κωνσταντίνου 
Σκουπρα.
Οι δύο παίκτες με την τεράστια προ-
σφορά τους στην ομάδα μας, συνεχίζουν 
κοντά μας, με σκοπό και φέτος να αποτε-
λέσουν τους ακρογωνιαίους λίθους της 
επίτευξης των στόχων μας.
Καλή σεζόν με υγεία και στους δύο…”

To “στοίχημα” του φετινού Ερ-
γοτέλη
Με νέο… λουκ θα παρουσιαστεί ο 
Εργοτέλης, αφού μετά τις πολλές απο-

χωρήσεις (διψήφιος αριθμός) έχουν 
αρχίσει οι αφίξεις.
Φυσικά από την στιγμή που περιμένει 
τα νέα για την αδειοδότηση δεν μπο-
ρεί να ανακοινώσει ακόμα παίκτες που 
έχουν ηλικία από 25 έτη και πάνω.
Όμως έχει ήδη μπει φρέσκο… αίμα και 
είναι “στοίχημα” για τον Γιάνη Ταουσι-
άνη να “βγουν” οι μεταγραφές,  συνε-
χίζοντας την σχετική… παράδοση που 
έχει “χτίσει” ο Εργοτέλης τα τελευταία 
χρόνια της… Σάμι εποχής (βλέπε Καϊ-
περς  Εφορντ και όχι μόνο).
Μέχρι τώρα έχει αποκτήσει τους εξής 
τέσσερις νεαρούς παίκτες: 
Αθανάσιος Κωστανάσιος
Γεννήθηκε στις 11/01/1999 (21 ετών) 
και αγωνίζεται στην επιθετική γραμμή 
τόσο στα πλάγια όσο και στο κέντρο.
Γιώργος Σερβιλάκης
Γεννήθηκε στις 23/05/1997 (23 ετών) 
και αγωνίζεται στην άμυνα και συγκε-
κριμένα ως αριστερό μπακ.
Νεράλ Τζέφρι Βιρτζίλ (Neral Jeffrey 
Virgil).
Γεννήθηκε στις 9/12/1997 (22 ετών) 
και αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυ-
νας.
Τάϊρον Ράϊαν Κόνρααντ (Tyrone Ryan 
Conraad)
Γεννήθηκε στις 7/4/1997 (23 ετών),Α-
γωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.

Στο «μικροσκόπιο» του Κουρ-
μπανά ο 19χρονος Καλφούντζος
Στο φιλικό απέναντι στον Γιούχτα υπήρχε 
ένα νέο πρόσωπο το οποίο άφησε καλές 
εντυπώσεις στην ομάδα του Ηροδότου. 
Ο λόγος για τον 19χρονο Δημήτρη Καλ-
φούντζο ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίο 
μπακ (και αμυντικό χαφ) και έπαιξε στο 
φιλικό απέναντι στην ομάδα των Αρχα-
νών.
Ο Καλφούν τζος έ χε ι ξεκ ινήσει την 
καριέρα του από τα τμήματα υποδομής 
του ΠΑΟΚ (Κ15 και Κ17) και στην συνέ-
χεια αγωνίστηκε σε Λεωνίδιο, Θεσπρωτό, 
Οικονόμο Τσαριτσάνης και ΑΟ Σελλάνων.
Στο φιλικό με τον Γιούχτα έδειξε πολύ 
καλά στοιχεία… και όπως όλα δείχνουν 
θα αποκτηθεί από τον Ηρόδοτο!

Αστέρας Βλαχιώτη: Ανακοίνωσε 
πέντε μεταγραφές!
Συνεχίζει δυναμική την ενίσχυσή του ο 
Αστέρας Βλαχιώτη που ανακοίνωσε πέντε 
παίκτες.
Αναλυτικά:
Ο Αστέρας Βλαχιώτη ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας με τους Γιώργο 
Κορνέζο, Mιχάλη Καλλέργη, Λυμπέρη 
Στεργίδη, Οδυσσέα Νικολάου, Πάρη 
Πρίκα. Τους καλωσορίζουμε στο Βλαχι-
ώτη και τους ευχόμαστε υγεία και κάθε 
ατομική και ομαδική επιτυχία.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Διαιτητικό Δικαστήριο: Η επίσημη απόφαση για τις προσφυγές

αθλητικά
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Δραματικό, συγκλονιστικό, επικό... 
Το φινάλε του πρώτου προημιτελικού 
μεταξύ Αταλάντα και Παρί Σεν Ζερμέν 
μπορεί να έβαλε απότομο και σκληρό 
τέλος στο ποδοσφαιρικό παραμύθι 
των Ιταλών, αλλά εκτόξευσε τους 
Γάλλους, οι οποίοι δικαιούνται 
επιτέλους να πιστεύουν ότι μπορούν 
να κατακτήσουν την κούπα.

