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Στα εύκολα
σε ξέρουν

όλοι...!

Στα δύσκολα
τους μαθαίνεις

ΕΣΥ...!

ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ 

Η ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ HELLAS 
NEWS ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ 

ΤΟΝ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Ο λόγος δεν είναι άλλος από 

την ξεκούραση λίγων ημερών 

των συντελεστών της HELLAS NEWS από 

το δύσκολο καθημερινό αγώνα που γίνε-

ται όλο το χρόνο κι ειδικά αυτόν τον καιρό 

με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ευχαρι-

στούμε όλους αυτούς που συμμετέχουν 

στην έκδοση της πολυσέλιδης και μεγαλύ-

τερης δημοσιογραφικής ελληνικής παροι-

κιακής εφημερίδας στον πλανήτη Γη. Ειδι-

κότερα, ευχαριστούμε τους Έλληνες επιχει-

ρηματίες και τους φίλους που βοηθούν όσο 

κι όποτε μπορούν για να υπάρχει ζωντανή 

η έκδοση της HELLAS NEWS. 

Φυσικά, στο διαδίκτυο η εφημερίδα κυκλο-

φορεί και δημοσιεύεται κανονικά για τους 

χιλιάδες φίλους της σε Καναδά, Αμερική, 

Ελλάδα κι Αυστραλία ή σε όποιο άλλο 

μέρος του πλανήτη μας διαβάζετε κι ενημε-

ρώνεστε.

Συνεχίστε μετά την έκδοση να μας γράφετε 

δυο λόγια την εντύπωση σας ή εάν θέλετε 

να προσθέσετε κάτι που τυχόν παραλεί-

ψαμε.

Να περνάτε καλά, να προσέχετε και να προ-

σπαθούμε να κάνουμε την καθημερινό-

τητα μας όσο πιο ποιοτική γίνεται. Μέχρι 

την άλλη εβδομάδα, που (πρώτα ο Θεός)θα 

είμαστε και πάλι μαζί, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μακρόν: Παράγοντας αποσταθεροποίησης η επεκτατική 
πολιτική του Ερντογάν 

Ο 
πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θεω-
ρεί ότι ο ομόλογός του της Τουρκίας Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν ασκεί «πολιτική επεκτατισμού», η 
οποία «αναμιγνύει τον εθνικισμό και τον ισλαμι-

σμό» και η οποία όχι μόνο δεν είναι «συμβατή με τα ευρω-
παϊκά συμφέροντα», αλλά απεναντίας είναι «παράγοντας 
αποσταθεροποίησης» της Ευρώπης, τονίζει σε συνέντευξή 
του που δημοσιεύεται σήμερα.
«Η Ευρώπη χρειάζεται να δει τα γεγονότα και να αναλάβει 
τις ευθύνες της», τονίζει ο Μακρόν στη συνέντευξη, που 
δημοσιεύεται στο τεύχος του περιοδικού Paris Match που 
κυκλοφορεί. «Δεν τάσσομαι υπέρ της κλιμάκωσης. Όμως, 
από την άλλη πλευρά, δεν πιστεύω σε μια ανίσχυρη διπλω-
ματία. Στείλαμε το μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη 
έχει νόημα», προσθέτει ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, 
ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί σήμερα τη γερμανίδα 
καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στο φρούριο Μπρεγκανσόν, 
στη νοτιοανατολική Γαλλία, θερινή εξοχική κατοικία των 
γάλλων προέδρων.
Ο πρόεδρος Ερντογάν αποκάλεσε χθες Τετάρτη «πειρα-
τεία» τις ενέργειες χωρών στην άλλη πλευρά των τουρ-
κικών ακτών στη Μεσόγειο, την ώρα που οι μονομε-
ρείς έρευνες για υδρογονάνθρακες στις οποίες προχωρά 
η Άγκυρα έχουν κλιμακώσει την ένταση, ειδικά με την 
Ελλάδα.
Χωρίς να την κατονομάσει, ο Ερντογάν καταφέρθηκε 
παράλληλα εναντίον της κυβέρνησης της Γαλλίας, καθώς 
οι σχέσεις της Άγκυρας και του Παρισιού γίνονται ολοένα 
περισσότερο τεταμένες τελευταία.
Η Γαλλία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανά-
πτυξη στην ανατολική Μεσόγειο δύο πολεμικών πλοίων και 
δύο αεροσκαφών, σε ένδειξη έμπρακτης υποστήριξης στην 
Αθήνα, κάτι που φέρεται να προκάλεσε ορισμένη ενόχληση 
στη γερμανική κυβέρνηση, μολονότι το Ελιζέ διαβεβαιώνει 
πως δεν υπάρχει «καμία θεμελιώδης διαφωνία» ανάμεσα 
στο Παρίσι και στο Βερολίνο.
Ο Ερντογάν, παρά τις σκληρές διατυπώσεις του, εμφανί-
στηκε έτοιμος για διάλογο, συμπληρώνοντας ωστόσο πως 
αναμένει από τους συνομιλητές του «βήματα» προκειμένου 
«να μπορέσουν να μειωθούν οι εντάσεις».
«Η Γαλλία είναι μεσογειακή δύναμη», υπογραμμίζει στη 
συνέντευξή του στο Παρί Ματς ο Μακρόν, ενώ προσθέ-
τει πως η χώρα του δεν έχει «μονοσήμαντη σχέση με την 
Τουρκία».
«Είμαι ένας από τους ελάχιστους ευρωπαίους ηγέτες που 

έχουν υποδεχθεί τον Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, στο 
Παρίσι, τον Ιανουάριο του 2018. Πολλοί με είχαν μεμφθεί. 
Πρόκειται αναμφίβολα για έναν από τους ξένους ηγέτες με 
τους οποίους έχω συζητήσει περισσότερο. Πήγα προσω-
πικά τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Κωνσταντινούπολη κι 
ανέλαβα την πρωτοβουλία για μια κοινή σύνοδο της Γαλ-
λίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με την 
Τουρκία, στο Λονδίνο, τον Δεκέμβριο του 2019», θύμισε ο 
πρόεδρος της Γαλλίας.

H Μοσάντ πιστεύει ότι η Τουρκία είναι μεγα-
λύτερη απειλή από το Ιράν
TΜεγαλύτερη απειλή από το Ιράν θεωρεί πλέον την Τουρ-
κία ο ηγέτης της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν, αναφέρει σε άρθρο 
του για τους Times του Λονδίνου ο δημοσιογράφος Ρότζερ 
Μπόιζ. Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, ο Κοέν, ο 
οποίος πιστώνεται τις διαπραγματεύσεις για την συμφω-

νία μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ, στις μυστικές συνομιλίες του 
επί χρόνια με ομολόγους του στις χώρες του Κόλπου, τόνιζε 
ότι μοιράζονται έναν κοινό εχθρό, το Ιράν. Ωστόσο, σε μια 
συνάντηση πριν από περίπου 20 μήνες άφησε να παρει-
σφρήσει μια άλλη ατζέντα.
«Η ιρανική ισχύς είναι εύθραυστη», είπε, σύμφωνα με 
πληροφορίες, στους ηγέτες των μυστικών υπηρεσιών από 
την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, «αλλά η 
πραγματική απειλή είναι από την Τουρκία».
Το θέμα του Κοέν, ωστόσο – σημειώνει ο αρθρογράφος - 
δεν ήταν ότι το Ιράν έπαψε να αποτελεί υπαρξιακή απειλή 
αλλά μάλλον ότι θα μπορούσε να περιοριστεί μέσω κυρώ-
σεων, εμπάργκο, ανταλλαγής πληροφοριών και μυστικών 
επιδρομών. Η εξαναγκαστική διπλωματία της Τουρκίας, η 
απρόσεκτα υπολογισμένη ανάληψη κινδύνων σε ολόκληρη 
τη Μέση Ανατολή, έχει θέσει ένα διαφορετικό είδος πρό-
κλησης για τη στρατηγική σταθερότητα στην ανατολική 
Μεσόγειο.
Η ανατολική Μεσόγειος, συνήθως προορισμός παραθερι-
στών αυτή την εποχή του χρόνου, ζει επικίνδυνα. Τα τουρ-
κικά πολεμικά σκάφη, συνοδεύοντας ένα σκάφος που ήταν 
ύποπτο για μεταφορά όπλων στη Λιβύη, τέθηκαν σε θέση 
μάχης όταν μια γαλλική φρεγάτα προσπάθησε να το ελέγ-
ξει. Η Γαλλία ενισχύει τη ναυτική της παρουσία και μπο-
ρεί να τη χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τα ελληνικά 
πολεμικά πλοία, καθώς προσπαθούν να σταματήσουν την 
τουρκική εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στα 
ελληνικά χωρικά ύδατα. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία 
έχουν ακυρώσει τις άδειες και κινητοποίησαν το ναυτικό 
και τις αεροπορικές τους δυνάμεις.
Πρόκειται για μια διένεξη μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ. Η συμ-
μετοχή στη συμμαχία συνέβαλε στη σταθεροποίηση των 
σχέσεων μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας επί δεκαετίες. 
Τώρα έχει χάσει τη θεραπευτική της μαγεία, και η Τουρ-
κία, η οποία δεν έχει κανέναν ενδοιασμό για την αγορά 
ρωσικών πυραύλων εδάφους, πιστεύει ότι μπορεί να λει-
τουργεί εκτός των κανόνων της συμμαχίας. Το θέμα της 
είναι ότι η Ελλάδα και τα πολλά νησιά της ετοιμάζονται να 
εκμεταλλευτούν τα πεδία φυσικού αερίου στο βυθό στη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου και έτσι να μετατρέψουν 
τη θάλασσα σε μια ευημερούσα ελληνική λίμνη. Οι φιλο-
δοξίες της Κυπριακής Δημοκρατίας προκάλεσαν επίσης την 
Τουρκική οργή: Θεωρεί ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου 
που κατέχεται από την Τουρκία, δεν θα είναι σε θέση να 
έχει μερίδιο στην ελληνική ευημερία.

«Η Ευρώπη χρειάζεται να δει 
τα γεγονότα και να αναλάβει τις 
ευθύνες της», τονίζει ο πρόεδρος 
της Γαλλίας στη συνέντευξη, που 
δημοσιεύεται στο τεύχος του 
περιοδικού Paris Match
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Μ
ε ένα ενωτικό μήνυμα που εναρ-
μονιζόταν με το κεντρικό σύν-
θημα «Εμείς ο λαός» (We the 
People) του συνεδρίου του Δη-

μοκρατικού Κόμματος ολοκλήρωσε την ομιλία 
του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος 
το βράδυ της Τετάρτης. Η ομιλία του Αρχιεπί-
σκοπου που πραγματοποιήθηκε υπό την μορ-
φή προσευχής είχε έντονα κοινωνικό χαρα-
κτήρα, ζητώντας από τον Θεό να εμπνεύσει 
όλους τους ανθρώπους να πολεμήσουν ενά-
ντια στην αδικία, την ανισότητα και το μίσος με 
στόχο την προάσπιση του κοινού καλού. Στο 
πρόγραμμα της τρίτης μέρας του συνεδρίου 
περιλαμβάνονταν σημαντικές ομιλίες, μετα-
ξύ των οποίων αυτές της Κάμαλα Χάρις, του 

Μπαράκ Ομπάμα και της Χίλαρι Κλίντον.
«Ελεήμον και στοργικέ Θεέ μας, καθώς μαζευ-
όμαστε με καθαρό νου και καθαρή καρδία για 
χάρη του έθνους και του μέλλοντος του, προ-
σευχόμαστε για να λάμψει το φως της παρου-
σίας σου στους εκλέκτορες αυτού του συνε-
δρίου, και στον αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν 
για το υψηλότερο αξίωμα στη χώρα.
Καθώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον ως ένα 
αμερικανικό έθνος, φέρε στην επιφάνεια τον 
καλύτερο εαυτό μας και ενέπνευσε τους καλύ-
τερους αγγέλους μας, με ειρήνη, δικαιοσύνη 
και γενναιοδωρία, ώστε να πολεμήσουμε ενά-
ντια στην αδικία, την ανισότητα και το μίσος, 
και να επιτύχουμε ένα κοινό καλό, ένα μεγα-
λύτερο καλό.»

Ελπιδοφόρος: Προσευχή στο συνέδριο 
των Δημοκρατικών 

Μύκονος: Και ζευγάρι που έσπασε 
την καραντίνα με κορωνοϊό στο 
πάρτι στη Φτελιά

Συναγερμός έχει σημάνει για 
άλλη μια φορά στο νησί της 
Μυκόνου μετά το πάρτι με τα 500 
άτομα το βράδυ της Τετάρτης στη 
Φτελιά.

Ο 
λόγος είναι ότι, όπως δια-
πιστώθηκε, ανάμεσα στους 
ανεύθυνους Έλληνες και ξέ-
νους που συμμετείχαν στο 

πάρτι, βρέθηκε και ένα ζευγάρι από τη 
Βενεζουέλα – ο άνδρας είχε ισπανικο 
διαβατήριο – που κανονικά θα έπρεπε 
να βρίσκεται σε καραντίνα.
Κατά τ ις ίδιε ς πληροφορίε ς σ την 
κατοχή του ζευγαριού βρέθηκε και 
μικρή ποσότητα κοκαΐνης.
Μαζ ί  με  το  ζ ευγάρι 
συνελήφθησαν και δύο 
αλλοδαποί γ ια κατοχή 
ναρκωτικών ενώ το πρωί 
της Πέμπτης συνελήφθη 
και ο διαχειρισ τής της 
βίλας.
Πρόκειται για τον Χρή-
σ το Πίκουλα ο οποίος 
κυκλοφορε ί ανάμεσα 
στη Μύκονο και το Λονδίνο νοικιά-
ζοντας σπίτια και συνεχώς τροφοδο-
τεί τους λογαριασμούς του στα social 
media με φωτογραφίες από πάρτι και 
άλλες διασημότητες που επισκέπτο-
νται το «νησί των ανέμων».
Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγ-
γελέα Σύρου με τις αρχές να εξετάζουν 
το αν θα του ασκηθεί δίωξη και για 
κακούργημα για διασπορά κορωνο-
ϊού.
Υπενθυμίζε ται ότ ι από αύριο σ τη 
Μύκονο:

 ª Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης 
όπως live πάρτι, εμποροπανηγύρεις, 
λιτανείες, λαϊκές αγορές κ.λπ.

 ª Απαγόρευση κάθε είδους συνά-
θροισης πολιτών άνω των 9 ατό-
μων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε 
δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

 ª Στους χώρους εστίασης επιτρέπε-
ται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε 

τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρό-
κειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου 
επιτρέπεται έως 6 άτομα.

 ª Υποχρεωτική η χρήση μάσκας 
τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσω-
τερικούς χώρους.
Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη σε ισχύ 
η απαγόρευση λειτουργίας όλων των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως 
τις 07.00 της επομένης.

Τι προβλέπει ο Ποινικός Κώ-
δικας για τη μετάδοση του κο-
ρωνοϊου
Αυστηρές ποινές για όσους παραβι-
άζουν τις ποινικές διατάξεις γ ια τη 
διάδοση μολυσματικών ασθενειών 

π ρο βλ έ π ε ι  ο  Πο ιν ι -
κός Κώδικας. Συγκεκρι-
μένα, αν από την παρα-
βίαση των ποινικών δια-
τάξεων (άρθρο 285 του 
ΠΚ) προκύψει κίνδυνος 
με τάδοσης ασθενε ίας 
προβλέπεται φυλάκιση 
έως πέντε έτη και επι-
βολή χρηματικής ποινής.

Σε περίπτωση που η παραβίαση των 
μέτρων έχει σαν αποτέλεσμα την μετά-
δοση της ασθένειας σε άνθρωπο επι-
βάλλεται κάθειρξη από 5 έως 10 έτη. 
Αν η παραβίαση επέφερε το θάνατο 
ανθρώπου, προβλέπεται κάθειρξη 
από 10 έως 15 έτη.
Αν από την παραβίαση των διατάξεων 
προκλήθηκε θάνατος μεγάλου αριθ-
μού ανθρώπων, τότε προβλέπεται 
ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Να σημει-
ωθεί πως οι παραπάνω ποινές ισχύ-
ουν σε περίπτωση που το αδίκημα 
τελέστηκε από δόλο. Δηλαδή, ο δρά-
στης γνώριζε ότι μεταδίδει την ασθέ-
νεια αλλά παραβίασε τα μέτρα.
Τα ίδια αδικήματα τιμωρούνται και 
όταν έχουν τελεστεί από αμέλεια με 
ηπιότερες όμως ποινές. Συγκεκριμένα, 
όταν έχουν τελεστεί από αμέλεια προ-
βλέπεται φυλάκιση έως δυο χρόνια ή 
χρηματική ποινή στους δράστες.
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«Απόλυτα νόμιμη και υποδειγματική η συμφωνία με την Αίγυπτο» τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός 
στην τηλεδιάσκεψη των  ηγετών της ΕΕ - Δεν γίνεται διάλογος με την Τουρκία, όσο υπάρχουν εντάσεις, 
πρόσθεσε

Κ
ατά την παρέμβασή του στη 
σημερινή έκτακτη τηλεδιά-
σκεψη των ηγετών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τις εξελί-

ξεις στη Λευκορωσία, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε 
στις «θλιβερές εικόνες βίαιης καταστο-
λής» που κάνουν τον γύρο του κόσμου 
και τόνισε την ανάγκη να σταλεί μήνυμα 
αλληλεγγύης στους πολίτες της Λευκο-
ρωσίας.
Συμφωνώντας με την τοποθέτηση του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Νίκου Αναστασιάδη, ότι η Ευρώπη 
δεν μπορεί να υιοθετεί «δύο μέτρα και 
δύο σταθμά» για τη Λευκορωσία και 
για την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης υπογράμμισε επίσης ότι η προσέγ-
γιση της Ε.Ε. σε ότι αφορά τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και το κράτος Δικαίου 
δεν μπορεί να είναι διαφορετική για τη 
Λευκορωσία και διαφορετική για την 
Τουρκία.
Στη συζήτηση που ακολούθησε για τις 
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο 
Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμ-
φωνία οριοθέτησης ΑΟΖ της Ελλάδας 
με την Αίγυπτο, μια «απόλυτα νόμιμη 
και υποδειγματική συμφωνία», όπως 
είπε. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι 
η Τουρκία «αυτή τη στιγμή παραβιάζει 
συστηματικά όλους τους κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου», ενώ παρουσίασε 
στους Ευρωπαίους ομολόγους του, τα 
πραγματικά περιστατικά που εκτυλί-
χθηκαν στην περιοχή της παράνομης 
τουρκικής NAVTEX, αναλύοντας τους 
κινδύνους για την ασφάλεια της ίδιας 
της Ευρώπης.
Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η 
Ελλάδα ποτέ δεν αρνήθηκε τον διά-
λογο με την Τουρκία. «Όχι, όμως», 
όπως τόνισε, «όσο υπάρχει ένταση στη 
θάλασσα, την ξηρά και τον αέρα και, 
πάντως, μόνο για τη μία διαφορά μας 
που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων 
ζωνών».

Ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Υπουρ-
γών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις 27 Αυγού-
στου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για τις σχέσεις με την Τουρκία στις 24 
και 25 Σεπτεμβρίου, επαναβεβαιώθηκε 
ότι όλες οι επιλογές -συμπεριλαμβανο-
μένων των κυρώσεων- για την Τουρκία 
βρίσκονται στο τραπέζι.

Μητσοτάκης στο CNN: «Υπάρ-
χει ρίσκο από την αυξανόμε-
νη προκλητικότητα της Τουρ-
κίας»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης παραχώρησε συνέντευξη στο 
CNN και στη δημοσιογράφο Christiane 
Amanpour.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, 

ο  πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι 
στη χώρα μας δεν θα υπάρξει νέο 
lockdown. «Περιμέναμε την αύξηση, 
καθώς ανοίξαμε οικονομία και τουρι-
σμό. Πήραμε πρόσθετα μέτρα σε συν-
δυασμό με τα βασικά και ελπίζουμε 
πως θα διατηρήσουμε τα κρούσματα 
σε αριθμό που μπορούμε να διαχειρι-
στούμε. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής 
προορισμός για τους επισκέπτες» ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός. 
Για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε: 
«Έχουμε παρατηρήσει από προηγού-
μενα χρόνια αύξηση στις προκλητι-
κές κινήσεις της Τουρκίας σε διάφορα 
μέτωπα. Υπάρχει διαφωνία για τα όρια 
στις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό που τους 
λέμε ανοιχτά είναι να κάτσουμε να 
συζητήσουμε σαν πολιτισμένοι γείτο-

νες κι αν δεν συμφωνήσουμε, να πάμε 
στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν μπορούμε 
να ανεχτούμε μεμονωμένες κινήσεις 
της Τουρκίας στην ΑΟΖ μας και την απο-
στολή, όχι μόνο ερευνητικού, αλλά και 
πολεμικών σκαφών σε αυτή. Υπάρ-
χει ρίσκο με την αυξανόμενη ένταση 
από την πλευρά της Τουρκίας και την 
προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε 
ένα περιστατικό με την σύγκρουση 
δυο πλοίων. Δεν είμαστε αυτοί που 
ψάχνουμε την ένταση και το μήνυμά 
μας στην Τουρκία είναι απλό: σταματή-
στε τις προκλήσεις κι έλατε να συζητή-
σουμε πολιτισμένα».
«Αυτό που δεν μπορούμε να αποδε-
χθούμε είναι τετελεσμένα που προ-
κύπτουν ως αποτέλεσμα της τουρκι-
κής προκλητικότητας. Και αυτό δεν 
αποτελεί μόνο δική μου άποψη, διότι 
δεν νομίζω ότι πρόκειται απλώς για 
μια διαφωνία μεταξύ δύο γειτονικών 
χωρών. Πιστεύω ότι αποτελεί πρό-
κληση για την Ευρώπη, πρόκληση για 
ολόκληρο τον κόσμο. Γι’ αυτό βλέπετε 
το γαλλικό Ναυτικό στην περιοχή. Γι’ 
αυτό βλέπετε την ΕΕ να υποστηρίζει 
τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο 
καταγγέλλοντας τις μονομερείς ενέρ-
γειες της Τουρκίας. Και γι ’αυτό βλέπετε 
τις ΗΠΑ να στέλνουν το πολύ σαφές 
μήνυμα ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης 
αυτών των διενέξεων είναι μέσω της 
εφαρμογής του διεθνούς δικαίου», επε-
σήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για τη συμφωνία με την Αίγυπτο, είπε: 
«Ολοκληρώσαμε μια πολύ σημαντική 
συμφωνία με την Αίγυπτο για τον καθο-
ρισμό των θαλάσσιων ζωνών. Αυτή 
η συμφωνία μπορεί να λειτουργήσει 
σαν προσχέδιο για άλλες συμφωνίες 
στην περιφέρεια. Αλλά αυτό δεν μπο-
ρεί να συμβεί αν κάθε λίγο και λιγάκι 
βλέπουμε τουρκικά πλοία να πλέουν 
στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Δεν είναι 
αυτός τρόπος για άσκηση εξωτερικής 
πολιτικής». 

Μητσοτάκης: «Δεν γίνεται η ΕΕ 
να υιοθετεί άλλη στάση για τη 
Λευκορωσία κι άλλη για την Τουρκία»

«Πράσινο φως» από τη 
Βουλή της Αιγύπτου στη 
συμφωνία για ΑΟΖ με 
την Ελλάδα 

Η επιτροπή της Βουλής της Αιγύπτου ενέκρινε τη 
συμφωνία - Ακολουθεί η Ελλάδα

Ό
πως μεταδίδουν αραβόφωνα ΜΜΕ, εγκρίθη-
κε από επιτροπή της Βουλής της Αιγύπτου, η 
Συμφωνία για οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα.
Το almashhadalaraby.com αναφέρει πως η 

Συνταγματική και Νομοθετική Επιτροπή της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, κατά τη σημερινή της συνάντηση με 
επικεφαλής τον Εκπρόσωπο Nabil El-Gamal, έδωσε το 
«πράσινο φως» για τη συμφωνία μεταξύ της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας σχετικά με τον ορισμό της ΑΟΖ τους. Η επιτροπή επι-
βεβαίωσε ότι δεν υπήρξε συνταγματική ή νομική παρα-
βίαση στη συμφωνία και ότι η μέθοδος έγκρισης υπόκει-
ται στο Κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, δημιουργείται μια μερική 
οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο 
χωρών και η οριοθέτηση αυτών των ορίων θα ολοκλη-
ρωθεί, όταν απαιτείται, μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ 
των δύο μερών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Οι διατάξεις της συμφωνίας ορίζουν ότι δεν θα υπόκειται 
σε κριτική, απόσυρση ή αναστολή εργασίας για οποιον-
δήποτε λόγο, καθώς μπορεί να τροποποιηθεί με συμφω-
νία μεταξύ των δύο μερών, και η συμφωνία θα τεθεί σε 
ισχύ από την ημερομηνία ανταλλαγής επικύρωσης. 

Πελώνη: Την προσεχή εβδομάδα η κύρωση 
των συμφωνιών με Αίγυπτο και Ιταλία
Την προσεχή εβδομάδα θα έρθουν προς κύρωση στη 
βουλή, οι πρόσφατες συμφωνίες για τον καθορισμό 
ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, όπως αποκάλυψε μιλώντας 
στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ η αναπληρώτρια κυβερνητική 
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.
Όσον αφορά το διάλογο με την Τουρκία η κ. Πελώνη, 
ξεκαθάρισε πως εφόσον προχωρήσει αυτός θα αφορά 
αποκλειστικά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ.
«Δεν προκάλεσε ένταση η Ελλάδα, ούτε οξύνει η Ελλάδα 
την ένταση, προτάσσει διάλογο, αλλά όχι υπό καθεστώς 
εκβιασμών και πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δίκαιου 
και των σχέσεων καλής γειτονίας. Έχουν διαβάσει οι εταί-
ροι μας το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας» 
τόνισε η κ. Πελώνη, διευκρινίζοντας πως παραμένουν 
οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Γερμανία παραμένουν και 
πως στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Ε.Ε. στις 27 και 28 Αυγούστου θα συζητηθεί το θέμα των 
κυρώσεων.
Την ίδια ώρα τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν, πως η 
Αθήνα δέχεται πιέσεις από το Βερολίνο προκειμένου να 
μην προχωρήσει στην επικύρωση της Συμφωνίας με την 
Αίγυπτο, ώστε να μη διαταραχτεί το κλίμα προς διπλω-
ματική έκβαση της κρίσης. Κάτι που έως αυτή τη στιγμή 
δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

επικαιρότητα
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επικαιρότητα

Να διαφυλαχθεί η σταθερότητα και ο 
σεβασμός του Δικαίου στην Ανατολική 
Μεσόγειο ζήτησαν οι δύο ηγέτες - Η 
Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις 
προκλητικές ενέργειες στην περιοχή, 
τόνισε ο Μακρόν - Δ εν πρέπει να κλείσουν 
οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε 
Ελλάδα και Τουρκία, δήλωσε η Μέρκελ

Τ
η βούληση της Γαλλίας, της Γερμανίας αλ-
λά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη διασφάλιση του σεβασμού του δι-
εθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο 

και την αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα σε 
Ελλάδα, ΕΕ και Τουρκία, εξέφρασε ο πρόεδρος 
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια 
κοινής συνέντευξης Τύπου με την Καγκελάριο Άν-
γκελα Μέρκελ στη γαλλική προεδρική θερινή κα-
τοικία.
Σύμφωνα με τον ίδιον η Τουρκία 
πρέπει να σταματήσει τις προ-
κλητικές ενέργειες στην ευρύ-
τερη περιοχή, ενώ η Καγκελά-
ριος Μέρκελ, η χώρα της οποίας 
ασκεί την εκ περιτροπής προ-
εδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, 
υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να 
κλείσουν οι δίαυλοι επικοινωνίας 
ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Όπως δήλωσε η 
Καγκελάριος Μέρκελ, «η ΕΕ πρέπει να μιλάει με 
μια φωνή απέναντι στην Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία 
και την Τουρκία».
«Ο στρατηγικός στόχος μας στην Ανατολική 
Μεσόγειο είναι ίδιος: η ευρωπαϊκή κυριαρχία και 
η σταθερότητα», τόνισε ο Μακρόν.
«Έχουμε τη βούληση να διασφαλίσουμε τη στα-
θερότητα σε αυτήν την περιοχή και τη βούληση να 
κάνουμε σεβαστό το διεθνές δίκαιο και να προ-
κρίνουμε την αποκλιμάκωση», υπογράμμισε ο 
Γάλλος ηγέτης.
«Κατόπιν ο καθένας μας έχει τα δικά του μέσα να 
το κάνει, έχουμε ο καθένας μας την ιστορία μας. 
Πρέπει να λειτουργούμε συμπληρωματικά», για 
να επιτύχουμε αυτόν τον κοινό στόχο», συμπλή-
ρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.
«Οι προσεγγίσεις μας δεν ήταν πάντα οι ίδιες 
στον τρόπο τους, όμως είναι πάντα συγκλίνουσες 
στη βούληση να κάνουμε την Ανατολική Μεσό-
γειο έναν χώρο ελευθερίας, σεβασμού του διε-
θνούς δικαίου και σταθερότητας», επισήμανε ο 
ίδιος.

Η Μέρκελ σημείωσε πως η Γερμανία και η Γαλλία 
συμφώνησαν πως «δεν θα αποδεχθούμε επιθέ-
σεις στην κυριαρχία κρατών μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης» κι ότι «τασσόμαστε υπέρ της επίλυ-
σης των προβλημάτων μέσω συνομιλιών κι όχι 
μέσω της κλιμάκωσης της έντασης».
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο πρόεδρος της 
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να προ-
σκαλέσει την Καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα 
Μέρκελ σε αυτό το κάστρο της Μεσογείου. Μέχρι 
στιγμής μόνο ο Καγκελάριος Χέλμουτ Κολ είχε την 
τιμή να βρεθεί στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, προ-
σκεκλημένος από τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας 
Φρανσουά Μιτεράν.
Στις 24 Αυγούστου 1985, έντεκα μήνες μετά την 
ιστορική χειραψία των δύο ηγετών στο Βερντέν 
όπου, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέ-
μου γράφτηκε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες 
στην γαλλογερμανική ιστορία και πριν την επανέ-

νωση των δύο Γερμανιών, 
ο Καγκελάριος Κολ βρέ-
θηκε στη γαλλική θερινή 
προεδρική κατοικία. Σε 
εκείνη την ιστορική συνά-
ντηση των ηγετών Γαλλίας 
και Γερμανίας παρευρέθη-
καν μόνο οι μεταφραστές 
τους.
Τριάντα πέντε χρόνια 

αργότερα ο Εμανουέλ Μακρόν ελπίζει να μιμη-
θεί την απόφαση των Μετεράν - Κολ ώστε οι δύο 
ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ να συντονιστούν, 
προτείνοντας μια σειρά μέτρων που θα ενισχύ-
σουν την «ευρωπαϊκή κυριαρχία». Μια φράση 
που χρησιμοποιεί συχνά ο πρόεδρος Μακρόν. 
Ωστόσο οι τρέχουσες εξελίξεις επιτρέπουν μεν 
τους συμβολισμούς, αλλά όχι την χαλαρότητα που 
επέδειξαν οι δύο ηγέτες το 1985. Σήμερα και εν 
μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, ο πρόεδρος 
Μακρόν και η Καγκελάριος Μέρκελ δεν είχαν 
την ευκαιρία να ακολουθήσουν το πρόγραμμα 
των προκατόχων τους. Αντί να επισκεφθούν τα 
κοντινά νησιά Πορκερόλ και Πορτ Κρο, δύο από 
τα ομορφότερα της συστάδας των Ιέρ ή Χρυσών 
Νήσων, ή να απολαύουν την καταπληκτική θέα 
από τον βράχο ύψους περίπου 30 μέτρων όπου 
βρίσκεται η γαλλική θερινή προεδρική κατοικία, 
περικυκλωμένη από κυπαρίσσια, πεύκα, βου-
καμβίλιες, ελαιόδεντρα, και δάφνες, οι δύο ηγέ-
τες προσπάθησαν να βρουν κοινό βηματισμό για 
να προλάβουν τις εξελίξεις με τις οποίες βρίσκεται 
αντιμέτωπη η ΕΕ.

Στήριξη από Μέρκελ - Μακρόν: Δεν 
θα αποδεχθούμε επιθέσεις στην 
κυριαρχία κρατών-μελών 

Σάββας Θεοδωρίδης: Όλος ο 
Ολυμπιακός στο τελευταίο «αντίο» 

T
ο τελευταίο «αντίο» στον Σάββα 
Θεοδωρίδη ο οποίος έφυγε από 
τη ζωή την Δευτέρα σε ηλικία 85 
ετών είπε  σήμερα σύσσωμος ο 

Ολυμπιακός.
Η εξόδιος ακολουθία για τον Σάββα Θεο-
δωρίδη τελέστηκε στην Μητρόπολη Αθη-
νών και η κηδεία του θα γίνει σε κλειστό 
οικογενειακό κύκλο.
Παρόντες στην Μητρόπολη ο ισχυρός 
άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρι-
νάκης, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπια-
κού, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώρα-
λης αλλά και παλαίμαχοι της ομάδας του 
Πειραιά.
Το «παρών» έδωσαν, επίσης, ο πρόεδρος 
της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο Μισέλ 
Πλατινί, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης 
Γραμμένος, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιρι-
στές, Μίμης Δομάζος, Νίκος Σαργκάνης, 
Νίκος Βαμβακούλας, Παναγιώτης Κελεσί-
δης, Στέλιος Σεραφείδης, ο υπουργός επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Σοφο-
κλής Πιλάβιος και ο Γιώργος Μπαρτζώ-
κας.
Συγκινητική ήταν η στιγμή που το τυλιγ-
μένο με τη σημαία του Ολυμπιακού φέρε-
τρο βγήκε από την εκκλησία με τους παρι-
στάμενους να φωνάζουν «Ολυμπιακός, 
Ολυμπιακός» και «άρχοντα καλό ταξίδι»
«Είχα μα ιδιαίτερη σχέση αγάπης και 
συμπαράστσης σε δύσκολους καιρούς 
με τον Σάββα. Ήταν ένας άνθρωπος που 
αγαπούσε υπερβολικά τον Ολυμπιακό 
και όποιον ήταν μέσα στην ομάδα, είτε 
ήταν παίχτης, ποδοσφαιριστής ή πρόε-
δρος. Δοκιμαστήκαμε, και πολλές φορές 

το τι σκεφτόταν ο Σάββας και εγώ ήταν 
παρόμοιο. Σήμερα μου κάνει εντύπωση 
με όλα αυτά που διαβάζω απ΄όλους που 
ήταν όλα αυτά τα χρόνια απέναντι να γρά-
φουν τα εντελώς αντίθετα για τον Σάββα 
και αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση για 
τον ίδιο και για όλους εμάς που ήμασταν 
δίπλα του» δήλωσε μετά την εξόδιο ακο-
λουθία ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
«Ο Σάββας για τον ελληυνικό αθλητισμό 
ήταν θρύλος και θα παραμείνει θρύλος. 
«Έφυγε» γεμάτος και για την οικογένειά 
του και για τη ζωή του και για τον Ολυ-
μπιακό» τόνισε από την πλευρά του ο 
δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.
Συγκινητικός ήταν ο επικήδειος που 
εκφώνησε για τον Σάββα Θεοδωρίδη ο 
ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέ-
λης Μαρινάκης.
«Οι γίγαντες του Ολυμπιακού σε περιμέ-
νουν στην πόρτα του παραδείσου» είπε ο 
κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:
«Απο σήμερα, στο αγαπημένο σου 
Καραισκάκη, μια θεση ακριβώς πάνω 
απο τον πάγκο της ομάδας μας θα είναι 
για πάντα κενή με ένα λουλούδι, για να 
παρακολουθούμε μαζί τη μεγάλη μας 
αγάπη. για να είσαι πάντα παρών και να 
μας δίνεις κουράγιο και σιγουριά όπως 
έκανες μέχρι σήμερα!»
Ο Σάββας Θεοδωρίδης γεννήθηκε στις 
18 Φεβρουαρίου 1935 στους Αμπελό-
κηπους, όπου ξεκίνησε να παίζει ποδό-
σφαιρο στην τοπική Αθλητική Ένωση 
Αμπελοκήπων, για να κάνει το μεγάλο 
άλμα σε ηλικία 18 ετών όταν και πήρε 
μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
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 Ελλάδα κατατάσσεται στην  132η θέση 
ως προς τα  κρούσματα κορωνοϊού και 
στην 108η θέση ως προς τους θανάτους 
ανά εκατομμύριο κατοίκους

Γ
ραφήματα από τα οποία προκύπτει 
ότι η Ελλάδα παραμένει σε καλύτερη 
κατάσταση και στη δεύτερη φάση της 
πανδημίας του κορωνοϊού έναντι χω-

ρών με αντίστοιχο πληθυσμό παρουσίασε 
στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών 
ο Στέλιος Πέτσας.
Όπως είπε, για παράδειγμα στο Βέλγιο ο 
αριθμός των κρουσμάτων είναι δέκα φορές 
μεγαλύτερος και ο αριθμός των θυμάτων 42 
φορές περισσότερος.
«Και αυτή η καλύτερη επιδημιολογική εικόνα 
στην Ελλάδα έναντι άλλων χωρών, απαντά σε 
όλους εκείνους που προσπαθούν να καλλι-
εργήσουν την εικόνα ότι «το 
πράγμα ξεφεύγει στη χώρα 
μας»» πρόσθεσε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε ο κ. Πέτσας «ο 
μέσος όρος κρουσμάτων 
είναι 2.831 ανά ένα εκατομ-
μύριο κατοίκους. Αντίστοιχα, 
στην Ελλάδα ανέρχονται σε 
693 ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους. Και 
ενώ ο μέσος όρος θανάτων παγκοσμίως 
είναι 100 ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, 
στην Ελλάδα είναι 22, δηλαδή πέντε φορές 
περίπου μικρότερος. Έτσι, η χώρα μας κατα-
τάσσεται στην  132η θέση ως προς τα  κρού-
σματα του κορωνοϊού και στην 108η θέση ως 
προς τους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοί-
κους».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντως, 
σημείωσε και ότι υπάρχει αύξηση των κρου-
σμάτων τον τελευταίο μήνα «αύξηση που 
οφείλεται στην χαλάρωση στο εσωτερικό. 
Στον εφησυχασμό. Και αυτόν προσπαθούμε 
να αποτινάξουμε, με τα συνεχή μηνύματά 
μας και τα πρόσθετα μέτρα που λάβαμε τις 
τελευταίες εβδομάδες».
«Γιατί τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η μεγα-
λύτερη διασπορά δεν οφείλεται σε εισαγό-
μενα κρούσματα, αλλά στην εσωτερική χαλά-

ρωση. Από τα 332.934 τεστ που έχουν γίνει  
στις 31 πύλες εισόδου της χώρας από την 
1η Ιουλίου έως και χθες 725 δείγματα ήταν 
θετικά που αντιστοιχούν σε μόλις 0,21% των 
επισκεπτών στη χώρα μας» είπε ο κ. Πέτσας.
«Σημειώνεται ότι, από τα 800 τεστ που γίνο-
νταν ανά ημέρα στο τέλος Φεβρουαρίου, 
περάσαμε στα 11.300 τέστ κατά μέσο όρο 
το τελευταίο δεκαήμερο, με τον αριθμό 
να ξεπερνάει τις 13 χιλιάδες τεστ ημερη-
σίως, όπως δήλωσε χθές και ο Πρόεδρος 
του ΕΟΔΥ κ. Αρκουμανέας. Οι 234 Κινητές 
Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ έχουν εκτελέσει 
6.600 αποστολές και έχουν πάρει 180.000 
δείγματα» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος.
Παράλληλα ο κ. Πέτσας παρουσίασε στοιχεία 
που δείχνουν ότι υπάρχει άνοδος κρουσμά-
των στις νεαρές ηλικίες. «Τον Μάρτιο όσοι 
προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό είχαν -κατά 

μέσο όρο- ηλικία τα 48,6 έτη 
και τον Αύγουστο τα 36,2 έτη. 
Αυτό ακριβώς το γεγονός 
επέβαλε να ληφθούν μέτρα, 
όπως αυτό που αφορά στην 
επιβολή ωραρίου στα μπαρ 
και τα καταστήματα εστίασης 
σε περιοχές αυξημένου κιν-
δύνου».
«Σήμερα, η χώρα μας είναι 

πέμπτη σε σειρά κατάταξης στην Ευρώπη, σε 
ημερήσια τεστ, όπως ανέδειξε σχετική ανά-
λυση του POLITICO. Και θα συνεχίσουμε να 
παρακολουθούμε την κατάσταση και να ανα-
προσαρμόζουμε συνεχώς τις κινήσεις μας με 
γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας 
και της ανθρώπινης ζωής» κατέληξε ο Στέλιος 
Πέτσας.
Συνεχίζεται το «ράλι» των ημερήσιων κρου-
σμάτων του νέου κορωνοϊού στη χώρα μας, 
καθώς σήμερα αναφέρθηκαν από τον ΕΟΔΥ 
269 συνολικά, εκ των οποίων τα 19 εισαγό-
μενα.
Ανοδική τάση παρατηρείται επίσης στον 
αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών στις 
ΜΕΘ αλλά και στις νέες εισαγωγές επιβεβαι-
ωμένων περιστατικών COVID-19 στα νοσο-
κομεία αναφοράς. Παράλληλα, μακραίνει και 
η λίστα των υγειονομικών που έχουν βρεθεί 
θετικοί στον κορωνοϊό.

Κρούσματα κορωνοϊού: 
Η Ελλάδα παραμένει σε 
καλύτερη κατάσταση από 
χώρες με παρόμοιο πληθυσμό

επικαιρότητα

Νίκος Χαρδαλιάς για ανάρτηση 
του Ευάγγελου Αντώναρου: 
Σοβαρευτείτε αμέσως 

Τ
ην εντονότατη αντίδραση του υ-
φυπουργού Πολιτικής Προστασίας 
Νίκου Χαρδαλιά προκάλεσε ανάρ-
τηση του Ευάγγελου Αντώναρου 

για τον ορισμό της λέξης «ιδιώτης».
Ο κ. Αντώναρος σε ανάρτησή του, την 
οποία παραθέτει ο Νίκος Χαρδαλιάς, υπο-
στηρίζει ότι «η λέξη ιδιώτης έχει στα ελλη-
νικά δύο έννοιες: 1. Άτομο χωρίς δημόσια 
ιδιότητα 2. Αμαθής, ευτελής, ηλίθιος».
Οπως γράφει σε δική του ανάρτηση στο 
twitter o κ. Χαρδαλιάς: «Προσοχή! Σοβα-
ρευτείτε αμέσως! Κινδυνεύετε να ταυτι-
στείτε ως ιδιώτης που είστε και με τις δύο 
έννοιες της δικής σας χθεσινής ανάλυσης 
της λέξης Ιδιώτης...»

Χαρδαλιάς: Το 83% των κρου-
σμάτων στην Ελλάδα είναι εγχώ-
ρια
Στην εικόνα της πορείας του κορω-

νοϊού σ την Ελλάδα αναφέρθηκε ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας 
Νίκος Χαρδαλιάς στην εβδομαδιαία 
ενημέρωσή του προς τους δημοσιο-
γράφους επισημαίνοντας ότι το 83% 
των κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι 
εγχώρια και έχουν προκληθεί από τη 
μη λήψη μέτρων σε χώρους συγχρω-
τισμού.
«Δεν χαλαρώνουμε τα μέτρα. Η μετά-
δοση οφείλεται στην εγχώρια κυκλο-
φορία και τη μη τήρηση μέτρων. Πρέ-
πει να τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα 
για αποστάσεις, μάσκες, μέτρα υγιει-
νής, ωράρια» πρόσθεσε ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας.
Ανακοίνωσε, δε, ότ ι  θα υπάρξε ι 
ειδικό πρωτόκολλο για τους χώρους 
εργασίας τις επόμενες ημέρες καθώς 
και έγκαιρη ενημέρωση για τα σχο-
λεία.

Φ
αίνεται πως πόνεσε πολύ τον Ερντο-
γάν το πλήγμα της KEMAL REIS από 
την φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, μιας και δια-
πίστωσε για μια ακόμη φορά ποιος 

έχει το «πάνω χέρι» στο πεδίο.
Μπορεί οι Τούρκοι να είναι πανίσχυροι στρατιω-
τικά και υπεράριθμοι, ωστόσο, τους τελευταίους 
μήνες έχουν καταλάβει καλά πως αυτό που παί-
ζει το σημαντικότερο ρόλο είναι η στρατηγική, η 
ψυχραιμία, η αποφασιστικότητα και η εμπειρία.
Έχοντας υποστεί αλλεπάλληλες ήττες από τις 
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και με την αντιπολί-
τευση να ασκεί δριμύτατη κριτική, το καθεστώς 
Ερντογάν επιχειρεί να… διασκεδάσει τις εντυπώ-
σεις στο εσωτερικό, με συνεχή ψέματα και προ-
παγάνδα προς τον τουρκικό λαό.
Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, οι Τούρκοι έχουν 
χάσει στις εξής «μάχες»:
1. Έβρος. Η Ελλάδα αντιμετώπισε τις ορδές προ-
σφύγων και μεταναστών που πήγαν να εισβά-
λουν στην Ελλάδα κατόπιν εντολής του καθεστώ-
τος Ερντογάν.
2. Στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και 
Καστελλόριζου στις 21 Ιουλίου 2020. Οι Τούρκοι 
έβγαλαν μαζικά τον τουρκικό στόλο από το ναύ-
σταθμο του Ακσάζ αλλά βρήκαν μπροστά τους 

το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό που του έκοψε το 
δρόμο προς την ανατολική Μεσόγειο.
3. Σφοδρό χτύπημα της φρεγάτας ΛΗΜΝΟΣ στο 
«καμάρι του τουρκικού στόλου» την KEMAL 
REIS. Το τουρκικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να 
αποκόψει την ελληνική φρεγάτα από την παρακο-
λούθηση του ερευνητικού Oruc Reis. Ο κυβερνή-
της του ΛΗΜΝΟΣ κράτησε σταθερή πορεία, χτύ-
πησε στα… πλευρά το KEMAL REIS και το έστειλε 
για επισκευή στο ναύσταθμο.
4. Εντοπισμός τουρκικού υποβρυχίου στη 
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Άνδρου και Εύβοιας. 
Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε 
τον εισβολέα και αυτό που ακολούθησε για τον 
Τούρκο κυβερνήτη ήταν… εφιάλτης!
5. Συντριπτικές και καθημερινές ήττες στον 
αέρα από την Πολεμική Αεροπορία. Τις τελευ-
ταίες ημέρες μάλιστα οι Τούρκοι, οι οποίοι επι-
χειρούν ακόμα και άνανδρες μαζικές παραβιά-
σεις στο Αρχιπέλαγος. Οι Έλληνες χειριστές τους 
βάζουν στο στόχαστρο και τους κυνηγούν μέχρι 
τα τουρκικά παράλια. Σε μία περίπτωση μάλιστα, 
οι τρομοκρατημένοι Τούρκοι πιλότοι από το ανε-
λέητο κυνηγητό των Ελλήνων, εξαπέλυσαν flares 
προς τους Έλληνες χειριστές, πρακτική προφα-
νώς παράνομη.

Σε νευρικό κλονισμό οι Τούρκοι
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καναδάς

Μετά από χρόνια εργασίας, μια ομάδα ερευνητών του 
Μόντρεαλ πιστεύει ότι ανακάλυψε τη θεραπεία του καρ-
κίνου του προστάτη.
“Θα είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστεί πραγμα-
τικά η ασθένεια πριν κάνει μετάσταση και γενικευθεί”, 
δήλωσε ο Dominique Trudeal, ερευνητής στο CHUM, 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μόντρεαλ.
Με μια νέα τεχνική, μπορούν να επιταχύνουν δραστικά 
πόσο γρήγορα μπορούν να πουν εάν ο καρκίνος του 

προστάτη ενός ασθενούς είναι επιθετικός. Μέσα σε μόλις μιάμιση ώρα έχετε τα αποτελέσματά 
σας.
Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους: στον Καναδά, ένας στους εννέα άνδρες 
θα διαγνωστεί σε κάποιο σημείο με καρκίνο του προστάτη. Από αυτά, το 20 τοις εκατό βιώνει 
μια επιθετική μορφή του.
“Ο καρκίνος του προστάτη είναι μακράν ο συνηθέστερος καρκίνος στους άνδρες” και η τρίτη 
υψηλότερη αιτία θανάτου, εξήγησε ο Δρ Fred Saad, διευθυντής έρευνας του έργου, στον οποίο 
συμμετείχαν επίσης επιστήμονες από το Πολυτεχνείο του Μόντρεαλ.
Γνωρίζοντας ποια πορεία παίρνει ο καρκίνος ενός ασθενούς βοηθά τους γιατρούς να τους πουν 
ακριβώς τι να περιμένουν στη θεραπεία, βοηθώντας τους, με τη σειρά τους, να κάνουν ιατρικές 
αποφάσεις, δήλωσε ο Saad.
“Δίνει επιπλέον βεβαιότητα όταν έχουμε αυτή τη συζήτηση επειδή οι ασθενείς είναι πραγματικά 
κεντρικοί στην απόφαση—είναι η ζωή τους. παίρνουν την τελική απόφαση.”
Απαιτούνται περισσότερες δοκιμές πριν η τεχνική μπορεί να τεθεί σε ευρεία χρήση, αλλά, λένε, 
είναι ένα μεγάλο βήμα.

Οι επιστήμονες του Μόντρεαλ κάνουν 
σημαντική ανακάλυψη στην έρευνα 
για τον καρκίνο του προστάτη

$37εκατ. έχει ξοδέψει ως τώρα 
η κυβέρνηση σε ξενοδοχεία για 
την απομόνωση Καναδών που 
επιστρέφουν στη χώρα

Υποχρεωτική η μάσκα στο Κεμπέκ 
μέχρι την άφιξη ενός εμβολίου

Η 
σημαντική πτώση του αριθμού των νέων κρουσμάτων COVID-19 που καταγράφηκαν 
τις τελευταίες ημέρες δεν σημαίνει ότι οι Κεμπεκιώτες μπορούν να φυλάξουν τις μάσκες 
τους στο συρτάρι σύντομα.
Όλα δείχνουν ότι η χρήση της μάσκας προσώπου θα παραμείνει υποχρεωτική σε κλει-

στούς δημόσιους χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς έως ότου η παρουσιαστεί μια λύση, όπως 
ένα εμβόλιο, επιβεβαίωσε την Τρίτη ο Επαρχιακός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ Δρ 
Horacio Arruda.
Ερωτηθείς για την επιβολή της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους αλλού στον κόσμο, ειδικά σε ορι-
σμένα μέρη του Παρισιού, ο Δρ Arruda ήταν προσεκτικός. Χωρίς να αποκλείεται η υποχρεω-
τική κάλυψη του προσώπου σε “μέρη όπου πιστεύεται ότι τα δύο μέτρα δεν μπορούν να γίνουν 
σεβαστά”, όπως μερικές συγκεντρώσεις, υπενθύμισε ότι η χρήση της μάσκας δεν είναι πανάκεια.
Ο Δρ Arruda επανέλαβε τη σημασία της μη επιδίωξης της μείωσης των νέων κρουσμάτων COVID-
19 που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη την επαρχία.
Δικαιολόγησε τη διατήρηση της απαίτησης κάλυψης προσώπου επισημαίνοντας ότι ο ιός εξακο-
λουθούσε να κρύβεται και ότι η χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων θα μπορούσε να έχει δρα-
ματικές συνέπειες.
 Δηλώσεις που αντηχούν σε εκείνες που έγιναν την περασμένη εβδομάδα από την Δρ Theresa 
Tam, Επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) του Καναδά
Καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές προβλέπουν νέες εστίες της νόσου μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 
χωρίς την άφιξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου, η Δρ Tam τόνισε τη σημασία της διατήρησης 
των ποσοστών μετάδοσης σε χαμηλό επίπεδο για να προσαρμοστεί σε αυτή τη “νέα πραγματι-
κότητα της ζωής με τον ιό.”

Π
ερισσότεροι από 3.000 ταξιδιώτες 
που επιστρέφουν έχουν μπει καρα-
ντίνα εις βάρος των φορολογουμέ-
νων.

Από τ ις 16 Αυγούστου, 3.222 άτομα έχουν 
τοποθετηθεί σε ξενοδοχεία που πληρώθηκαν 
από την κυβέρνηση. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, το 
κόστος παροχής καραντίνας είχε ξεπεράσει τα 
37 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η PHAC. 
«Οι εγκαταστάσεις καραντίνας χρησιμοποιού-
νται για άτομα που εισέρχονται στον Καναδά και δεν είναι σε θέση να απομονω-
θούν ή να μπουν σε καραντίνα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημόσιας 
Υγείας του Καναδά, Geoffroy Legault-Thivierge.
Η Υπηρεσία δεν έδωσε λεπτομερή ανάλυση του κόστους, αλλά ανέφερε ότι περι-
λαμβάνεται η διαμονή, τα γεύματα, οι μεταφορές, οι υγειονομικοί ελέγχοι και η 
ασφάλεια. Ορισμένες τοποθεσίες καραντίνας έχουν έναν επαγγελματία νοσοκόμο 
24/7.
Υπάρχουν 11 ομοσπονδιακοί χώροι καραντίνας σε ολόκληρη τη χώρα και άλλοι 
δύο που διοικούνται από ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις. Οι 11 
ομοσπονδιακές τοποθεσίες μπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά 1.500 άτομα, 
δήλωσε ο Legault-Thivierge.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κράτησε τα δωμάτια των ξενοδοχείων αμέσως μετά 
την έκδοση της διαταγής από τη δημόσια υγεία στις 25 Μαρτίου, όπου απαιτείται 
η περίοδος καραντίνας 14 ημερών για ταξιδιώτες που επιστρέφουν στον Καναδά.
Το  CBC News μετά από συνεντεύξεις με ταξιδιώτες που έκανε διαπίστωσε ότι 
συνήθως τα ξενοδοχεία είναι μεσαίας κατηγορίας που βρίσκονται κοντά σε αερο-
δρόμια.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ξενοδοχειακού Συλλόγου του Καναδά, 
Susie Grynol, δήλωσε ότι η ομάδα συνεργάστηκε με την Οτάβα για να εξασφαλί-
σει έναν μικρό αριθμό ξενοδοχείων κοντά σε διεθνή αεροδρόμια για να επιτρέψει 
στους ανθρώπους να μπουν καραντίνα.
«Ήμασταν υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τη δημόσια υγεία στις προσπάθειές 
τους να εξομαλύνουν την καμπύλη, αλλά δεν ήταν μια κερδοσκοπική άσκηση», 
ανέφερε σε δήλωση μέσω email στην CBC News. «Σε αυτό το σημείο, τα περισσό-
τερα ξενοδοχεία έκλεισαν ουσιαστικά.»
Η κυβέρνηση δεν θα αποκαλύψει ποια ξενοδοχεία χρησιμοποιούνται ως εγκατα-
στάσεις καραντίνας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας όσων 
μένουν εκεί, ανέφερε το PHAC σε δήλωση.

`Το Κεμπέκ αποκάλυψε σχέδιo για 
πιθανό δεύτερο κύμα COVID-19

Η 
επαρχιακή κυβέρνηση του Κεμπέκ αποκάλυψε το σχέδιό της για ένα πιθανό 
δεύτερο κύμα Κορωνοϊού στο Κεμπέκ. Ο Υπουργός Υγείας Christian Dubé πε-
ριέγραψε τα βήματα που θα λάβει η επαρχία για την προστασία των ανθρώπων. 
Μεταξύ των κυριότερων σημείων είναι ένα σχέδιο για την πρόσληψη περισσό-

τερων ατόμων σε Οίκους Ευγηρίας και για την επένδυση εκατομμυρίων περισσότερων σε 
πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας.
Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει μια “καλύτερη δουλειά” στην 
παρακολούθηση της εξέλιξης του ιού και στην παροχή βοήθειας στους ηλικιωμένους.
Οι κοινοτικές υπηρεσίες αποτελούν το μεγάλο επίκεντρο αυτού του νέου σχεδίου για το 
δεύτερο κύμα, βοηθώντας καλύτερα τους ανθρώπους να διαχειριστούν την ψυχική τους 
υγεία, για παράδειγμα.
Ο Lionel Carmant, εκπρόσωπος υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, εξήγησε 
ότι η κυβέρνηση έκανε απολογισμό του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε το πρώτο κύμα 
COVID-19 και περιέγραψε τρόπους με τους οποίους θα έκανε καλύτερη δουλειά να χειρι-
στεί την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες κοινότητες, όπως οι άνθρωποι που ζουν με αναπη-
ρία ή που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, θα πρέπει να συμβεί ένα δεύτερο κύμα.
“Οι Κεμπέκίωτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους 
προστατεύσουμε από το COVID-19”, τόνισε ο Dubé.
“Τώρα που έχουμε μάθει εποικοδομητικά διδάγματα από τις δυσκολίες του δικτύου 
τους τελευταίους μήνες, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε προληπτική και στοχοθετημένη 
δράση για ένα δεύτερο κύμα του ιού.”
Το σχέδιο θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει:
“έχοντας έναν διευθυντή υπεύθυνο για κάθε γηροκομείο”,
“διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης για οικογενειακούς φροντιστές”,
“προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης στο σπίτι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 
χρηστών”,
“κρατώντας το φορτίο στο ελάχιστο για τις κοινωνικές υπηρεσίες”,
“μαζική πρόσληψη εργαζομένων σε γηροκομεία”,
“απαγόρευση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, τηρώντας αυστηρά τους κανό-
νες πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων”,
“μείωση του χρόνου που απαιτείται για ολόκληρη τη διαδικασία διαλογής”,
“υποστηρίζοντας μια βέλτιστη προσφορά υπηρεσιών σε χειρουργική επέμβαση, ενδο-
σκόπηση και ιατρική απεικόνιση”,
“εξασφάλιση της προμήθειας εξοπλισμού ατομικής προστασίας με τη σύναψη συμφω-
νιών με τους κατασκευαστές του Κεμπέκ για την παραγωγή στρατηγικών προϊόντων”, και
“φτάνοντας σε ολόκληρο τον πληθυσμό μέσω στοχευμένων επικοινωνιών προσαρμοσμέ-
νων σε διαφορετικά ακροατήρια.”
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Από τη θέση τόσο του υπουργού 
Οικονομικών όσο και από μέλος 
του Κοινοβουλίου παραιτήθηκε, 
τη Δευτέρα (17/08, τοπική ώρα), 
ο Μπιλ Μορνό που βρέθηκε στο 
επίκεντρο σκανδάλου με Μη 
Κερδοσκοπική Οργάνωση.

Ο 
Μπιλ Μορνό ανακοίνωσε τη 
Δευτέρα την παραίτησή του τό-
σο από τη θέση του υπουργού 
Οικονομικών του Καναδά όσο 

και από το κοινοβουλευτικό αξίωμά του.
Ειδικότερα, ο ίδιος είπε στους δημοσιο-
γράφους το εξής:
«Θα παραιτηθώ από τη θέση του υπουρ-
γού Οικονομικών αλλά και από μέλος του 
Κοινοβουλίου».
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της 
χώρας, Τζάστιν Τριντό, και ο Μορνό βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο αντιδράσεων, όταν 
αποκαλύφθηκαν στενοί δεσμοί ανάμεσα 
στις οικογένειές τους και στη Μη Κερδο-
σκοπική Οργάνωση, «WE Charity», στην 
οποία ανατέθηκε σύμβαση 670 εκατομ-
μυρίων δολαρίων για τη διαχείριση ενός 
προγράμματος εθελοντών φοιτητών που 
χρηματοδοτείται από 
την κυβέρνηση.
Α κ ό μ α ,  ο  Μ ο ρ ν ό 
δέχθηκε σφοδρή κρι-
τ ική με τά την παρα-
δοχή του ότ ι αποδέ-
χθηκε την κάλυψη εξό-
δων των ταξιδιών του 
από το «WE Charity» εν 
μέσω μιας ανησυχητικής 
δημοσιονομικής εικόνας 
στη χώρα, που διαμορφώθηκε εξαιτίας 
της πανδημίας του κορονοϊού.
Επισημαίνεται πως ο Μορνό εξελέγη στη 
Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά κατά 
τις ομοσπονδιακές εκλογές του Νοεμ-
βρίου 2015.

Η Chrystia Freeland θα αντικα-
ταστήσει θα τον αντικαταστή-
σει, για πρώτη φορά στην ιστορία 
του Καναδά θα υπάρξει γυναίκα 
Υπουργός Οικονομικών
Η αντιπρόεδρος της καναδικής κυβέρνη-
σης Chrystia Freeland, η οποία ηγήθηκε 
των νέων διαπραγματεύσεων της NAFTA 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Υπουρ-
γός Οικονομικών μετά την παραίτηση του 

Bill Morneau.
Η κα Freeland, πρώην Υπουργός Εξωτερι-
κών του Justin Trudeau, γίνεται η πρώτη 
γυναίκα που θα υπηρετήσει ως Υπουργός 
Οικονομικών του Καναδά, κρίσιμη καθώς 
η χώρα περνάει από τη χειρότερη οικονο-
μική κρίση της από τον Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο λόγω της πανδημίας.

Ο Trudeau αναστέλλει το Καναδικό 
Κοινοβούλιο μέχρι τον Οκτώβριο
Η Φιλελεύθερη κυβέρνηση, κατακλυ-
σμένη από αντιπαραθέσεις, σχεδιάζει μια 
ριζική αναδιοργάνωση και ο πρωθυπουρ-
γός Justin Trudeau θα κλείσει τη Βουλή 
μέχρι τον Οκτώβριο. Στην επιστροφή θα 
γίνει ομιλία από τα έδρανα της Βουλής κι 
είναι πιθανό ο πρωθυπουργός μετά την 
ενημέρωση για τον προϋπολογισμό κι 
άλλα θέματα να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύ-
νης. Κάτι τέτοιο θα έχει την δυνατότητα να 
ρίξει την κυβέρνηση.
Η ομιλία από το θρόνο σ τοχεύει να 
παράσχει τις ευρείες κατευθύνσεις της 
κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός Justin 
Trudeau το παρουσίασε την Τρίτη ως 
οδικό χάρτη που θα καθορίσει την οικο-
νομική ανάκαμψη εν μέσω COVID-19.

Οι  Φιλε λεύθεροι,  ως 
με ιοψηφία, θα χρε ια-
σ τούν την υποστήριξη 
τουλάχισ τον ενός κόμ-
ματος της αντιπολίτευ-
σης γ ια να επιβιώσουν 
από την ψήφο εμπιστο-
σύνης σε αυτή την ομι-
λία.
Εν τω μεταξύ,ο Trudeau 
ανέσ τειλε τ ις εργασίες 

του Κοινοβουλίου με τη συγκατάθεση 
της Γενικής Κυβερνήτριας Julie Payette, 
που είχε ως αποτέλεσμα να μπει φρένο 
στο έργο των κοινοβουλευτικών επιτρο-
πών που διερευνούν την υπόθεση WE 
Charity.
Το Μπλοκ Κεμπεκουά, έχει ήδη καταρ-
τίσει έναν κατάλογο πέντε απαιτήσεων 
για την ομιλία από το θρόνο που έχει 
προγραμματ ισ τε ί γ ια τ ις 23 Σεπτεμ-
βρίου. Αυτές περιλαμβάνουν πρόσθετη 
υποστήριξη για ηλικιωμένους και αυξη-
μένες μεταφορές υγείας, χωρίς όρους.
Το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα (NDP), από 
την πλευρά του, δεν έχει ακόμη κατα-
στήσει σαφές δημοσίως ποια θα είναι 
τα αιτήματά του.

Παραιτήθηκε ο Μορνό, τον 
αντικαθιστά η Φρίλαντ - Η Βουλή 
επιστρέφει τον Οκτώβριο

Αεροπλάνο της Air Canada πετούσε με 
σπασμένο παράθυρο

Τέλος στο αμφιλεγόμενο 
Νομοσχέδιο 61 στο Κεμπέκ

Τ
έλος στο αμφιλεγόμενο Νομοσχέδιο 61: η κυβέρνηση Legault σκοπεύει να φτάσει 
στην Κοινοβουλευτική επανείσοδο με μια νέα πρόταση για την επιτάχυνση της ο-
λοκλήρωσης των έργων υποδομής.
Η πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου του Κεμπέκ Sonia LeBel έκανε την ανα-

κοίνωση την Τετάρτη. 
Η κ. LeBel δήλωσε ότι η νέα πρόταση θα λάβει υπόψη τις τροπολογίες που είχαν ήδη κατα-
τεθεί στην προηγούμενη σύνοδο, αλλά οι οποίες δεν ήταν αρκετές για να πείσουν την 
αντιπολίτευση να υιοθετήσει το Νομοσχέδιο 61. 
Υπενθυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο αυτό αποσκοπούσε στη διασφάλιση της οικονομικής 
ανάκαμψης του Κεμπέκ σε ένα μετα-πανδημικό πλαίσιο, καθιστώντας ταχύτερες τις δια-
δικασίες για την υλοποίηση έργων υποδομής, όπως η επέκταση της μπλε γραμμής του 
Μετρό στα ανατολικά του Μόντρεαλ, για παράδειγμα.
Οι επικριτές είδαν, μεταξύ άλλων, μια προθυμία εκ μέρους της κυβέρνησης να καταργή-
σει τις αντι-εξουσίες.

Σ
τιγμές τρόμου έζησε ένας 20χρο-
νος σε αεροπλάνο της καναδι-
κής αεροπορικής εταιρίας Air 
Canada, όταν συνειδητοποίησε ό-

τι το παράθυρο της θέσης τους ήταν σπα-
σμένο.
Ειδικότερα, ο 20χρονος Καρλ Χαντάντ 
πετούσε από το Τορόν το προς το 
Μόντρεαλ και λίγη ώρα μετά την απογεί-
ωση συνειδητοποίησε ότι το παράθυρο 
δίπλα του είχε μια ρωγμή.

«Το πείραξα λιγάκι για να δω εάν ήταν 
μεγάλη η ρωγμή» είπε στο Buzzfeed, 
προσθέτοντας πως στην συνέχεια έπαθε 
μια «μίνι καρδιακή προσβολή για περί-
που 10 λεπτά».
Ο νεαρός, φώναξε τον αεροσυνοδό για 
να του πει το πρόβλημα και εκείνος με 
τη σειρά του φώναξε τον κυβερνήτη, ο 
οποίος έκρινε πως το πρόβλημα δεν είναι 
σοβαρό και το αεροπλάνο θα προσγειω-
θεί στον τελικό του προορισμό.

Το Κεμπέκ απαγορεύει τα σχολεία να 
επιβάλουν τη μάσκα στην τάξη

Η 
κυβέρνηση αντέδρασε ύστερα που το Σχολικό Συμβούλιο Lester B. Pearson 
επέκτεινε τους κανόνες για την χρήση της μάσκας: Τα δημόσια σχολεία στο 
Κεμπέκ δεν θα είναι σε θέση να απαιτήσουν από τους μαθητές τους τη χρήση 
της μάσκας στην τάξη.

Το επαρχιακό σχέδιο για την επιστροφή στο σχολείο, που ανακοινώθηκε την περασμένη 
εβδομάδα, δηλώνει ότι οι μαθητές της Ε’ Τάξης Δημοτικού και άνω πρέπει να φορούν μάσκες 
όταν μετακινούνται στο σχολείο. Αλλά οι μάσκες δεν απαιτούνται στην τάξη, στο γυμναστή-
ριο ή την ώρα του μεσημεριανού γεύματος στην καφετέρια. Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε τη 
Δευτέρα, το υπουργείο κατέστησε σαφές ότι τα Σχολικά Συμβούλια δεν έχουν το περιθώριο 
να επεκταθούν στις επαρχιακές κατευθυντήριες γραμμές.
“Τα σχολικά συμβούλια δεν έχουν τις εξουσίες δημόσιας υγείας και δεν μπορούν, σύμφωνα 
με τις εξουσίες που τους παρέχονται βάσει του νόμου για την εκπαίδευση, να απαιτούν από 
όλους τους μαθητές να φορούν κάλυψη προσώπου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες στο σχο-
λείο”, ανέφερε το υπουργείο. Το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστή τη θέση του αφού το σχο-
λικό συμβούλιο Lester B. Pearson ενημέρωσε τους γονείς στα κοινωνικά μέσα την περασμένη 
εβδομάδα ότι θα απαιτηθούν μάσκες και στην τάξη. Αυτή η ανάρτηση εξαφανίστηκε από τη 
σελίδα Facebook του σχολικού συμβουλίου σύντομα μετά. Την Παρασκευή, το Διοικητικό 
Συμβούλιο ενημέρωσε τους γονείς ότι είχε δημοσιεύσει εσφαλμένα παραπλανητικές πληρο-
φορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του για την επιστροφή στο σχολείο.
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Η 
ΕΕ δεν πρέπει να έχει δυο μέτρα και δυο 
σταθμά, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε παρέμ-
βασή του κατά τις εργασίες του έκτακτου 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης.  
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέ-
τισε την προσέγγιση και την άμεση αντίδραση της ΕΕ 
σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Λευκορωσία, υπο-
γραμμίζοντας ότι «αναμένω, ωστόσο, την ίδια σθε-
ναρή και αποφασιστική προσέγγιση να ακολουθηθεί 
από την ΕΕ και για τρίτες χώρες που παραβιάζουν το 
διεθνές δίκαιο»/ Πρόσθεσε “η ΕΕ δεν πρέπει να έχει 
δύο μέτρα και δύο σταθμά”.
Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκάλεσε ο Πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με 
αντικείμενο την ανασκόπηση της εν εξελίξει κατάστα-
σης στη Λευκορωσία, μετά τη διεξαγωγή των Προε-
δρικών Εκλογών στη χώρα στις 9 Αυγούστου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ΓΤΠ, στην 
παρέμβασή του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσή-
μανε, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΕ επιβάλλεται να είναι 
παρούσα όποτε παραβιάζονται δημοκρατικές αρχές, 
το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

διεθνές δίκαιο, και όχι κατ΄ επιλογήν ή με βάση τα 
ειδικότερα συμφέροντα των κρατών μελών, σημειώ-
νοντας, παράλληλα, ότι η Κύπρος βιώνει εδώ και χρό-
νια την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των βασικών ελευθεριών από την Τουρκία.
Σημείωσε, εξάλλου, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών από την Τουρ-
κία, υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, στο ίδιο το 
έδαφός της και ενάντια του ιδίου του λαού της, με 
φίμωση του Τύπου και της ελευθεροτυπίας, με φυλα-
κίσεις δημοσίων λειτουργών και άλλες δεκάδες χιλιά-
δες κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεχιζόμενη παραβίαση 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας από την Τουρκία, καθώς και στις παράνομες 
και προκλητικές ενέργειές της έναντι των θαλασσίων 
ζωνών Κύπρου και Ελλάδας.
Τόνισε ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη να αντιδράσει σε 
αυτές τις σοβαρές προκλήσεις έναντι της ειρήνης και 
της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώ-
νοντας πως η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότη-
τας, όπως επιδεικνύεται και τώρα, δεν θα καμφθεί με 
μια χλιαρή αντίδραση από την ΕΕ.

Αναστασιάδης προς Ευρωπαίους 
εταίρους: Η ΕΕ δεν πρέπει να έχει δυο 
μέτρα και δυο σταθμά 

ΥΠΕΞ Κύπρου – Ρωσίας επιβεβαιώνουν 
προσήλωση στην περαιτέρω ενίσχυση των 
διμερών σχέσεων 

Τ
ην προσήλωσή τους στη περαιτέρω ενίσχυ-
ση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, 
επαναβεβαίωσαν με επιστολές τους οι Υ-
πουργοί Εξωτερικών Κύπρου Νίκος Χριστο-

δουλίδης και Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, σε επιστολές 
που αντάλλαξαν χθες, με την ευκαιρία συμπλήρω-
σης 60 χρόνων από την εγκαθίδρυση διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας στις 18 Αυγού-
στου 1960.
«Διαβιβάζοντας θερμά συγχαρητήρια με την ευκαι-
ρία της επετείου, ο κ. Λαβρόφ αναφέρεται ανάμεσα 
σε άλλα στην επιστολή του προς τον κ. Χριστοδου-
λίδη στην αμοιβαία επωφελή συνεργασία που έχει 
αναπτυχθεί μεταξύ των δυο χωρών, σημειώνοντας 
ότι αναμένει πως η επικείμενη επίσκεψη του στην 
Κύπρο θα συνεισφέρει στην εντατικοποίησή της σε 
ολόκληρο το φάσμα των διμερών σχέσεων», αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στην επιστολή, προστίθεται, «επαναβεβαιώνε-

ται επίσης η δέσμευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
για υποστήριξη των προσπαθειών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για την επίτευξη συνολικής, δίκαιης 
και βιώσιμης επίλυσης του κυπριακού προβλήμα-
τος, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ».
Από την πλευρά του, «ευχαριστώντας τον Ρώσο 
ομόλογό του για τις ευχές, ο κ. Χριστοδουλίδης επι-
σημαίνει μεταξύ άλλων στην απαντητική του επι-
στολή ότι οι δεσμοί που συνδέουν τις δύο χώρες και 
τους λαούς τους είναι πολυεπίπεδοι και διαχρονικοί, 
εδράζονται σε ένα ισχυρό υπόβαθρο που τους καθι-
στά άρρηκτους, ενώ διέπονται από τον αμοιβαίο 
σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση».
«Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της κυβέρνησης 
της Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού για τη δια-
χρονική στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις προ-
σπάθειες για τερματισμό της παράνομης τουρκικής 
στρατιωτικής κατοχής και για επανένωση της χώρας 
και του κυπριακού λαού.

Δ
εν λήφθηκαν τελικές αποφάσεις στην σημερινή τηλεδι-
άσκεψη του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου 
με την συμβουλευτική επιστημονική ομάδα για τη νόσο 
COVID-19.

 Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική 
εικόνα όπως αυτή διαμορφώνεται και περαιτέρω μέτρα στη βάση 
των εισηγήσεων του Υπουργού Υγείας.
 Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, δεν λήφθηκαν τελικές αποφάσεις 
κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα τεθούν οι εισηγήσεις ενώπιον 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου την προσεχή Παρασκευή.
 Εξάλλου, όπως ανέφεραν διασταυρωμένες πηγές στο ΚΥΠΕ, κατά τη 
τηλεδιάσκεψη ο Υπουργός Υγείας θα μελετήσει τις εισηγήσεις της συμ-
βουλευτικής επιστημονικής ομάδας, θα αποκρυσταλλώσει κάποια 
γνώμη και θα την παρουσιάσει στο Υπουργικό την Παρασκευή.
 Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι όποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν 
την Παρασκευή. 
Σε ερώτηση αν μέσα στις εισηγήσεις είναι και η εφαρμογή περαιτέρω 
μέτρων, οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι εάν εφαρμοστούν τα 
μέτρα που ήδη πάρθηκαν, δε θα χρειαστεί να εφαρμοστούν επιπλέον 
μέτρα αυτή τη στιγμή. 
«Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Βαίνουμε προς το καλύτερο και 
αν δεν υπάρξει κάποια επίπτωση λόγω της εορτής του Δεκαπενταύ-
γουστου τότε βαίνουμε σε καλό δρόμο. Επομένως, εφαρμόζοντας τα 
μέτρα θωρακιζόμαστε κατά του ιού για να μπούμε με τους καλύτε-
ρους οιωνούς στους φθινοπωρινούς μήνες, όπου ο κόσμος θα επι-
στρέψει στις δουλειές του, θα μπούμε σε κλειστούς χώρους και θα 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με ποιους ερχόμαστε σε επαφή και τι 
προφυλάξεις παίρνουμε. Οι προφυλάξεις είναι εκ των ων ουκ άνευ. 
Πρέπει να μας γίνουν βίωμα μέχρις ότου έρθουν τα εμβόλια στην 
Κύπρο», πρόσθεσαν.
 Απαντώντας σε ερώτηση πότε θα διαφανεί κατά πόσο τηρήθηκαν τα 
μέτρα κατά την εορτή του Δεκαπενταύγουστου, οι ίδιες πηγές ανέφε-
ραν ότι θα διαφανεί τις επόμενες λίγες ημέρες. 
«Προς το τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης», συμπλήρωσαν.
 Σε ερώτηση αν με βάση τα μέχρι σήμερα αποτέλεσμα μπορεί 
κάποιος να πει ότι εντός της κοινότητας δεν υπάρχουν άτομα θετικά 
στον ιό, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ενόσω παρουσιάζονται κρού-
σματα, τα οποία φαίνονται ότι είναι ορφανά, σημαίνει ότι υπάρχουν 
εκεί έξω άτομα τα οποία μεταδίδουν τον ιό.
 «Εκείνοι που φαίνεται ότι είναι θετικοί δεν γνωρίζουν, δεν θυμό-
νται με ποιον ήρθαν σε επαφή. Επομένως αυτό το σενάριο πρέπει να 
εκλείψει και ο μόνος τρόπος για να εκλείψει είναι κρατώντας τις απο-
στάσεις και αποφεύγοντας τις συναθροίσεις. Ας κάνουμε υπομονή», 
σημείωσαν.
 Απαντώντας σε ερώτηση αν προβληματίζει τους αρμόδιους ότι 
υπάρχουν άτομα τα οποία είναι θετικά αλλά δεν παρουσιάζουν 
συμπτώματα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ασυμπτωματικοί δυστυ-
χώς είναι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή διότι είναι πολύ περισ-
σότεροι από ό,τι είχαμε κατά την πρώτη έξαρση.