Μ
ε δύο γκολ στις καθυστερή-
σεις, η Παρί προκρίθηκε στα 
ημιτελικά του Champions 
League για πρώτη φορά ύ-

στερα από 25 χρόνια, ανήμερα μά-
λιστα των 50ών γενεθλίων της. 
Και, την Τρίτη (18/08) κόντρα 
σε μια εκ των Λειψίας ή Ατλέ-
τικο Μαδρίτης, θα διεκδική-
σει την παρθενική της πρό-
κριση σε τελικό της κορυφαί-
ας διασυλλογικής διοργάνω-
σης.
Οι Μπεργκαμάσκι έδειξαν τις προ-
θέσεις τους με το «καλημέρα» με ένα 
σουτ του Πάπου Γκόμες που μπλόκαρε ο 
Κέιλορ Νάβας. Στην κόντρα, η Παρί έχασε 
α-πί-στευ-τη ευκαιρία, όταν ο Νεϊμάρ βγήκε 
εντελώς μόνος του και, ανεξήγητα, έστειλε 
την μπάλα άουτ προ του Μάρκο Σπορτιέλο.
Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος προκάλεσε 
(εύλογα) την απόγνωση των συμπαικτών 
του και του τραυματία (με πατερίτσες) Τόμας 
Τούχελ στον πάγκο, ήταν το απόλυτο σημείο 
αναφοράς στην επίθεση, ελλείψει Μπαπέ 
και.. Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος ήταν άφα-
ντος και απογοητευτικός.
Η Αταλάντα, από την άλλη, είχε να αντιπα-
ρατάξει την ομαδικότητα, απειλώντας την 
αντίπαλη εστία με διάφορους παίκτες, 
όπως έκανε με δύο κεφαλιές των Χάτεμπερ 
και Καλντάρα στο ίδιο λεπτό, στις οποίες ο 
Κέιλορ Νάβας απάντησε με ισάριθμες, εντυ-
πωσιακές αποκρούσεις.
Ο Κοσταρικανός, όμως, δεν μπόρεσε να 
κάνει τίποτα στο 27ο λεπτό, όταν ο Ντουβάν 
Ζαπάτα βρήκε ιδανικά τον Μάριο Πάσαλιτς 
μέσα στην περιοχή και ο Κροάτης πλάσαρε 
άψογα για να ανοίξει το σκορ.
Στα πρώτα εννέα παιχνίδια της καριέρας του 
στο Champions League (τα έξι στην Σπαρ-
τάκ Μόσχας, ως δανεικός από την Τσέλσι), 
ο Πάσαλιτς δεν είχε ούτε γκολ, ούτε ασίστ. 
Στα τελευταία έξι, όμως, μετράει αισίως 

τρία γκολ και δύο ασίστ, όντας κομβικός για 
την ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.
Το γκολ των Ιταλών, πιστοί στο παιχνίδι 
τους με υψηλότατο ρυθμό και ασφυκτική 
πίεση, πρόσθεσε επιπλέον άγχος στην Παρί, 
η οποία εκμεταλλευόταν το αλέγκρο (έως... 
απολαυστικά ριψοκίνδυνο) παιχνίδι της 
Αταλάντα για να βρει κενούς χώρους στην 
άμυνα, αποτυγχάνοντας όμως να τους εκμε-
ταλλευτεί, όπως έκανε (και πάλι) ο Νεϊμάρ 
λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, 
όταν μέσα από την περιοχή σούταρε απελ-
πιστικά άουτ.
Η Αταλάντα, ούσα πιο σκληρή και δυνα-

μική στο παιχνίδι με το πέρασμα των 
λεπτών, άγγιξε το 2-0 στο 58ο 

λεπτό, όταν ο Μπεράτ Τζιμσίτι 
από κοντα απέτυχε να στεί-
λει την μπάλα στο βάθος της 
παριζιάνικης εστίας.
Ο Τούχελ, βλέποντας τον 
αποκλεισμό (και την από-