Δεν λήφθηκαν τελικές 
αποφάσεις στην 
τηλεδιάσκεψη Υπ. Υγείας 
με συμβουλευτική 
επιστημονική ομάδα 

εδώ Κύπρος
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Οι όροι της κατ’ αρχήν 
συμφωνίας που 
επιτεύχθηκε μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της φαρμακευτικής 
εταιρείας AstraZeneca 
παρουσιάστηκαν σε 
χθεσινή τηλεδιάσκεψη 
της Επιτροπής που 
συστάθηκε σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
οποία έχει την ευθύνη για 
τη διαπραγμάτευση για 
την προμήθεια εμβολίων 
κατά της νόσου COVID-19.  
Στην εν λόγω Επιτροπή, 
αναφέρει ανακοίνωση 
του Υπουργείου Υγείας, 
συμμετέχει και η Κύπρος 
με εκπρόσωπο από το 
Υπουργείο.

Μ
έσω της Επιτροπής, 
τα κράτη έχουν υ-
ποβάλει τις ποσό-
τητες που χρειάζο-

νται για εμβολιαστική κάλυψη 
του πληθυσμού τους. Η Κύπρος 
έχει ήδη υποβάλει αίτημα διά 
του εκπροσώπου της, για εξα-
σφάλιση επαρκούς ποσότητας 
για εμβολιαστική κάλυψη του 
πληθυσμού. Η τελική ποσότη-
τα εμβολίων που θα λάβει τόσο 
η Κύπρος όσο και τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη θα οριστικοποιηθεί 
στα τέλη της τρέχουσας εβδο-
μάδας, οπότε και αναμένεται α-
πό τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
την κατ’ αρχήν συμφωνία που 
έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.
Αναφέρεται ακόμη ότι μετά από 
πρωτοβουλία της Ευρωπαίας 
Επιτρόπου για την Υγεία  Στέλ-
λας Κυριακίδου, και στο πλαί-
σιο ευρωπαϊκής σ τρατηγικής 
για την εξασφάλιση εμβολίων 
που υιοθετήθηκε από τα κράτη 

μέλη, ανακοινώθηκε την Παρα-
σκευή, 14 Αυγούστου 2020, 
ότι η Επιτροπή κατέληξε σε μια 
πρώτη συμφωνία με τη φαρμα-
κευτική εταιρεία AstraZeneca, 
ώστε να αγοράσει ένα δυνη-
τικό εμβόλιο κατά της COVID-
19, μόλις οι κλιν ικές μελέτες 
καταλήξουν ότι το εμβόλιο είναι 
ασφαλές και αποτελεσματικό.
Πέραν της συμφωνίας με την 
AstraZeneca, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή συνεχίζει να βρίσκεται σε 
συζητήσεις για παρόμοιες συμ-
φωνίες με άλλους παρασκευα-
στές εμβολίων.
Στόχος της πρωτοβουλίας της 
κ. Κυριακίδου είναι η ισότιμη 
πρόσβαση όλων των κρατών 
μελών σε εμβόλιο, 
μέσα από κοινή 
διαπραγμάτευση 
που πραγμα το -
ποιεί η Επιτροπή 
εκ μέρους όλων 
των χωρών της ΕΕ, 
καταλήγει η ανα-
κοίνωση.

Πιθανή η έναρξη εμβολι-
ασμού κατά COVID-19 το 
2020, σύμφωνα με γερ-
μανικό ινστιτούτο
Ο Κλάους Σίτσουτεκ, επικεφα-
λής του Ομοσπονδιακού Ινστι-
τούτου γ ια εμβόλια και βιο-
ϊατρική της Γερμαν ίας “Πολ 
Έρλιχ”, που είναι το ρυθμιστικό 
σώμα για τα εμβόλια, δήλωσε 
ότι ορισμένες ομάδες ανθρώ-
πων ενδεχομένως να εμβολι-
αστούν στις αρχές του επόμε-
νου χρόνου για τον κορωνοϊό ο 
οποίος έχει κοστίσει το θάνατο 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων και έχει προκαλέσει τερά-
στια αναταραχή στην παγκό-
σμια οικονομία.
Όπως με ταδίδε ι το Reuters 
πάνω από έξ ι  φαρμακευτ ι-

κές εταιρείες διεθνώς διενερ-
γούν προχωρημένες κλιν ικές 
δοκιμές, η κάθε μία με δεκά-
δες χιλιάδες συμμετέχοντες, και 
αρκετές αναμένεται να ξέρουν 
αν τα υποψήφια εμβόλια τους 
κατά της COVID-19 δουλεύουν 
και είναι ασφαλή ως το τέλος 
του χρόνου.
Ο Σίτσουτεκ,  δήλωσε σ τον 
όμιλο εφημερίδων Φούνκε ότι 
τα στοιχεία από τις δοκιμές της 
Φάσης Ι και της Φάσης ΙΙ δεί-
χνουν ότι ορισμένα υποψήφια 
εμβόλια έχουν προκαλέσει ανο-
σολογική απόκριση εναντίον 
του κορωνοϊού.
«Αν τα στοιχεία από τις δοκι-
μές της Φάσης ΙΙΙ δείξουν πως 

τα εμβόλια είναι 
αποτ ε λεσματ ικά 
και  ασφαλή,  τα 
πρώτα  εμβόλ ια 
μπορεί να εγκρι-
θούν σ την αρχή 
του χρόνου, πιθα-
νώς υπό όρους», 
ανέφερε.
«Στη βάση των 

διαβεβαιώσεων από τους κατα-
σκευαστές, οι πρώτες δόσεις 
για τους πολίτες στη Γερμανία 
θα είναι διαθέσιμες εκείνη την 
περίοδο, σύμφωνα με τις προ-
τεραιότητες που θα τεθούν από 
την Μόνιμη Επιτροπή Εμβολια-
σμών», είπε ο κ. Σίτσουτεκ, ανα-
φερόμενος στην ομάδα η οποία 
προβαίνει σε συστάσεις για τη 
χρήση αδειοδοτημένων εμβο-
λίων στη Γερμανία.
Αρκετές ε ταιρείε ς, περιλαμ-
βα νο μ έ νων  τ η ς  Moderna , 
AstraZeneca και P f izer Inc, 
έ χουν πει ότ ι αναμένουν να 
κατασκευάσουν πάνω από ένα 
δισεκατ. δόσεις εμβολίου του 
χρόνου.
Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνο-
λογίας CureVac δεν έχει απο-

κλείσει το ενδεχόμενο επίσπευ-
σης της διαδικασίας έγκρισης 
για το υποψήφιο εμβόλιο της 
που αναμένει να το διαθέσει 
στην αγορά στα μέσα του 2021.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο 
Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντι-
μίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η 
Ρωσία ήταν η πρώτη χώρα που 
παραχώρησε έγκριση σε εμβό-
λιο κατά της COVID-19 μετά από 
λιγότερο από δύο μήνες δοκι-
μών σε ανθρώπους.

Δώδεκα υποστατικά και 
9 πολίτες καταγγέλθη-
καν για παράβαση των 
μέτρων κατά COVID-19
Σε δώδεκα καταγγελίες υποστα-
τικών και σε εννέα καταγγελίες 
πολιτών προχώρησε η Αστυ-
νομία το τελευταίο 24ώρο για 
παράβαση των μέτρων κατά της 
εξάπλωσης της νόσου COVID-
19.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
το γραφείο Τύπου της Αστυ-
νομίας από σύνολο 834 ελέγ-
χων, οι οποίοι διενεργήθηκαν 
παγκύπρια το τελευταίο 24ώρο 
καταγγέλθηκαν 12 υποστατικά 
και 9 πολίτες. Στην πλειοψηφία 
τους οι καταγγελίες αφορού-
σαν τη μη χρήση προστατευτι-
κής μάσκας.
Αναλυτικά, στη Λευκωσία έγι-
ναν 96 έλεγχοι και καταγγέλ-
θηκε ένα υποστατικό και δύο 
άνθρωποι, στη Λεμεσό από 150 
ελέγχους καταγγέλθηκαν δύο 
υποστατικά, στη Λάρνακα από 
171 ελέγχους καταγγέλθηκε ένα 
υποστατ ικό, σ την Πάφο από 
128 ελέγχους καταγγέλθηκαν 
8 υποστατικά και ένα άτομο, 
στην Αμμόχωστο από 170 ελέγ-
χους καταγγέλθηκαν 3 άτομα 
ενώ στην περιοχή Μόρφου από 
σύνολο 119 ελέγχων καταγγέλ-
θηκε ένα άτομο.

εδώ Κύπρος

Η 
ισ τορία σημαν τ ι -
κών προσωπικο -
τήτων ή συμβόλων 
του παρε λθόν τος 

της Λάρνακας, γνωστοποι-
είται επίσημα αρχές Σεπτεμ-
βρίου, μέσω ειδικής καινοτό-
μου εφαρμογής.   
Η εφαρμογή με την ονομασία 
«Larnaka Storytelling Statues» 
είναι μια πρωτοβουλία της εται-
ρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ), 
σε συνεργασία με τον Οργανι-
σμό Νεολαίας Κύπρου, το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού και τον 
Δήμο Λάρνακας.
 Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, σε πέντε 
αγάλματα στη Λάρνακα έχουν 
ήδη τοποθετηθεί πινακίδες με 
κωδικούς ταχείας απόκρισης 
(QR – Quick Response Code)  και 
οι επισκέπτες, σαρώνοντας τον 
κωδικό με το κινητό τους τηλέ-
φωνο – που θα πρέπει απαραί-
τητα να διαθέτει σύνδεση στο 
διαδίκτυο – και επιλέγοντας την 
ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, 
δέχονται «τηλεφώνημα» από 
το άγαλμα, το οποίο αρχίζει να 
διηγείται την ιστορία του. 
Με αυτή την πρωτοβουλία, ντό-
πιοι και ξένοι μπορούν πλέον 
να ενημερωθούν για ιστορικά 
γεγονότα που σημάδεψαν τη 
Λάρνακα.
 Πιο συγκεκριμένα οι ενδια-
φερόμενοι θα ενημερωθούν 
μεταξύ άλλων, γιατί ο θρύλος 
του Στρατηγού Κίμωνα ανα-
ζωπυρώθηκε στο παραλιακό 
μέτωπο των Φοινικούδων μετά 
από 2.300 χρόνια και για ποιο 
λόγο τοποθετήθηκε στην μικρή 
παραλιακή αποβάθρα των Φοι-
νικούδων, παρά το Μεσαιωνικό 
Κάστρο, το σύμβολο της Βενε-
τίας.
 Επίσης τα τρία αγάλματα του 
Ζήνωνα του Κιτιέα που βρίσκο-
νται σε διάφορες περιοχές της 
Λάρνακας, μεταφέρουν σημα-
ντικές φιλοσοφικές αξίες, ενώ 
ο Μιχαήλ Κάσιαλος, η προτομή 
του οποίου βρίσκεται μεταξύ 
των εμπορικών οδών Ζήνωνος 
Κιτιέως και Ερμού.

Ειδική εφαρμογή 
κάνει αγάλματα 
στη Λάρνακα να… 
μιλούν

Τέλος της εβδομάδας οριστικοποιείται η ποσότητα 
εμβολίων που θα λάβει η Κύπρος
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Μνήμες από το 2004 ξύπνησε η 
καταγγελία για δηλητηρίαση του 
επικριτή του Πούτιν - Σοκάρουν οι 
μαρτυρίες συνεπιβάτη του Ναβάλνι 
ότι «ούρλιαζε από τους πόνους»

Σ
ε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσε-
ται η υπόθεση με την δηλητηρίαση 
(;) του επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν, 
Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος νοσηλεύε-

ται χωρις τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο.
Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείο αρνούνται να 
επιτρέψουν στην σύζυγό του να τον δει με το 
αιτιολογικό, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η 
εκπρόσωπός του, ότι έχει μαζί της μόνο ένα 
διαβατήριο και άρα «δεν έχει κάμια νομική 
βάση το αίτημά της».
Εντωμεταξύ οργή έχει προκαλέσει στις 
τάξεις της ρωσικής αντιπολίτευσης η ευχή 
για «καλή ανάρρωση» που έδωσε στον 
Ναβάλνι ο εκπρόσωπος του Πούτιν κατηγο-
ρώντας το Κρεμλίνο για ειρωνικό ύφος απέ-
ναντι στον 44χρονο πολιτικό.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που δια-
κινείται ο Ναβάλνι πιθανότατα δηλητηριά-
στηκε από τσάι που ήπιε σε καφετέρια του 
αεροδρομίου του Τομσκ.
Την εκδοχή αυτή υποστηρί-
ζει φωτογραφία που ανήρ-
τησε στο Instagram ένας 
συνταξιδιώτης του Ναβάλνι 
στην επίμαχη πτήση. Στη 
συνέχεια, στο story που 
ανέβασε, εξηγεί ότ ι ο 
Ναβάλνι πήγε στην τουα-
λέτα λίγη ώρα μετά την απο-
γείωση και δεν γύρισε ποτέ 
πίσω στη θέση του. Άρχισε να αισθάνεται 
ποολύ άσχημα και το πλήρωμα προσπάθησε 
να τον βοηθήσει αλλά εκείνος κραύγαζε από 
τον πόνο, γράφει στο story του ο Λεμπέντεβ.
Στα κλιπ που πόσταρε ο Λεμπεντέβ, ένας 
άνδρας ακούγεται να βογκάει, και οι επιβάτες 
να κοιτάζουν αναστατωμένοι προς το μέρος 
που στέκεται το πλήρωμα του αεροσκάφους.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο διευθυντής 
του Vienna Cafe στο αεροδρόμιο του Τομσκ 
όπου τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογρα-
φία, είπε ότι ο υπάλληλος που σέρβιρε τον 
Ναβάλνι δεν μπορεί να εντοπιστεί. Όπως 
εξήγησε, η καφετέρια έχει κλείσει και βρί-

σκεται σε εξέλιξη έρευνα. Το πρακτορείο 
ειδήσεων Ίντερφαξ μετέδωσε επικαλούμενο 
τους ιδιοκτήτες του καφέ ότι προσπαθούν 
μέσω του υλικού από τις κάμερες παρακο-
λούθησης να διευκρινίσουν τι συνέβη.
Παράλληλα στην επιφάνεια ήρθε εκ νέου η 
καταγγελία που είχε κάνει η δημοσιογράφος 
Άννα Πολιτκόφσκαγια το 2004 ότι είχε πέσει 
θύμα απόπειρας δηλητηρίασης πάλι με τσάι.
Τότε με άρθρο της στον Guardian είχε περι-
γράψει ότι όταν μπήκε σε πτήση από το 
αεροδρόμιο του Βνούκοβο για το Ροστόφ 
ζήτησε ένα τσάι. «Στις 21:50 το ήπια και στις 
22:00 αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ζητήσω 
βοήθεια απο τις αεροσυνοδούς καθώς χάνω 
τις αισθήσεις μου. Το επόμενο που θυμά-
μαι είναι η νοσοκόμα να μου λέει ¨καλώς 
ήλθες πίσω» και η οποία μου περιέγραψ ότι 
η κατάστασή μου ήταν «άθλια». Στη συνέ-
χεια μου ψιθύρισε «αγάπη μου προσπάθη-
σαν να σε δηλητηριάσουν». Οι εξετάσεις μου 
που έγιναν στο αεροδρόμιο έχοιυν εξαφανι-
στεί με διάταγες άνωθεν όπως μου είπαν οι 
γιατροί».
Βίντεο που δημοσιεύουν διεθνή ΜΜΕ δεί-
χνουν τον Ναβάλνι να μεταφέρεται με φορείο 
στο ασθενοφόρο που τον περίμενε στο 

αεροδρόμιο του Ομσκ. Σύμ-
φωνα με τις τελευταίες πλη-
ροφορίες που μοιράστηκε η 
εκπρόσωπος Τύπου του στο 
Twitter, o 44χρονος νοση-
λεύεται σε κώμα στην Εντα-
τική και η κατάστασή του 
είναι σοβαρή αλλά σταθερή.
Αντιφατικές είναι οι πλη-
ροφορίες που δίνουν οι 
γιατροί για την κατάσταση 

της υγείας του Ρώσου αντιπολιτευόμενου 
πολιτικού Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς λένε ότι 
η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, 
αλλά εξακολουθεί να κινδυνεύει η ζωή του. 
Παράλληλα η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρ-
μις ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter ότι 
ο Ναβάλνι βρίσκεται σε σοβαρή, αλλά στα-
θερή κατάσταση.
Η ίδια είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο επικρι-
τής του Κρεμλίνου βρισκόταν σε κώμα στη 
μονάδα εντατικής νοσοκομείου της Σιβη-
ρίας, μετά την κατανάλωση ενός φλιτζανιού 
τσαγιού, στο οποίο είπε ότι πιστεύει πως 
είχαν ρίξει δηλητήριο.

Αλεξέι Ναβάλνι: Με τσάι είχε 
δηλητηριαστεί και η δημοσιογράφος 
Άννα Πολιτκόφσκαγια 

Ο 
Στιβ Μπάνον, πρώην υπεύ-
θυνός στρατηγικής του Ντό-
ναλντ Τραμπ κατά την προε-
κλογική του εκστρατεία αλλά 

και κατά το πρώτο επτάμηνο της προε-
δρίας του που θεωρείται από πολλους 
ως ο αρχιτέκτονας της νίκης Τραμπ αλλά 
και βασικός διαμορφωτής της ρητορεί-
ας του αμερικανού Προέδρου βρίσκεται 
σύμφωνα με πληροφορίες υπό κράτη-
ση στη Νέα Υόρκη από Ομοσπονδιακές 
αρχές.
Μαζί του κατηγορούνται άλλα τρία 
άτομα για απάτη.
Η υπόθεση αφορά υπεξαίρεση ποσών 
από το ταμείο δωρητών «Χτίζουμε το 
Τείχος» στο οποίο εκατοντάδες χιλιάδες 
υποστηρικτές της πολιτικής του Τραμπ 
είχαν συνεισφέρει δωρεές για να χρη-
ματοδοτήσουν το χτίσιμο τείχους στα 
σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.
Το ταμείο συγκέν τρωσε περισσό-
τερα απο 25 εκατ. δολάρια από πολί-
τες, ενώ οι υπεύθυνοι που κατηγο-
ρούνται σήμερα είχαν πει ότι δε θα 
λάβουν αμοιβή και ότι εργάζονται σε 
εθελοντική βάση. Αντ’αυτού λάμβαναν 
τακτικά ποσά από το ταμείο για προσω-
πικά τους έξοδα ύψους πολλών εκατο-
ντάδων χιλιάδων δολαρίων.
Ο Στιβ Μπάνον εκτιμάται ότι έχει λάβει 
περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια. Αντι-
μετωπίζει τις κατηγορίες απάτης και 
παράνομης νομιμοποίησης εσόδων – 

κάθε μια έχει μάξιμουμ ποινή 20 ετών 
από τον αμερικανικό ποινικό κώδικα. 
Ωστόσο την ποινή θα την αποφασίσει ο 
δικαστής στην ακροαματική διαδικασία.

Ο Τραμπ λυπάται για τη σύλλη-
ψη του πρώην συμβούλου του, 
Στιβ Μπάνον
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε σήμερα ότι αισθάνεται «πολύ 
άσχημα» για τη σύλληψη του πρώην 
στενού συμβούλου του, του Στιβ Μπά-
νον, όμως τόνισε ότι δεν γνωρίζει 
τίποτα για τον οργανισμό που είχε ιδρύ-
σει εκείνος προκειμένου να χρηματο-
δοτήσει την ανέγερση του τείχους στα 
σύνορα με το Μεξικό.
«Πιστεύω ότι είναι ένα λυπηρό γεγο-
νός», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσι-
ογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν έχω 
επαφές μαζί του εδώ και χρόνια, κυριο-
λεκτικά χρόνια», πρόσθεσε.
«Δεν γνωρίζω τίποτα για αυτό το σχέ-
διο. Δεν μου αρέσει αυτό το σχέδιο», 
είπε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. «Αυτά 
τα κάνει η κυβέρνηση, δεν είναι για ιδι-
ώτες», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει 
τους τρεις συγκατηγορούμενους του 
Μπάνον και δεν νομίζει να έχει συνα-
ντηθεί ποτέ μαζί τους.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κινδυνεύ-
ουν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως 
και 40 ετών, εφόσον κριθούν ένοχοι.

Στιβ Μπάνον: Συνελήφθη 
για απάτη εκατομμυρίων ο 
«αρχιτέκτονας» της εκλογής Τραμπ 

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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Ω
ς νέο .. σουλτάνο Αλπ Αρσλάν, νι-
κητή της μάχης στο Ματζικέρτ επί 
των Βυζαντινών το 1071 μ.Χ, φα-
ντάζεται τον εαυτό του ο Τούρκος 

πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.
Μιλώντας την Πέμπτη σε μέλη του κυβερ-
νώντος κόμματος, ο Τούρκος πρόεδρος 
δήλωσε πως επιθυμεί ν’ αναβιώσει την 
ιστορία ακολουθώντας τα χνάρια του Αλπ 
Αρσλάν, που με την επικράτησή (26/8/1071) 
του επί των στρατευμάτων του βυζαντινού 

αυτοκράτορα Ρωμανού Δ’ Διογένη, έθεσε 
τις βάσεις για την κυριαρχία των Σελτζούκων 
στην Aνατολία.
Ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος 
δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, 
του ανεξάρτητου δικτύου Nordic Monitor, 
ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό 
στα social media το χαρακτηριστικό από-
σπασμα από τη σημερινή ομιλία του Ταγίπ 
Ερντογάν.

διεθνή νέα

Π
αύει να είναι ο «Ανώτατος Ηγέ-
της» της Βόρειας Κορέας ο Κιμ 
Γιονγκ Ουν και μάλιστα, με δική 
του απόφαση; Αυτό υποστηρί-

ζουν δημοσιεύματα στη γειτονική Νότια 
Κορέα, σύμφωνα με τα οποία ο 36χρονος 
«κληρονομικός» ηγέτης του καθεστώτος 
εκχώρησε πρόσφατα σημαντικές εξουσί-
ες στην 32χρονη μικρότερη αμφιθαλή α-
δελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ.
Σε συνεδρίαση της βουλής της Νοτίου 
Κορέας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη κεκλεισμένων των θυρών, εκπρό-
σωπος των μυστικών υπηρεσιών αποκά-
λυψε στους βουλευτές πως ο «κληρονο-
μικός» ηγέτης του καθεστώτος εκχώρησε 
μέρος των εξουσιών του στην δυναμική 
Κιμ Γιο Τζονγκ. Μεταξύ αυτών των εξου-
σιών περιλαμβάνεται και η αρμοδιότητα 
για τον χειρισμό των υποθέσεων που 
αφορούν τις ΗΠΑ και τη Νότιο Κορέα.
Ο εκπρόσωπος των μυστικών υπηρε-
σιών της Νοτίου Κορέας διαβεβαίωσε τη 
βουλή της χώρας του πως ο Κιμ Γιονγκ 
Ουν δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό 
πρόβλημα υγείας, αλλά η εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων στην αδελφή του έγινε για 
να μοιραστεί το βάρος της εξουσίας, να 
μειώσει το στρες και να μην του αποδο-
θούν ευθύνες σε περίπτωση αποτυχίας 
της πολιτικής του.
«Ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν εξακολουθεί να 
διατηρεί την απόλυτη εξουσία, αλλά ένα 
μέρος της μεταβιβάζεται σιγά - σιγά. Η 
Κιμ Γιο Τζονγκ είναι η ντε φάκτο Νο 2 ηγέ-
της, όμως, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας 
δεν έχει επιλέξει διάδοχο», δήλωσε στους 
βουλευτές της Νοτίου Κορέας ο εκπρόσω-
πος των μυστικών υπηρεσιών της.
Πάντως, ο ισχυρός Κιμ, πρόσφατα, δεν 
εκχώρησε μέρος των εξουσιών του μόνο 
στην μικρότερη αδελφή του, γνωστή στη 
Δύση με το προσωνύμιο «πριγκίπισσα 
της Βόρειας Κορέας», αλλά και σε άλλα 
στελέχη της κυβέρνησής του. Στον Πακ 
Πονγκ Τζου, αναπληρωτή επικεφαλής 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
και στον νέο πρωθυπουργό του, Κιμ Τοκ 
Χουν, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την 

διαχείριση των οικονομικών της απομο-
νωμένης χώρας.
Επίσης, στον στρατιωτικό τομέα επιπλέον 
αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από τον Κιμ 
στον Τσόε Που Ιλ, τον επικεφαλής του 
κόμματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις 
και στον Ρι Πιονγκ Τσολ, αναπληρωτή 
επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής 
Επιτροπής του κόμματος.

Μείωσε τις δημόσιες εμφανίσεις 
του το 2020 ο Κιμ Γιονγκ Ουν
Οι αναθέσεις μέρους των αρμοδιοτήτων 
του Κιμ Γιονγκ Ουν σε άλλα πρόσωπα 
γεννούν εύλογα ερωτήματα για την κατά-
σταση της υγείας του πανίσχυρου ηγέτη 
της Βόρειας Κορέας. Ήδη, από τον περα-
σμένο Απρίλιο η «εξαφάνισή» του επί 
τρεις εβδομάδες από το πολιτικό προ-
σκήνιο της χώρας είχε δώσει «τροφή» σε 
φήμες που υποστήριζαν πως ο Κιμ είναι 
νεκρός ή φυτό μετά από σοβαρή επέμ-
βαση στην καρδιά. Μάλιστα, εκείνη την 
περίοδο δημοσιεύματα στη Δύση ανέφε-
ραν πως τα ηνία στην διακυβέρνηση της 
Βόρειας Κορέας θα πάρει στα χέρια της η 
μικρότερη αδελφή του.
Τα σχετικά σενάρια σταμάτησαν, όταν 
ο κληρονομικός ηγέτης εμφανίστηκε 
την Πρωτομαγιά στα εγκαίνια εργοστα-
σίου λιπασμάτων και έκοψε την κόκκινη 
κορδέλα. Ο Κιμ πραγματοποίησε συνο-
λικά 132 δημόσιες εμφανίσεις μέχρι τις 
20 Αυγούστου του 2020, 65% λιγότερες 
σε σύγκριση με την ίδια ημερομηνία, το 
περασμένο έτος.
Πάντως, είναι γεγονός πως η Κιμ Γιο 
Τζονγκ τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκε-
ται όλο και συχνότερα στο πλευρό του 
αδελφού της, σ τις δημόσιες εμφανί-
σεις του. Στις αρχές Ιουνίου η «πριγκί-
πισσα της Βόρειας Κορέας» έκανε αρχη-
γική εμφάνιση, όταν απείλησε τη Σεούλ 
με στρατιωτική επέμβαση, αν η Νότιος 
Κορέα δεν συγκρατήσει τους αποστάτες 
που πετούν στα σύνορα με το βόρειο γεί-
τονά της μπαλόνια με φυλλάδια προπα-
γάνδας, τα οποία ασκούσαν κριτική στον 
Κιμ Γιονγκ Ουν.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εκχώρησε 
σημαντικές εξουσίες στην 
αδελφή του 
Νέα ερωτηματικά για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν -  Η Κιμ Γιο Τζονγκ είναι 
η ντε φάκτο Νο 2 ηγέτης της Βόρειας Κορέας, είναι όμως και η διάδοχος του 
αδελφού της;

Νέο-οθωμανικές «ονειρώξεις» 
Ερντογάν: Θυμήθηκε τη νίκη 
στο Ματζικέρτ - «Σκοπός μας η 
αναβίωση της ιστορίας» 
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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

Έξι πράγματα που θα 
αγαπήσετε στην εγκυμοσύνη

Ο
ι περισσότερες γυναίκες όταν 
σκεφτόμαστε την εγκυμοσύνη 
δεν έχουμε στο μυαλό μας την 
εικόνα μιας ξέγνοιαστης γυ-

ναίκας που στροβιλίζεται στη μέση ενός 
καταπράσινου λιβαδιού φορώντας ένα 
λουλουδάτο φόρεμα. Ωστόσο, παρά την 
πρωινή αδιαθεσία, την αύξηση βάρους 
και τους πόνους στην πλάτη, υπάρχουν 
μερικά αξιοθαύμαστα και υπέροχα πράγ-
ματα που βιώνουν οι γυναίκες την περίο-
δο της εγκυμοσύνης τους.
Πιθανότατα δεν θα ταυτιστείτε με όλα τα 
παρακάτω, αλλά σίγουρα θα συμφωνή-
σετε με κάποια.
1. Οι άνθρωποι είναι πιο ευγενικοί απέ-
ναντί σας
Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βλέ-
πουν ότι είστε έγκυος, καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για να είναι ευγενικοί: θα 
σας ανοίξουν την πόρτα, θα σας αφή-

σουν να πάρετε τη θέση τους στο λεωφο-
ρείο και να προηγηθείτε στην ουρά για 
το ταμείο. Η μητέρα σας θα σας φέρνει 
ταψιά με φαγητό, ο σύντροφός σας θα σας 
κάνει μασάζ στα πόδια και γενικά θα έχετε 
διαφορετική αντιμετώπιση (με την καλή 
έννοια). Εκμεταλλευτείτε πλήρως αυτές τις 
ευκαιρίες όσο μπορείτε, γιατί μόλις φτά-
σει το μωρό σας, όλη η προσοχή θα στρα-
φεί σε αυτό.
2. Θα έχετε υπέροχο δέρμα και πυκνά 
μαλλιά
Ετοιμαστείτε να αποκτήσετε μια ρόδινη 
λάμψη στο πρόσωπό σας, η οποία είναι 
αποτέλεσμα της καλύτερης κυκλοφορίας 
του αίματος. Τα μαλλιά σας θα είναι επί-
σης πιο πλούσια και λαμπερά, αφού θα 
έχετε μικρότερη τριχόπτωση.
3. Θα μεγαλώσει το στήθος σας
Εάν πάντα θέλατε λίγο μεγαλύτερο στή-
θος, η επιθυμία σας εισακούστηκε. Κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνεται 
ο όγκος υγρών στο σώμα και ο ιστός των 
μαστών μεγαλώνει για να προετοιμαστεί 

για τον θηλασμό.
4. Μπορεί να έχετε αυξημένη λίμπιντο
Μερικές γυναίκες έχουν αισθητά μειω-
μένη επιθυμία για ερωτική επαφή κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Σε ορι-
σμένες γυναίκες όμως η σεξουαλική επι-
θυμία ανεβαίνει στα ύψη κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με αρκετές 
μελέτες, οι περισσότερες γυναίκες αντιμε-
τωπίζουν μειωμένη λίμπιντο και σεξουα-
λική απόλαυση κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, ειδικά κατά το τρίτο τρίμηνο. 
Αλλά σε κάποιες γυναίκες, παρατηρείται 
μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή, ιδιαίτερα 
κατά το δεύτερο τρίμηνο.
5. Μπορείτε να κοιμηθείτε περισσότερο
Ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα εγκυ-
μοσύνης είναι η κόπωση, πράγμα το 
οποίο σημαίνει ότι θα κοιμάστε με μεγα-
λύτερη ευκολία και από πολύ νωρίς. Κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η ποσότητα 

των υγρών και ο όγκος του αίματος αυξά-
νονται, οπότε αυτό το επιπρόσθετο βάρος 
μπορεί να σας κουράζει ακόμη περισσό-
τερο, οδηγώντας σας σε περισσότερες 
ώρες ύπνου ή ξεκούρασης.
6. Θα νιώθετε χαρούμενη
Οι εναλλαγές στη διάθεσή σας μπορεί 
να είναι δραστικές κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης σας: τη μια στιγμή μπορεί 
να είστε νευρική και την επόμενη χαρού-
μενη. Σίγουρα, θα υπάρξουν κάποιες 
δύσκολες ημέρες, αλλά στις καλές ημέ-
ρες θα νιώθετε πραγματικά χαρού-
μενη. Άλλωστε, δεν γίνεται παρά να νιώ-
θετε δέος για όλα όσα μπορεί να κάνει 
το σώμα σας και να ενθουσιάζεστε που 
μεγαλώνετε ένα μωρό μέσα σας. Φυσικά 
η εγκυμοσύνη μπορεί επίσης να έχει τις 
δύσκολες στιγμές της, τόσο συναισθη-
ματικά όσο και σωματικά. Όμως, εστιά-
ζοντας στα θετικά της εγκυμοσύνης, οι 
αρνητικές πτυχές αυτών των εννέα μηνών 
σύντομα θα αποτελούν μια θαμπή ανά-
μνηση.

Μ
ην αφήνεις αυτήν την απογο-
ήτευση να επηρεάσει το γάμο 
σου.  
Μήπως είσαι απογοητευμέ-

νος/η από τα παιδιά σου; Μην επιτρέψεις 
όμως αυτή η αγανάκτηση να σου χαλάσει 
το γάμο. Από το πρωί χρειάστηκε να διακό-
ψεις τρεις καυγάδες, να περιποιηθείς έναν 
αγκώνα γδαρμένο, και να σφουγγαρίσεις το 
γάλα από το πάτωμα της κουζίνας. Ή μπορεί 
να σου τηλεφώνησαν από το σχολείο ξανά 
για την κακή συμπεριφορά του παιδιού σου. 
Μετά, όταν έρθει ο άντρας σου στο σπίτι 
φωνάζεις αγανακτισμένη γιατί δε σκούπισε 
τα παπούτσια του. Ή βάζεις τις φωνές στη 
γυναίκα σου όταν λέει ότι μπορεί να αργή-
σει. Αντί να ξεθυμαίνεις στον άντρα σου ή 
στη γυναίκα σου, καλύτερα να λες ότι είχες 
μια δύσκολη μέρα και να ζητάς κατανόηση 
και υποστήριξη. Ίσως να είναι πιο πρόθυμοι 
να βοηθήσουν

Με τα μικρά παιδιά, είναι εύκολο να 
λες όλην την ώρα «μη» σα να έχει 
κολλήσει η βελόνα του γραμμοφώ-
νου
Όταν τα παιδιά είναι μικρά, συνήθως το μόνο 
που λέμε είναι «μη, μη, μη,» ή «όχι, όχι, όχι!» 
σαν το δίσκο που έχει κολλήσει η βελόνα στο 
ίδιο σημείο. Όταν τα παιδιά μας είναι μικρά, 
πολλές φορές χρειάζεται να πούμε «όχι» για 
να τα προστατέψουμε. Αλλά μερικές φορές 
ολόκληρη η μέρα τους μπορεί να είναι ένα 
ατέλειωτο «όχι ή μη». Θα μπορούσες, αντί-
θετα, να επινοείς κάτι θετικό όταν μπορείς. 
Για παράδειγμα, αν προσπαθούν να πάρουν 
το ποτήρι σου με το νερό, απομάκρυνέ το 
και πες, «Θα χυθεί το νερό και θα βραχείς.» 
Ή αν κάνουν κάποιο puzzle και βάζουν τα 
κομμάτια λάθος, δοκίμασε να πεις, «Πολύ 
ωραία προσπάθεια, αλλά για να δοκιμά-
σουμε αλλιώς.» Να λες όχι όταν χρειάζεται, 
αλλά προσπάθησε να βρεις μία πιο θετική 
προσέγγιση στην επικοινωνία.

Ετοιμάζεσαι για διακοπές – αλλά το 
επιτρέπουν άραγε τα οικονομικά  
σου; 
Κάθε οικογένεια χρειάζετε λιγες μέρες ψυχα-
γωγίας. Δυστυχώς, μερικές φορές μπαίνουμε 
κάτω από χρέος προκειμένου να περάσουμε 

αξέχαστες μέρες. Υπάρχουν δύο μυστικά 
που μπορούν να κάνουν τις διακοπές μας 
όσο γίνεται πιο ανώδυνες: Πρώτον, μη χρε-
ώνεστε. Υπολογίστε πόσα χρειάζεστε για τις 
διακοπές σας και φροντίστε να έχετε αυτά τα 
χρήματα που θα χρειαστεί να ξοδέψετε πριν 
ακόμα ξεκινήσετε. Δεύτερον, προγραμμα-
τίστε  από πριν για το ταξίδι σας. Έτσι μπο-
ρεί να πετύχετε καλύτερες τιμές. Αν τα κάνετε 
αυτά τα δύο, είναι πιο πιθανό να απολαύσετε 
τις διακοπές σας – χωρίς να ξεπεράσετε τις 
οικονομικές σας δυνατότητες. 

Πόσο συχνά δείχνεις στο παιδί σου 
αμέριστη την προσοχή σου; 
Πάρα πολλοί γονείς δε δείχνουν στα παιδιά 
τους αμέριστη την προσοχή τους. Όταν είναι 
στο σπίτι,  κάθονται μπροστά στο computer, 
ή μιλάνε στο τηλέφωνο, ή κοιτάνε τηλεόραση 
ή διαβάζουν.  Στο αυτοκίνητο, έχουν ανοιχτό 
το ραδιόφωνο ή μιλάνε στο κινητό. Μερι-
κοί γονείς μισο προσέχουν το παιδί τους την 
ώρα που ασχολούνται με κάτι άλλο: δου-
λειές του σπιτιού, γραφική δουλειά ή μαγεί-
ρεμα. Ασφαλώς, δεν μπορείς να δείχνεις όλη 
σου την προσοχή στο παιδί σου όλην την 
ώρα, αλλά μπορείς να φροντίζεις ώστε να 
σταματάς αυτό που κάνεις, να κοιτάξεις το 
παιδί σου στα μάτια και να το ακούσεις για 
να το κάνεις να νιώσει ότι είναι για σένα το 
πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο. Γιατί στο 
κάτω κάτω... είναι.

Έτυχε ν’ ακούσετε ποτέ για το αρσε-
νικό σωβινιστικό έντομο; 
Υπάρχει ένα μικρό αρσενικό έντομο που 
λέγεται Δίας, πολύ γνωστό στην ανατολική 
ακτή της Αυστραλίας, που ανεβαίνει πάνω 
στο θηλυκό για μια εβδομάδα, περιμένοντας 
από το θηλυκό να τον ταϊσει και να αναπαρα-
γάγει. Αυτή είναι η ζωή του εντόμου αυτού, 
δηλαδή μόνο να παίρνει και ποτέ να μη δίνει. 
Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτή η περίπτωση; 
Και στη ζωή των ανθρώπων υπάρχει ο νόμος 
των αποδόσεων που μειώνονται όταν η μία 
πλευρά πάντοτε δίνει κι η άλλη πάντοτε παίρ-
νει. Ο γάμος πρέπει να είναι  μία σχέση που 
πρέπει να τα δίνεις όλα 100 τοις εκατό. Όταν 
ο άντρας και η γυναίκα προσπαθούν να ικα-
νοποιήσουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου, 
τότε ο γάμος εκείνος ευδοκιμεί.

Απογοητεύτηκες από τα 
παιδιά σου; 
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υγεία

Α
ν σας ταλαιπωρεί αυτή η 
συχνή πάθηση του πεπτι-
κού συστήματος, ακολου-
θήστε τους ακόλουθους 

απλούς τρόπους που μπορείτε να 
μειώσετε τα ενοχλητικά συμπτώ-
ματαΤο σύνδρομο ευερέθιστου ε-
ντέρου (IBS) αποτελεί μια πάθηση 
του πεπτικού συστήματος ιδιαίτε-
ρα επιβαρυντική για όσους υποφέ-
ρουν από αυτήν. Βασική αιτία είναι 
τα συμπτώματα όπως κράμπες στο 
στομάχι, φούσκωμα, διάρροια και 
δυσκοιλιότητα, τα οποία εκδηλώ-
νονται και υποχωρούν συνεχώς και 
μπορούν να διαρκέσουν ημέρες, ε-
βδομάδες ή ακόμη και μήνες κάθε 
φορά, επιβαρύνοντας την ποιότητα 
ζωής του ασθενούς.
Μολονότι δεν υπάρχει κάποια 
θεραπεία που να προσφέρει ίαση 
και οι αλλαγές στη διατροφή 
καθώς και λήψη συγκεκρι-
μένων φάρμακων πιθανώς 
να μην έχει τα ίδια αποτε-
λέσματα σε όλους τους 
ασθενείς, το βρετανικό 
Εθνικό Σύστημα Υγείας 
(NHS) προτείνει κάποιες 
απλές παρεμβάσεις στον 
τρόπο ζωής προς ανα-
κούφιση των ενοχλητικών 
συμπτωμάτων.

Σύμφωνα με τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες:
προσπαθήστε να καταναλώ-
νετε φαγητά που μαγειρέψατε 
με φρέσκα υλικά
κρατήστε ένα διατροφικό ημερο-
λόγιο με τυχόν συμπτώματα που 
εμφανίσατε, ώστε έτσι να αποφύ-
γετε τρόφιμα που σχετίστηκαν με 
σχετικά συμπτώματα
προσπαθήστε να είστε ήρεμοι
αυξήστε τον χρόνο άσκησης
δοκιμάστε για ένα μήνα εάν τα προ-
βιοτικά σας ωφελούν
μην καθυστερείτε ή παραλείπετε τα 
γεύματα που έχετε προγραμματίσει
μην τρώτε γρήγορα
αποφύγετε τα πολλά λιπαρά, τα 
πικάντικα ή επεξεργασμένα τρό-
φιμα
μην τρώτε περισσότερες από τρεις 
μερίδες φρούτα την ημέρα (μια 
μερίδα = 8γρ.)
μην καταναλώνετε περισσότερα 

από τρία φλιτζάνια τσάι ή καφέ την 
ημέρα
μην υπερκαταναλώνετε αλκοόλ ή 
ανθρακούχα ποτά

Πώς να ηρεμήσετε από το 
φούσκωμα, τις κράμπες και 
τα αέρια
καταναλώστε τακτικά βρώμη (όπως 
χυλό)
προσπαθήστε να συμπεριλάβετε 
μία κουταλιά της σούπας λιναρό-
σπορο την ημέρα στη διατροφή σας
αποφύγετε τα τρόφιμα που είναι 
δύσκολα στην πέψη (λάχανο, μπρό-
κολο, κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυ-
ξελλών, φασόλια, κρεμμύδια και 
αποξηραμένα φρούτα)
αποφύγετε προϊόντα που περιέχουν 
τη γλυκαντική ουσία σορβιτόλη
συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό 
σας για κάποιο αντιόξινο φάρμακο

Πώς να περιορίσετε τη 
διάρροια
μειώστε τρόφιμα υψηλής 

περιεκτικότητας σε φυτικές 
ίνες, όπως τρόφιμα ολικής 
αλέσεως (καφές, ψωμί και 
καστανό ρύζι), ξηροί καρποί 

και σπόροι
αποφύγετε προϊόντα με σορβι-
τόλη
συμβουλευτείτε τον φαρμα-

κοποιό σας για αντιδιαρροϊκά 
φάρμακα
Σε περίπτωση επίμονης διάρ-
ροιας, μην παραλείπετε να κατα-

ναλώνετε άφθονο νερό για να απο-
φύγετε την αφυδάτωση.

Πώς να ανακουφίσετε τη 
δυσκοιλιότητα
καταναλώνετε άφθονο νερό για πιο 
μαλακά κόπρανα
αυξήστε την πρόσληψη διαλυτών 
φυτικών ινών (ενδεικτικά τρόφιμα: 
βρώμη, όσπρια, καρότα, αποφλοι-
ωμένες πατάτες και λιναρόσπορος)
συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό 
σας για βοηθητικά σκευάσματα
Σημαντικό: Επισκεφτείτε έναν για-
τρό εάν οι αλλαγές στη διατροφή 
και τα φάρμακα δεν σας βοηθήσουν 
είτε στην περίπτωση που πρέπει 
να αποκλείσετε πολλά τρόφιμα για 
αποφυγή εμφάνισης των συμπτω-
μάτων.

Σ
ύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που δημοσι-
εύτηκε στο Journal of Transport and Health, ο 
λόγος που περπατά κάποιος αποδίδει οφέλη 
διαφορετικού μεγέθους στην υγεία του και α-

ντιστοιχεί σε διαφορετική αξιολόγησή της από τον ί-
διο. Έτσι, όσοι περπατούσαν από το σπίτι με σκοπό την 
έγκαιρη προσέλευση στη δουλειά ή αγορές στο μανά-
βικο, ανέφεραν καλύτερα επίπεδα υγείας από εκέινους 
που περπατούσαν κυρίως για αναψυχή.
Όπως εξήγησε η Gulsah Akar, αναπληρώτρια καθη-
γήτρια Πολεοδομίας – Χωροταξίας στη Σχολή Αρχιτε-
κτονικής Knowlton του Πανεπιστημίου του Οχάιο, το 
περπάτημα για χρηστικούς σκοπούς αποδείχτηκε ιδι-
αιτέρως ωφέλιμο για την υγεία, ενώ είναι θετικό πως 
τέτοιες διαδρομές συμπεριλαμβάνονται ευκολότερα 
στην καθημερινή ρουτίνα.
Η έρευνα έδειξε ότι:
το περπάτημα οποιασδήποτε διάρκειας και για οποιον-
δήποτε σκοπό, συνδέθηκε με βελτίωση της υγείας
επιπλέον 10 λεπτά με τα πόδια από το σπίτι για διαδρο-
μές σχετικές με την εργασία – όπως από το σπίτι μέχρι 
τη στάση λεωφορείου 10 λεπτά μακριά – αύξησαν τις 
πιθανότητες καλύτερης υγείας κατά 6%
περπάτημα για ψώνια ή λόγους αναψυχής συνδέθηκε 
με 3% περισσότερες πιθανότητες καλύτερης υγείας.

οι άνθρωποι περπατούσαν ταχύτερα όταν προορισμός 
ήταν η δουλειά – κατά μέσο όρο 4,35χλμ/ώρα
το περπάτημα για ψυχαγωγικούς σκοπούς έφτανε την 
ταχύτητα των 4,1 χλμ/ώρα
Επιπλέον, οι διαδρομές πεζοπορίας από το σπίτι ήταν 
γενικά μεγαλύτερες από όσες είχαν διαφορετική αφε-
τηρία, με το 64% των πρώτων να διαρκούν τουλάχι-
στον 10 λεπτά, ενώ μόνο το 50% των δεύτερων άγγιζε 
αυτή τη χρονική διάρκεια.
Τα ευρήματα, σύμφωνα με την ίδια, επισημαίνουν την 
ψυχική ανάταση που θα έδινε η αντικατάσταση δια-
δρομών που γίνονται π.χ. με το αυτοκίνητο με πεζοπο-
ρία ή το περισσότερο περπάτημα σε σχέση με την καθι-
στική ζωή, αφού οι άνθρωποι θα ένιωθαν πιο υγιείς.

Τι κερδίζουμε όταν περπατάμε γρήγορα 
ακόμη και για να πάμε στη δουλειά

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: 
αποφύγετε φούσκωμα, 
διάρροια και δυσκοιλιότητα

Αναρωτιέστε αν είναι κακή επιλογή να κοιμάστε μπρούμυτα; Οι ειδικοί από την Κλινική Mayo έχουν την απά-
ντηση και είναι «ναι». Πράγματι, ο ύπνος σε αυτή τη στάση μπορεί να μειώσει το ροχαλητό και την υπνική 
άπνοια, επιβαρύνει όμως σημαντικά την πλάτη και τον αυχένα με συνέπεια τον κακό ύπνο και την δυσφορία 

καθ ‘όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας. Δείτε πώς:
Σπονδυλική στήλη
Όσοι κοιμούνται μπρούμυτα σύντομα υποφέρουν από κάποιο είδος πόνου, είτε πρόκειται για τον αυχένα, την 
μέση ή τις αρθρώσεις, ο οποίος θα επηρεάσει τον ύπνο τους. Όσο αυξάνεται ο πόνος αυτός πολλαπλασιάζονται οι 
πιθανότητες να… χάσετε τον ύπνο σας με ό,τι συνεπάγεται για τη διάθεση την επομένη. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, ο 
ύπνος μπρούμυτα ασκεί πίεση στην μέση και τη σπονδυλική στήλη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σωματικού 
βάρους σας «πέφτει» στο κέντρο του σώματος.
Η επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης αυξάνει την πίεση και σε άλλα μέρη του σώματος. Επιπλέον, δεδομένου 
ότι από τη σπονδυλική στήλη περνούν τα νεύρα, η επιβάρυνσή της πιθανώς να προκαλέσει πόνο σε οποιοδήποτε 

σημείο του σώματος. Το μυρμήγκιασμα και το μούδιασμα ανήκουν στις πιθανές παρενέργειες αυτής της στάσης.
Tips για ύπνο μπρούμυτα: Αν αυτή η στάση αποτελεί μονόδρομο, προσπαθήστε να ακολουθήσετε 

τις παρακάτω συμβουλές:
Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό μαξιλάρι ή και κανένα μαξιλάρι. Όσο πιο λεπτό είναι, τόσο 

μικρότερη θα είναι κλίση μεταξύ αυχένα και κεφαλής. Βάλτε ένα μαξιλάρι κάτω από 
τη λεκάνη σας. Αυτό θα βοηθήσει να κρατήσετε την μέση σας σε πιο ουδέτερη 

θέση και να μειώσετε την πίεση που ασκείται στη σπονδυλική στήλη. Κάντε 
διατάσεις το πρωί. Λίγα λεπτά μόνο θα σας βοηθήσουν να επαναφέρετε το 
σώμα σας σε ευθυγράμμιση και να ενισχύσετε απαλά τους υποστηρικτι-
κούς μύες. Λίγη προθέρμανση όπως επιτόπιο τρέξιμο πριν τις διατάσεις 
επιβάλλεται.

Πόνος στη μέση: Η στάση ύπνου που πρέπει 
να αποφεύγετε

Σας αρέσει το καρπούζι; Πέντε οφέλη που κερδίζετε 
τρώγοντάς το

Π
οια είναι ακριβώς τα οφέλη του;
1. Ενυδατώνει
Η κατανάλωση νερού και τροφίμων που 
περιέχουν πολύ νερό είναι σημαντική ώστε 

ο οργανισμός να παραμένει ενυδατωμένος. Το καρ-
πούζι ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αφού συνίσταται 
κατά 92% από νερό! 
2. Περιέχει θρεπτικά συστατικά και επωφελείς φυτι-
κές ενώσεις
Το καρπούζι ανήκει στα φρούτα με τις λιγότερες θερ-
μίδες και ταυτόχρονα με πάρα πολλά θρεπτικά συστα-
τικά, όπως βιταμίνες και μέταλλα.
3. Περιέχει ενώσεις που συμβάλλουν στην πρόληψη 

του καρκίνου
Οι ερευνητές έχουν μελετήσει το λυκοπένιο και άλλες 
μεμονωμένες φυτικές ενώσεις που βρίσκονται στο καρ-
πούζι για τις αντικαρκινικές τους ιδιότητες.
4. Βελτιώνει την καρδιακή υγεία
Παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή, μπο-
ρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβο-
λής και εγκεφαλικού επεισοδίου, μειώνοντας τα επί-
πεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης.
5. Μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες
Το καρπούζι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φλεγμο-
νής και της οξειδωτικής βλάβης, καθώς είναι πλούσιο στα 
αντιφλεγμονώδη αντιοξειδωτικά λυκοπένιο και βιταμίνη C.
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ιστορίες

Τ
ο τέλος της δεκαετίας του 1980 άφηνε την ελληνική κοινή 
γνώμη σοκαρισμένη από τη «μάστιγα» των ναρκωτικών, 
που υποτίθεται πως είχε πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία στο 
ελλαδικό έδαφος. Ακολούθησε η δεκαετία του 1990 με τα 

τηλεοπτικά παράθυρα να γεμίζουν από επιστήμονες ή παθόντες ε-
ξαρτημένους που προσπαθούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο και 
να επιχειρήσουν τον διαχωρισμό μεταξύ «εγκληματία» και «χρή-
στη». Μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα και να συνηθίσουμε στην 
ιδέα πως τριγύρω μας υπάρχουν ναρκωτικά, χρήση, εξάρτηση και 
άνθρωποι που στρέφονται προς τα εκεί, πέρασε καιρός.
Στην πραγματικότητα, οι απαντήσεις που αναζητούμε στο ερώτημα 
«τι οδηγεί τους ανθρώπους στα ναρκωτικά» έρχονται από την αποϊ-
στορικοποίηση των ουσιών και των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων. 
Μπορεί να είδαμε το φαινόμενο πιο καθαρά τη δεκαετία του '80 
λόγω της μαζικότητάς του, όμως όπως λέει και ο Δημήτρης Υφα-
ντής, συγγραφέας του βιβλίου Τοξικομανία δι' ηρωίνης- Η χρήση 
ουσιών στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (εκδόσεις Άγρα) και Επι-
στημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και 
Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω, «χρήση ναρκω-
τικών υπήρχε από την αρχαιότητα».
Ο ίδιος εργάζεται στον τομέα των εξαρτήσεων εδώ και 30 χρόνια, 
ενώ η επίπονη έρευνα που έκανε για το βιβλίο του διήρκησε τρία 
χρόνια μέσα στα οποία επισκεπτόταν καθημερινά τα σκονισμένα 
και μπερδεμένα αρχεία του Δρομοκαΐτειου Θεραπευτηρίου, της 
Πανεπιστημιακής Κλινικής του Αιγινήτειου και του Δημόσιου Ψυχι-
ατρείου (Δαφνί) προκειμένου να αντλήσει υλικό. Στο βιβλίο που 
επιχειρεί μια περιοδολόγηση της ιστορίας των ναρκωτικών και της 
εξάρτησης τονίζοντας πως «ο εξαρτημένος έχει μια ιδιαίτερη σχέση 
με τον χρόνο. Γι' αυτόν δεν υπάρχει ιστορικός χρόνος παρά μόνο 
στιγμές, συνήθως οι στιγμές με την ουσία. Ο χρόνος έχει σταματή-
σει, έχει παγώσει ή έχει ναρκωθεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι ανάλογη 
στάση απέναντι στον χρόνο κρατούν η κοινωνία και οι θεσμοί της, 
καθώς δεν συνδέουν το φαινόμενο με την ιστορία, με αποτέλεσμα 
τη μονομερή προσέγγισή του».

Ο πρώτος εξαρτημένος
Ο Δημήτρης Κ. ήταν 29 ετών και γιατρός από τη Σμύρνη. Μπήκε στο 
Δρομοκαΐτειο την 13η Μαΐου του 1901 και ήταν ο πρώτος καταγε-
γραμμένος εξαρτημένος. Η πιστή μεταφορά χειρόγραφου ιατρικού 
ιστορικού της νοσηλείας του έχει μεταφερθεί μαζί με άλλων εξαρ-
τημένων που είχαν εισαχθεί για νοσηλεία στο βιβλίο του Υφαντή. 
«Ουδέν νόσημα κατά την παιδικήν ηλικίαν έπαθε, είναι ευφυής, 
μνήμων ευγλωττίαν ιδία και αντίληψη μεγάλην αλλά ιδιότροπος 
λίαν, υπερήφανος, οιηματίας (αλαζόνας, φαντασμένος) και ιδία επι-
πόλαιος εις τας σκέψεις του εν γένει, υπερβολικός. Αρέσκεται εις 
τα φαντασιώδη και εκκεντρικά διό εκ μικράς ηλικίας, ηρέσκετο να 
αναγιγνώσκει διάφορα φιλοφοφικά συγγράμματα» έγραφαν οι 
γιατροί που τον παρατηρούσαν τότε. Ο Δημήτρης Κ. ήταν «παρά-
φορος και ευέξαπτος», με το παραμικρό εναντιωνόταν στις παρα-
τηρήσεις των γονιών του, ενώ μετά από ένα εξαετές φλερτ έκοψε τις 
φλέβες του για να εκβιάσει τον πατέρα του. Φοιτητής φαρμακολο-
γίας ακόμη, έκανε πειράματα αντοχής στον εαυτό του με αρσενικό 
και όπιο, ενώ δοκίμασε να κάνει χρήση μορφίνης τον Σεπτέμβριο 
του 1895. Ως αίτιο γι' αυτή την κίνηση ανέφερε την αυπνία και την 
ψυχική του στεναχώρια.
Μέσα στο ιστορικό της νοσηλείας του αναφέρονται οι λεπτομέρειες 
του στερητικού του συνδρόμου: «Aφυπνίσθη τεταραγμένος ζητεί 
ένεσιν ήτο εν πλήρει διεγέρσει εβλαστήμα τους εσωκλείσαντας 
αυτόν έλεγε ότι άνευ μορφίνης δεν δύναται να ζήσει, προτιμά τον 
θάνατον, προσέκρουσε την κεφαλήν κατά του τοίχου, δεν δύναται, 
λέγει να υποφέρει τας βασάνους το, κατά την αγωνίαν του ταύτην 
ίδρωνε και έλεγεν ότι ο σφυγμός του καθίστατο άτακτος και ταχύ-
νετο». Ο Δημήτρης Κ. βγήκε από το νοσοκομείο ως ιαθείς στις 24 
Ιουνίου. Μόλις όμως βγήκε από το νοσοκομείο, αμέσως αγόρασε 
σύριγγα και μορφίνη για να ξανακάνει χρήση.

Η θεραπεία που χρησιμοποιούσαν
Η περίπτωση του Δημήτρη Κ. δεν ήταν η μόνη στην οποία ο εξαρ-
τημένος έκανε χρήση ουσιών αμέσως μετά την έξοδό του από το 
νοσοκομείο. Το δίλημμα «θεραπεία ή ποινή» υπήρχε από τότε ως 
συνέπεια του δίπολου «ασθενής» ή «εξαρτημένος». Στο βιβλίο ανα-
φέρεται πως σχεδόν στην ολότητά τους, οι θεραπευτικές προτάσεις 

φθάνουν ως το στάδιο της σωματικής αποτοξίνωσης, κάνοντας 
εμφανή την αδυναμία διατύπωσης μεθόδου θεραπείας απεξάρ-
τησης και ψυχολογικής υποστήριξης που χρειάζονταν οι χρήστες. 
«Γι' αυτούς που θεωρούσαν ότι είναι ελαφροί χρήστες μορφίνης 
και κοκαΐνης, τους κάλυπταν τις πρώτες μέρες με κάποια φαρμα-
κευτικά που ήταν ηρεμιστικά, υπνωτικά κατά κύριο λόγο. Γι' αυτούς 
που έκριναν ότι κάνουν μεγαλύτερες ποσότητες, τους έδιναν μικρές 
μειούμενες δόσεις μορφίνης. Δηλαδή, ξεκινούσαν από 0,1 του 
γραμμαρίου με δύο ενέσεις την ημέρα και την κατέβαζαν στο 0,01. 
Στη δεύτερη εβδομάδα, τους έδιναν πάλι χλωράλη, ηρεμιστικά και 
υπνωτικά. Ουσιαστικά, αυτό που έκαναν είναι ότι αντιμετώπιζαν 
το στερητικό σύνδρομο και μετά από 15-20 μέρες έλεγαν "εξήλθε 

ιαθείς"», τονίζει ο Δημήτρης Υφαντής στο VICE σε ό,τι αφορά τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για την απεξάρτηση.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεπεραστεί αφενός το στερητικό σύν-
δρομο, αλλά να αγνοηθεί πλήρως το ψυχολογικό κομμάτι της θερα-
πείας που χρειαζόταν ο εξαρτημένος. Οι ειδικοί της εποχής έβλεπαν 
το σύμπτωμα αλλά όχι τους λόγους που οδηγούσαν κάποιον στις 
ουσίες. Μας πήρε πολύ χρόνο να κατανοήσουμε πως ο κάθε εξαρ-
τημένος χρησιμοποιεί κάποια ουσία επειδή έχει πολύ ιδιαίτερους 
ψυχολογικούς λόγους, διαφορετικούς από τους άλλους εξαρτημέ-
νους και δημιουργεί μαζί της μια πολύ ιδιαίτερη και προσωπική 
σχέση. Όπως μου εξηγεί ο κ. Υφαντής, «Αυτός είναι ο λόγος που 
αμέσως μετά υπήρχαν επανεισαγωγές. Δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο 
μπορείτε να το δει κανείς πάρα πολλές φορές στα τρία τουλάχιστον 
ψυχιατρεία που έκανα την έρευνα, διότι υπήρχαν ιδιωτικές κλινικές 
και άλλοι χώροι που υποδέχονταν τους εξαρτημένους. Οι περισ-
σότεροι βέβαια είχαν περάσει από τα ψυχιατρεία όπου έχει γίνει 
η έρευνα. Και συναντάει κανείς επανεισαγωγές επανειλημμένα. 
Δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο μπορεί να το δει κανείς μια φορά στο 
Αιγινήτειο, μια φορά στο Δρομοκαΐτειο και πέντε φορές στο Δαφνί. 
Υπήρχαν άτομα που για μια εικοσαετία τουλάχιστον μπαινόβγαι-
ναν στα ιδρύματα, ενώ στο Δαφνί έμπαιναν κυρίως εκείνοι που 
ήταν άποροι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια στοιχεία από ανθρώ-
πους που συναντάμε το 1930 ως τοξικομανείς της ηρωίνης, τους 
συναντάμε τη δεκαετία του '80 στο Δαφνί ως αλκοολικούς σε ηλι-
κίες πάρα πολύ μεγάλες, κάποιους απ' αυτούς τους είχα γνωρίσει σε 
ηλικία πάνω από 70 ετών. Υποκατέστησαν δηλαδή τις ουσίες με το 
αλκοόλ διότι δεν υπήρχαν ουσίες και ζήτηση».

Η «γυναικεία τοξικομανία», του τότε και του σήμερα
«Σε αναλογία ανδρών και γυναικών, τι ποσοστά είχαμε από γυναί-
κες χρήστριες στο παρελθόν;», ρωτώ τον κ. Υφαντή. «Γυναίκες χρή-
στριες ηρωίνης, μορφίνης και κοκαΐνης, διότι κάποτε υπήρχε και η 
κρυφή τοξικομανία που υπάρχει και σήμερα για τις γυναίκες. Εδώ 
θα έλεγα πως υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο που έχει να κάνει με 
τη θέση της γυναίκας. Αυτό ισχύει και σήμερα. Σήμερα υπολογί-
ζουμε ότι οι εξαρτημένες γυναίκες είναι περίπου το 40%, όμως 

αυτές που απευθύνονται σε κάποιο κέντρο θεραπείας δεν ξεπερ-
νούν το 20%. Φανταστείτε ότι στο 18 Άνω που υπάρχουν ειδικά 
προγράμματα για γυναίκες και για μητέρες τοξικομανείς με τα παι-
διά τους, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνάει το 20%. Σε άλλα προγράμ-
ματα είναι πιο χαμηλό. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τη θέση της 
γυναίκας στην κοινωνία γενικότερα».
«Ακόμη και σήμερα πολλαπλασιάζονται οι διακρίσεις που αφο-
ρούν τις γυναίκες, συν ότι απ' αυτό που μας δείχνει η κλινική εμπει-
ρία είναι ότι οι γυναίκες είναι πιο κακοποιημένες σε όλα τα επίπεδα 
σε σχέση με τους άνδρες. Όχι ότι εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα, 
αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα σε εξαρτημέ-
νους και εξαρτημένες. Στον μεσοπόλεμο βλέπουμε ότι στην Πανεπι-

στημιακή Κλινική του Αιγινητείου, το ποσοστό των γυναικών είναι 
25%. Εκεί πήγαιναν τα μεσαία και ανώτερα στρώματα εθισμού. Αν 
πάμε στο Δρομοκαΐτειο, βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός πέφτει και 
εκεί που είναι τα φτωχά πλέον στρώματα. Αν κάνουμε όμως μια 
άθροιση των ποσοστών εκείνης της εποχής, θα δούμε ότι το ποσο-
στό των γυναικών είναι πολύ χαμηλό. Γνωρίζουμε όμως -κι εγώ το 
γνωρίζω από μαρτυρίες- ότι υπήρχαν εξαρτημένες γυναίκες κυρίως 
από φαρμακευτικά. Ένας ψυχίατρος μου έλεγε ότι είχε μια γυναίκα 
η οποία ήτα ασπιρινομανής. Και βέβαια υπήρχαν κι άλλες ουσίες 
που χρησιμοποιούσαν όπως ο αιθέρας. Νομίζω, τότε, η «γυναικεία 
τοξικομανία» ήταν πολύ πιο κρυφή απ' ό,τι σήμερα».

Η τέχνη και οι ουσίες στην περίοδο του Μεσοπολέ-
μου
Η χρήση και η εξάρτηση από ουσίες κατά τοn Μεσοπόλεμο δεν θα 
μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την τέχνη. Αυτό αποτυπώνεται 
στις καλλιτεχνικές δημιουργίες της εποχής με τις μεγαλύτερες ανα-
φορές σε ουσίες να συναντώνται στο τραγούδι. «Πριν το κορμί μου 
να ποτίσει η κοκαΐνη, το κρασί και η βρωμιά/είχε η καρδιά μου αγα-
πήσει όπως αγάπησε η κάθε μια», τραγουδούσε ήδη από το 1930 
η Σοφία Βέμπο σε παραστάσεις. Ένα τραγούδι που έμενε απαγο-
ρευμένο για πολλά χρόνια λόγω του ιδιαίτερου στίχου και των ανα-
φορών στις ουσίες. Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο του Δημήτρη 
Υφαντή, «Κατόπιν πολυετούς έρευνας, προκύπτει πως τα τραγού-
δια του Μεσοπολέμου με αναφορές στις ουσίες ανέρχονται μαζί 
με τις επανεκτελέσεις και τις παραλλαγές περίπου στα 340». Στην 
πλειονότητά τους, τα τραγούδια που ήταν σχετικά με τις ουσίες, 
αναφέρονται στο χασίς και μιλούν για την παρανομία, τις διώξεις, 
τη φυλακή, για τις αντιπαραθέσεις με την αστυνομία αλλά και για 
την υποκρισία κοινωνίας-εξουσίας που υπάρχει μέχρι και σήμερα. 
Με τον δικό τους τρόπο, οι συγκεκριμένες ομάδες καλλιτεχνών εξέ-
φρασαν την κοινωνική διαφωνία. Χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο 
ιδεολογικό υπόβαθρο, η χρήση χασίς και το ρεμπέτικο λειτούργη-
σαν συμβολικά περισσότερο συμβολικά εμπρός στις πραγματικές 
κοινωνικές συγκρούσεις που έβαλαν χώρα στην Ελλάδα του Μεσο-
πολέμου.

Ο Κόσμος των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 
Έχει μια Ιστορία Εκατό Χρόνων

Οι φωτογραφίες εξαρτημένων του Μεσοπολέμου, που νοσηλεύτηκαν στο Δημόσιο Ψυχιατρείο (Δαφνί) και παρουσιάζονται στο κείμενο, είναι 
εικόνες από το βιβλίο του Δημήτρη Υφαντή «Τοξικομανία δι’ηρωίνης – Η χρήση ουσιών στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», Εκδόσεις Άγρα, 2017. 

Η αλλοίωσή τους οφείλεται στην υγρασία και στη σκουριά από τις καρφίτσες συρραφής τους σε αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

 

 
Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca

1032E_DN175294_11/17

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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In Memoriam

Andreas Charalambides
1946 – 2020

 

The International Coordinating Committee Justice for Cyprus (PSEKA) mourns 
the passing of Andreas Charalambides, one of its long-time supporters in 
Toronto, Canada.
 
Andreas, who served in the Cypriot National Guard during the brutal Turkish 
invasion of 1974, immigrated with his wife, Athina to Canada, worked hard, 
raised two wonderful children and dedicated extensive time and effort to the 
Greek Cypriot community of Toronto.
 
PSEKA salutes his dedication and commitment to the struggle of the Cypriot 
people for Freedom and Justice.  He joins the ranks of so many others who 
fought for freedom and died with the dream of seeing a free Cyprus.
 
We, the members and supporters of PSEKA, have promises to keep and miles to 
go before freedom comes to Cyprus!

The work goes on,
The hope endures and
The dream of a free Cyprus
Will never die!

Philip Christopher
President

Ο 
κορονοϊός εξακολουθεί να θε-
ρίζει ηλικιωμένα άτομα της πα-
ροικίας μας και δυστυχώς οι 
προβλέψεις των ειδικών κάνουν 

λόγο για ακόμα περισσότερους θανάτους.
Συνολικά οι θάνατοι από τον κορονοϊό 
στην Αυστραλία την Τετάρτη  ανέρχονταν 
στους 450.
Απ’ αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία 
(363) καταγράφηκε στην Βικτώρια.
Ένα μεγάλο ποσοστό απ’ αυτούς είναι 
Έλληνες.

Συγκεκριμένα μέχρι την Τετάρτη οι θάνα-
τοι στο ελληνικό  γηροκομείο «Βασιλει-
άδα» ανέρχονταν στους 34, σύμφωνα   με 
πληροφορίες που έδωσαν έγκυρες πηγές 
στο «Νέο Κόσμο».
Βεβαίως δεν ήταν όλοι Έλληνες.
Εξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες που 
έδωσαν στο «Νέο Κόσμο» τα γραφεία  
τελετών (είναι υποχρεωμένα να τους κατα-
γράφουν μιας και η κηδεία και η ταφή 
όσων πέθαναν από Covid-19 γίνεται 
κάπως διαφορετικά) οι  Έλληνες της Μελ-
βούρνης που πέθαναν λόγω κορονοϊού 
ανέρχονται γύρω στους 80!
Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό που 
φανερώνει ότι η πανδημία κτύπησε 
πιο σκληρά την παροικία μας κάτι που 
έχουν αναγνωρίσει με δηλώσεις τους 
τόσο ο πολιτειακός πρωθυπουργός 
Daniel Andrews  όσο και ο ομοσπονδια-
κός πρωθυπουργός Scott Morrison αλλά 
και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Στο μεταξύ η «Βασιλειάδα» με ανακοί-
νωσή της, αφού εκφράζει για μια άλλη μια 
φορά τα θερμά συλλυπητήρια της για τις 
απώλειες τόσο τροφίμων της, καλεί τους 
δικούς τους να πάνε να παραλάβουν τα 
προσωπικά τους αντικείμενα.
Τέλος το  90%  των κρουσμάτων του κορο-
νοϊού στη Μελβούρνη οφείλεται σε μια 
οικογένεια τεσσάρων ατόμων που ήρθαν 
από το εξωτερικό και Street.
Αυτό ειπώθηκε στην έρευνα  που διεξάγε-
ται με αντικείμενο το πρόβλημα της καρα-

ντίνας στα ξενοδοχεία από όπου ξεκίνησε 
το δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Από την οικογένεια αυτή, τα μέλη της 
οποίας βρέθηκαν θετικά στον ιό, μολύν-
θηκαν μέλη του προσωπικού του ξενο-
δοχείου και της ασφάλειας και ο ιός 
ξέφυγε…
Στο μεταξύ η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι 
τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε τον 
χαμηλότερο αριθμό νέων επιβεβαιωμέ-
νων κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο 
κορονοϊό τον τελευταίο μήνα, ενισχύο-
ντας τις ελπίδες που εκφράζονται πως το 
lockdown στην Βικτώρια συνέβαλε ώστε 
να αποφευχθεί το δεύτερο κύμα σε εθνική 
κλίμακα.
«Βλέπουμε τους αριθμούς να ανεβοκατε-
βαίνουν τελευταία, αλλά κυρίως αυτό που 
βλέπουμε είναι μια συνεχιζόμενη πτω-
τική τάση», έκρινε ο Μάικλ Κιντ, ανώτερο 
στέλεχος των αυστραλιανών υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας, ενημερώνοντας δημο-
σιογράφους στην Καμπέρα.