λυση;) να έρχεται, έριξε στο 
παιχνίδι τον Κιλιάν Μπαπέ, ο 

οποίος έσφιξε τα δόντια μετά τον 
τραυματισμό του στον δεξιό αστράγαλο 

και μεταμόρφωσε προς το καλύτερο την 
Παρί, με θαυματουργά αποτελέσματα.
Αρχικά, ο νεαρός Γάλλος επιθετικός έχασε 
τις τρεις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ισο-
φάριση, αλλά σε δύο ο (αναπληρωματικός, 
λόγω του τραυματισμού του βασικού Τζαν-
λουίτζι Γκολίνι) Σπορτιέλο και σε μια ο Χοσέ 
Παλομίνο, του είπαν «όχι».
Ο Έρικ Μαξίμ Τσουπό Μοτίνγκ έκαψε με 
κεφαλιά άουτ στο 87’ αυτό που έμοιαζε με 
το τελευταίο... κανονάκι της Παρί, η οποία 
όμως «ντύθηκε» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
στον τελικό του Champions League με την 
Μπάγερν Μονάχου το 1999.
Με την συμπλήρωση των 90 λεπτών, ο Νεϊ-
μάρ έκανε επιτέλους μια ουσιαστική ενέρ-
γεια και, μετά από φάση διαρκείας, βρήκε 
τον Μαρκίνιος μέσα στην μικρή περιοχή, με 
τον Βραζιλιάνο να σπρώχνει την μπάλα στα 
δίχτυα της Αταλάντα.
Η Παρί, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Στο 
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και μέσα 
σε 149 δευτερόλεπτα, ο Νεϊμάρ βρήκε 
εξαιρετικά τον Μπαπέ, αυτός σέρβιρε την 
μπάλα στον Τσουπό – Μοτίνγκ και ο τελευ-
ταίος έγινε ήρωας για τους Παριζιάνους 
και δήμιος για την ομάδα του Μπέργκαμο, 
στην οποία δεν αξίζουν δάκρυα, αλλά μόνο 
«μπράβο».

Η απίστευτη Λειψία κατάφερε 
να ρίξει στο «καναβάτσο» την 
Ατλέτκο Μαδρίτης με το 2-1 του 
προημιτελικού και να περάσει για 
πρώτη φορά στην ιστορία της στους 
«4» του Champions League.

Π
ριν από 10 χρόνια, η Λειψία 
στην πρώτη σεζόν μετά την ί-
δρυσή της πανηγύριζε την άνο-
δο από την NOFV-Oberliga Süd, 

στην Regionalliga Nord. Από την 5η κα-
τηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, 
δηλαδή, είχε βρεθεί στην τέταρτη και α-
ναμφίβολα θεωρούταν επιτυχημένη αφού 
ήταν μόλις η πρώτη χρονιά «ζωής» της ο-
μάδας! Μετά από 10 χρόνια, τον Αύγου-
στο του 2020, η Λειψία πανηγυρίζει την 
πρόκρισή της στους «4» του Champions 
League για πρώτη φορά στη σύντομη ι-
στορία της. Αν αυτό δεν είναι… παραμύ-
θι, τότε τι είναι;
Η τρομερή ομάδα που έχει «χτίσει» ο 
Τζούλιαν Νάγκελσμαν, λοιπόν, κατά-
φερε να πετάξει έξω από τη συνέχεια του 
θεσμού και τους «ροχιμπλάνκος» του 
«Τσόλο» Σιμεόνε. Το 2-1 του προημιτε-
λικού στο «Ζοσέ Αλβαλάδ» είναι ιστο-
ρικό για τους «ταύρους», που συνεχίζουν 
την ξέφρενη πορεία τους και κανείς δεν 
ξέρει που θα σταματήσουν. Η Λειψία στη 
δεκαετία ζωής της κατάφερε να γίνει η 5η 
ομάδα από τη Γερμανία που φτάνει μέχρι 
την τετράδα του Champions League, μετά 
τις Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, 
Λεβερκούζεν και Σάλκε με τις δυο πρώ-
τες να έχουν και κατάκτηση του τροπαίου 
και τις «ασπιρίνες» μια συμμετοχή σε 
τελικό…
Αν και έχασε τον πρώτο σκόρερ της, συνε-
χόμενα την τελευταία τριετία, Τίμο Βέρνερ 
που μετά τη μεταγραφή στην Τσέλσι δεν 
συνέχισε να αγωνίζεται με την ομάδα στο 
υπόλοιπο της σεζόν, η Λειψία δεν έχασε… 
καθόλου από την επιθετικότητά της. Στο 
πρώτο ημίχρονο απείλησε πρώτη, ήταν 
ανώτερη αλλά το 0-0 άφηνε ανοικτούς 
λογαριασμούς για το δεύτερο και με την 
Ατλέτικο του Σιμεόνε… ποτέ δεν μπορείς 