80  Έλληνες 
της Μελβούρνης 

πέθαναν από κορονοϊό
ΠΗΓΗ: NEOSKOSMOS.COM

Εκατοντάδες ελληνικά σπίτια της Μελβούρνης έχουν βυθιστεί στο πένθος λόγω της πανδημίας. 
Μεταξύ των νεκρών και η Αρχοντία Σάββα, τρόφιμος στην «Βασιλειάδα» που διακρίνεται ανωτέρω 

μαζί  με τα εγγόνια της
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Σκάνδαλο = Εκλογες ;

Τ
α σκάνδαλα, αγαπητοί μου φίλοι, έ-
χουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν ως 
δικλίδες ασφαλείας στο κατά το μάλ-
λον ή ήττον ελάχιστο και κακέκτυπο ε-

φαρμοσμένο κοινοβουλευτικό δημοκρατικό 
μας πολίτευμα.
Είναι αυτό που πολύ σοφά λέει η λαϊκή μας 
παροιμία, « ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο 
χρόνο χαίρονται», ή πάλι « μια του κλέφτη δυο  
του κλέφτη».  
Στην προκειμένη περίπτωση για τον  πρωθυ-
πουργό  του Καναδά Τζάστιν Τρουντώ, δεν 
ήταν μια, δεν ήταν δυο,  ήτανε ένα δισ.
Και σε συνδυασμό με τα τριακόσια πενήντα 
τρία δισεκατομμύρια που μοίρασε αλόγιστα, 
ανεβάζοντας το φετινό δημόσιο έλλειμμα, 
που ακόμη και για μια πλούσια χώρα όπως 
είναι ο Καναδάς, σε δυσθεώρητα ύψη,   θα 
αποβεί μοιραίο για τον Τρουντώ.
Την μια ήταν το “CNC Lavalin Scandal”  που  
συγκλόνισε   την καναδική κοινωνία με την 
πρωτοφανή παρέμβαση του Πρωθυπουρ-
γού Τρουντώ στην δικαιοσύνη με συνέπεια να 
απαλλαγεί από τις κατηγορίες δωροδοκίας  η 
μεγάλη εταιρία  παγκόσμιας εμβέλειας από το 
Κεμπέκ. Όπως ασφαλώς θα θυμάστε παραι-
τήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Υπουργός 
Δικαιοσύνης.  Ενώ το πόρισμα  της επιτρο-
πής Δεοντολογίας της βουλής που εξέτασε το 
σκάνδαλο βρήκε τον καναδό πρωθυπουργό 
ένοχο. 
Την άλλη ήταν η καρναβαλίστικη ενδυμα-
σία, όταν ήταν δάσκαλος  με το μαυρισμένο 
πρόσωπο που παρίστανε κάποιον μαύρο 
και οι φωτογραφίες του έκαναν τον γύρο του 
κόσμου και διέσυραν τον δήθεν πολύ προο-
δευτικό Τζάστιν στα μάτια του κόσμου.
Την παρ’ άλλη ήταν οι κατηγορίες για σεξουα-
λική παρενόχληση που προσποιούμενος ότι 
πέρασαν κάποια χρόνια και δεν θυμόταν τα 
περιστατικά στα νυχτερινά μπαρ και τις μεθυ-
σμένες βραδιές της νιότης, πέρασε ξυστά αλλά 
δεν τον πλήγωσε.
Οι δραματικές όμως αποκαλύψεις  του πρό-
σφατου σκανδάλου που συγκλόνισε την κατά 
τ’ άλλα παθητική Καναδική κοινωνία δρομο-
λογεί εξελίξεις που σίγουρα θα επιφέρουν 
αλλαγές σε πρόσωπα και σε κόμματα  στην 
πολιτική σκηνή της  Οττάβας.
Η αιφνίδια και απρόσμενη  παραίτηση του 
Υπουργού Οικονομίας  της ομοσπονδιακής 
κυβερνήσεως των Φιλελευθέρων  δεν πρό-
κειται να επουλώσει την θανατηφόρα πληγή 
που άνοιξε το ένα δισεκατομμύριο σκάνδαλο 
που έπληξε την κυβέρνηση του κατ’ επανάλη-
ψιν σκανδαλιάρη Τρουντώ. 
Η Τρίτη μάλλον θα αποβεί μοιραία για τον 
δημοφιλή Τζάστιν και η Δαμόκλεια αστρα-
φτερή σπάθη κρέμεται πια από μια ψιλή κλω-
στή πάνω από τον θρόνο του εγωπαθούς αλα-

ζόνα, αλλά άμαθο από τα λάθη του  πολιτικό 
και το διάσημο επίθετο  δεν θα μπορέσει να 
τον σώσει.
Η ορμητική κατρακύλα που ξεκίνησε με το 
πρώτο σκάνδαλο που ήταν και η αιτία να χάσει 
την μεγάλη πλειοψηφία που είχε κερδίσει στις 
προ-προηγούμενες εκλογές  τον προσγείωσε 
σε μια οριακή μειοψηφική κυβέρνηση πριν 
δέκα μήνες  και πλέον η αντίστροφη μέτρηση 
άρχισε.
 Βέβαια, με την παραίτηση του Μονρό  διόρισε 
αμέσως στο μεγίστης σημασίας Υπουργείο 
Οικονομικών την πρώτη γυναίκα στην πολι-
τική ιστορία του Καναδά, την  Φρήλαντ που 
αποδεικνύεται η υπουργός για όλες τις δου-
λειές. 
 Παράλληλα προσέλαβε τον πρώην διοικητή 
της Τράπεζας του Καναδά Μάρκ Καρνό που 
πρόσφατα έληξε και η θητεία του από την Τρά-
πεζα της Αγγλίας ως Οικονομικό σύμβουλο.
Αλλά, οι δύο αυτές κινήσεις δεν είναι αρκε-
τές για να σταματήσουν  την  αιμορραγία από 
το μέγα σκάνδαλο «We», της κυβέρνηση του. 
Η αναβολή των εργασιών της βουλής μέχρι τις 
23 του Σεπτεμβρίου που ζήτησε από την ανώ-
τατη άρχοντα Τζούλι Παγιέτ, ίσως αποβεί το 
μοιραίο χτύπημα για τον πρωθυπουργό Τρου-
ντώ. Γιατί με την διακοπή των εργασιών της 
βουλής , σταματούν και οι εργασίες των  επι-
τροπών και ειδικά αυτή που εξετάζει το σκάν-
δαλο του ενός δισεκατομμυρίου που εμπλέ-
κονται ο ίδιος, ο παραιτηθείς υπουργός  και οι 
οικογένειες τους.
Η απεγνωσμένη αυτή προσπάθεια  να σταμα-
τήσει την επιτροπή να ολοκληρώσει τις έρευ-
νες του γύρω από το μέγα σκάνδαλο δείχνει 
καθαρά τον πανικό του για την αλήθεια. 
Αλλά στον σημερινό κόσμο μας που οι ειδή-
σεις  ταξιδεύουν με ταχύτητα φωτός. Ακόμη 
και αν τα Κοινοβούλια είναι κλειστά, οι λαϊκές 
συναθροίσεις επιτελούν το έργο τους νυχθη-
μερόν και αλλοίμονο αν καταδικαστείς από 
αυτά στα μάτια του κόσμου, ούτε οι καταρρά-
κτες του Νιαγάρα δεν σε ξεπλένουν.
Το αξιοθρήνητο  όμως, αγαπητοί μου φίλοι, 
είναι ότι όλα αυτά τα κατακριτέα φαινόμενα  
παρουσιάζονται παντού και σε πλούσιες και 
σε φτωχές χώρες γιατί υστερούμε από κλασ-
σική παιδεία και μόρφωση.  
Ο αδηφάγος δράκος της απληστίας μας εξου-
σιάζει και όχι η παραίνεση  του Ισοκράτη που 
μας προτρέπει τόσο λιτά και σοφά, «Εκ των 
κοινών επιμελειών απαλλάτου μη πλουσιώ-
τερος αλλ’ ενδοξότερος. πολλών γαρ χρημά-
των κρείττων ο παρά του πλήθους έπαινος», 
δηλαδή να αποχωρείς από τις δημόσιες φρο-
ντίδες όχι πλουσιότερος αλλά ενδοξότερος, 
γιατί ο έπαινος του λαού είναι καλύτερος από 
τα πολλά χρήματα.

     Σίμος Λεπτοκαρίδης
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Τ
ο Τμήμα Νεολαίας της Ομοσπονδίας 
Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας, 
σε μια δική του πρωτοβουλία, αλλά 
και σε συνεργασία και υποστηρι-

ζόμενο από τα Τμήματα Νεολαίας Ποντια-
κών Ομοσπονδιών ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώ-
πης, Ρωσίας και την Παγκόσμια Συντονι-
στική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας, προ-
έβησαν σε μια πραγματικά μοναδική και 

πρωτοποριακή παγκόσμια ενέργεια, δηλα-
δή τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Φεστι-
βάλ Ποντιακού Κινηματογράφου (Ταινιών)
(International Pontian Film Festival – IPFF).
Στόχος είναι να προβληθεί μέσα από 
μικρού ή μεγάλου μήκους ταινιών ο πλού-
σιος πολιτισμός των Ελλήνων του Πόντου, 
αλλά ταυτόχρονα, αυτό να φέρει πιο κοντά 
ανθρώπους των κοινοτήτων μας παγκο-

σμίως και να γίνουν μέρος μιας Ιστορικής 
στιγμής στο χρόνο.
Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχετε 
κάνει μια ταινία για την Ελληνοποντιακή 
μας κληρονομιά και πολιτισμό ή φτιάχνετε 
αυτήν τη στιγμή ή θέλετε να τη δημιουργή-
σετε, σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε την 
συμμετοχή σας στο “Παγκόσμιο Ποντιακό 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου” .
Οι υποβολές συμμετοχής θα μπορούν να 
κατατεθούν από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 
27 Νοεμβρίου 2020.
Οι Ταινίες που θα συμμετέχουν πρέπει να 
ἐχουν διάρκεια από 10 λεπτά έως 45 λεπτά. 

Τα θέματα που θα πραγματεύονται θα πρέ-
πει να έχουν σχέση με την ανάδειξη του 
Ποντιακού Πολιτισμού και της Ποντιακής 
μας κληρονομιάς.
Στην αίτηση συμμετοχής θα υπάρχουν οι 
απαραίτητες διευκρινήσεις και πιο αναλυ-
τικά περισσότερες λεπτομέρειες.
Μπορούν να πάρουν μέρος όλοι ανεξαρ-
τήτως χωρίς κανέναν περιορισμό ηλικίας.
Οι προβολές των ταινιών που θα συμμε-
τάσχουν, θα γίνουν διαδικτυακά από τις 
17 Δεκεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου και 
βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από τις συμ-
μετοχές.

Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ποντιακού Κινηματογράφου
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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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ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ?

Ε
ίμαστε Χριστιανοί και μάλιστα 
Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί. 
Και καυχώμαστε γι’ αυτό. Και δι-
καιολογημένα. Θα ήταν μεγάλη 

δυστυχία για μας, αν μέναμε ειδωλολά-
τρες βυθισμένοι στα σκοτάδια, αιχμά-
λωτοι προλήψεων και δεισιδαιμονιών. 
Αλλά τι Χριστιανοί είμαστε; Ποιά είναι 
η καθημερινή μας ζωή; Μήπως περιορί-
ζουμε τον Χριστιανισμό μας σε μιά απλή 
φιλοσοφία, σε μερικούς τύπους; Είναι ε-
ρωτήματα που, οφείλουμε να θέσουμε 
στον εαυτό μας και να δώσουμε μιά ειλι-
κρινή απάντησι. 
Διότι Χριστιανός σημαίνει φως και αλή-
θεια του μόνου αληθινού Θεού και 
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Σημαί-
νει Ζωή καθαρή, μακριά από αδικίες και 
τα μολύσματα του κακού. Να πορευώ-
μεθα και να φερώμεθα στην καθημε-
ρινή ζωή <<αξίως του Ευαγγελίου του 
Χριστού>>, κατά την παραγγελίαν του 
μεγάλου Αποστόλου (Φιλιπ. α’ 27). 
Δεν λιποψυχεί ο συνεπής Χριστιανός, 
ούτε προφασίζεται, ότι όσα ο Κύριος 
ζητεί είναι δύσκολα και ακατόρθωτα. 
Αλλά σε κάθε του δυσκολία απευθύνε-
ται πρός τον Κύριο και παρακαλεί τον 
Δοτήρα παντός αγαθού να εισακούση τα 
ευσεβή αιτήματα της καρδιάς του και να 
σπεύση εις βοηθειάν του. Έχει ως αρχήν 
του να γίνεται όχι το δικό του θέλημα, 
αλλά το άγιον θέλημα του Κυρίου και 
Σωτήρος του. 
Δεν λησμονε ί την προτροπήν του, 
Θείου Αποστόλου, ο οποίος συνιστά 
να ζητούμε τα ευάρεστα ενόπιον του 
Κυρίου. Τι συμβουλεύει; Ας το ακού-
σουμε: <<Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν 
αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα 
αγνά, όσα εύφημα, ει’ τις αρετή και ει’ 
τις έπαινος, ταύτα λογίζεσθε>> (Φιλιπ. 
δ’ 8). 
Αυτά, μονάχα να σκεπτώμαστε και αυτά 
να ζητούμε από τον Πανάγαθον. Γιατί; 
Διότι μονάχα τα καλά, τα καθαρά, τα 
δίκαια, τα αμόλυντα από κάθε κακό, 
αξίζουν γιά τον καινούργιο άνθρωπο, 
αυτόν που εμπνέει και μορφώνει ο 
Χριστός. Η ατμόσφαιρα που αναπνέει 
αυτός είναι ατμόσφαιρα αρετής. Με 
αυτήν ζη και εργάζεται και με αυτήν 
συμπεριφέρεται ως <<κατ’ ενώπιον 
Θεού>>. 
Αυτοί οι Χρισ τ ιανοί, που τ ιμούν το 
όνομά τους και την πίστι τους, απο-
τελούν το καύχημα το ανθρωπίνου 
γένους. Αυτοί ε ίναι το <<άλας της 
γης>>, που προφυλάσσει την κοινωνία 
από τη σαπίλα και τη φθορά. Αυτοί έιναι 
<<το φως του κόσμου>>, που παρα-
παίει μέσα στα σκοτάδια της αμαρτίας 
και αναζητεί διέξοδο και σωτηρία. 

Είναι <<η πόλις η επάνω όρους κει-
μένη>>. Θέλουν δεν θέλουν οι άνθρω-
ποι προς αυτούς θα ατενίζουν, το παρα-
δειγμά τους θα τους συγκινή, η αρετή 
τους θα τους εμπνέη. 
Αν είμασταν τέτοιοι πιστοί. Αν η Χρι-
στιανική μας ιδιότης έλαμπε ημέρα και 
νύχτα, στο σπίτι, στο Γραφείο, στο κατά-
στημα, στην εργασία και γενικά στην 
καθημερινή βιοπάλη, πόσον διαφορε-
τικός θα ήταν ο κόσμος! Ούτε έχθρες 
και μίση θα υπήρχαν. Ούτε αδικίες, ούτε 
κακές πράξεις θα εγίνοντο. 
Η κοινωνία θα ήταν καθαρή. Θα έλει-
παν τα μολύσματα το κακού, που ασχη-
μίζουν ανθρώπους και κοινωνίες και 
που τόσα δεινά απεργάζονται. Δεν θα 
υπήρχε φόβος για έμφυλίους σπαραγ-
μούς και πολέμους. Η ειρήνη θα βασί-
λευε παντού και η χαρά θα έλαμπε στα 
πρόσωπα όλων τον ανθρώπων. 
Δυσ τυχώς όμως. Αυτό ε ίναι ακόμη 
όραμα. 
Δεν έγινε πραγματικότης στη γη μας ως 
σύνολον. Μονάχα άτομα απολαμβάνουν 
τα Θεία δώρα της ειρήνης, της αδελ-
φωσύνης της αλληλεγγύης. Είναι όσοι 
ενστερνίσθηκαν τη θεία διδασκαλία και 
εγνώρισαν τον Χριστό ως Λυτρωτήν 
τους και ανακαινιστήν τους. Διότι αυτοί 
και με τη ζωή τους την ήρεμη, την ειρη-
νική, την αγία νοιώθουν και διαλαλούν, 
ότι <<ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών>>. 
Βρίσκουν κοντά στον Σωτήρα τους και 
απολαμβάνουν <<ανάπαυσιν>> στις 
ψυχές τους. Και μαζί με τον Απόστολον 
λέγουν: <<Προς ποίον απελευσόμεθα; 
Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις>> (Ιωάν. 
στ’ 68). Αν, όλοι μας έτσι νοιώθαμε και 
αυτό ωμολογούσαμε από τα βάθη της 
καρδιάς μας, πόσον ειρηνικοί, ήρεμοι, 
ευτυχισμένοι θα είμαστε! 
Δυστυχώς, όμως, μερικοί παρασυρό-
μεθα από τις ματαιότητες του κόσμου. 
Δεν απαρνούμεθα το εγώ μας, τον κακό, 
τον αμαρτωλό, εαυτό μας. Τον χαϊδεύ-
ουμε, τον κρατούμε απολέμητον. Αφή-
νουμε την κακία, την απληστία, το θυμό, 
τους αμαρτωλούς πόθους να κατακλύ-
ζουν τις καρδιές μας. 
Ο ουρανός της ψυχής σκοτειν ιάζει. 
Η συνείδησίς μας αμαυρώνεται και η 
οργή, ο θυμός, η μνησικακία, η απλη-
στία κυριαρχούν στη ζωή μας. 
Και όμως. Ο θεόπνευστος Απόστο-
λος μας παρακαλεί: <<Νυνί δε απόθε-
σθε (πετάξτε από πάνω σας) και υμείς 
τα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλα-
σφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματος 
υμών. μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκ-
δυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν 
ταίς πράξεσιν αυτού και ενδυσάμενοι 
τον νέον>> (Κολασ. γ’ 8-10).__
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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

ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BAKERY 
ΣΤΟ SCARBOROUGH

ΖΗΤΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ 
ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΤΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΜΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 
416-754-7857

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ 5 ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟ ΤΖΙΜΜΥ
416-452-9695

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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Σ
το Οντάριο αναφέρθηκαν 76 κρού-
σματα COVID-19 την Πέμπτη, αλλά 
δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα τα 
ακριβή στη στοιχεία που σημειώθη-

καν στο Τορόντο, καθώς λείπουν στοιχεία 
από 11 σημεία λόγω ηλεκτρονικής βλάβης.
Παρόλα αυτά θεωρείται πως ο αριθμός 
κρουσμάτων παραμένει κάτω των 100. 
Ωστόσο 35 άτομα χρειάστηκαν νοση-

λεία με τους 15 από αυτούς να βρίσκο-
νται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 
Σημειώθηκε ένας νέος θάνατος με τον 
συνολικό αριθμό των νεκρών λόγω 
της πανδημίας στην επαρχία να φτάνει 
2,793. 
Αξ ίζ ε ι,  τ έ λος,  να σημε ιωθε ί  ότ ι  τα 
περισσότ ερα κρούσματα (40)  ήταν 
μεταξύ των ηλικιών 20 και 39. 

76 τα κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη

550 θαμώνες στριπτιτζάδικου εκτέθηκαν 
στον κορονοϊό

Σ
υναγερμός έχει σημάνει στο Τορό-
ντο, καθώς 550 θαμώνες στριπτι-
τζάδικου έχουν εκτεθεί στον κορο-
νοϊό.

Σύμφωνα με τον Guardian, ένας εργαζό-
μενος του Brass Rail Tavern, βρέθηκε θετι-
κός στον κορονοϊό και αμέσως άρχισε η 
ιχνηλάτηση. Ο κυβερνήτης του Οντάριο 
Νταγκ Φορντ ομολόγησε ότι «δεν είναι 
πολύ εύκολο σε όλο αυτόν τον κόσμο να 
γυρίσει στην οικογένειά του και να πει ότι 
ήταν σε στριπτιτζάδικο. Στενοχωριέμαι για 
τις συζύγους».
Η πιθανή έκθεση έλαβε χώρα λίγες μόνο 
μέρες μετά την άδεια του Brass Rail Tavern, 
ενός από τα πιο γνωστά κλαμπ της πόλης, 
να ανοίξει ξανά. Ο υπάλληλος εργάστηκε 
τέσσερις βάρδιες στις αρχές Αυγούστου.

Αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι είχαν 
επικοινωνήσει με τους πελάτες που είχαν 
αφήσει τα στοιχεία τους στο αρχείο κατα-
γραφής επαφών του ιδρύματος, προτρέ-
ποντάς τους να παρακολουθήσουν τυχόν 
συμπτώματα του Covid-19.Ωστόσο, εμπει-
ρογνώμονες στη δημόσια υγεία αμφισβή-
τησαν πόσους από τους θαμώνες θα είχαν 
δώσει τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας.

Μια έρευνα ανθρωποκτονίας βρίσκεται σε εξέλιξη αφού τρεις άντρες βρέθηκαν νεκροί 
σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη Mississauga το απόγευμα της Τετάρτης.
Η αστυνομικός Heather Cannon είπε ότι η αστυνομία κλήθηκε σε ένα διαμέρισμα πολυ-
κατοικίας σε κτίριο κοντά στην οδό Burnhamthorpe Road και Hurontario περίπου στις 
1:30 μ.μ.
Ανέφερε επίσης πως στο σημείο βρέθηκαν νεκροί τρεις άνδρες ηλικίας όχι μεγαλύτε-
ρης των 30. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα καθώς θεωρεί πως πρόκειται για δολοφονία. 
Επίσης, στο σημείο βρέθηκε κι ένας τέταρτος άνδρας ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά σε 
σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ πλέον η υγεία του, όπως ανέφερε, βρίσκεται 
πλέον σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Από την έρευνα φαίνεται πως οι τέσσερις άνδρες γνωρίζονται αναμεταξύ τους. Δεν ανα-
φέρθηκαν πυροβολισμοί, ωστόσο, η αστυνομία βρήκε παράνομες ουσίες στο διαμέρι-
σμα, πράγμα που τους οδηγεί να πιστεύουν πως τα θύματα έκαναν χρήση.

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί 
σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη 
Mississauga

Π
ερίπου 1.100 διαδηλωτές, που είχαν 
εσφαλμένα συλληφθεί κατά τη σύνο-
δο της G20 στο Τορόντο το 2010, θα 
αποζημιωθούν από την αστυνομία της 

πόλης, έπειτα από έναν ιστορικό διακανονισμό. 
Κάθε ένας από τους διαδηλωτές που είχαν προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη με την ομαδική αγωγή, 
θα λάβει από 5.000 έως 24.700 δολάρια, ανά-
λογα με τη φύση της κράτησής του, με βάση 
τον διακανονισμό. Επίσης, θα διαγραφεί από 
το μητρώο τους η σχετική σύλληψη.   Χιλιάδες 
διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του 
Τορόντο, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη 

σύνοδο της G20. Οι λόγοι για τους οποίους βγήκαν στον δρόμο ήταν πολλοί: οι διαδηλωτές 
ήταν κατά της παγκοσμιοποίησης και της φτώχειας, υπέρ του περιβάλλοντος και των δικαι-
ωμάτων των ομοφυλόφιλων. Οι διαδηλώσεις πριν από τη σύνοδο, που είχε γίνει στις 26-27 
Ιουνίου του 2010, ήταν ειρηνικές.   Όμως, κατά τη διάρκεια της συνόδου, περιπολικά πυρπο-
λήθηκαν και μια μικρή ομάδα διαδηλωτών προκάλεσε βανδαλισμούς και επεισόδια. Η αστυ-
νομία απάντησε περικυκλώνοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους 
ειρηνικοί διαδηλωτές, περαστικοί και δημοσιογράφοι, και έγιναν μαζικές συλλήψεις.   Βίντεο 
είχαν καταγράψει τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν υπερβολική βία, δακρυγόνα, σπρέι 
πιπεριού και πλαστικές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών. Σε ένα αυτοσχέδιο κέντρο κρά-
τησης, έγδυσαν και έκαναν έρευνα στους συλληφθέντες.   Αργότερα, δικαστές στο Οντάριο 
έκριναν ότι οι ενέργειες της αστυνομίας ήταν ενάντια στα δικαιώματα των διαδηλωτών, ιδιαί-
τερα στο δικαίωμα της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης. Ο αστυνομικός διευθυντής 
Ντέιβιντ Φέντον- ένας από τους λίγους αστυνομικούς και ο μόνος υψηλόβαθμος που θεω-
ρήθηκε υπεύθυνος για τις ενέργειες της αστυνομίας στη G20- είχε δηλώσει πως επέλεξε να 
γίνουν μαζικές και αδιάκριτες συλλήψεις σε μια προσπάθεια «να πάρουμε πίσω την πόλη». Η 
ποινή του ήταν η απώλεια 60 ημερών άδειας με αποδοχές.   Στο πλαίσιο του διακανονισμού, 
η αστυνομία του Τορόντο θα πρέπει να κάνει δημόσια δήλωση για τον ρόλο της στα γεγονότα 
της G20. Αυτή η δήλωση θα δημοσιοποιηθεί όταν ο διακανονισμός εγκριθεί από δικαστή-
ριο, τον Οκτώβριο. Επίσης, το Σώμα θα πρέπει να δεσμευθεί δημόσια για το πώς θα χειρίζε-
ται καλύτερα τις διαδηλώσεις στο μέλλον. 

«Ιστορική» αποζημίωση 12,5 εκατ. 
της αστυνομίας σε διαδηλωτές που 
εσφαλμένα συνέλαβε στην G20 
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Valkiria Caetano: 
παραδίδει μαθήματα 
αισθησιασμού

ΗValkiria 
Caetano διαθέτει 
καλογυμνασμένο 
σώμα και ιδανικές 
καμπύλες που 
αναστατώνουν 
όλο τον ανδρικό 
πληθυσμό στο 
Instagram.

Το μοντέλο από 
τη Βραζιλία 
αποθεώνεται 
καθημερινά μέσα 
από τις φωτογραφίες 
της στο Instagram 
που αποπνέουν 
ερωτισμό και 
σεξαπίλ.
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Πέταξε τα στήθη έξω και 
ξεσήκωσε σάλο

Τ
ο μοντέλο ανε-
βάζει φωτογρα-
φίες της είτε α-
πό δουλειές που 

κάνει είτε από την καθη-
μερινότητά της. Η Κάτια 
Ταραμπανκό αναδείχθη-
κε η μία από τις δύο νι-
κήτριες του ριάλιτι μο-
ντέλων Greece’s Next 
Top Model. Όπως απο-
δείχθηκε και μέσα από 
το παιχνίδι διέθετε κά-
ποια εμπειρία στο χώ-
ρο του μόντελινγκ. Η ί-
δια μετά την έξοδό της α-
πό το GNTM προωθεί τη 
δουλειά της μέσα από το 
Instagram. Σε καθημερι-
νή βάση ανεβάζει φωτο-
γραφίες της είτε από δου-
λειές που κάνει είτε από 
την καθημερινότητά της. 
Στην τελευταία της ανάρ-
τηση η Κάτια ποζάρει τό-
πλες στο φακό και τα likes 
πέφτουν βροχή.

Έ
χουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια 
με την μικρή τους πριγκίπισσα να τους έχει 
«κλέψει» την καρδιά.
Οι δυο τους έχουν διατηρήσει ένα πολύ χα-

μηλό προφίλ στην προσωπική της ζωής ενώ οι κοι-
νές τους φωτογραφίες είτε σε επίσημες εξόδους εί-
τε στα social media ενώ κατά το παρελθόν και είχαν 
κυκλοφορήσει και οι φήμες που ήθελαν το γάμο 
τους να περνά κρίση.
Ωστόσο εμείς από διαπιστώσουμε από την πρό-
σφατη φωτογραφία του τραγουδιστή είναι ότι το 
ζευγάρι παραμένει ευτυχισμένο.

«Ότι αγαπώ είναι εδώ . . χρόνια πολλά σε όλους ό-
σους γιορτάζουν . . και σε σένα @missdivablondie 
που είσαι πάντα δίπλα μου και με τη δίκη σου πίστη 
και αγάπη με κάνεις να γνωρίζω ακόμα περισσότε-
ρο τη ζωή . . να κοιτώ τα ουσιαστικά . . αυτά που έ-
χουν πραγματική αξία . . να αναμετριέμαι με τα συ-
ναισθήματά μου , να μην τα φοβάμαι , να αντιμετω-
πίζω τους φόβους μου , τις ανασφάλειές μου . . εσέ-
να που ότι και να κάνω με στηρίζεις και με ακολου-
θείς . . εσένα που το όνειρό μου , το κάνεις και δικό 
σου . . Χρόνια σου πολλά . . και σ’ αγαπώ πάντα», έ-
γραψε ο ίδιος ανήμερα της ονομαστικής της εορτής.

Σύζυγος πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή 
κι έχει «τρελάνει» το Instagram

Ο 
Δημήτρης Αλε-
ξάνδρου είπε: 
«Μεγάλωσα με 
τη μητέρα μου, 

όμορφα χρόνια, δύσκολα 
παιδικά χρόνια, πολύ καλά 
εφόδια. Να σου πω την αλή-
θεια ήταν ό,τι χρειαζόμουν 
για να είμαι αυτός που είμαι 
σήμερα». Και τόνισε: «Χώ-
ρισαν οι γονείς μου, διάλε-
ξε τον δικό του δρόμο, τώ-
ρα έχουμε μία υποτυπώδη 
σχέση, μία επαφή. Τώρα έ-
χουμε 2-3 χρόνια που μι-
λάμε». Και υπογράμμισε: 
«Δεν ήταν εύκολο. Αναγκα-
στικά παίρνεις μία απόφα-
ση ότι πρέπει να πάρεις τη 
ζωή στα χέρια σου. Χάνεις 
ένα κομμάτι της παιδικής 
σου που ίσως είναι σημαντι-
κό και προσπαθείς να το α-
ναπληρώσεις στη συνέχεια 
αλλά το να βγεις στη βιοπά-
λη νωρίς για να προσφέρεις 
ό,τι μπορείς στην οικογένεια 
και να αυτοσυντηρείσαι εί-
ναι ένα συν στο κομμάτι ό-
τι η μητέρα σου αγωνίζεται 
λιγότερο».

Αλεξάνδρου: «Με τον πατέρα μου 
έχω υποτυπώδη σχέση…»

Θάλεια Ματίκα: 
ολόσωμες φώτο της 
με μπικίνι

Η Θάλεια Ματίκα η οποία 
πρωταγωνιστεί στη σειρά 8 Λέξεις 
και υποδύεται την Εύα αυτές τις 
μέρες απολαμβάνει τις βουτιές της 
με τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη 
και τον επτάχρονο γιο της! Και 
μπορεί να μην είναι τόσο λάτρης του 
Instagram, όμως πόσταρε υπέροχες 
φωτογραφίες της χωρίς καμία 
επεξεργασία από τις ξέγνοιαστες 
στιγμές της στην παραλία με την 
οικογένειά της. Η Θάλεια Ματίκα 
λοιπόν μας εξέπληξε ευχάριστα με 
τις ολόσωμες φωτογραφίες της με 
μπικίνι και είδαμε πρώτη φορά πώς 
είναι πραγματικά το σώμα της και 
εντυπωσιαστήκαμε!

Δες την Πηνελόπη με 
μπικίνι και θα πάθεις 
πλάκα!

Οι πρωταγωνιστές της πιο 
πετυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 
ξεκουράζονται αυτό το διάστημα, 
απολαμβάνουν τον ήλιο και τη 
θάλασσα και οι περισσότεροι από 
τους ηθοποιούς μας χαρίζουν 
υπέροχα στιγμιότυπα στα social me-
dia από τις διακοπές τους. Έτσι και 
η πανέμορφη Μαρία Πετεβή που 
υποδύεται την Πηνελόπη Σεβαστού 
κάνει αυτές τις μέρες τις βουτιές της 
και δημοσίευσε στιγμιότυπα από 
τις ανέμελες στιγμές της. Και μπορεί 
στις Άγριες Μέλισσες να έχει κλέψει 
την καρδιά του Μελέτη, όμως όταν 
την δεις με μπικίνι σίγουρα θα 
«κλέψει» και τη δική σου!

Απόστολης Τότσικας 
δια χειρός Ρούλας 
Ρέβη

Η Ρούλα Ρέβη είναι μια  
φωτογράφος αρκετά καταξιωμένη 
στον χώρο.Από τον φωτογραφικό 
της φακό έχουν περάσει αρκετοί 
“διάσημοι” αλλά και μη. Αγαπάει 
ιδιαίτερα τις γυναίκες και την 
αγαπούν και αυτές και αυτό 
γιατί πάντα τις φροντίζει μέσα 
από τον φωτογραφικό της φακό. 
Ο Αποστόλης Τοτσικας είναι ο 
αγαπημένος της σύζυγος και το ίδιο 
ισχύει και για αυτόν...Μέσα από 
τον φακό της Ρούλας τον έχουμε 
δει έτσι όπως δεν τον έχουμε δει 
πολλές φορές.Αυτήν την φορά η 
φωτογράφηση είναι εξωτερική.
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Δ
ιαθέτει καλλί-
γραμμο κορμί, ε-
κρηκτικές καμπύ-
λες και μία άγρια 

ομορφιά. Προσόντα που 
την κάνουν σίγουρα ακα-
ταμάχητη. Ο λόγος για την 
Diana Vazquez της οποίας 
η εμφάνισή δεν αφήνει κα-
νέναν ασυγκίνητο. Επιπλέ-
ον, το εκρηκτικό μοντέλο ξέ-
ρει καλά πώς να ποζάρει στο 
φακό και να αναστατώνει τα 
πλήθη. Οι φωτογραφίες της 
στο Instagram είναι η μία πιο 
σέξι από την άλλη, ενώ οι η-
μίγυμνες πόζες φαίνεται πως 
είναι η μεγάλη της αδυναμία, 
αφού στο λογαριασμό της θα 
βρείτε πολλές.

Η Ντιάνα Βάσκεζ σκανδαλίζει τους 
άνδρες

Η
Hope Beel εί-
ναι μοντέλο, 
γ υ μ ν ά σ τ ρ ι α 
και ζει στο Τέ-

ξας. Οι φωτογραφίες που 
ανεβάζει στο Instagram, 
αναστατώνουν τον ανδρι-
κό πληθυσμό και προκα-
λούν παραλήρημα. Η από-
δειξη της σεξουαλικότητας 
της έρχεται με την παρακά-
τω φωτογράφηση, που κά-
νουν τους followers της να 
ανυπομονούν και για τις ε-
πόμενες.

Η Hope Beel αναστατώνει με τα 
κάλλη της τους followers της

Η Francesca Brambilla είναι η 
εκρηκτική γειτόνισσα

Ό
σοι βλέπουν τις φωτογραφίες της 
που έχει ανεβάσει στο λογαρια-
σμό της στο Instagram, λένε πως 
άμα ο Βεζούβιος είχε πρόσωπο, 

θα ήταν αυτό της Francesca Brambilla. Τόσο 
εκρηκτική είναι. Και φροντίζει, άλλωστε και 
η ίδια να επιβεβαιώνει με τις σέξι φωτογραφί-
ες της που ανεβάζει συχνά στα social media, 
προκαλώντας τον ανάλογο χαμό.
Η καριέρα του μοντέλου από την Ιταλία ξεκί-
νησε από έναν διαγωνισμό ομορφιάς όπου 
είχε κατακτήσει την πρώτη θέση. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν και άλλοι τίτλοι, όπως αυτός της 
«Μις Αταλάντα». Ο δρόμος του μόντελινγκ 
είχε ανοίξει για την Francesca Brambilla, η 
οποία σύντομα θέλησε να δοκιμάσει τις δυνά-
μεις της στην τηλεόραση, όπου τα τελευταία 
χρόνια κάνει καριέρα σε τηλεοπτικά shows.
Επίσης, έχει υπάρξει τρεις φορές «κουνελάκι» 
του Playboy κι άμα ρίξεις μια ματιά στα πλη-
θωρικά της προσόντα, δεν θα δυσκολευτείς 
να καταλάβεις το λόγο. Η εκρηκτική Ιταλίδα 
δουλεύει και ως dj, μιας και η μουσική είναι η 
μεγάλη της αγάπη.

Ο 
Ben Affleck και η 
Jennifer Garner υ-
πήρξαν ένα από 
τα αγαπημένα μας 

ζευγάρια στο παρελθόν, το ο-
ποίο όμως όπως τόσα άλλα 
χώρισαν έπειτα από 13 χρό-
νια έγγαμου βίου. Οι δυο 
τους εξακολουθούν να έχουν 
επαφές και άψογες σχέσεις 
για χάρη των παιδιών τους, 
ενώ τους τελευταίους μήνες 
ο Ben φαίνεται να είναι στην 
καλύτερη φάση του. Ο διά-
σημος ηθοποιός δείχνει να 
περνά την καλύτερη του φά-
ση, και αυτό το βλέπουμε και 
από τα post που κάθε τόσο α-
νεβάζει η Ana στο Instagram 
account της.

Ο Ben Affleck έχει βρει το κορίτσι των 
ονείρων του
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

1930: Αγορά Μπεζεστένι 
στην Θεσσαλονίκη

Θέατρο Νέου Φαλήρου, 1947

Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων, Πειραιάς, 

1966.

Το λιμάνι της Ζέας. 
Φωτογραφία από το USS 
Forrestal (CV-59) Cruise 

Book, 1961

Σταθμός Νέας Ιωνίας. 
(Αρχείο ΗΣΑΠ)

Η οικία Πιπινέλη στην ακτή Τρύφωνος Μουτζοπούλου 18 στην οποία 
στεγάστηκε το Ναυτικό Μουσείου της Ελλάδος

Αθήνα 1963

Η οικία Μιαούλη (μετέπειτα 
οικία Χατζοπούλου) στο 

λιμάνι του Πειραιά κατά το 
μεσοπόλεμο

Βεάκειο θέατρο, 
πρώην Σκυλίτσειο, 

1968

Η Μάγια Μελάγια: Στα πόδια της σφάζονταν κάποτε όλες οι 
εισοδηματικές τάξεις του τόπου μας, από βιοπαλαιστές και 

μεροκαματιάρηδες μέχρι βιομήχανοι και εφοπλιστές

Τμήμα των Προπυλαίων 
και της δυτικής πτέρυγας 

της Ακαδημίας
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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

Στιφάδο μοσχαράκι

ΥΛΙΚΆ

 ª Κόβουμε το κρεας σε κομμάτια το βαζουμε σε κατσαρόλα μαζί με λιγο νερό να πάρει μερι-
κες βρασεις το ξαφρίζουμε και πλένουμε καλά. Βαζουμε πάλι το κρεας στην κατσαρόλα με 
αρκετό νερο να σκεπάσει το κρεας και το βράζουμε.Οταν εχει μισοβράσει το στραγγίζετε και 
κρατάτε το ζωμό του στην άκρη.

 ª Ζεσταίνετε το μισό ελαιόλαδο σε φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα και ρίχνετε τα στρογγυλά 
κρεμμυδάκια. Σοτάρετε μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα. Προσθέτετε τα μπαχαρικά (κανέλα, 
γαρίφαλο, μπαχάρι, πιπέρια, δάφνη) τα γυρίζετε λίγο μαζί με τα κρεμμύδια να μυρίσουν 
και ρίχνετε στην κατσαρόλα το κρέας μαζί με το υπόλοιπο λάδι. Σοτάρετε για 3-4 λεπτά και 
ρίχνετε το ξίδι και το κρασί.

 ª Εν συνέχεια προσθέτουμε την ντομάτα και λίγο από το ζωμό. 

 ª Βράζετε μέχρι να μαγειρευτεί καλά το κρέας και να μείνει με μια ωραία πλούσια σάλτσα. Σερ-
βίρετε το στιφάδο σε πιάτα ή σε πιατέλα σερβιρίσματος, συνοδεύοντας με πατάτες τηγανη-
τές , ρύζι η μακαρονια..

 ª • 1.300γρ. περίπου μοσχαράκι σε 
κομμάτια

 ª • 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
 ª • 1 κιλό κρεμμυδάκια του στιφάδο 
 ª • 3-4 κόκκους μπαχάρι
 ª • 1 ξυλαράκι κανέλας
 ª • μερικούς κόκκους πιπέρι ολόκλη-

ρους

 ª • λίγο τριμμένο γαρίφαλο
 ª • 2 φύλλα δάφνης
 ª • 1½ φλιτζανάκι του καφέ ξίδι
 ª • 1 φλιτζάνι τσαγιού κρασί κόκκινο
 ª • 2 κονσέρβες ντοματάκια
 ª • αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com FUN

Συναντιούνται 2 φίλοι που είχαν να βρε-
θούν χρόνια και μετά τους χαιρετισμούς 
λέει ο ένας στον άλλο:
«Τι έκανες παντρεύτηκες; Έχεις παιδιά;»
«Ναι αμέ, 4 έχω»
«Και με τι ασχολούνται;»
«Η μία κόρη μου είναι δασκάλα, ή δεύ-
τερη έγινε νηπιαγωγός, ο τρίτος εργολά-
βος οικοδομών και ο μικρός μου είναι 
κλέφτης…»
«Κλέφτης;;; Θα τον είχα σκοτώσει αν ήταν 
γιος μου» λέει ο άλλος.
«Καλά βλάκας είσαι;;; Είναι ο μόνος που 
φέρνει κανένα φράγκο στο σπίτι. Όλοι οι 
άλλοι είναι άνεργοι…!!!»

Βρίσκονται 2 φίλοι μετά από χρόνια:
«Μήτσο αδερφέ μου που είσαι !» λέει ο 
ένας.
«Γιωργάρα, που είσαι βρε παλιοσειρά !!! 
Χαθήκαμε !!!» λέει ο άλλος.
«Ρε συ έλα από το σπίτι την Κυριακή, να 
φάμε, να γνωρίσεις και τη γυναίκα μου!»
«Πολύ θα το ήθελα ρε φίλε αλλά δε 
μπορώ την Κυριακή γιατί ο Βαγγέλας θα 
πάει για κυνήγι»
«Καλά, τότε έλα την επόμενη Κυριακή»
«Δε μπορώ ούτε την επόμενη Κυριακή 
γιατί ο Βαγγέλας θα πάει για ψάρεμα»
«Αδερφέ μου δε πειράζει, έλα την μεθε-
πόμενη Κυριακή»

«Ρε φίλε μη με παρεξηγήσεις αλλά τη 
μεθεπόμενη Κυριακή ο Βαγγέλας φεύγει 
ταξίδι και πάλι δε θα μπορώ να έρθω»
«Μα δε μου λες ρε φίλε… τι σου είναι 
τέλος πάντων αυτός ο Βαγγέλας;;;»
«Να σου πω την αλήθεια ρε φίλε ούτε που 
τον έχω δει ποτέ μου… εγώ με τη γυναίκα 
του πηγαίνω!»

Η δασκάλα μαθαίνει καλούς τρόπους στην 
τάξη του Τοτού και ρωτάει:
«Ας υποθέσουμε πως κατουριέστε ενώ 
βρίσκεστε με μία κοπέλα σε δείπνο, πως 
μπορείτε να το πείτε ευγενικά;;;»
«Θέλω να πάω να κατουρήσω» λέει ο 
Γιαννάκης.   «Θα σπάσει η φούσκα μου..
πηγαίνω στην τουαλέτα» πετιέται ο Γιωρ-
γάκης! «Δεν είναι τόσο ευγενικό…» του 
λέει η δασκάλα «…δεν πρέπει να ανα-
φέρετε στο φαγητό κάποια λέξη που να 
προσδιορίζει τι θα κάνετε…στην τουα-
λέτα» «Θα της πω μονάχα: Πρέπει να πάω 
στην τουαλέτα…» λέει ο Κωστάκης.
«Και πάλι αναφέρεται η λέξη τουαλέτα» 
τον διορθώνει η δασκάλα. «Εσύ πως θα το 
έλεγες Τοτέ;;» ρωτά η δασκάλα.
«Θα της έλεγα: Πάω να χαιρετήσω ένα 
στενό φίλο μου που με καλεί αυτή τη 
στιγμή… τον οποίο θα έχεις τη χαρά να 
γνωρίσεις μόλις τελειώσουμε το δείπνο 
μας!!!»

ΚΡΙΟΣ
Μπορεί να σας έχουν κουράσει οι τρέχου-
σες υποχρεώσεις σας, όμως αν τις εγκα-
ταλείψετε είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια 
του επόμενου μήνα τα πράγματα να δυσκο-
λέψουν περισσότερο. Και αυτό μπορεί να 
συμβεί εξαιτίας της προκλητικής συμπερι-
φοράς κάποιων, οι οποίοι θα επιδιώξουν 
με τον τρόπο τους ή να σας επιβληθούν ή να 
σας αποδυναμώσουν, ώστε να φαίνεται η 
δική τους υπεροχή. Προσέξτε λοιπόν και να 
μη δίνετε σε καμία περίπτωση δικαιώματα 
για εκμετάλλευση.

ΤΑΥΡΟΣ
Κάθε είδους διασκέδαση ευνοείται από την 
εποχή αυτή και είναι σαφές το μήνυμα ότι 
θα πρέπει να το ρίξετε λίγο έξω. Καθώς φαί-
νεται θα έρθετε σε αντίθεση με τον εαυτό 
σας και θα πρέπει να αναπροσαρμόσετε 
τους στόχους σας. Αποφύγετε κάθε εσπευ-
σμένη ενέργεια στη δουλειά σας. Εάν είστε 
υπομονετικοί όλα τα πράγματα θα πάνε 
πολύ καλύτερα. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Εξελίξεις στις επιχειρηματικές σας υποθέ-
σεις. Κατάλληλος καιρός για τους τολμη-
ρούς. Θα σας απασχολήσει μεταξύ 
άλλων μια επαγγελματική συνερ-
γασία, ενώ είστε υποχρεωμέ-
νοι να βάλετε σε τάξη τα 
οικονομικά σας και να 
ξεκαθαρίσετε τις εκκρε-
μότητες. Οικογενειακά 
προβλήματα, θα σας 
αποδιοργανώσουν. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στον  επαγ γε λμα τ ικό 
τομέα νέες προοπτικές δια-
γράφονται στον ορίζοντα. Θα 
συνεργαστείτε με πολύ αξιόλογα 
άτομα που θα σας συμβουλέψουν πάνω 
στη δουλειά σας. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν 
όλες τις ευκαιρίες που θα σας παρουσια-
στούν. Δείξτε κάποια προσοχή στην υγεία 
σας γιατί είναι πιθανόν να σας παρουσια-
στούν κάποια προβλήματα.

ΛΕΩΝ
Και καλά και κακά μαζί. Και κέρδη και κλά-
ματα. Αν αποφασίσετε εσείς για το δικό σας 
καλό, ίσως καταφέρετε να κινητοποιηθείτε. 
Βράζετε μέσα στο ζουμί σας και επιμένετε να 
θεωρείτε ότι αξίζουν τον κόπο ευκαιρίες και 
πρόσωπα που δεν σας έχουν πάει πουθενά. 
Μήπως θα πρέπει να ψάξετε για κάποιο άλλο 
μονοπάτι;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Νέες προοπτικές ανοίγονται αυτή την περί-
οδο αλλά και φτερά για πετάξετε. Τώρα το 
αν θα τα καταφέρετε να σταθείτε στο στε-
ρέωμα, αν θα κουραστείτε, ή αν θα αντέ-
ξετε, αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το απο-
φασίσετε. Είστε πάρα πολύ ικανοί και για 
το καλύτερο και για το χειρότερο. Τώρα θα 
δείτε τις κοινωνικές σας επαφές να διευρύ-
νονται. Θα δείτε φίλους να έρχονται κοντά 
σας, να σας αγκαλιάζουν παραβλέποντας 
τις ιδιορρυθμίες σας.

ΖΥΓΟΣ
Προσπαθήστε να είστε περισσότερο στα-
θεροί και πιο ξεκαθαρισμένοι στις από-
ψεις σας. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις και 
οι ευθύνες, στον επαγγελματικό χώρο όμως 
θα έχετε συμμάχους στο πλευρό σας τους 
συνεργάτες οι οποίοι απλόχερα θα σας 
δίνουν την πολύτιμη βοήθειά τους και θα 
σας στηρίζουν θερμά και σε κάθε σας βήμα. 
Τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά θετικά, 
καθώς θα βλέπετε τα σχέδιά σας να προχω-
ρούν ακόμα πιο γρήγορα από ότι το είχατε 
υπολογίσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς 
δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέργειες 
και φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε τις 
επιδιώξεις σας έτσι ώστε να μην είστε ανα-
γκασμένοι να κάνετε υποχωρήσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρνείστε με κάθε τρόπο να προσαρμοστείτε 
στη ρουτίνα και θέλοντας να αποδράσετε 
από την καθημερινότητα ασχολείστε με νέες 
δραστηριότητες που απαιτούν περισσότε-

ρες ευθύνες. Το επιχειρηματικό σας 
δαιμόνιο θα είναι αυξημένο 

ρισκάροντας στις επιχειρή-
σεις σας. Καλό θα είναι να 

είστε προσεκτικοί στη 
διαχείριση των χρημά-
των σας και γενικά στις 
συναλλαγές σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αναλάβετε μόνο όσες 

υ π οχ ρ ε ώ σ ε ι ς  ε ίσ τ ε 
σίγουροι ότι μπορείτε να 

τις διεκπεραιώσετε. Κάντε τις 
απαραίτητες αναθεωρήσεις για 

να ξεκαθαρίσετε ότι εκκρεμότητες κι αν 
έχετε. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για εσάς 
και μην πιέζετε περισσότερο τις καταστάσεις. 
Στο τέλος θα ζημιωθείτε. Φανείτε προνοη-
τικοί και επιφυλακτικοί σε ότι σχετίζεται με 
τον οικονομικό σας τομέα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Εδώ και μέρες, είχατε μία μικρή ανησυχία 
σχετικά με την υγεία σας. Μέσα στην εβδο-
μάδα θα ηρεμήσετε αφού τα αποτελέσματα 
θα δείξουν ότι δεν ήταν απολύτως τίποτα. 
Μην επαναστατείτε όμως γιατί ο κίνδυνος 
παραμονεύει και επιστρέψτε στη ζωή με 
γυμναστική. Κάντε όποιο είδος γυμναστικής 
ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας και στον 
τρόπο ζωής σας και απομακρύνετε πιθα-
νούς μελλοντικούς κινδύνους.

ΙΧΘΕΙΣ
Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη από 
δημιουργικές ιδέες. Η φαντασία σας θα 
είναι ιδιαίτερα παραγωγική, γεννώντας 
τεχνάσματα και μεθόδους. Εάν νιώθετε 
πλήξη στην παρούσα εργασία σας, μην 
περιμένετε να αλλάξουν και πολλά, εάν 
δεν είστε διατεθειμένοι και εσείς να κου-
νήσετε λίγο το δαχτυλάκι σας. Μην επαφί-
εστε σε αυτά που έχετε.
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Για 17η συνεχή χρονιά 
το Διεθνές Φεστιβάλ 
Αναλόγιο θα ανοίξει 
τις «πύλες» του για το 
ελληνικό κοινό από τις 21 
έως τις 26 Σεπτεμβρίου 
2020, παρουσιάζοντας 
ένα πλούσιο πρόγραμμα 
εκδηλώσεων, τηρώντας 
τις οδηγίες υγειονομικής 
ασφάλειας.

Τ
ο Αναλόγιο 2020, λόγω 
των έκτακτων συνθηκών 
που έχει δημιουργήσει ο 
COVID-19, στη φετινή δι-

οργάνωση παρουσιάζει μόνο το 
ελληνικό μέρος του προγράμμα-
τός του.
Το φεστιβάλ προσκάλεσε έγκρι-
τους Έλληνες συγγραφείς να γρά-
ψουν έργα μικρής φόρμας (αλλά 
και να προτείνουν για παρουσί-
αση έργα τους) με θέματα από 
την αρχαία ελληνική και λατινική 
γραμματεία, τους μύθους και την 
ιστορία. Όλα τα κείμενα του προ-
γράμματος συνεισφέρουν στη 
μακρά παράδοση των λογοτεχνι-
κών μεταγραφών των μύθων και 
της ιστορίας και προσεγγίζουν τα 
θέματά τους με σημερινή ματιά, 
μοντέρνα γραφή, ποιητικό λόγο, 
ευαισθησία και χιούμορ.
Στο Φεστιβάλ Αναλόγιο 2020 

συμμετέχουν με τα έργα τους οι 
συγγραφείς:

 ª     Γιώργος Βέλτσος, «Σχέδιο 
για Φαίδρα», σκηνοθεσία Μάνια 
Παπαδημητρίου

 ª     Τζένη Δάγλα, «Γουρούνα. 
Αθώος», σκηνοθεσ ία Βίκυ 
Κυριακουλάκου, Βασίλης Νού-
λας, Κώστας Τζημούλης

 ª     Αλέξης Δαμιανός (Αφιέ-
ρωμα στον θεατρικό Δαμιανό), 
σκηνοθεσία Δημήτρης Παντελιάς

 ª     Άκης Δήμου, «Ανδρομάχη 
ή Τοπίο Γυναίκας στο ύψος της 

νύχτας», σκηνοθεσία Θεόδωρος 
Εσπίριτου

 ª     Σόνια Ζαχαράτου, «Αδρι-
ανός – Αντίνοος. Ένας αυτοκρα-
τορικός έρωτας», σκηνοθεσία 
Νικαίτη Κοντούρη

 ª     Παναγιώτης Μέντης, 
«Αναπαράσταση», σκηνοθεσία 
Κωστής Καπελώνης

 ª     Δημήτρης Οικονόμου, «Το 
τραγούδι της Φλέρυς», σκηνοθε-
σία Μάνος Καρατζογιάννης

 ª     Μάριος Ποντίκας (Αφι-
έρωμα), «Ο δολοφόνος του 

Λάιου», σκηνοθεσία Γιάννης 
Αναστασάκης

 ª     Γιάννης Σολδάτος «Δεν 
πάω πόλεμο», σκηνοθεσία Γιώρ-
γος Λιβανός

 ª     Ανδρέας Στάικος, «Άλκη-
στις και γλυκά όνειρα», σκηνοθε-
σία Ανδρέας Στάικος

 ª     Χριστόφορος Χριστοφής, 
«Ευριπίδης Μαινόμενος», σκη-
νοθεσία Νίκος Χατζηπαπάς
Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο 
τις παρουσιάσεις των έργων: 
shorturl.at/kuGS3.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

T
o «Λιμάνι των Χανίων», έτσι όπως το 
ζωγράφισε το 1897 ο Ιωάννης Σταυ-
ράκης (1841-1909), συμπυκνώνει κατά 
μια έννοια την κορύφωση αλλά και το 

ιστορικό βάθος των συλλογών της Δημοτικής 
Πινακοθήκης των Χανίων. Στο συγκεκριμένο 
έργο, πίσω από τη φαινομενική γαλήνη και αρ-
μονία που ανακαλεί την Ενετική Σχολή αλλά και 
τον αισθητικό κόσμο του Κωνσταντίνου Βολα-
νάκη, υποφώσκει ο απόηχος των δραματικών 
γεγονότων του 1897, όταν τα Χανιά πυρπολή-
θηκαν και πολλοί κάτοικοι σφαγιάστηκαν. Για 
τον Σταυράκη είχε γράψει ο Μάρκος Ε. Μαρι-
νάκης σε ειδική μελέτη για το έργο του. Το «Λι-
μάνι των Χανίων» είναι ένα από τα πολλά και 
σημαντικά έργα που ανήκουν στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Χανίων, η οποία έχει πλέον επα-
νεκκινήσει την εκθεσιακή της δραστηριότητα 
και παρουσιάζει ώς το τέλος του έτους τη μεγά-
λης πνοής έκθεση, με 80 και πλέον έργα, «Δη-
μοτική Πινακοθήκη Χανίων, έργα από τη μόνι-
μη συλλογή».
Εχει ξεχωριστό ενδιαφέρον ότι την επιμέλεια 
της έκθεσης ανέλαβε ο ζωγράφος και καθηγη-
τής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημήτρης Ανδρε-
αδάκης, ένας διανοούμενος καλλιτέχνης και 

γνώστης της ιστορίας της ζωγραφικής με έναν 
τρόπο φιλοσοφικό και στοχαστικό, πέρα από 
την πραγματολογική και τεχνική ιστόρηση. 
Η έκθεση στάθηκε μια ευκαιρία να καταδει-
χθεί η ενδιαφέρουσα ιστορία της συγκρότη-
σης της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης, 
μια ιστορία που πολλά έχει να πει, όπως σχο-
λιάζει και ο ίδιος ο Δημήτρης Ανδρεαδάκης, 
«για τη θέση των καλλιτεχνών στην Κρήτη και 

ειδικότερα στην πόλη των Χανίων τα τελευ-
ταία χρόνια της Τουρκοκρατίας στο νησί, στη 
συνέχεια στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας 
με τον Πρίγκιπα Γεώργιο και τα πρώτα χρό-
νια της ένωσης με την Ελλάδα». Ο Δημήτρης 
Ανδρεαδάκης στέκεται ακόμη στην ανάμειξη 
του Ελευθερίου Βενιζέλου στην εικαστική ζωή 
των Χανίων, όπως και στην προσπάθεια του 
Μεταξά να καθοδηγήσει τους καλλιτέχνες.

Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας, 
διεθνές και... 
υπεύθυνο

Π
όση φύση υπάρχει 
μέσα στον άνθρωπο, 
πώς αντιδρά το σώμα 
στον κίνδυνο και πού 

θα μας οδηγούσε το ένστικτο 
της επιβίωσης εάν βαδίζαμε σε 
ένα από τα πιο παλιά δάση της 
Ευρώπης; Αυτές οι ερωτήσεις 
αποτελούν τον θεματικό πυρήνα 
της παραγωγής με τίτλο «Traces» 
(«Ιχνη»), με την οποία ξεκινά το 
26ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 
(21- 30/8).
Ο σκηνοθέτης, χορογράφος και 
ηθοποιός Βιμ Βαντεκέιμπους επι-
στρέφει εδώ μετά αρκετά χρόνια 
και μαζί με την ομάδα Ultima Vez 
παρουσιάζει, για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, ένα έργο που ιχνη-
λατεί την προσωπική του δια-
δρομή, αλλά και τη διαδρομή της 
ανθρωπότητας έως τα βάθη της 
συλλογικής μνήμης. Δέκα χορευ-
τές κινούνται στη σκηνή υπό τους 
ήχους εναλλακτικής ροκ και σύγ-
χρονης τζαζ και η παράσταση, 
που παρουσιάζεται στο Αμφιθέα-
τρο Κάστρου, υπόσχεται μια ενδι-
αφέρουσα έναρξη.
Στον ίδιο χώρο, λίγο αργότερα 
(23/8), ο Ισραέλ Γκαλβάν, ένας 
από τους αστέρες του σύγχρονου 
φλαμένκο, που με τη δουλειά του 
επαναπροσδιόρισε το είδος, θα 
παρουσιάσει το «Solo: Revolution 
without music», χωρίς μουσική, 
αλλά στον ρυθμό που δημιουρ-
γούν το σώμα και η φωνή.
Οπως είναι φανερό, με προσαρ-
μοστικότητα, γνώσεις και αισι-
οδοξία καταρτίστηκε το πρό-
γραμμα των 10 ημερών αυτής 
της διεθνούς γιορτής του χορού, 
που περιλαμβάνει, εκτός Ελλή-
νων, και διεθνείς καλλιτέχνες και 
ομάδες. Δυστυχώς, τα νέα υγειο-
νομικά μέτρα απαγορεύουν την 
παρουσίαση θεαμάτων σε δημό-
σιους χώρους με όρθιους θεα-
τές, οπότε το φεστιβάλ βρίσκε-
ται σε διαρκή επικοινωνία με το 
ΥΠΠΟΑ. «Επειδή η εικόνα αλλά-
ζει συνεχώς, θα γίνουν οι τεχνι-
κές προσαρμογές που απαιτού-
νται, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
λαμβάνουμε», μας δήλωσαν σχε-
τικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής 
παραστάσεων στη κεντρική πλα-
τεία της Καλαμάτας.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο, είναι και πάλι 
εδώ

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων αποκαλύπτει τους 
θησαυρούς των συλλογών της
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Ο
ύτως ή άλλως... επρόκειτο για έναν τελικό Κυ-
πέλλου που θα μας μείνει αξέχαστος, τουλά-
χιστον πριν από την έναρξή του. Σίριαλ με την 
ημερομηνία διεξαγωγής του, σίριαλ με το γή-

πεδο όπου θα γινόταν το παιχνίδι, «μπαλάκι» ο ορισμός 
μεταξύ Αστυνομίας και ΕΠΟ, περάσαμε έναν... θαυμάσιο 
Ιούλιο με το ΑΕΚ - Ολυμπιακός. Eνας τελικός με τρομερό 
περίβλημα πολιτικής (επικοινωνιακής και όχι μόνο) από 
τις δύο πλευρές και την ομοσπονδία, ένα ματς που τελικά 
ορίστηκε για τις 30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.
Ναι, «ξεθώριασε» αυτός ο τελικός. Εχασε την όποια 
λάμψη θα μπορούσε να έχει ένας (ακόμα) τελικός σε κενές 
εξέδρες. Κενές λόγω κορονοϊού, όχι λόγω «αυτο-
προστασίας» ή απλής αδυναμίας των αρχών, 
όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. 
Ομως παραμένει ένα ματς που θα κρίνει 
έναν τίτλο! Και μάλιστα στην εκκίνηση 
της... επόμενης σεζόν, όπως το... παλιό 
Super Cup!
Υπήρχε κι αυτή η εποχή στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Αυτή που περιμέναμε το ματς 
του πρωταθλητή εναντίον του Κυπελλούχου 
κάθε Αύγουστο. Οχι μόνο επειδή επρόκειτο για 
ντέρμπι ή επειδή κρινόταν μια κούπα! Αλλά επειδή θα 
βλέπαμε για πρώτη φορά σε «μεγάλο» ματς και τα νέα 
αποκτήματα των ομάδων. Ε, αυτό, δεν θα το χαρούμε 
εφέτος...

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Α-
ΠΟ ΤΗ FIFA
Η πρόσφατη απόφαση της ΕΠΟ για τα μπαράζ Ξάνθη - 
Απόλλων ήταν ένα σοβαρό πρόκριμα για τον τελικό του 
Κυπέλλου: «Δεν παίζουν οι μεταγραφές. Και ασφαλώς 
δεν παίζουν όσοι έχουν λύσει τα συμβόλαιά τους».
Τι επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή που είχε 
στείλει η FIFA για  τέτοιες περιπτώσεις στις ομοσπονδίες 
(11 Ιουνίου); Το σημαντικό είναι το άρθρο 6.
Αrticle 6 paragraph 2 of the RSTP (Regulations on the 
Status and Transfer of Players)
«In order to give priority to clubs to complete their 
(2019/2020) season with their original squad, provide 
flexibility, and allow MAs (member associations) 
to properly plan their football calendar, those MAs 
following a dual-year calendar are permitted to 

commence the ‘first registration period’ for the 2020-
2021 season prior to the completion of the 2019-2020 
season, subject to the following conditions:
i) the ‘first registration period’ for the 2020-2021 season 
may overlap the final rounds of the 2019-2020 season for 
a maximum of three weeks.
ii) during the portion of the ‘first registration period’ for 
the 2020-21 season which overlaps with the final rounds 
of the 2019-20 season
a) the transfer of a player between clubs is permitted. The 
player shall only be eligible to participate in domestic 
competitions for their new club in the 2020/21 season.

b) the engagement of an out-of-contract player 
is permitted. The player shall only be eligible 

to participate in domestic competitions 
for their new club in the 2020/21 season».
Mε... λίγα λόγια στα ελληνικά: Eπι-
τρέπονται και οι αγορές παικτών από 
άλλες ομάδες και οι μεταγραφές ελεύ-
θερων παικτών, αλλά αυτοί οι νέοι παί-

κτες θα έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος 
σε «εθνικές» διοργανώσει μόνο της σεζόν 

2020-2021
Συνεπώς... έχουμε και λέμε

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Ο Ολυμπιακός ασφαλώς δεν θα έχει στη διάθεσή του 
τους Τσιμίκα, Ομάρ και Χριστοδουλόπουλο που έχουν 
αποχωρήσει και θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής αν ο 
τελικός γινόταν τον Ιούλιο. ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής οι νεοαποκτηθέντες Ραφίνια, Χολέμπας, Κρίστιν-
σον, Αποστολόπουλος και όποιος άλλος αποκτηθεί μέχρι 
την 30ή Αυγούστου

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ
Η ΑΕΚ ασφαλώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 
Μπάρκα, Χουλτ, Κλωναρίδη, Γιακουμάκη που αποχώρη-
σαν και τους Ινσούα, Ενομπακάρε, Ιατρούδη, Καρακλά-
γιτς και όποιον άλλο αποκτηθεί. Δικαίωμα συμμετοχής 
δεν θα είχαν ούτε οι Βράνιες και Αραούχο ΑΝ επέστρε-
φαν στην Ενωση μέχρι τις 30 Αυγούστου. 
Επισημαίνεται, τέλος ότι δικαίωμα συμμετοχής ΔΕΝ 
έχουν ούτε οι δανεικοί που επιστρέφουν (επί παραδείγ-
ματι Κάιπερς, Βρουσάι κλπ). 

SPORTSNEWS

Χωρίς τους παίκτες που έχουν αποκτήσει στη μεταγραφική περίοδο και ασφαλώς δίχως τους 
παίκτες που έχουν λύσει τα συμβόλαιά τους θα αγωνιστούν στον τελικό του Κυπέλλου της 
30ής Αυγούστου ΑΕΚ και Ολυμπιακός. 

Τελικός Κυπέλλου: Χωρίς τους 
νέους παίκτες Ολυμπιακός και ΑΕΚ Δύσκολες ώρες για την οικογένεια του Ολυμπιακού καθώς ο βετε-

ράνος γκολκίπερ και επί σειρά ετών στέλεχος και επίτιμος πρόε-
δρος του συλλόγου, Σάββας Θεοδωρίδης, απεβίωσε σε ηλικία 85 
ετών.
 Ο «Θρύλος» του Ολυμπιακού με τους πολλούς τίτλους στο παλ-

μαρέ του ως παίκτης αλλά και ως παράγοντας και την δική του ξεχωρι-
στή πορεία «έφυγε» την Δευτέρα σε ηλικία 85 ετών και ενώ νοσηλευό-
ταν από την περασμένη εβδομάδα στην εντατική του «Σωτηρία», όντας 
καταπονημένος από τα χρόνια προβλήματα υγείας του, που τους τελευ-
ταίους μήνες έγιναν πιο έντονα. Ο θάνατος του 85χρονου Σάββα Θεοδω-
ρίδη προκαλεί μεγάλη θλίψη στις τάξεις του Ολυμπιακού αλλά και όλης 
της ελληνικής ποδοσφαιρικής κοινότητας.  
 Ο Σάββας Θεοδωρίδης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1935 στους 
Αμπελόκηπους και άρχισε το ποδόσφαιρο σε νεαρή ηλικία. Το έκανε 
στην Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων. Το 1953, σε ηλικία 18 ετών, πήρε 
μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε έως το 1962. Κατέ-
κτησε ως παίκτης πέντε σερί πρωταθλήματα (από το 1955 έως το 1959) 
και ισάριθμα Κύπελλα, ενώ με τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας αγωνί-
στηκε σε 12 αναμετρήσεις. Πρόλαβε να δει τον Ολυμπιακό πρωταθλητή 
Ελλάδας και φέτος, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης του αφιέρωσε τον τίτλο.

Μαρινάκης για Θεοδωρίδη: «Εφυγες για άλλη μία φορά 
πρωταθλητής» 
Ο Σάββας Θεοδωρίδης έφυγε από τη ζωή και ο Βαγγέλης Μαρινάκης 
τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media.  
«Έφυγε σήμερα ένας μεγάλος Ολυμπιακός. Με τον Σάββα είχα μία ιδι-
αίτερη σχέση αγάπης και αλληλοκατανόησης εντός και εκτός γηπέδων. 
Ένας άνθρωπος που επί δεκαετίες προσέφερε ανιδιοτελώς τα μέγιστα 
στην ομάδα μας. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και τους οικείους του. Σάββα έφυγες για άλλη μια φορά πρω-
ταθλητής! Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες...», έγραψε σχετικά ο ισχυ-
ρός άνδρας των «ερυθρολεύκων».

Μελισσανίδης: «Φίλε Σάββα, καλό σου ταξίδι»!
Με προσωπική δήλωση θέλησε να πει «αντίο» στον Σάββα Θεοδωρίδη 
και να ταυτόχρονα να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη ο Δημήτρης Μελισ-
σανίδης...
«Εκφράζω την βαθιά μου θλίψη για τον χαμό του Σάββα Θεοδωρίδη. 
Υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού ποδο-
σφαίρου, που αγάπησε με πάθος και υπηρέτησε με αυταπάρνηση μέχρι 
το τέλος της ζωής του την αγαπημένη του ομάδα. Θα τον θυμόμαστε 
πάντα με σεβασμό στη μνήμη του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του και στους οικείους του! Φίλε Σάββα, καλό σου ταξίδι».

Γιώργος Σαββίδης για Θεοδωρίδη: «Καλό ταξίδι Κυρ 
Σάββα, ήσουν κάτι παραπάνω από καλός μαζί μου»
Ο Γιώργος Σαββίδης έγραψε χαρακτηριστικά για τον Σάββα Θεοδωρίδη 
που έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια 
στην οικογένεια Θεοδωρίδη. Σήμερα ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου έκλεισε. Πάντα συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους 
με τον ίδιο τρόπο που μου συμπεριφέρονται και εσύ ήσουν κάτι παρα-
πάνω από καλός μαζί μου.»

«Έφυγε» ο Σάββας 
Θεοδωρίδης στα 85 του χρόνια

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Γ
ια την 31η Αυγούστου οριοθετήθηκε 
από τη SL η έγκριση/ψήφιση της προ-
κήρυξης του νέου πρωταθλήματος, με 
γνώμονα πως θα έχει βρεθεί λύση με 

την τηλεοπτική «στέγη» των ομάδων. Πα-
ράλληλα ο Συναιτερισμός ενέκρινε σήμερα 
στην τηλεδιάσκεψη που είχε την εγγραφή 
του ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ αποφασίστηκε και η 
διατήρηση των 5 αλλαγών και τη νέα σεζόν. 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης του Δ.Σ. 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 
Σάββα Θεοδωρίδη. 
Ομόφωνα αποφασίστηκε η εγγραφή της 
ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα ως μέλους της Super 
League.
 μόφωνα αποφασίστηκε ότι η έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της Super League θα 
πραγματοποιηθεί την 31η Αυγούστου 2020, 
προς έγκριση προκηρύξεων πρωταθλημά-
των Super League 1 ανδρών και νέων, αγω-
νιστικής περιόδου 2020-21.
 Ομόφωνα αποφασίστηκε η συνέχιση της 
διενέργειας ελέγχων των χλοοταπήτων όλων 
των γηπέδων των ΠΑΕ-Μελών της Super 
League από εξειδικευμένους συνεργάτες 
του οίκου STRI, σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα. 
Ομόφωνα αποφασίστηκε ο αριθμός των 5 
αλλαγών στο Πρωτάθλημα Super League 
Interwetten, αγωνιστικής περιόδου 2020-
21 (ερώτημα κ. Clattenburg).

Κωστούλας: «Δεν θα αρχίσει το 
πρωτάθλημα αν όλες οι ομάδες 
δεν έχουν τηλεοπτική στέγη»
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος τόσο για την 
έναρξη του νέου πρωταθλήματος (12/9), 
όσο και για την ψήφιση της προκήρυξής του 
(31/8). Όμως υπάρχουν ομάδες που ακόμη 
δεν έχουν βρει τηλεοπτική στέγη, το σύνολο 
7, που έχουν δεσμευτεί να μην ξεκινήσει 
η χρονιά εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα. 
Μεταξύ αυτών και ο Παναιτωλικός, όπου ο 
Φώτης Κωστούλας ήταν… ξεκάθαρος μιλώ-
ντας στην ΕΡΑ. «Δεν θα αρχίσει το πρωτά-
θλημα αν όλες οι ομάδες δεν έχουν τηλεο-
πτικό συμβόλαιο. Είναι άδικος ο τρόπος που 
γίνεται η επιλογή των ομάδων από τη NOVA. 
H ΝΟVA κάνει το δικό της παιχνίδι και επιλέ-
γει. Τώρα δίνει σε λιγότερες ομάδες περισ-

σότερα χρήματα από αυτά που έδινε όταν 
υπήρχε κεντρική διαχείριση. Μας βάζει σε 
σκέψεις αυτό που γίνεται. Μακάρι να υπάρ-
ξει νόμος για την κεντρική διαχείριση. Από 
συζητήσεις που έχουν γίνει έχω πληροφο-
ρηθεί ότι οι νέοι ιδιοκτήτες της Nova προ-
τιμούν την κεντρική διαχείριση από το να 
μιλούν με τον καθένα ξεχωριστά», είπε 
μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας των «κυα-
νοκίτρινων», που τόνισε ακόμη πως «θα 
προτιμούσα σε όλα τα παιχνίδια να ορίζο-
νται ξένοι διαιτητές, μέχρι οι δικοί μας διαι-
τητές να πάψουν να επηρεάζονται από ‘α’ 
ή ‘β’ καταστάσεις και από τον πόλεμο που 
γίνεται».

Παπαϊώαννου: «Όλα στο ποδό-
σφαιρο γίνονται για τους τέσσε-
ρις μεγάλους»
O Πανουργιάς Παπαϊωάννου, μίλησε για την 
κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τονί-
ζοντας πως όλα γίνονται για τους τέσσερις 
μεγάλους.
«Έχω απογοητευθεί, κάθε χρόνο πάμε χει-
ρότερα… Δε ξέρω αν έχει πιάσει πάτο το 
ποδόσφαιρο ή αν έχει κι άλλο. Δεν υπάρχει 
ισονομία στο ποδόσφαιρο. Στα τηλεοπτικά 
όλα γίνονται με μπαλώματα και γλειψίματα. 
Να βάλεις κάποιον μέσο να πάει σε μεγάλη 
ομάδα να γλείψει για να πας στη Nova… 
Σε αυτή τη Nova που χάρισε το κράτος αν 
δεν κάνω λάθος 300 εκατομμύρια. Καμία 
κυβέρνηση δεν έχει λύσει το θέμα. Μόνο 
μπαλώματα…
Κακώς είναι και 14 οι ομάδες στη Σούπερ 
Λιγκ 1 αν δεν αντέχουν. Η Nova γκρίνιαζε 
όταν είχε όλες τις ομάδες πλην ΠΑΟΚ με 31 
εκατομμύρια και τώρα με 7-8 ομάδες χωρίς 
ΠΑΟ και ΠΑΟΚ δίνει 35 εκατομμύρια. Κάτι 
δεν πάει καλά εκεί…
Αν δε νομοθετήσει η κυβέρνηση κεντρική 
διαχείριση δε θα γίνει τίποτα. Ας παίξει μόνη 
της η ομάδα που δε θέλει κεντρική διαχεί-
ριση. Οι επτά ομάδες (σ.σ. Παναθηναϊκός, 
ΠΑΟΚ, Λαμία, Παναιτωλικός, Βόλος, Ξάνθη 
και ΌΦΗ) κρατάμε το λόγο μας και φοράμε 
παντελόνια. Είπαμε ότι δεν θα αρχίσει το 
πρωτάθλημα αν δεν έχουν όλες οι ομάδες 
τηλεοπτικά συμβόλαια. Ας παίξουν οι υπό-
λοιπες. Μόνο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ 
μπορούν να έχουν δικό τους κανάλι.»

Super League: Στις 31 
Αυγούστου η ψήφιση της νέας 
προκήρυξης

Ο Χοσέ Χολέμπας είναι και πάλι μέλος 
του Ολυμπιακού, με τον οποίο έχει 
ζήσει τις μεγαλύτερες στιγμές της 
καριέρας του, όπως παραδέχεται κι ο 
ίδιος.

Τ
έσσερα χρόνια, τέσσερις σεζόν που 
όπως λέει ο ίδιος ο Χολέμπας τον έ-
καναν αυτό που είναι σήμερα. Για λί-
γο Ιταλία, στη συνέχεια Αγγλία και 

τώρα ξανά στα «ερυθρόλευκα».
«Προίκα» του από τις τέσσερις «ερυθρόλευ-
κες» σεζόν, τέσσερα πρωταθλήματα και δύο 
κύπελλα Ελλάδας (δύο νταμπλ) αλλά και 10 
γκολ και 22 ασίστ. Μόνιμη απειλή από τα 
αριστερά, παρότι όπως λέει και ο ίδιος προ-
τιμά να ξεκινά από τα… μετόπισθεν!
Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του Χοσέ 
Χολέμπας με τη φανέλα του Ολυμπιακού:
Χοσέ τι είναι αυτό που θυμάσαι περισσό-
τερο από την πρώτη σου θητεία στον Ολυ-
μπιακό;
«Θυμάμαι πολλά πράγματα από την πρώτη 
μου θητεία. Έμεινα τέσσερα χρόνια και ήταν 
τέσσερα υπέροχα χρόνια. Ο Ολυμπι-
ακός με έκανε αυτό που είμαι 
σήμερα και αυτό είναι κάτι που 
σέβομαι απεριόριστα».
Τι αλλαγές να περιμένουμε 
στο παιχνίδι του Χόσε μετά 
από έξι χρόνια;
«Έχω μεγαλύτερη εμπειρία 
πλέον αλλά δεν έχω αλλάξει 
πολλά πράγματα. Είμαι ο ίδιος 
τύπος όπως ήμουν και πριν. Δεν θέλω 
να αλλάξω κάτι γιατί τότε δεν θα είμαι εγώ. 
Προσπαθώ να επικεντρώνομαι στο παιχνίδι 
μου και να διατηρήσω το επίπεδό μου».
Αριστερό μπακ ή αριστερό χαφ;
«Παίζω και στις δύο θέσεις, προτιμώ αρι-
στερό μπακ».
Στην τροπαιοθήκη σου υπάρχουν τέσσερα 
πρωταθλήματα και δύο κύπελλα όλα με τον 
Ολυμπιακό. Είναι ότι σημαντικότερο μέχρι 
τώρα στην καριέρα σου;
«Ναι είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα. 
Είναι καλό να έχεις τέσσερα πρωταθλήματα 
ειδικά τον πρώτο χρόνο ήταν υπέροχα για 
να είμαι ειλικρινής. Ήταν πολύ δύσκολα όταν 
πρωτοήρθα στην Ελλάδα, ήμουν νέος σε μια 
νέα χώρα και το να κατακτήσεις αμέσως 
έναν τίτλο ήταν φανταστικό για την καριέρα 
μου».

Ξεχωρίζεις κάποια γκολ από την πρώτη σου 
θητεία στον Ολυμπιακό;
«Το πιο εντυπωσιακό ήταν απέναντι στον 
ΟΦΗ, ήρθε από το πουθενά. Το πιο σημα-
ντικό ήταν αυτό απέναντι στην Ντόρτμουντ 
για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ήταν πολύ ξεχωριστό 
το συναίσθημα γιατί έχω πολλούς φίλους 
που υποστηρίζουν την Ντόρτμουντ οπότε 
το γκολ που πέτυχα ήταν σαν «μαχαίρι στην 
καρδιά τους», ήταν φανταστικά».
Η πραγματικότητα του κορονοϊού ενδέχεται 
να κρατήσει για αρκετό καιρό τον κόσμο του 
Ολυμπιακού μακριά από το Καραϊσκάκη. 
Έχεις ένα μήνυμα για αυτούς;
«Θέλω να τους πω να παραμείνουν δυνατοί. 
Είναι δύσκολο για όλους ειδικά για τους παί-
κτες. Ξέρω πως οι φίλαθλοι μας είναι απί-
στευτοι. Το να παίζουμε χωρίς αυτούς είναι 
σαν να χάνουμε έναν παίκτη. Πρέπει όμως 
να το αντιμετωπίσουμε, κάθε ομάδα πρέπει 
να το κάνει και πρέπει να μας κάνει ακόμα 
πιο δυνατούς σαν ομάδα. Θέλω να τους πω 
να πανηγυρίσουν μπροστά από την τηλεό-
ραση, μπορεί και να τους νιώσουμε έτσι!».