να είσαι σίγουρος. Ρωτήστε και τη Λίβερ-
πουλ που είδε τους «ροχιμπλάνκος» να 
ξυπνάνε στο τελευταίο κομμάτι του ματς 
στο «Άνφιλντ» και να πετάνε έξω τους 
περσινούς νικητές του τροπαίου…
Η Λειψία, πάντως, ήταν αυτή που «χτύ-
πησε» πρώτη καθώς στο 51’ μετά από μια 
υπέροχη ομαδική ενέργεια ο Ντάνι Όλμο 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 
στον προημιτελικό. Ο Σιμεόνε εκεί αντέ-
δρασε και πέρασε στο ματς τον Ζοάο 
Φέλιξ, κάτι που τον δικαίωσε. Το wonder 
kid από την Πορτογαλία έκανε… πράγ-
ματα και θαύματα, αναστάτωσε τη γερμα-
νική άμυνα και με μια προσωπική φάση 
και κίνηση κατάφερε να φέρει το ματς στα 
ίσα.
Στο 71’ ο Φέλιξ κατάφερε να εκθέσει τον 
Κλόστερμαν και να μπει στην περιοχή, ο 
αμυντικός της Λειψίας τον ανέτρεψε και το 
πέναλτι έδωσε στον Πορτογάλο την ευκαι-
ρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Προφα-
νώς και δεν την έχασε, με τον προημιτε-
λικό να αρχίζει από την αρχή. Η υπερπρο-
σπάθεια που έκαναν οι Γερμανοί έδειχνε 
να τους μειώνει τις δυνάμεις, με τον Σιμε-
όνε να φέρνει στο ματς και τον Μοράτα 
για να βρει δεύτερο γκολ. Η Ατλέτικο 
έγινε πιο απειλητική αλλά όχι τόσο επικίν-
δυνη, με τη Λειψία να βρίσκει στο 87’ τη 
φάση της… ιστορίας της. Ο Άνταμς βρέ-
θηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ που 
βρήκε και στον Σάβιτς και πήγε στα δίχτυα 
του Όμπλακ για το ιστορικό 2-1 της Λει-
ψίας που της χάρισε πρόκριση στον ημιτε-
λικό του Champions League...
Οι καθυστερήσεις που αρχικά ήταν πέντε 
λεπτά όπως έδειξε ο τέταρτος, ήταν οκτώ 
λεπτά τα οποία στους φίλους και στους 
ανθρώπους της Λειψίας πρέπει να φάνη-
καν… αιώνας. Το τελευταίο σφύριγμα του 
Σιμόν Μαρτσίνιακ, του διαιτητή του απο-
κλεισμού του Ολυμπιακού από τη Γουλβς 
για όσους τον… ξέχασαν, έφερε ξέφρε-
νους πανηγυρισμούς για τους Γερμα-
νούς. Η Λειψία έχει ραντεβού πλέον στις 
18 Αυγούστου, στις 22:00, με την Παρί 
Σεν Ζερμέν για τον πρώτο ημιτελικό του 
Champions League. Και το παραμύθι με 
τον... ταύρο, συνεχίζεται!

Λειψία - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Οι «Ταύροι» πιο κοντά στο 
όνειρο!

Αταλάντα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Επική ανατροπή ...
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 Σε ρυθμούς πρωταθλήματος κινούνται οι ομάδες. Παρά το 
γεγονός ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός τους βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος μπαίνει στην τελική 
ευθεία.  

Όλες σχεδόν οι ομάδες θα δώσουν το τελευταίο τους φιλικό τις αμέ-
σως επόμενες ημέρες και ακολούθως θα εισέλθουν στην εβδομάδα 
των επίσημων υποχρεώσεων τους.
Μόνο μια ομάδα ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών και αυτή είναι 
η Ομόνοια λόγω του ότι την Τετάρτη θα αγωνιστεί στα προκριματικά 
του Τσάμπιονς Λιγκ.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου
17:30, Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»
Καρμιώτισσα - ΕΝΠ
Διαιτητής: Γιάννης Αναστασίου
Βοηθοί διαιτητές: Ανδρέας Μιχαηλίδης, Νίκος Σαμάρας
18:00, Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά
Ομόνοια Ψευδά - Δόξα Κατωκοπιάς
Διαιτητής: Ανδρέας Μ. Αργυρού
Βοηθοί διαιτητές: Ανδρέας Τουμάζου, Ανδρέας Βίκτωρος
18:00, Βοηθητικό Στάδιο Δήμου Αγ. Νάπας (αρ. 4)
Αγία Νάπα - Άρης
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Φωτίου
Βοηθοί διαιτητές: Σάββας Κανάρης, Αντώνης Κουντουρέτης
18:00, ΠΑΕΕΚ Κερύνεια Επιστροφή
Ολυμπιακός - Ονήσιλος
Διαιτητής: Βασίλης Δημητρίου
Βοηθοί διαιτητές: Χαράλαμπος Γεωργίου, Χρίστος Ε. Χρίστου
19:00, ΓΣΠ
ΑΠΟΕΛ - Απόλλων
Διαιτητής: Λεόντιος Τράττος
Βοηθοί διαιτητές: Πέτρος Πέτρου, Μιχάλης Σωτηρίου
4ος διαιτητής: Νικόλας Νεοκλέους
19:00, «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Ανόρθωση - Πάφος
Διαιτητής: Γιώργος Νικολάου
Βοηθοί διαιτητές: Νίκος Εγγλέζου, Μιχάλης Μαρίνου
4ος διαιτητής: Παναγιώτης Χατζηγεωργίου
19:00, ΑΕΚ Αρένα
ΑΕΚ-ΑΕΛ
Διαιτητής: -
Βοηθοί διαιτητές: -

Σάββατο, 15 Αυγούστου
18:00, Κοινοτικό Στάδιο Πύλας
Εθνικός Άχνας - Π.Ο. Ξυλοτύμβου
Διαιτητής: Λούκας Σωτηρίου
Βοηθοί διαιτητές: Χαράλαμπος Γεωργίου, Μάριος Καλογήρου
20:00, N. Papas Group Αμμόχωστος Επιστροφή
Νέα Σαλαμίνα - Ερμής
Διαιτητής: Χρυσοβαλάντης Θεουλή
Βοηθοί διαιτητές: Μάριος Δημητριάδης, Ιωάννης Λαζάρου

Κυριακή, 16 Αυγούστου
19:00, Στάδιο Εθνικού Άχνας
Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός Λευκωσίας
Διαιτητής: Κυριάκος Χριστοδούλου
Βοηθοί διαιτητές: Παύλος Γεωργίου, Ανδρέας Π. Ανδρέου

Έναν παίκτη που αγωνίζεται κυρίως στο δεξί 
άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής (όπως ο 
Μούσα αλ Τάμαρι), αλλά έχει την ευχέρεια 
να παίξει και από τα αριστερά, αλλά και ως 
περιφερειακός επιθετικός ετοιμάζεται να 
εντάξει στο ρόστερ του ο ΑΠΟΕΛ.

Η 
ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη ευρίσκε-
ται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις 
με τον Ντιεμερσί Εντονγκαλά, ο οποίος έ-
χει συμβόλαιο με την Γκενκ έως το καλο-

καίρι του 2021, αλλά δεν υπολογίζεται.
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 παραχωρήθηκε δανει-
κός στην Κασίμπασα, όπου ένας τραυματισμός δεν 
τον άφησε να προσφέρει όσα ήθελε μετά το διά-
λειμμα λόγω κορωνοϊού, εξ ου και ο τουρκικός σύλ-
λογος δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του.
Στην επιστροφή του στο Βέλγιο ο Ντονγκαλά δήλωσε 
πως δεν βλέπει να μένει για καιρό στην Γκενκ 
και πως είναι σε αναμονή προτάσεων. 
Κατά τα φαινόμενα, αυτή του ΑΠΟΕΛ 
είναι μία από τις πλέον ενδιαφέρου-
σες που έχει μπροστά του ο 29χρονος 
από το Κονγκό, ο οποίος το καλοκαίρι 
του 2017 αποκτήθηκε από τη Στα-
ντάρ Λιέγης, παρουσιάστηκε μαζί με 
τον Κωνσταντίνο Λαΐφη και μέτρησε 22 
συμμετοχές την περίοδο 2017/18, προτού 
μεταγραφεί έναντι 1,35 εκατ. ευρώ στην Γκενκ.
Έχει αγωνιστεί επίσης στις Ζενές Ες, Λα Λουβιέ, Σαρ-
λερουά και Γάνδη.

Έφερε Κύπρο τον Λουσέρο η ΕΝΠ
Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου ανακοίνωσε την από-
κτηση του Αντριάν Λουσέρο, ο οποίος αγωνίζεται 
στην μεσαία γραμμή.
 Αναλυτικά:
 ‘’Ανακοίνωση
 Η Ε.Ν.Π. Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ ανακοινώ-
νει την απόκτηση του πολύπειρου μέσου ADRIAN 
LUCERO.
 Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και 
θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας 
μας.
 Η μεγάλη οικογένεια της Ένωσης θέλει να ευχηθεί 
στον ποδοσφαιριστή κάθε επιτυχία.

Ομόνοια: Ξανά δανεικός ο Περέιρα
Την παραχώρηση του Ζοέλ Περέιρα στην Πορτο-
γαλική Gil Vicente FC, ανακοίνωσε η Ομόνοια. Ο 

ακραίος αμυντικός, δεν θα πάρει ούτε και φέτος 
θέση στο πράσινο ρόστερ και μετά το σλοβακικο 
πρωτάθλημα, θα αγωνιστεί με τη μορφή δανει-
σμού στο πορτογαλικό.
Η ανακοίνωση της Ομόνοια
Ενημερώνουμε πως έχουμε καταλήξει σε συμφω-
νία με την Gil Vicente FC και τον Joel Pereira για 
παραχώρηση του ποδοσφαιριστή υπό την μορφή 
δανεισμού για ένα χρόνο, με option αγοράς στην 
Πορτογαλική ομάδα.
Ευχόμαστε στον Joel Pereira κάθε επιτυχία στη νέα 
αγωνιστική περίοδο.

Ανακοίνωσε Αντωνίου η ΠΑΕΕΚ
Την απόκτηση του Ευγένιου Αντωνίου ανακοί-
νωσε η ΠΑΕΕΚ.  
Η ανακοίνωση
«Η ΠΑΕΕΚ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΜΕ ΕΥΓΕΝΙΟ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ.