Ζαϊντού το νέο όνομα για α-
ριστερό μπακ

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί 
να κλείσει τις «τρύπες» στις 
θέσεις των μπακ. Ο Ομάρ 
έφυγε, ο Ραφίνια έρχε-
ται. Ο Τσιμίκας πουλήθηκε, 
ο Χολέμπας αποκτήθηκε. 

Ομως οι «ερυθρόλευκοι» και 
ο Πέδρο Μαρτίνς ψάχνουν έναν 

ακόμα δεξιό μπακ (για αναπλη-
ρωματικό) κι έναν ακόμα αριστερό (για 
βασικό).
Και το νέο όνομα που προκύπτει από Πορ-
τογαλία είναι αυτό του Σανουσι Ζαϊντού! 
Του 23χρονου Νιγηριανού ο οποίος έκανε 
μια εξαιρετική σεζόν με τη Σάντα Κλάρα κι 
έχει μπει στη λίστα αρκετών ομάδων.
Σύμφωνα λοιπόν με την Record, ο Ολυμπι-
ακός είναι έτοιμος να κινηθεί για την από-
κτηση του Ζαϊντού για τον οποίο ενδιαφέ-
ρεται και η Πόρτο!
Το ξεχωριστό με τον Νιγηριανό είναι ότι 
μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερό στό-
περ, αλλά και πιο μπροστά στα χαφ! Ενα 
πολυεργαλείο δηλαδή.
Ο Ζαϊντού είχε φέτος 27 ματς (τα 24 στο 
πρωτάθλημα) σκόραρε μία φορά και είχε 
3 ασίστ.

Χολέμπας: «Tα καλύτερά μου 
χρόνια στον Ολυμπιακό»
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Το ΝΒΑ κοροϊδεύει τον κορονοϊό, κανένα 
κρούσμα στο Ορλάντο

Σ
υνεχίζει χωρίς κρούσματα το project «φού-
σκα» του ΝΒΑ στο Ορλάντο, με τη Λίγκα να 
ανακοινώνει ότι όλα τα τεστ της τελευταίας 
εβδομάδας ήταν αρνητικά στον κορονοϊό. 

ΟΆνταμ Σίλβερ έχασε για αρκετούς μήνες τον ύπνο 
του, μέχρι να ολοκληρωθεί το project με τη «φού-
σκα» στο Ορλάντο. Τώρα, με την κανονική περί-
οδο να έχει ολοκληρωθεί και τον πρώτο γύρο των 

playoffs να «τρέχει», ο Κομισάριος του ΝΒΑ σίγουρα θα αισθάνεται περήφα-
νος για τη δουλειά εκείνου και των συνεργατών του, αλλά και για τη σοβαρό-
τητα που έχουν δείξει οι ομάδες και οι αθλητές που ταξίδεψαν στη Φλόριντα και 
κλείστηκαν στις εγκαταστάσεις της Disney World. Σύμφωνα με τη νεότερη ενη-
μέρωση της Λίγκας, στους ελέγχους που υποβλήθηκαν 341 παίκτες από τις 12 
Αυγούστου κι έπειτα, δεν βρέθηκε ούτε ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού. Για την 
ακρίβεια, δεν έχει προσβληθεί κανείς από τη μέρα που έφτασαν οι πρώτες απο-
στολές, στις αρχές Ιουλίου έως και σήμερα, με τον Σίλβερ να χαμογελά και να 
δίνει το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο για το πως ένα οργανωμένο πρωτάθλημα 
μπορεί να διεξαχθεί κάτω ακόμη και από αυτές τις ακραίες συνθήκες/συγκυρίες.

H Μπαρτσελόνα είχε απορρίψει Ντέιβις

Η
Μπάγερν Μονάχου πέτυχε μία θριαμβευτική νίκη επικρατώντας 8-2 της 
Μπαρτσελόνα και κατάφερε να περάσει στα ημιτελικά του Champions League. 
Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισε ήταν ο 19χρονος αριστερός μπακ, Αλ-
φόνσο Ντέιβις.

Ο νεαρός παίκτης της Μπάγερν στο 63ο λεπτό έκανε μία καταπληκτική ατομική ενέρ-
γεια, άδειασε τον Σεμέδο, μπήκε προς την περιοχή και έδωσε ένα έτοιμο γκολ στον Τζό-
σουα Κίμιχ, ο οποίος σημείωσε το 5ο τέρμα των Γερμανών. Ο Χιλιανός δημοσιογράφος 
Luis Omar Tapia έφερε στο φως μία ενδιαφέρουσα ιστορία από το παρελθόν του Ντέι-
βις, του οποίου η καριέρα θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. 
Συγκεκριμένα, πριν κάποια χρόνια όταν αγωνιζόταν στo MLS με τους Vancouver 
Whitecaps, ο Στόιτσκοφ είχε προτείνει τον Ντέιβις στον Χοσέπ Μαρία Μπαρτομέου. 
Ωστόσο, η απάντηση του προέδρου της Μπαρτσελόνα ήταν η εξής: «Είναι από τον 
Καναδά, όχι ευχαριστώ».

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Ράπτορς - Νετς 104-99: Με τα χίλια 
ζόρια έκανε το 2-0 το Τορόντο

Σ
τη «φούσκα» του Ορλάντο, δεν υπάρχουν φα-
βορί και αουτσάιντερ. Έχει αποδειχθεί από τα 
πρώτα κιόλας παιχνίδια των playoffs, αποδεί-
χθηκε και το βράδυ της Τετάρτης (19/8) καθώς 

οι πρωταθλητές Ράπτορς δυσκολεύθηκαν πραγματι-
κά πολύ μέχρι να κάμψουν με 104-99 την αντίσταση 
των μαχητικών Νετς για το 2-0 στη σειρά της Ανατο-
λικής Περιφέρειας.
Η τριάδα των γκαρντ (Λάουρι - ΒανΒλίτ - Πάουελ) 
ήταν καταπληκτική, ο Πασκάλ Σιάκαμ ακολούθησε 
και ένα σερί 9-0 στην τέταρτη περίοδο έδωσε αέρα 

οκτώ πόντων (93-85) στους Καναδούς που ακόμη κι εκεί δέχθηκαν ασφυκτική πίεση, αλλά 
είχαν περισσότερη εμπειρία και κυρίως αποφασιστικότητα για να καθαρίσουν και αυτή τη 
μπουγάδα.
Οι Νετς έδειξαν και πάλι πως μόνο τυχαία δεν είναι η παρουσία τους στα playoffs κι ας 
έχουν μισή ντουζίνα (σημαντικότατες) απουσίες. Έπαιξαν καλό μπάσκετ και αν ο Κάρις 
ΛεΒέρτ δεν ήταν υπερβολικά άστοχος, ίσως είχαν «κλέψει» τη νίκη. Μια νίκη που μπορού-
σαν να πάρουν και στο φινάλε. Στα 15» η μπάλα ήταν δική τους με το σκορ στο 102-99, όμως 
ο Χάρις δεν βρήκε χώρο για σουτ και ο Πάουελ έκλεψε τη μπάλα για να καρφώσει στον 
αιφνιδιασμό και να κλειδώσει τη νίκη για τους Ράπτορς. Η τριάδα των Λάουρι - ΒανΒλίτ - 
Πάουελ έκλεισε το ματς με 69 πόντους από 26/53 σουτ, 20 ριμπάουντ και 15 ασίστ, την ώρα 
που ο Πασκάλ Σιάκαμ έδινε 19 πόντους και έξι ριμπάουντ. Ο Τζο Χάρις με 14 πόντους και 15 
ριμπάουντ (!) ήταν μαζί με τους Τζάρετ Άλεν (14 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ) και 
Γκάρετ Τεμπλ (21 πόντοι από 5/11 τρίποντα) οι κορυφαίοι των Νετς.

Η 
Ρεάλ με δύο γκολ του Μπενζεμά 
νίκησε τη Βιγιαρεάλ με 2-1 και 
σε συνδυασμό με την ήττα της 
Μπαρτσελόνα από την Οσασού-

να επέστρεψε στην κορυφή της La Liga με-
τά από τρία χρόνια κατακτώντας το φετινό 
πρωτάθλημα. 
Η Ρεάλ είναι η πρωταθλήτρια Ισπανίας για 
τη σεζόν 2019-20 με την ομάδα του Ζινε-
ντίν Ζιντάν να νικά με 2-1 την Βιγιαρεάλ με 
δύο γκολ του Μπενζεμά και σε συν-
δυασμό με την ήττα της Μπαρ-
τσελόνα από την Οσασούνα 
στη Βαρκελώνη έστειλε 
τη διαφορά στο +7 και 
ενώ απομένει μόλις μια 
αγωνιστική.
Αυτό είναι το 11ο τρό-
παιο που κατακτά ο 
Ζιντάν με την Ρεάλ και 
το 34ο για την ομάδα της 
Μαδρίτης που φτάνει στον 
τίτλο μετά από τρία χρόνια 
και τη σεζόν 2016-17 όταν και πάλι 
με τον Γάλλο προπονητή στον πάγκο είχε 
φτάσει στην κορυφή του πρωταθλήματος.
Με το τέλος της αναμέτρησης μάλιστα σε 
μια λιτή τελετή στο προπονητικό κέντρο της 
Ρεάλ η ομάδα της Μαδρίτης σήκωσε και το 
πρωτάθλημα πανηγυρίζοντας για την κατά-
κτηση του τροπαίου και την επιστροφή στο 
θρόνο.
Την ίδια ώρα με τα αποτελέσματα της 
Πέμπτης η Βιγιαρεάλ εξασφάλισε και μαθη-
ματικά την έξοδο της στο Europa League της 
επόμενης σεζόν ενώ η Μαγιόρκα έπεσε και 
μαθηματικά. Αντίθετα η Λεγκανές θα έχει 

την ευκαιρία την τελευταία αγωνιστική να 
διεκδικήσει την παραμονή της με νίκη επί 
της Ρεάλ και ήττα της Θέλτα.

ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΕ Η ΡΕΑΛ
Στη Μαδρίτη η Ρεάλ γνώριζε πως αν αυτή 
νικούσε ότι και να έκανε η Μπαρτσελόνα 
την ίδια ώρα ο τίτλος θα πήγαινε στην 
ομάδα του Ζιντάν. Οι γηπεδούχοι όμως δεν 
μπήκαν καλά στο ματς, ναι μεν είχαν την 
κατοχή αλλά χωρίς κλασικές ευκαιρίες. Το 

1-0 για τη Ρεάλ ήρθε στο 29’ όταν 
ο Καζεμίρο έκλεψε τη μπάλα, 

αυτός έδωσε στον Μόντριτς 
και από εκεί η μπάλα έφτασε 
στον Μπενζεμά με τον Γάλλο 
να σκοράρει. Στο δεύτερο 
μέρος η Ρεάλ ανέβασε την 
απόδοση της και κατάφερε 
να βρει δίχτυα με ένα πέναλτι 

που κέρδισε ο Σέρχιο Ράμος 
στο 74’ και χρειάστηκε να εκτε-

λεστεί δύο φορές.
Αρχικά ο Ράμος που πήρε την ευθύνη 

θέλησε να παίξει με πάσα στον Μπενζεμά 
αλλά ο Γάλλος είχε μπει νωρίτερα μέσα στην 
περιοχή και ο διαιτητής έδειξε επανάληψη. 
Τελικά ο Μπενζεμά πήρε πάνω του την 
ευθύνη και σκόραρε για το 2-0.
Η Βιγιαρεάλ όμως δεν τα έβαλε κάτω. Μεί-
ωσε αρχικά στο 84’ με κεφαλιά του Ιμπόρα 
και στις καθυστερήσεις έχασε δύο τερά-
στιες ευκαιρίες για να φέρει το ματς στα ίσια 
και να κάνει το 2-2. Βέβαια με βάση και το 
αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη δεν θα άλλαζε 
κάτι. Το τελικό σφύριγμα βρήκε τη Ρεάλ 
νικήτρια και πρωταθλήτρια.

Η 
Formula 1 πρόκε ιται να ανα-
κοινώσει νέες προσθήκες σ το 
φετινό της καλεντάρι και φαί-
νεται ότι το Grand Prix Τουρκί-

ας θα επιστρέψει σ το πρόγραμμα. Ενώ 
έχουν ολοκληρωθεί 6 αγώνες στο φετι-
νό πρωτάθλημα της Formula 1, η διορ-
γανώτρια Αρχή φροντίζει να εμπλουτί-
ζει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα, 
ώσ τε η χρον ιά να θεωρηθεί πλήρης. 
Τελευταίες προσθήκες ήταν τα Grand 

Prix σε Νίρμπουργκρινγκ, Ίμολα και Πορτιμάο, όμως η Formula 1 δεν σταμα-
τάει εκεί. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις γ ια τους 
νέους αγώνες. Συγκεκριμένα, η Formula 1 φαίνεται να έχει έρθει σε συμφω-
νία με το Grand Prix Τουρκίας, το οποίο επιστρέφει στο καλεντάρι. Η ημερο-
μηνία διεξαγωγής του αναμένεται να είναι σ τις 15 Νοεμβρίου, αμέσως μετά 
την Ίμολα. Το πρωτάθλημα του 2020 πρόκειται να ολοκληρωθεί στη Μέση Α-
νατολή. 
Το Μπαχρέιν θα φιλοξενήσει δύο αγώνες στις 29 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου, ενώ η 
αυλαία θα πέσει στος 13 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Υπήρχε σκέψη γι’ ακόμη έναν 
αγώνα στη Χερέθ, όμως τελικά η υπόθεση δεν προχώρησε. Έτσι, η Formula 1 θα έχει 
17 αγώνες και θα βρίσκεται στον στόχο που είχε θέσει ο επικεφαλής της διοργανώτριας 
Αρχής, Τσέις Κάρει. Τα τηλεοπτικά δίκτυα ζητούσαν τη διεξαγωγή τουλάχιστον 15 GP, 
ώστε να πληρώσουν πλήρως τα συμβόλαιά τους.

Formula 1: Επιστρέφει η 
Τουρκία στο πρόγραμμα

La Liga: Πρωταθλήτρια η Ρεάλ, νίκησε 2-1 
τη Βιγιαρεάλ

Παναθηναϊκός βόλεϊ: 
Ανακοίνωσαν την παραμονή 
του Τσάτσιτς

Ο 
Βόγιν Τσάτσ ιτ ς  θα συνε-
χ ίσε ι να αγων ίζ ε ται σ την 
ομάδα βόλε ϊ ανδρών του 
Παναθηναϊκού και τη νέα 

σεζόν κλείνοντας έτσι όλες τ ις θέσεις 
των βασικών.
Το τυπικο μέρος της ανανέωσης του 
Βόγιν Τσάτσ ιτ ς με τον Παναθηναϊκό 
ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης. 
Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την συμ-
φωνία των δύο πλευρών και έ τσ ι ο 
Μαυροβούν ιος  ακραίος  θα φορά 
και του χρόνου τη φανέλα με το Τιρ-
φύλλι.
Αναλυτ ικά η σ χε τ ική ανακοίνωση: 
«Ο Παναθηνα ϊκός Αθλητ ικός Όμι-
λος ανακοινώνει την ανανέωση της 

συνεργασίας του με τον Βόγ ιν Τσά-
τσιτς για την αγωνιστική σεζόν 2020-
2021 στο ανδρικό τμήμα βόλεϊ.
Ο 30χρονος ακραίος θα συνεχίζει να 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των 
πρωταθλητών Ελλάδας  σ την  προ-
σπάθεια που θα κάνουν και τη νέα 
χρονιά να κρατήσουν ψηλά την πρά-
σινη σημαία.
Σε δήλωση του σ το www.pao1908.
com o Τσάτσ ι τ ς  δήλωσε «Από τη 
σ τ ιγμή που μπήκα σ την οικογένε ια 
του Παναθηναϊκού, θέλω να παρα-
μείνω σε αυτή. Θέλω να παλέψω με 
την ομάδα, για το τριφύλλι, και αυτή 
τη χρονιά και να προσπαθήσουμε για 
το καλύτερο».

Μ
ετά το πρώτο θετικό κρούσμα 
κορονοϊού μέσα σε 1.400 δείγματα 
που βγήκε την Τρίτη από το Flushing 
Meadows, η αντίδραση των υπευ-

θύνων ήταν άμεση καθώς πάρθηκαν ήδη μερικά 
πρόσθετα μέτρα στα ήδη αυστηρά πρωτόκολλα 
που τηρούνται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη.
Μεταξύ αυτών ήταν η προσθήκη 40 ανθρώπων 
οι οποίοι θα ελέγχουν την τήρηση των μέτρων 
του social distancing στο μέτρο του δυνατού στις 
εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν φέτος τόσο 
το Western and Southern Open όσο και το US 
Open.
Επίσης, η χρήση των αποδυτηρίων θα περιοριστεί 
χρονικά ενώ χώροι μασάζ και αποθεραπείας θα 

μεταφερθούν σε εξωτερικό χώρο για μείωση της 
πιθανότητας διασποράς του ιού!
«Το κοινό «διψάει» για δράση και να δει ξανά 
κορυφαίους τενίστες να ανταγωνίζονται. Είμαι 
αισιόδοξος ότι, σε μερικούς μήνες, θα πηγαίνουμε 
πίσω σε αυτές τις μέρες και θα είμαστε περήφανοι 
για το τι καταφέραμε. Το Long Island Marriott είναι 
εξολοκλήρου δικό μας! 
‘Εχω δημιουργήσει εγκαταστάσεις που με μια 
εξαιρετική εμπειρία δραστηριοτήτων! Το αποκα-
λούμε Manhattan Project! Μπορεί να μην είμα-
στε στο Μανχάταν αλλά έχουμε προσπαθήσει 
να μεταφέρουμε το Μανχάταν εδώ!» ανέφερε ο 
Μάικ Ντόουζ, εκτελεστικός διευθυντής του Αμε-
ρικανικού Όπεν.

Κορονοϊός: Nέα μέτρα στο US 
Open

Μίλαν: Έδωσε τα χέρια με την 
Σεβίλλη για την αγορά του Κιάερ

Κ
άτοικος Σαν Σίρο τη σεζόν 2020-
21 θα είναι ο Σίμον Κιάερ, με 
την Μίλαν να μένει ικανοποιη-
μένη από την παρουσία του στο 

δεύτερο εξάμηνο της φετινής σεζόν ό-
που αγωνίστηκε ως δανεικός από την 
Σεβίλλη και να έρχονται σε συμφωνία με 
τους Ισπανούς για τη μετατροπή του δα-
νεισμού σε κανονική αγορά.
Το deadline που έχουν οι ροσονέρι για 
να κρατήσουν τον 31χρονο Δανό αμυ-
ντικό λήγει την Τετάρτη (15/7), με τον 
Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι 

Μάρτζιο να αποκαλύπτει το βράδυ της 
Τρίτης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
του πως οι δύο σύλλογοι ήρθαν σε ορι-
στική συμφωνία για την αγορά του παί-
κτη από την Μίλαν έναντι 3.500.000 
ευρώ.
Σημειώνεται πως ο Κιάερ μετράει 
ήδη 14 συμμετοχές στην Serie A με τη 
φανέλα των Μιλανέζων, με τις εμφανί-
σεις του να τον έχουν κάνει ήδη σημα-
ντικό μέλος στα πλάνα του Στέφανο 
Πιόλι και να του εξασφαλίζουν εισιτήριο 
παραμονης ενόψει της νέας σεζόν.
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Έτσι διαμορφώνεται ο χάρτης για τη Γ’ 
Εθνική της αγωνιστικής σεζόν 2020-
2021.

Η 
ΕΠΟ γνωστοποίησε τον καταρτι-
σμό των ομίλων για τη Γ’ Εθνική 
και επιβεβαίωσε έτσι τα δημοσι-
εύματα περί της αύξησης των ο-

μάδων.
Το νέο πρωτάθλημα της σεζόν 2020-2021 θα 
διεξαχθεί με 10 ομίλους καθώς οι ομάδες 
που θα πάρουν μέρος συνολικά ανέρχονται 
στις 136.
Ο καταρτισμός των γκρουπ επικυρώθηκε 
από την ΕΕ της Ομοσπονδίας την Τετάρτη 
(19/8) και πλέον έχουμε απόλυτη εικόνα για 
τους συλλόγους που συνθέτουν τα γκρουπ.

Ο χάρτης της Γ’ Εθνικής 2020-2021
1ος Όμιλος: Έβρος: Αλεξανδρούπολη FC, 
ΑΕ Διδυμότειχου (2 Ομάδες), Θράκη: Δόξα 
Νέου Σιδηροχωρίου, Ελπίδα Σαπών (2 Ομά-
δες), Ξάνθη: Άρης Αβάτου, Ορφέας Ξάνθης, 
Αναγέννηση Θαλασσιάς (3 Ομάδες), 
Καβάλα: Νέστος Χρυσούπολης, 
Αετός Οφρυνίου, Νέος Μέγας 
Αλέξανδρος Ορφανίου (3 
Ομάδες), Δράμα: Πανδρα-
μαϊκός, ΑΕ Αμπελοκήπων 
(2 Ομάδες), Σέρρες: Απόλ-
λων Παραλιμνίου (1 Ομάδα), 
Μακεδονία: ΑΕ Ευόσμου, Εθνι-
κός Σοχού, Ηρακλής Αμπελοκή-
πων (3), Σύνολο 16 Ομάδες.
2ος Όμιλος: Μακεδονία: Αγροτικός Αστέρας, 
Ποσειδών Μηχανιώνας, Μακεδονικός, Θερ-
μαϊκός Θέρμης, ΠΑΟ Κουφαλίων (5 Ομάδες), 
Πέλλα: Εδεσσαϊκός, Αναγέννηση Γιαννιτσών, 
Θύελλα Σαρακηνών, Εθνικός Γιαννιτσών (4 
Ομάδες), Χαλκιδική: ΠΟ Νέας Καλλικρά-
τειας, Αετός Βαρβάρας (2 Ομάδες), Ημαθία: 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Νίκη Αγκα-
θιάς, ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας (3 Ομάδες), Κιλ-
κίς: Αναγέννηση Πλαγιάς (1 Ομάδα), Σύνολο 
15 Ομάδες.
3ος Όμιλος: Κοζάνη: Μακεδονικός Φούφα, 
ΦΣ Κοζάνη (2 Ομάδες), Φλώρινα: Ερμής 
Αμυνταίου (1 Ομάδα), Πιερία: ΑΕ Καρίτσας, 
Δίας Δίου, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (3 Ομά-
δες), Καρδίτσα: ΑΟ Σελλάνων, Ατρόμητος 
Παλαμά, Αναγέννηση Καρδίτσας (3 Ομάδες), 
Λάρισα: Οικονόμος Τσαριτσάνης, Ηρακλής 
Λάρισας, Αετός Μακρυχωρίου, ΠΟ Ελασσό-

νας (4 Ομάδες), Σύνολο 13 Ομάδες.
4ος Όμιλος: Βοιωτία: ΑΟ Υπάτου, Αμβρυσ-
σέας Διστόμου (2 Ομάδες), Ευρυτανία: 
ΑΠΟΚ Βελούχι (1 Ομάδα), Φωκίδα: Φωκικός 
(1 Ομάδα), Εύβοια: Νέα Αρτάκη, Ηρακλής 
Ψαχνών (2 Ομάδες), Θεσσαλία: ΓΣ Αλμυρού, 
Θησέας Αγριάς, Διαγόρας Στεφανοβικείου, 
Δήμητρα Ευξεινούπολης (4 Ομάδες), Φθιώ-
τιδα: ΑΠΟ Αταλάντη, Οπούντιος Μαρτίνου (2 
Ομάδες), Τρίκαλα: ΑΣ Μετέωρα, ΠΟ Φήκης 
(2 Ομάδες),
Σύνολο 14 Ομάδες.
5ος Όμιλος: Αιτ/νία: ΑΕ Μεσολογγίου, Πανα-
γρινιακός, Αμβρακικός Λουτρού (3 Ομάδες), 
Καστοριά: Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 
(1 Ομάδα), Γρεβενά: Αστέρας Καληράχης (1 
Ομάδα), Κέρκυρα: ΑΕ Λευκίμμης, ΟΦ Αγίου 
Ματθαίου (ΟΦΑΜ) (2 Ομάδες), Άρτα: Ανα-
γέννηση Άρτας (1 Ομάδα), Πρέβεζα-Λευ-
κάδα: Τηλυκράτης Λευκάδας, ΠΑΣ Αχέρων 
Καναλακίου, ΠΑΣ Πρέβεζα, ΠΑΣ Θύελλα 
2015 (4 Ομάδες), Ήπειρος: Θύελλα Κατσικάς 
(1 Ομάδα), Θεσπρωτία: Σούλι Παραμυθιάς (1 
Ομάδα), Σύνολο 14 Ομάδες.

6ος Όμιλος: Πειραιάς: Εθνικός, 
Προοδευτική, ΑΕ Μοσχάτου (3 

Ομάδες), Αθήνα: Ηλιούπολη, 
Χαραυγιακός, Φωστήρας 
(3 Ομάδες), Κυκλάδες: ΑΣ 
Σαντορίνη 2020, Άνω Μερά 
(συγχώνευση με ΑΕ Μυκό-

νου), Πανναξιακός (3 Ομάδες), 
Ανατολική Αττική: Μαρκό, Αήτ-

τητος Σπάτων (2 Ομάδες), Κοριν-
θία: Ατρόμητος Χιλιομοδίου (1 Ομάδα), 

Σύνολο 12 Ομάδες.
7ος Όμιλος: Αθήνα: ΠΑΟ Ρουφ, Κηφισιά, 
Άγιος Ιερόθεος (3 Ομάδες), Αργολίδα: Παν-
ναυπλιακός 2017, ΑΕ Ερμιονίδας, Κορωνίδα 
Κοιλάδας, Φοίνικας Νέας Επιδαύρου (4 Ομά-
δες), Αρκαδία: Παναρκαδικός, Ερμής Μελι-
γούς (2 Ομάδες), Λακωνία: ΠΣ “H Σπάρτη”, 
Πανγυθεατικός, Άρης Σκάλας (3 Ομάδες), 
Σύνολο 12 Ομάδες.
8ος Όμιλος: Πειραιάς: ΑΠΟ Κερατσίνι, 
Αίας Σαλαμίνας, ΑΟ Καραβάς (3 Ομάδες), 
Λέσβου: Αιολικός, Αετός Λουτρών (2 Ομά-
δες), Χίος: ΑΠΕ Μικρασιατική (1 Ομάδα), 
Σάμος: ΑΨΕΣ Πυθαγόρας (1 Ομάδα), Δωδ/
σου: Δίας ΑΕ Πυλίου Κω (1 Ομάδα), Δυτική 
Αττική: Ακράτητος, Πανελευσινιακός (2 
Ομάδες), Ανατολική Αττική: Θύελλα Ραφή-
νας, Αστέρας Βάρης (2 Ομάδες), Σύνολο 12 
Ομάδες.

9ος Όμιλος: Αχαΐα: Θύελλα Πατρών, Δια-
γόρας Βραχνεΐκων, Παναιγιάλειος, Αχαϊκή 
(4 Ομάδες), Ζάκυνθος: ΑΠΣ Ζάκυνθος, ΑΟ 
Τσιλιβή, Εθνικός Σκουλικάδου (3 Ομάδες), 
Ηλεία: ΠΑΟ Βάρδας, Αίας Γαστούνης (2 Ομά-
δες), Μεσσηνία: ΑΟ Διαβολιτσίου, Πάμισος 
Μεσσήνης (2 Ομάδες), Κεφ/νία-Ιθάκη: Παλ-
ληξουριακός (1 Ομάδα), Αιτ/νία: Ναυπακτια-
κός Αστέρας (1 Ομάδα), Σύνολο 13 Ομάδες.
10ος Όμιλος: Ηρακλείου: Γιούχτας, Ηρόδο-
τος, Ατσαλένιος, ΑΟ Πόρου, ΑΟ Δαμάστα, 
Αλμυρός Γαζίου (6 Ομάδες), Λασίθι: ΑΟ 
Αγίου Νικολάου, ΑΕ Νεάπολης, Αναγέννηση 
Ιεράπετρας (3 Ομάδες), Ρέθυμνο: Ρεθυμνια-
κός, ΑΟ Νέος Αστέρας Ρεθύμνου, Άρης Περι-
βολίων Ρεθύμνου (3 Ομάδες), Χανιά: ΑΕΕΚ 
ΣΥΝΚΑ, Άρης Σούδας, ΑΟ Παλαιόχωρας (3 
Ομάδες), Σύνολο 15 Ομάδες.

Aπειλεί με αποχώρηση ο Ατρόμη-
τος Χιλιομοδίου: “Ντροπή!”
Μια από τις ομάδες που προχώρησαν σε 
ανακοίνωση προκειμένου να εκφράσουν την 
οργή τους για τον καταρτισμό είναι ο Ατρό-
μητος Χιλιομοδίου.
Μέσα στην ανακοίνωση το σωματείο μάλι-
στα, απειλεί με αποχώρηση καθώς συγκαλεί 
Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφα-
σιστεί η μη συμμετοχή στο “αναξιοκρατικό 
πρωτάθλημα” όπως αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά.
Αναλυτικά:

“Ο Α.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ εκφρά-
ζει την οργή και την αγανάκτηση του για τον 
σημερινό ορισμό των ομίλων.
Τα είδαμε όλα κύριοι, φύτεμα δευτεραθλή-
τριας Αργολίδας με μια ειδική μόνο επιστο-
λή και κατάρριψη των μαθηματικών νόμων 
αφού περιοχές όπως η Κηφισιά και το Περι-
στέρι αποδείχτηκε μετά από αιώνες ερευνών 
ότι είναι πιο κοντά στη Σπάρτη και την Ερμιο-
νίδα από ότι είναι το Χιλιομόδι.
Επίσης μάθαμε ότι με έναν μαγικό τρόπο το 
ΧΩΡΙΟ μας θα διακτινίσει και θα αποτελεί 
πλέον μια νέα συνοικία του Πειραιά. Ελπί-
ζουμε να είναι κοντά στο Ελληνικό ώστε να 
έχουμε και όφελος από την αναβάθμιση του.
ΝΤΡΟΠΉ. Συγκαλούμε έκτακτη γ. συνέλευση 
με θέμα τη μη συμμετοχή της ομάδας μας στο 
αναξιοκρατικό αυτό πρωτάθλημα. Καλεσμέ-
νοι θα είναι επίσης όλοι οι θεσμικοί παρά-
γοντες της Περιφέρειας και του Νόμου μας 
καθώς και οι χορηγοί μας για να πάρουμε 
από κοινού απόφαση.
Δεν έχουμε σκοπό να γίνουμε μια ακόμα 
Κορινθιακή ομάδα – θύμα στο βωμό άνο-
μων συμφερόντων.
Επίσης θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπο-
βάλλουμε ειδικό αίτημα για μεταφορά στο 
πρωτάθλημα της επς Αργολίδας για να έχει 
τύχη κάποια στιγμή μια Κορινθιακή ομάδα, 
εκτός αν έχει βγει κάποιο ΦΕΚ αλλαγής του 
Νομού μας από την Πελοπόννησο και δεν το 
γνωρίζουμε. Αυτά προς το παρόν……”

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Ο πλήρης χάρτης για τη Γ’ Εθνική 2020-2021

αθλητικά
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Ταπείνωση, διασυρμός, τρομακτικό. 
Από άλλον πλανήτη η Μπάγερν, 
έσπασε τα φρένα και με το θεότρελο 
2-8 επί της Μπαρτσελόνα, την 
υποχρέωσε στην πιο μαύρη βραδιά 
της ιστορίας της.

Η
ταν ασύλληπτη. Το πρεσάρισμά 
της αδιανόητο. Για αυτή τη Μπά-
γερν που δεν θυμάται από πότε 
έχει να… μην νικήσει (28 ματς 

αήττητη, 27 νίκες), το να είναι το φαβο-
ρί, δεν ήταν αρκετό. Οφειλε στον 
εαυτό της και στο ίδιο το ποδό-
σφαιρο να επιβεβαιώσει ότι 
είναι αυτή τη στιγμή ταυτό-
χρονα η πιο fun to watch και 
η πιο σοβαρή ομάδα. Και η 
συγκεκριμένη Μπαρτσελό-
να, σκιά του εαυτού της, δεν 
θα μπορούσε να της προβάλει 
την παραμικρή αντίσταση. Και δεν 
το έκανε. Στο 31’ οι Βαυαροί είχαν ήδη 
βάλει πέντε γκολ, τα τέσσερα στη σωστή 
εστία και ο προημιτελικός είχε τελειώσει 
πριν καν αρχίσει. Μόνο που μέχρι το φι-
νάλε το κακό θα γιγαντωνόταν για τους ητ-
τημένους, που με το εις βάρος τους 2-8 θα 
έγραφαν την πιο μαύρη βραδιά της ιστο-
ρίας τους.
Μόλις στο 4’ Μίλερ και Λεβαντόφσκι 
έπαιξαν το 1-2 και ο πρώτος το τελείωσε 
σωστά. Ωστόσο, στο 7’ ο Αλάμπα έβαλε 
λάθος το πόδι του και άθελά του κρέμασε 
τον Νόιερ. Εκεί και μόνο εκεί, η Μπάρτσα 
φάνηκε ότι θα μπορούσε. Ο Νόιερ νίκησε 
σε τετ α τετ τον Λουίς Σουάρες (9’) και ένα 
λεπτό μετά ο Μέσι σημάδεψε το δοκάρι. 
Μέχρι εκεί ήταν όμως. Η Μπάγερν πίεσε 
τρομερά, οδήγησε τους αντιπάλους σε 
λάθη στο δικό τους μισό και τα εκμεταλ-
λεύτηκε στο έπακρο. 
Στο 21’ από κλέψιμο ο Πέρισιτς σκόραρε με 
δυνατό διαγώνιο και λάθος αντίδραση του 
Τερ Στέγκεν. Οι Βαυαροί πήραν φόρα σε 
εκείνο το σημείο. Στο 28’ και πάλι με πίεση 
ψηλά, ο Γκορέτσκα έβγαλε τέλεια ψηλοκρε-
μαστή ασίστ και ο Γκνάμπρι έβαλε το 21ο 
φετινό του.
Η άμυνα των Καταλανών τα είχε πλέον 
χαμένα και εκεί θα μπορούσαν να δεχτούν 
περισσότερα γκολ. Στο 31’ δέχτηκαν το 

τέταρτο. Ο Μίλερ από κοντά σκόραρε για 
έκτη φορά σε πέντε ματς κόντρα στην 
Μπαρτσελόνα και αυτά είναι τα περισ-
σότερα που της έχει βάλει κάποιος στο 
Champions League. Ο Μίλερ έφτασε επί-
σης τα 23 στα νοκ άουτ του θεσμού και 
μόνο οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέσι έχουν 
βάλει περισσότερα.
Η Μπάρτσα που δεν μπορούσε να ακο-
λουθήσει καν τον ρυθμό, είχε δεχτεί 
μέχρι το 35’, 16 σουτ (τα 6 στην εστία), 
τέσσερα γκολ και άλλες τόσες καθαρές 

φάσεις. Κάπως έτσι έφτασε στο ημί-
χρονο να έχει φάει για πρώτη 

φορά στην ευρωπαϊκή ιστο-
ρία της τέσσερα τέρματα στην 
ανάπαυλα. Δυστυχώς για 
την ιστορία της, θα είχε κι 
άλλα…
Ο Λουίς Σουάρες έδωσε μία 

νότα αισιοδοξίας (57’) με ένα 
όμορφο γκολ, αδειάζοντας τον 

Μπόατενγκ.
Ωστόσο, αυτό που θα ακολουθούσε δεν 

θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Η 
Μπάγερν έβαλε πέμπτο με τον Κίμιχ (63’), 
έπειτα από εκπληκτική ενέργεια του Ντέ-
ιβις και δεν άφησε ποτέ το πόδι από το 
γκάζι. Πόσο μάλλον που το ματς είχε μπει 
στο τελευταίο 10λεπτο, δεν έδειξε κανέ-
ναν οίκτο. Ο Λεβαντόφσκι με κεφαλιά 
(82’) σκόραρε για 14η φορά στο φετινό 
Champions League και κυνηγάει το από-
λυτο ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο (17).
Το κερασάκι ήρθε σαν… εκδίκηση από 
τον Κουτίνιο με διπλό χτύπημα (85’, 89’), 
για να κάνει κομμάτια μία ήδη διαλυμένη 
ομάδα, που γνώρισε την πιο βαριά ήττα της 
ιστορία της. Έναν διασυρμό που θα απο-
τελέσει τέλος και αρχή εποχής. Οσο για 
την Μπάγερν, περιμένει τον νικητή από το 
Μάντσεστερ Σίτι-Λυών, αλλά δεν πρέπει να 
υπάρχει υποψήφιος αντίπαλος που να μην 
έχει τρομάξει…
Μπαρτσελόνα (Κίκε Σετιέν): Τερ Στέγκεν, 
Πικέ, Λενγκλέ, Ζόρντι Αλμπα, Σεμέντο, 
Μπουσκέτς (70’ Φατί), Σέρζι Ρομπέρτο (46’ 
Γκριεζμάν), Ντε Γιονγκ, Μέσι, Λουίς Σουάρες
Μπάγερν (Χάνζι Φλικ): Νόιερ, Μπόατενγκ 
(76’ Ζίλε), Αλάμπα, Κίμιχ, Ντέιβις (84’ Ενρ-
ναντές), Γκορέτσκα (84’ Τολισό), Τιάγκο, 
Πέρισιτς (67’ Κομάν), Γκνάμπρι (75’ Κουτί-
νιο), Μίλερ, Λεβαντόφσκι.