Ο Ευγένιος Αντωνίου «έκανε» τρεις φορές 
άνοδο στην Α κατηγορία. Φέτος εντά-

χθηκε στην ΠΑΕΕΚ για να γράψει ιστο-
ρία στον αθλητισμό της Κερύνειας.
Η ΠΑΕΕΚ καλωσορίζει τον Ευγένιο 
στο Κερύνεια-Επιστροφή με την 
ευχή να το ξανακάνει».

Θέλει δανεικούς από τον Α-
πόλλωνα η Καρμιώτισσα

Τρεις ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα με τη 
μορφή δανεισμού ζήτησε η Καρμιώτισσα και ανα-
μένει την οριστική απόφαση των κυανολεύκων. 
Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Γιώργος 
Μαλεκκίδης, Πέτρος Ψύχας και Ντανίλο Σπόλια-
ριτς βρίσκονται στο στόχαστρο του Χρύση Μιχαήλ 
και η διοίκηση ζήτησε από την αντίστοιχη του 
Απόλλωνα και επίσημα τους τρεις παίκτες. 
Οι κυανόλευκοι είναι θετικοί σε αυτό το ενδεχό-
μενο, αφού θα παραχωρήσουν τους τρεις νεαρούς 
ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα που θα συμμετέχει 
στην Α’ κατηγορία, γεγονός που θα τους προσφέ-
ρει εμπειρίες.
Οι Μαλεκκίδης και Ψύχας, το πιο πιθανον θα πάνε 
στην ομάδα των Πολεμιδιών, όμως, ο Σπόλιαριτς 
από τη στιγμή που δε βρίσκεται στα πλάνα του 
Σωφρόνη Αυγουστή, θέλει να δοκιμάσει την τύχη 
του στο εξωτερικό.
Ο ποδοσφαιριστής και ο μάνατζερ του διεμήνυ-
σαν στον Απόλλωνα ότι ομάδα από τη Σλοβακία 
έδειξε ενδιαφέρον και πλέον αναμένονται εξελί-
ξεις.

αθλητικά
Το μεταγραφικό παζάρι

Ντιεμερσί Εντονγκαλά για ΑΠΟΕΛ
Η τελευταία πρόβα των 
ομάδων
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αθλητικά

Κούβελος: «Αντισυνταγματικό το 
νομοσχέδιο, ωμή παραβίαση του 
αυτοδιοίκητου»

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος Κούβελος, με επιστολή του 
προς την ΕΟΕ χαρακτήρισε αντισυνταγματικό το Αθλητικό Νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς 
δημόσια διαβούλευση.

Αναλυτικά η επιστολή του Ισίδωρου Κούβελου:
Η πρόσφατη δημοσίευση για Νομοσχεδίου του 
Υφυπουργείου Αθλητισμού για την «Αναμόρφωση 
θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών 
φορέων κλπ...», δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων 
που χωρίς αμφιβολία, εκτός από την αντισυγματι-
κότητά τους, πλήττουν σε μεγάλο βαθμό το αθλητικό 
κίνημα στην Χώρα μας.
Αν θέλουμε, ως άνθρωποι του αθλητισμού, να δεί-
ξουμε έστω και την τελευταία στιγμή, την αντίθεσή 
μας σε αυτό που τόσο επιπόλαια επιχειρείται από 
πλευράς Υφυπουργείου Αθλητισμού, θα πρέπει 
άμεσα να συμφωνήσουμε όλα τα μέλη της ΕΟΕ σε ένα 
σοβαρό κείμενο καταδίκης του Νομοσχεδίου, ώστε 
να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι θέσεις μας, οι οποίες 
πηγάζουν αποκλειστικά από τα παγκόσμια δεδομένα 
που επιβάλει ο Καταστατικός Χάρτης της ΔΟΕ.
Για όλα όσα αφορούν στην διαδικασία των 
εκλογών, θεωρώ απαραίτητη την ρητή 
τοποθέτηση όλων των Ομοσπονδιών 
αλλά και για το θέμα της προσβολής 
του αυτοδιοίκητου θεωρώ απαραί-
τητη την επίσης ρητή τοποθέτηση της 
ΕΟΕ, λόγω της υποχρέωσης της υπα-
κοής στους κανόνες της ΔΟΕ. Θυμίζω 
ότι, απέναντι στις διατάξεις και τις υπο-
χρεωτικές Αρχές της ΔΟΕ, δεν είναι υπό-
λογοι οι Πολιτικοί θεσμοί αλλά μόνον η ίδια 
η Ολυμπιακή Επιτροπή κάθε χώρας.
Το κείμενο αυτό θα πρέπει τονίζει:
1. Την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου στο 
θέμα της ηλικίας των υποψηφίων Προέδρων και 
μελών του ΔΣ των Ομοσπονδιών. Το νομοσχέδιο, 
όχι μόνον επιβάλει το όριο ηλικίας χωρίς την σύμ-
φωνη γνώμη των ίδιων των αθλητικών φορέων αλλά 
παράλληλα θέτει διαφορετικά ηλικιακά όρια σε ομο-
ειδείς αθλητικούς φορείς, γεγονός σαφώς αντισυ-
νταγματικό, αφού όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι 
απέναντι στο νόμο.
2. Την ωμή παραβίαση του αυτοδιοίκητου του αθλη-
τικού κινήματος που επιβάλει ο καταστατικός χάρ-
της της ΔΟΕ με την υπ’ αριθ. 5 Θεμελιώδη Αρχή του 
Ολυμπιακού Κινήματος που ρητά αναφέρει ότι: «... 
οι αθλητικοί φορείς έχουν τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις της αυτονομίας, που περιλαμβάνει, την 
ελευθερία καθιέρωσης και ελέγχου των κανόνων του 
αθλητισμού, τον καθορισμό της δομής και της δια-
κυβέρνησης των οργανισμών τους, το δικαίωμα των 
εκλογών τους μακριά από οποιαδήποτε εξωτερική 