Α
πειρα εκατομμύρια ευρώ, παι-
κταράδες που πέρασαν, η ακρι-
βότερη μεταγραφή όλων των ε-
ποχών, αλλά και χλευασμός για 

τους τόσους αποκλεισμούς και η φανέλα 
που δεν είναι βαριά και δεν αντέχει να… 
σηκώσει βαριά ασημικά. Από τον Οκτώ-
βρη του 2011 που ο Νασέρ Αλ-Κελαΐφι 
βρέθηκε στο τιμόνι της, η Παρί Σεν Ζερμέν 
είχε μόνο έναν μεγάλο στόχο: να κατακτή-
σει το Champions League. Πλέον, μετά το 
θριαμβευτικό 3-0 επί της Λειψίας, απέχει 
μία και μόνο ανάσα από το να κάνει το ό-
νειρο πραγματικότητα.
Ο Νεϊμάρ ήταν εκείνος που οργάνωσε 
μαεστρικά την πρόκριση των Παριζιά-
νων, ενώ είχε και κάμποσες μαγικές ενέρ-
γειες. Οι πρωταθλητές Γαλλίας ήταν καται-
γιστικοί από το ξεκίνημα. Μόλις στο 6’ 
ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είχε πλασέ 
στο δοκάρι, ενώ είχε ακόμα ένα ακόμα 
πιο τρελό, όταν στο 35’ έστειλε την μπάλα 
στο αριστερό σίδερο με εκτέλεση φάουλ 
από τα 25 μέτρα.
Ενδιάμεσα όμως (13’) ο επίσης εξαιρετι-
κός Ντι Μαρία, έδωσε στο φάουλ του τα 
ιδανικά φάλτσα και ο Μαρκίνιος με κεφα-
λιά άνοιξε το σκορ, ενώ εκείνος ήταν που 
λίγες μέρες νωρίτερα είχε ισοφαρίσει στο 
90’ και είχε γυρίσει τον προημιτελικό με 
την Αταλάντα.
Στο 42΄έγινε το κρίσιμο λάθος του Γκου-
λάσι και στην εξέλιξη της φάσης ο Νεϊ-
μάρ με τρελό τακουνάκι σέρβιρε το 0-2 
στον Ντι Μαρία. Η Λειψία δεν είχε απα-
ντήσεις σε όλ’ αυτά και θα δεχόταν ακόμα 
ένα γκολ. Και πάλι λάθος στην άμυνα και ο 
πιο κοντός παίκτης του γηπέδου, ο Μπερ-
νάτ, βρήκε δίχτυα με το κεφάλι (53’).
Μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε κάτι και η 
Παρί θα αγωνιστεί στον τελικό της Κυρια-
κής, περιμένοντας να μάθει εάν αντί-
παλός της θα είναι η Μπάγερν ή εάν θα 
πρόκειται για τον πρώτο γαλλικό τελικό 
της ιστορίας κόντρα στη Λυών. Οι Παρι-
ζιάνοι που το 1996 είχαν κατακτήσει το 
Κύπελλο Κυπελλούχων, τον μοναδικό 
τους ευρωπαϊκό τίτλο και θα γίνουν η γαλ-
λική ομάδα (Ρεμς 1956, 1959  - Σεντ Ετιέν 
1976 – Μαρσέιγ 1991, 1993 – Μονακό 
2004) που θα διεκδικήσει την κούπα με τα 
μεγάλα αυτιά, με τη Μαρσέιγ το 1993 να 
είναι και η μόνη που το έχει σηκώσει. Οσο 
για τους ηττημένους, εκείνοι ήδη έγραψαν 
ιστορία…

Ίντερ - Σαχτάρ Ντόνετσκ 5-0
Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε ήταν σαρωτική 
απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ (5-0) και δεν 
άφησε το παραμικρό περιθώριο για αμφι-
σβήτηση, έχοντας τους «διόσκουρους» σε 
απίθανο βράδυ.
Την πρωτοβουλία για την υπόθεση πρό-
κριση την πήρε εκείνος που... χρωστούσε 
στο φετινό Europa League. Ο Λαουτάρο 
Μαρτίνες δεν είχε σκοράρει φέτος μετά τον 
αποκλεισμό από το Champions League, 
αλλά άνοιξε λογαριασμό την κατάλληλη 
στιγμή, στην πρώτη φάση του αγώνα. Μετά 
την ασίστ του εξαιρετικού Νικολό Μπαρέλα, 
ο Αργεντίνος εκτέλεσε με καρφωτή κεφαλιά 
στο 19’ για το 1-0, γράφοντας το 20ο του 
γκολ στη φετινή σεζόν και 13ο σε πρώτο 
μισάωρο, περισσότερα από κάθε άλλον στα 
Top-5 πρωταθλήματα.
Την ίδια ώρα η Σαχτάρ του Λουίς Κάστρο 
αδυνατούσε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα 
και στην μοναδική της κλασική στιγμή στο 
61’, ο Χαντάνοβιτς είπε όχι. Το «καμπανάκι 
κινδύνου» ήχησε έγκαιρα, λοιπόν, για τους 
Νερατζούρι οι οποίοι μόλις τρία λεπτά αργό-
τερα πήραν το προβάδισμα που κλείδωσε 
την πρόκριση με κεφαλιά του Ντ’ Αμπρόζιο.
Κι αφού ο στόχος ουσιαστικά επετεύχθη, 
έφτασε η ώρα για «show-time» και επίδειξη 
δύναμης, σε μια αποκλειστική προσφορά 
των δύο τοπ-σκόρερ της. Ο Μαρτίνες τελεί-
ωσε με υπέροχο τρόπο και μία επαφή την 
εξαιρετική συνεργασία που ξεκίνησε από το 
κλέψιμο του Μπρόζοβιτς κι έγραψε το 3-0 
στο 74’, δίνοντας τη σκυτάλη στον απολαυ-
στικό, θηριώδη Βέλγο.
Ο Ρομέλου Λουκάκου είχε ήδη κάνει δικό 
του το ρεκόρ των περισσότερων σερί ματς 
με γκολ στον θεσμό (9) και πλέον συνεχί-
ζει διψήφιος, φτάνοντας συνολικά τα 32. 
Δικό του πλασέ στο 78’ μετά από ασίστ 
του Λαουτάρο έγραψε το 4-0 και ένα 
εκπληκτικό σόλο σε σπριντ, προσπέραση 
του αμυντικού και εκτέλεση έδωσε σχήμα 
θριάμβου στην τελική επικράτηση στο 84’ 
(5-0).
Έτσι, οι δυο τους έγιναν το κορυφαίο ζευ-
γάρι στράικερ στη σύγχρονη ιστορία της 
Ίντερ, συμπληρώνοντας αμφότεροι του-
λάχιστον 20 τέρματα μετά τους Αντριάνο 
και Ομπαφέμι Μάρτινς τη σεζόν 2004-05. 
Ταυτόχρονα, χάρη στην εμφατική πεντάρα 
οι Νερατζούρι έχουν σκοράρει 111 γκολ 
φέτος, τα περισσότερα τουλάχιστον από τη 
σεζόν 1929-30!

Λειψία – Παρί 0-3

Oι Παριζιάνοι στον τελικό!
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν 2-8

Αδιανόητο, ασύλληπτο, 
εξωφρενικό!

Η Μπάγερν καθάρισε 3-0 τη Λυών 
και έφυγε για το μεγάλο φινάλε της 
Κυριακής κόντρα στην Παρί, όπου 
για 11η φορά θα διεκδικήσει το 
ασημικό με τα μεγάλα αυτιά.

Φ
αβορί ήταν, αλλά τα χρειάστη-
κε. Τουλάχιστον στην αρχή. Μό-
λις όμως βρήκε τη σειρά της, η 
Μπάγερν καθάρισε 3-0 τη Λυ-

ών, με τον Γκνάμπρι να σκοράρει δύο φορές 
και έκανε αυτό που όλος ο ποδοσφαιρι-
κός πλανήτης φανταζόταν, θα είναι 
φιναλίστ και θα διεκδικήσει το 
Champions League. Μάλιστα 
αυτό θα συμβεί για 11η φορά 
στην ιστορία της (σ.σ.: μαζί 
με το Πρωταθλητριών), πιά-
νοντας στη 2η θέση τη Μίλαν 
(σ.σ.: η 1η Ρεάλ έχει 16).
Αυτή τη φορά η Μπάγερν δεν 
ήταν καθηλωτική, όπως συνέβη 
στον αδιανόητο προημιτελικό με το 8-2 
επί της Μπαρτσελόνα. Η Λυών όχι μόνο της 
έβαλε δύσκολα, αλλά σε πολλά σημεία εξέ-
θεσε τις αδυναμίες της άμυνάς της. Οι Γάλ-
λοι βγήκαν αμέσως με θράσος μπροστά 
και σπατάλησαν τρομερές ευκαιρίες για να 
κάνουν ζημιά. Αρχικά ο Ντεπάι (4’) πέρασε 
από πλάγια τον Νόιερ, αλλά αστόχησε, ενώ 
ο Εκαμπί (17’) αφού έκανε κάτι μαγικά, 
σημάδεψε το δοκάρι.
Οι Βαυαροί ενδιάμεσα πήγαν να σκορά-
ρουν με τον Γκορέτσκα (10’), αλλά το έβγαλε 
στη γραμμή ο Αντονι Λόπες. Ωστόσο, ο Γάλ-
λος τερματοφύλακας και η άμυνά του δεν 
μπόρεσαν να σταματήσουν την εκπληκτική 
ενέργεια του Γκνάμπρι. Ο εξτρέμ των πρω-
ταθλητών Γερμανίας πήρε την μπάλα δεξιά, 
πέρασε τη μισή Λυών με κάποια ανοίγματα 
της μπάλας και με φοβερό βολέ άνοιξε τον 
δρόμο για την ομάδα του.
Ο ίδιος θα χτυπούσε ξανά στο 33’ και αφού 
ο Λεβαντόφσκι έχασε απίθανο για τα δεδο-
μένα του γκολ, ο Γκνάμπρι σκόραρε στο 
ριμπάουντ από κοντά. Ο Εκαμπί νικήθηκε 
σε τετ α τετ από τον Νόιερ (58’). 
Η Λυών έκανε κάποιες προσπάθειες, αλλά 
το αποτέλεσμα δεν γινόταν να αλλάξει. 
Ούτως ή άλλως είχε κάνει την υπέρβασή 
της. Θα άλλαζε όμως το σκορ, καθώς ο 
Λεβαντόφσκι με κεφαλιά (88’) βρήκε δίχτυα 

για 15η φορά φέτος στη διοργάνωση και 
κυνηγάει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο 
(17).
Κάπως έτσι λοιπόν οι νικητές, πάνε στο 
φινάλε της Κυριακής, όπου τους περιμένει η 
Παρί, έχοντας πίστη ότι θα κατακτήσουν το 
τρόπαιο για έκτη φορά (1974, 1975, 1976, 
2001, 2013)…
Λυών (Ρούντι Γκαρσιά): Αντονι Λόπες, Φερ-
νάντο (73’ Τσέρκι), Γκιμαράες (46’ Τιάγκο 
Μέντες), Μαρσέλο, Ντεναγιέρ, Ντιμπουά 
(67’ Τετέ), Αουάρ, Κακερέ, Ντεπάι (58’ Ντε-

μπελέ), Εκαμπί (67’ Αντελαΐντ), Κορνέ
Μπάγερν (Χάνζι Φλικ): Νόιερ, 

Μπόατενγκ (46’ Ζίλε), Αλά-
μπα, Κίμιχ, Ντέιβις, Γκορέτσκα 
(82’ Παβάρ), Τιάγκο (82’ Τιά-
γκο), Γκνάμπρι, Πέρισιτς (63’ 
Κομάν) Μίλερ, Λεβαντόφσκι.

Φοβερός Λεβαντόφσκι, 
έχει περισσότερα γκολ α-

πό όλη τη Λυών!
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κάνει μια κατα-

πληκτική σεζόν και ήδη έφτασε τα 15 γκολ 
στο Champions League, έχοντας περισσό-
τερα από όλη τη Λυών.
Η Μπάγερν επικράτησε 3-0 της Λυών και 
πέρασε στον τελικό του Champions League, 
εκεί όπου θα βρει απέναντι της την Παρί 
στον 11ο τελικό της ιστορίας της.
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με το γκολ του 
κόντρα στους Γάλλους, πήγε στα 15 στη 
διοργάνωση.
Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε ολόκληρη 
την ομάδα του Ρούντι Γκαρσία που έμεινε 
στα 14!
Απίθανος ο Λέβα!

Tελικός Champions League: Στο 
«Παρκ Ντε Πρενς» με... 15 ευρώ!
Ο κορονοϊός κρατά κλειστά τα γήπεδα για 
τους φιλάθλους, ωστόσο η Παρί το ανοί-
γει για να παρακολουθήσουν από κοντά οι 
οπαδοί της τον τελικό με τη Μπάγερν. Στη 
Γαλλία η προσδοκία για την...επιστροφή του 
τροπαίου 27 χρόνια μετά την τεράστια επι-
τυχία της Μαρσέιγ αυξάνεται και οι Παρι-
ζιάνοι ανυπομονούν. Στις τεράστιες οθόνες 
του Parc des Princes η πρόσβαση θα περι-
ορίζεται στα 5000 άτομα, ενώ θα υπάρχει 
και εισιτήριο που η τιμή του θα ανέρχεται 
στα 15 ευρώ. 

Ε
ύκολο μεσημέρι για τον Ιωνικό στο 
γήπεδο της Νεάπολης. Η ομάδα της 
Νίκαιας καθάρισε το παιχνίδι σε 35 
λεπτά στο πρώτο ημίχρονο όταν 

και προηγήθηκε 2-0, το οποίο ήταν και το 
τελικό αποτέλεσμα.
Μόλις στο 16’, έγινε το 1-0 με τέρμα του 
Κρητικού μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Ματσούκα. Οι φιλοξενούμενοι, έφτα-
σαν κοντά στην ισοφάριση στο 33’, αλλά 
το πλασέ του Βασιλούδη έφυγε λίγο έξω 
και στο 35’ είχαμε το 2-0 για τον Ιωνικό, 
όταν ο Πολίμος βρήκε τον Κουϊρουκίδη κι 
αυτός πλάσαρε εύκολα δίνοντας προβάδι-
σμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. 
Η φάση του 2-0 δεν θα ήταν υπερβολή 
να πούμε πως ήταν και η τελευταία του 
αγώνα! Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός 
έπεσε αισθητά και ο Ιωνικός κράτησε 
πολύ εύκολα το προβάδισμα αυτό, με την 
ομάδα του Βόλου να μην μπορεί να βρει 
κάποια φάση που θα την έβαζε και πάλι 
στο παιχνίδι. Κάπως έτσι, ο Ιωνικός πήρε 
ακόμα μια νίκη που τον κράτησε στην δεύ-
τερη θέση του πρωταθλήματος.

Καβάλα - Ιάλυσος 3-0
Άνετα ξεπέρασε το εμπόδιο του Ιάλυσου 
η Καβάλα, η οποία επικράτησε στην έδρα 
της 3-0 κι έμεινε... ζωντανή στο κυνήγι της 
δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον 
Ορφανίδη στο 31’ μετά από σέντρα του 
Καθάριου στη μοναδική φάση που έγινε 
στο πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι!
Τα υπόλοιπα τέρματα ήρθαν στο δεύτερο 
ημίχρονο, όταν στο 52’ ο Καζαντζίδης 
μετά από απόκρουση του Ανδρούτσου 
στο σουτ του Γαβριηλίδη έκανε το 2-0. Το 
τελικό 3-0, διαμόρφωσε στο 59’ ο Σκα-
θαρούδης που μετά από ωραία ατομική 
ενέργεια του Ορφανίδη, προ κενής εστίας 
πλάσαρε για το τρίτο γκολ της ομάδας του. 

Ασπρόπυργος – Καλαμάτα 1-0
Πήρε το ντέρμπι της ουράς και ελπίζει ο 
Ασπρόπυργος που κέρδισε 1-0 την Καλα-
μάτα και πιθανότατα έβαλε τέλος στις 
όποιες ελπίδες της για παραμονή στην 
κατηγορία.
Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να απείλησαν 
στο 24’, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ από το 
σουτ του Μπουσμπίμπα, αλλά και στο 30’ 
με τον Οσμπάνατζιτς, όμως το γκολ δεν 
ήρθε με αποτέλεσμα το ημίχρονο να λήξει 

ισόπαλο χωρίς τέρματα.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον 
Ασπρόπυργο να βρίσκει γκολ στο 50’ με 
κεφαλιά του Ζγκούρη μετά από μπαλιά 
του Μπαξεβάνου κι από εκεί και πέρα η 
Καλαμάτα πίεσε για την ισοφάριση. Έχασε 
ευκαιρία στο 75’ με το σουτ του Ηλιόπου-
λου, αλλά και στο 79’ με νέο σουτ του 
Κωνσταντινόπουλου, αλλά κανένα δεν 
κατέληξε στα δίχτυα με τον Ασπρόπυργο 
να κρατά μέχρι τέλους τη νίκη και τους 
τρεις βαθμούς.

Διαγόρας Ρόδου - Αιγάλεω 1-0
Κοντά στην επικίνδυνη ζώνη παρέμεινε 
το Αιγάλεω έπειτα από την εκτός έδρας 
ήττα που γνώρισε με 1-0 από τον Διαγόρα. 
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση υπέρ 
των γηπεδούχων σημείωσε ο Μπαρμπα-
ρούσης, ο οποίος στο 42’ μετά από αντε-
πίθεση πλάσαρε τον Σικαλιά ανοίγοντας 
το σκορ. Στο δεύτερο μέρος ο Διαγόρας 
έφτασε κοντά και σε ένα δεύτερο γκολ με 
τον Μπουρλάκη στο 69’, αλλά η κεφα-
λιά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια. 
Το Αιγάλεω δεν απείλησε ουσιαστικά σε 
κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο και 
συνεχίζει να μάχεται για την παραμονή, 
με τον Διαγόρα να πλησιάζει στους δύο 
βαθμούς από τον δεύτερο Ιωνικό, έχοντας 
βέβαια ένα ματς περισσότερο.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Βελγική ραψωδία...
Λυών – Μπάγερν 0-3

Ασταμάτητη πάει στον 11ο 
τελικό της
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 Με το χειρότερο δυνατό τρόπο κινδυνεύει να εισέλθει στην αγω-
νιστική περίοδο 2020/21 το κυπριακό πρωτάθλημα, καθώς είναι 
ορατό το ενδεχόμενο αναβολής ολόκληρης της πρώτης αγωνιστι-
κής.

Ο λόγος είναι η ακαταλληλότητα τεσσάρων γηπέδων, όπως αυτή απο-
φασίστηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφαλείας Γηπέδων, και 
καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνων σε αυτά, αν δεν γίνουν τα απα-
ραίτητα βελτιωτικά έργα για να εξασφαλίσουν άδεια σε θέματα ασφα-
λείας.
Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται συνεδρία στην ΚΟΠ, η οποία ασχο-
λείται τόσο με αυτό το θέμα όσο και με την υπόθεση των θετικών κρου-
σμάτων που εντοπίστηκαν στον Εθνικό Άχνας.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναβληθούν μόνον οι αναμετρήσεις που 
είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στα γήπεδα που δεν πήραν 
πιστοποιοητικό καταλληλότητας, είναι όμως ορατό και το ενδεχόμενο 
μετάθεσης ολόκληρης της πρώτης αγωνιστικής.

 Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Παρασκευή, 21 Αυγούστου
18:00 Εθνικός – ΕΝΠ
19:30 ΑΠΟΕΛ – Καρμιώτισσα
Σάββατο, 22 Αυγούστου
18:30 Πάφος F.C. – Ομόνοια
20:30 Απόλλων  – Δόξα
Κυριακή, 23 Αυγούστου
18:00 Ολυμπιακός  – ΑΕΛ
19:30 Ανόρθωση  – Ερμής
Δευτέρα, 24 Αυγούστου
19:00 Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ

Η ΚΟΠ ανέβαλε το Εθνικός Άχνας - ΕΝΠ!
Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι ο προγραμματισμένος για αύριο Παρασκευή 21 
Αυγούστου 2020 αγώνας της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyta 
μεταξύ του Εθνικού Άχνας και της Ε.Ν., Παραλιμνίου, μετά από οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας και σε συνεννόηση με την Ιατρική Συμβουλευ-
τική ομάδα της ΚΟΠ, αναβάλλεται λόγω του ότι δύο ποδοσφαιριστές 
του Εθνικού βρέθηκαν θετικοί στον ιό COVID-19.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ο αγώνας δεν μπορεί 
να διεξαχθεί πριν την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η ΚΟΠ θα επανέλθει για 
τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αγώνα.
Η ΚΟΠ  διευκρινίζει ότι, σε περιπτώσεις θετικών κρουσμάτων στον ιό 
COVID-19 σε ομάδες, η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά και 
θα λαμβάνεται, η καλύτερη υπό τις περιστάσεις απόφαση, στο πλαίσιο 
των διατάξεων του Πρωτοκόλλου που έχει υιοθετηθεί και πρώτο κρι-
τήριο τη διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκομένων σε ένα ποδο-
σφαιρικό αγώνα.

«Δεν μας είπαν για αναβολή, μας ενοχλεί όλο αυτό»
O εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου Κωνσταντίνος 
Φάνου μίλησε στον Super Sport fm 104.0.
Έχετε κάποια πληροφόρηση; Θα γίνει κανονικά το αυριανό παιχνίδι με 
τον Εθνικό; «Εμείς συνεχίζουμε και περιμένουμε να τηρηθεί το πρω-
τόκολλο και θα αγωνιστούμε κανονικά. Είναι πρωτόγνωρες οι συνθή-
κες για όλους. Πρέπει να βρεθεί η λύση και να προστατεύσουμε αυτό 
που ονομάζεται Κυπριακό ποδόσφαιρο. Αν αναβληθεί ο αγώνας μπο-
ρεί από βδομάδας να έχουμε εμείς κρούσματα και να αναβληθεί πάλι. 
Πρέπει να ξεκαθαρίσει ακριβώς σε ποιες περιπτώσεις θα υπάρχει ανα-
βολή».

Με σκόρερ τον Τιάγκο στο 4ο λεπτό της 
παράτασης η Ομόνοια νίκησε την Αραράτ 
με 1-0 στην Αρμενία και προκρίθηκε στον Β’  
προκριματικό γύρο του Champions League 
εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Λέγκια στην 
Πολωνία.

Η 
Ομόνοια με τέρμα του Τιάγκο στην παρά-
ταση νίκησε την Αραράτ με 0-1 και προκρί-
θηκε στο δεύτερο προκριματικό γύρο του 
Champions League εκεί που θα αντιμετωπί-

σει την Λέγκια Βαρσοβίας.
 Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες προσπάθησαν να 
γίνουν απειλητικές χωρίς όμως να τα καταφέρουν και 
πήγαν στα αποδυτήρια με το ισόπαλο 0-0. Λίγες οι 
καλές στιγμές, πολλά μαρκαρίσματα και περισσότερο 
παιχνίδι κέντρου. Η Ομόνοια έγινε απειλη-
τική στο 42’ όταν ο Κακουλής έβαλε πίεση 
στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, 
η μπάλα κόντραρε όμως πέρασε έξω. 
Η Αραράτ έφτιαξε δύο φάσεις, αρχικά 
με σουτ του Γκουφράν στο 28’ και στην 
συνέχεια με τακουνάκι του Οτουν-
μπάνγιο στο 43’. 
Στην επανάληψη η Ομόνοια μπήκε πιο 
δυνατά και έχασε καλή ευκαιρία στο 53’ 
με τον Ντούρις. Στο 63’ ήταν σειρά τους Αρμέ-
νιους να απειλήσουν με σουτ του Οτουμπάτζο. Το 2ο 
ημίχρονο δεν έφερε κάτι ουσιαστικό με αποτέλεσμα 
το 90λεπτο να ολοκληρωθεί 0-0 και να οδηγηθούν οι 
δύο ομάδες στην παράταση. 
 Με την έναρξη της παράτασης η Ομόνοια κατά-
φερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Ο Μποτεάκ με 
κάθετη πάσα βρήκε τον Τιάγκο ο οποίος μπήκε στην 
περιοχή της Αραράτ και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 
0-1 για τους πράσινους.  
Μάλιστα, τρία λεπτά μετά το γκολ η Αραράτ έμεινε και 
με 10 ποδοσφαιριστές μετά την αποβολή του Χου-
μάνες. 
 Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και η Ομόνοια πήρε 
τη νίκη, μαζί και την πρόκριση για την επόμενη φάση 
του Champions League. Επόμενος αντίπαλος για τους 
πράσινους η Λέγκια.

Η πρώτη αντίδραση του Μπεργκ μετά την 
πρόκριση
Ο Χένινγκ Μπεργκ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα 
της Ομόνοιας κόντρα στην Αραράτ μέσα στην Αρμε-

νία.
Δείτε όσα δήλωσε ο κόουτς των πρασίνων:
‘’Είναι μια σημαντική νίκη. Πήρε περισσότερο χρόνο 
απο ότι περιμέναμε. Η ομάδα έδειξε σωστή νοοτρο-
πία. Δεν τα βάλαμε κάτω γιατί δεν καταφέραμε να 
προσεγγίσουμε τα ψηλά στάνταρ μας απόδοσης. 
Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Ήταν μετά από καιρό το 
πρώτο επίσημο ματς και ήταν Ευρωπαϊκό ματς εκτός 
έδρας. Ήταν σούπερ το γκολ που πετύχαμε. Ωραίος 
συνδυασμός. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε φάσεις 
αλλά δεν μας βγήκαν. Αμυντικά ήμασταν σταθεροί 
και πλέον σκεφτόμαστε την Πάφο.
Περιμένουμε το πρώτο ματς του πρωταθλήματος, επί 
της ουσίας πέρσι το κερδίσαμε. Δεν θα ξεχάσουμε τι 
έγινε πέρσι και την περηφάνεια που νιώθαμε όλοι. 
Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για εμάς, θα είναι σκληρό 
παιχνίδι. Θα επιτεθούμε ξανά, αναμένω πως οι ομά-

δες θα είναι πιο δυνατές. Πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι και να βελτιωνόμαστε. Αυτός είναι 

ο στόχος μας. Έχουμε ματς ανάμεσα σε 
Ευρωπαϊκά ματς, όλα εκτός. Χρειάζε-
ται όλοι μας να δώσουμε το καλύτερο 
για να ξεπεράσουμε αυτή την σκληρή 
περίοδος. Παράλληλα είναι και ωραία 

περίοδος, όλοι θέλουν να δίνουν τέτοια 
ματς. Θέλουμε να αρέσει του κόσμου 

αυτό που βλέπει.
Εύχομαι ο κόσμος να είναι χαρούμενος με τη 

νίκη, ήταν δύσκολο ματς. Ούτε πέρσι κερδίζαμε 5-0, 
κερδίζαμε συχνά με στενά σκορ τα ματς μας. Αυτό 
έγινε και σήμερα, εμείς θα προσπαθήσουμε να βελτι-
ωνόμαστε. Ελπίζω να βλέπει ο κόσμος αυτή την προ-
σπάθεια και περιμένω να τους δω στο γήπεδο’’.

Tweet Λέγκιας σε Μπέργκ!
Φυσικά και η Λέγκια ήταν καρφωμένη στους τηλεο-
πτικούς τις δέκτες για να μάθει την επόμενη της αντί-
παλο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπι-
ονς Λιγκ.
Χάρηκε για την πρόκριση του πρώην προπονητή της 
Χένινγκ Μπεργκ, με τον Νορβηγό κόουτς της Ομό-
νοιας να επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, αφού ήταν 
προπονητής εκεί το 2014-15. Λίγο μετά το εισιτή-
ριο πρόκρισης της κυπριακής ομάδας, η ομάδα της 
Πολωνίας έσπευσε να τουιτάρει για τον Μπεργκ. 
«Θα σε δούμε σύντομα κόουτς στον επόμενο γύρο», 
αναφέρουν οι Πολωνοί σε tweet τους, με το παιχνίδι 
Λέγκια - Ομόνοια να είναι προγραμματισμένο την 
ερχόμενη Τετάρτη στις 21:00 ώρα Κύπρου.

αθλητικά
Αραράτ – Ομόνοια 0-1

Πρόκριση στην παράταση και τώρα 
Λέγκια

Προς αναβολή η πρώτη 
αγωνιστική!
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αθλητικά

Παναθηναϊκός: Γύρισε σελίδα, 
ξεκίνησε την προετοιμασία του, 
στην Αθήνα και ο Μάρκους 
Φόστερ

Την προετοιμασία για τη σεζόν 2020/21 ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) ο 
Παναθηναϊκός, με παρόντες τους Δίπλαρο, Καμπερίδη, Μπουρούση και απόντες τους Τζάκσον, 
Φόστερ, Όγκαστ

Με τον Γιώργο Βόβορα πλέον σ το τ ιμόν ι και 
με πολύ διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με 
τις προηγούμενες δεκαετίες ξεκίνησε ο Πανα-
θηναϊκός την προετοιμασία του γ ια τη σεζόν 
2020/21 το απόγευμα της Τρίτης (18/8). Καλά-
θης και Τόμας δεν υπάρχουν πια, ο Έλληνας 
προπονητής έχει στη διάθεσή του ένα πιο νεα-
νικό σύνολο και αρκετή δουλειά μπροστά του 
ώστε οι πράσινοι να διεκδικήσουν την ερχό-
μενη περίοδο κάτ ι καλό σ τη EuroLeague και 
φυσικά το πρωτάθλημα Ελλάδας απέναντ ι σε 
ομάδες όπως η ΑΕΚ, το Περιστέρι και ο Προμη-
θέας.Στην προετοιμασία, όπως άλλωστε γνω-
ρίζετε από τη Δευτέρα (17/8), θα συμμετά-
σχουν ο Γιάννης Μπουρούσης (από την 
Τετάρτη), ο Μιχάλης Καμπερίδης και 
ο Νίκος Δίπλαρος που θα καλύ-
ψουν τα κενά από τ ις δικαιολο-
γημένες απουσίες των Μάρκους 
Φόσ τερ (έφτασε το απόγευμα 
σ την Ελ λάδα), Ζακ Όγκασ τ και 
Πιερ Τζάκσον (έχουν πάρει έξτρα 
ημέρες άδειας). Ο Τζίμερ Φρεντέτ 
δεν υπολογίζεται και βρίσκεται στις 
ΗΠΑ, καθώς συνεχίζει να ψάχνει τον 
επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στην Αθήνα και ο Μάρκους Φόστερ
Αθηναϊκό έδαφος πάτησε το απόγευμα της Τρί-
της (18/8) ο Μάρκους Φόστερ, που έφτασε στην 
Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία 
του Παναθηναϊκού.
Την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη 
του προπόνηση για τη σεζόν 2020/21, ο Μάρ-
κους Φόστερ πατούσε για πρώτη φορά το πόδι 
του στην Ελλάδα. Ο νεαρός Αμερικανός γκαρντ 
που έκανε θραύση την περασμένη περίοδο στο 
πρωτάθλημα του Ισραήλ ταλαιπωρήθηκε μέχρι 
να φτάσει σ την Αθήνα, ωσ τόσο θα υποβλη-
θεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις και σ το τεσ τ 
του κορονοϊού ώστε να ενσωματωθεί στο πρό-
γραμμα και να δουλέψει υπό τ ις οδηγίες του 
Γιώργου Βόβορα.

Ο Φόστερ αναμένεται να αναλάβει σημαντικό 
ρόλο στο κομμάτι του σκοραρίσματος, παίζο-
ντας κυρίως στη θέση του σούτινγκ γκαρντ ώστε 
να εκμεταλλευθεί την έφεσή του να βάζει τη 
μπάλα στο διχτάκι με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους.

Ο Μάρκους Φόστερ θα παίζει με την 
ψυχή του για τον Παναθηναϊκό
Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Πανα-
θηναϊκού επί αθηναϊκού εδάφους έκανε ο Μάρ-
κους Φόστερ, λίγη ώρα μετά από την προσγεί-

ωσή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
ΟΠιερ Τζάκσον κι ο Ζακ Όγκαστ είναι 

ο ι  μοναδικο ί  απόν τ ε ς  από τ ην 
προε τοιμασ ία του Παναθηνα ϊ -
κού, καθώς ο Μάρκους Φόστερ 
έφτασε την Τρίτη (18 /8) σ την 
Ελ λάδα και θα ε νσωματωθε ί 
σ τ ις προπονήσε ις μόλις υπο-
βληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και 
τεστ κορονοϊού.

Ο Αμερικανός γκαρν τ προσγε ι-
ώθηκε σ το Ελευθέριος Βεν ιζ έ λος 

όταν οι πράσ ινοι συγκεν τρώνον ταν 
στο ΟΑΚΑ για την πρώτη τους προπόνηση 

εν όψει της σεζόν 2020/21 και δήλωσε ότι θα 
παίζει με την ψυχή του για την νέα του ομάδα.
«Είμαι πολύ ε νθουσ ιασμένος Είναι μεγάλη 
ευκαιρία γ ια μέ να να παίξω σ τη νέα μου 
ομάδα με τους νέους συμπαίκτες μου. Θέλω 
να βγω στο παρκέ και να κάνω ό,τι μπορώ για 
να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει.  Είναι ένα 
μεγάλο βήμα για μένα. Μέσα από αυτή τη μετα-
γραφή η καριέρα μου παίρνει ώθηση. Θέλω 
να είμαι έτοιμος και να κάνω αυτό που πρέπει 
σ το παρκέ. Θέλω να είμαι παίκτης-κλειδί και 
να βοηθάω να κερδίζουμε. Ο στόχος μου είναι 
πάντα η νίκη. 
Μπορώ να υποσχεθώ πως σε κάθε παιχνίδι θα 
παίζω με την καρδιά μου και θα τα δίνω όλα» 
ήταν τα λόγια του Μάρκους Φόστερ.

Κρούσμα κορωνοϊού σε 
ΑΕΚ και Ολυμπιακό Β’

Η ΑΕΚ γνωσ τοποίησε μέσω 
ανακοίνωσης ότι ένας παίκτης 
της ομάδας βρέθηκε θετικός 
σε έλεγχο γ ια κορονοϊό. Θα 
ακολουθήσει το πρωτόκολλο 
η «Ένωση», διακόπηκε η προ-
ετοιμασία της ομάδας.
Ηπροετοιμασία της ΑΕΚ σ τα 
Ιωάνν ινα ενόψε ι της σεζόν 
2020 / 21  δ ιακό πηκε  απ ό -
τομα. Όπως έκανε γνωστό η 
«Ένωση» μέσω ανακοίνωσης, 
ένας παίκτης της ομάδας βρέ-
θηκε θετικός στον κορονοϊό. 
Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκαθά-
ρισαν ότι η κατάσταση ελέγ-
χε ται και θα ακολουθήσουν 
περισσότερα τεστ.
Η αποστολή της ΑΕΚ θα επι-
σ τρέψει άμεσα σ την Αθήνα, 
ενώ ο παίκτης που βρέθηκε 
θε τ ικός αναμένε ται να μπει 
άμεσα σε καραν τ ίνα. Βάσει 
του πρωτοκόλλου, τα υπό -
λοιπα μέλη της ομάδας ανα-
μένεται και αυτά να μπουν σε 
καραντίνα όσο περιμένουν να 
υποβληθούν σε νέο τεστ. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με α ίσ θημα κο ινων ικής 
ευθύνης η ΑΕΚ ΒC ανακοινώ-
νει, ότ ι αθλητής της Ομάδας 
μας διεγνώσθη θετικός στην 
COVID-19.
Η κατάσ τασή του θα παρα-
κολουθ ε ί τα ι  σ υσ τ ημα τ ικά 
από τους ειδικούς και από το 
ιατρικό επιτελείο μας.
Tα  υπόλοιπα μέ λη  κα ι  ο ι 
αθλητέ ς πρόκε ιται να υπο-
βληθούν σ τ ις  απαραίτητ ε ς 
εξε τάσεις, ενώ ακολουθού-
ν ται όλα τα προβλεπόμενα, 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
Υγείας του ΕΟΔΥ.
Προδήλως διεκόπη η προε-
τοιμασία της Ομάδας.
H AΕΚ ΒC εύχεται περαστικά 
και ταχε ία ανάρρωση σ τον 
αθλητή μας».

Διακόπηκαν οι 
προπονήσεις του 
Ολυμπιακού Β’
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε 
ότι μέλος του σταφ της Ανα-
πτυξιακής ομάδας του συλλό-
γου, του Ολυμπιακού Β’, βρέ-
θηκε θετικό σε τεστ κορονο-
ϊού, με αποτέλεσμα να διακο-
πούν οι προπονήσεις.
Μία ημέρα μετά την ανακοί-
νωση του ρόστερ της ομάδας 
του Ολυμπιακού Β’ γ ια την 
σεζόν 2020/21, ο Ολυμπιακός 
γνωστοποίησε ότι μέλος του 
σταφ της Αναπτυξιακής ομά-
δας του συλλόγου βρέθηκε 
θετικό σε τεστ κορονοϊού.
Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ότι 
από την σ τ ιγμή που έ γ ινε 
γ νωσ τό ότ ι βρέθηκε θε τ ικό 
δείγμα στην ομάδα, διακόπη-
καν άμεσα οι προπονήσεις, 
ενώ αναμένε ται να ακολου-
θηθεί το πρωτόκολλο ασφα-
λείας.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες 
πριν  τ ην  ανακοίνωση του 
Ολυμπιακού η ΑΕΚ γνωστο-
ποίησε ότι διέκοψε την προ-
ε τοιμασία της σ τα Ιωάνν ινα 
λόγω κρούσματος κορονοϊού 
σε παίκ τη της ομάδας, ενώ 
πριν από περίπου 10 μέρες 
ο Ολυμπιακός ε ίχε ανακοι-
νώσει ότι είχε βρεθεί θετικός 
σε τεστ κορονοϊού ο Κώστας 
Παπανικολάου.
Κρούσμα κορονο ϊού σ τ ην 
Αναπτυξιακή ομάδα
Μέλος του σταφ της Αναπτυ-
ξ ιακής  ομάδας ,  Ολυμπ ια -
κού B’ Piraeus Bank, βρέθηκε 
θετικό σε τεστ για Covid-19.
Οι προπονήσεις διακόπηκαν 
άμεσα και θα ξεκινήσουν και 
πάλι όταν λάβουμε τα αποτε-
λέσματα των νέων τεσ τ που 
υποβλήθηκαν παίκτες, προ-
πονητικό επιτελείο και σταφ, 
εφόσον είναι όλα αρνητικά».
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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.