επιρροή κλπ κλπ...». 
Σε αντίθεση με την πιο πάνω ρητή Θεμελιώδη Αρχή 
που επιβάλει ο Χάρτης του κυρίαρχου αθλητικού 
θεσμού και την οποία το κάθε εθνικό Ολυμπιακό 
κίνημα οφείλει να ακολουθεί, το νομοσχέδιο παρεμ-
βαίνει ανεπίτρεπτα και επιχειρεί να επιβάλει κανόνες 
διεξαγωγής των εκλογών των Ομοσπονδιών, χωρίς 
τη συναίνεσή τους και εκείνη των υπερκείμενων διε-
θνών Ομοσπονδιών.
3. Την εκ νέου επιχειρούμενη αναδρομική ισχύ του 
Νόμου στο θέμα του υπολογισμού των θητειών, μια 
προσπάθεια που αγνοεί, εκτός από την ρητή δήλωση 
του ίδιου του Υφυπουργού στην Βουλή περί απόσυρ-
σης της αναδρομικότητας του Νόμου αυτού και την 
επίσης ρητή αντίθεση στο θέμα αυτό, του ίδιου του 
Προέδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, στην επιστολή που 

απέστειλε στους αρμόδιους πολιτικούς φορείς 
στην Ελλάδα και κοινοποίησε στον Πρό-

εδρο της ΕΟΕ ως μέλους της ΔΟΕ της 
στην Χώρα μας. Εξάλλου, όπως είναι 
γνωστό, αναδρομικότητα του Νόμου 
συνταγματικά επιτρέπεται μόνο για 
θέματα που άπτονται της εθνικής 
ασφάλειας της Χώρας. Οι αθλητι-
κές ομοσπονδίες, υπαγόμενες στις 

διεθνείς ομοσπονδίες και στην ΔΟΕ 
δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε 

τέτοια καταστατική αλλαγή που απαγο-
ρεύει σαφώς ο Ολυμπιακός Χάρτης και η ΔΟΕ, 

χωρίς τη συναίνεσή τους.
4. Την εκτός πλαισίου Θεμελιώδους Αρχής του Κατα-
στατικού Χάρτη της ΔΟΕ περί πολιτικής έγκρισης των 
εχόντων δικαίωμα ψήφου σωματείων που αποτελεί 
άλλη μία κατάργηση του αυτοδιοίκητου των αθλητι-
κών ομοσπονδιών.
5. Τέλος τον ασφυκτικό χρόνο διαβούλευσης που 
θέτει το νομοσχέδιο, εν μέσω διακοπών και μάλιστα 
με την αυτονόητη υποχρέωση αλλαγής των Καταστα-
τικών των Αθλητικών Ομοσπονδιών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ αυτονόητη την ομό-
φωνη θέση της ΕΟΕ στην επιχειρούμενη ως άνω 
παρέμβαση του Υφυπουργείου Αθλητισμού στο 
αυτοδιοίκητο του αθλητισμού, ώστε να μην βρε-
θούμε προ εκπλήξεων από πλευράς ΔΟΕ, με τιμωρίες 
και αποκλεισμούς από διεθνείς εκδηλώσεις, όπως 
έχει συμβεί σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες 
Χώρες.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ισίδωρος Κούβελος»

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Ματ 
Λοτζέσκι και ο Δημήτρης 
Κατσίβελης

Ο  Μ α τ  Λ ο τ ζ έ σ κ ι  έ φ τ α σ ε 
σ την Αθήνα γ ια λογαριασμό 
της ΑΕΚ, η οποία θα γ ίνε ι η 
τρίτη ε λ λην ική ομάδα σ την 
ο π ο ία  θ α  α γων ισ τ ε ί  σ τ ην 
καριέρα του.
Οι αφίξε ις συνεχ ίζον ται γ ια 
την ΑΕΚ, με τον Ματ Λοτζέ-
σκι να διαδέχε ται τον Γιόνας 
Μ α τ σ ι ο ύ λ ι ς .  Ο  35χ ρ ο ν ο ς 
γ κα ρν τ /φ ό ργ ο υ ο ρν τ  π ρ ο -
σγειώθηκε σε ελλην ικό έδα-
φος το μεσημέρι της Δευτέ-
ρας  10 Αυγούσ του,  γ ια  να 
περάσει από ιατρικές εξε τά-
σε ις και εν συνεχε ία να πιά-
σε ι δουλειά υπό τ ις οδηγ ίε ς 
του Ηλία Παπαθεοδώρου.
Η Ένω σ η θα  γ ί ν ε ι  η  τ ρ ί τ η 
ε λ λην ική ομάδα της καριέ-
ρ α ς  τ ο υ ,  μ ε τ ά  τ ο ν  Ο λ υ -
μπ ιακό  (2013 - ’17 )  κα ι  τον 
Π α ν α θ η ν α ϊ κό  (2017- ’19 ) . 
Μ ε  τ ο υ ς  α ι ώ ν ι ο υ ς  κα τ έ -
κ τ ησ ε  τ έσσ ε ρις  φ ορέ ς  τον 
τ ί τ λο  σ τ η  Ba sket  League, 
ε νώ ακόμη μία το Κύπε λ λο 
Ελλάδας.
Μ ε  τ ο υ ς  κ ι τ ρ ι ν ό μ α υ ρ ο υ ς 
υπέγραψε μονοε τέ ς συμβό-
λαιο συνεργασ ίας.

Επίσημο: Στην ΑΕΚ ο 
Δημήτρης Κατσ ίβε λης

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την 
ε π ισ τ ρ ο φ ή  τ ο υ  Δ η μ ή τ ρ η 
Κατσίβελη μετά από τέσσερα 
χρόνια. 
Μονοετές συμβόλαιο συνερ-
γασίας υπέγραψε ο 28χρονος 
γκαρντ.
ΗΚΑΕ ΑΕΚ επισημοποίησε τη 
συμφων ία με τον Δημήτρη 
Κατσίβελη γ ια την ερχόμενη 
αγωνιστική περίοδο. 
Ο ι  κ ι τ ρινόμαυροι  ανακοί -
νωσαν την επισ τ ροφή του 

28χρονου γκαρν τ, ο οποίος 
ξαναφόρεσε τη φανέ λα της 
Ένωσης το 2015/16, ενώ στο 
παρελθόν έχε ι συνεργασ τε ί 
δύο φορές με τον Ηλία Παπα-
θεοδώρου (σε Ασ τάνα και 
ΠΑΟΚ).
«Η ΑΕΚ BC βρίσκε ται σ την 
ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώ-
σει, ότι επιστρέφει στη Βασί-
λισσα ο Δημήτρης Κατσίβελης 
(28 χρ., 1μ98). 
Ο διεθνής γκαρν τ υπέγραψε 
σήμερα (08 /08) συμβόλαιο 
έως το τέλος της αγωνιστικής 
περιόδου 2020-2021. 
Ο Δημήτρης είχε φορέσει τη 
φανέλα της Βασ ίλισσας και 
την περίοδο 2015-2016» ανα-
φέρεται στην σχετική ανακοί-
νωση των κιτρινόμαυρων.
Ο ίδιος σ τ ις πρώτε ς δηλώ-
σεις που έκανε ως παίκτης της 
ΑΕΚ τόνισε πως «είμαι χαρού-
μενος, που επισ τρέφω σ την 
ΑΕΚ, σ΄ ένα γνώριμο περιβάλ-
λον, με ανθρώπους, που έχω 
συνεργαστεί στο παρελθόν. 
Ανυπομονώ να βρεθώ ξανά 
στο γήπεδο. 
Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα, που 
διεκδικε ί  τ ί τ λους  σ ε  κάθε 
διοργάνωση που συμμετέχει. 
Είναι μεγάλο κίνητρο για έναν 
παίκτη να ζει, να προπονεί-
ται, ν’ αγωνίζεται γι’ αυτό το 
σκοπό. 
Αν υπ ο μονώ να  πα ί ξ ω σ ε 
γεμάτο από κόσμο γήπεδο, 
αλλά δυστυχώς ζούμε ξεκά-
θαρα πρωτόγνωρες σ τιγμές, 
και όχι μόνο στον αθλητισμό. 
Προφανώς η υγεία είναι πάνω 
απ’ όλα. 
Αυτό είναι αυτονόητο. 
Εύχομαι  να  μη χρε ιασ τ ε ί, 
αλλά σε οποιαδήποτε ιδιαιτε-
ρότητα παρουσιαστεί, οφεί-
λουμε να προσαρμοσ τούμε 
και να είμαστε έτοιμοι πνευ-
ματικά και σωματικά».
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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.


