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ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ 
ΔΟΚΙΜΟΙ «PRODUCERS» ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

γνώστριες,

Άλλον έναν αδελφικό χαιρε-

τισμό από την αγαπημένη σας 

ομάδα της HELLAS NEWS. Πραγ-

ματικά την περασμένη εβδομάδα είπαμε δεν 

θα εκτυπώσουμε την έκδοση μας κι έγινε 

ένας ψιλοχαμός με τηλέφωνα, επισκέψεις κι 

ερωτήσεις για το αν είμαστε καλά στην υγεία 

μας κλπ. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω…

Σήμερα διάβαζα στις εφημερίδες της Ελλά-

δος διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που 

ήταν προγραμματισμένες για τώρα ή τους 

δύο, τρεις επόμενους μήνες. Όλες ματαιώ-

θηκαν λόγω του COVID-19 κι οι διοργανω-

τές έβγαλαν ανακοινώσεις σε τηλεοράσεις, 

ράδιο κι εφημερίδες για να πάει ο κόσμος 

αμέσως να πάρει πίσω τα χρήματα του από 

τα εισιτήρια που είχαν προπληρώσει.

ΜΠΡΑΒΟ, λοιπόν, σε αυτούς του διοργανω-

τές που δεν θέλουν να χάσουν την υπόληψη 

τους και να τους λένε κλέφτες κι απατεώνες!!

Πάμε τώρα στα δικά μας και στο μαγικό 

κόσμο τον καλλιτεχνικό στο Τορόντο, που 

πρώτα από όλα τα τελευταία χρόνια για μια 

βραδιά δύο ωρών (καθώς η φίρμα έβγαινε 

στις 12 και στις 1 το πρωί) πολλοί πλήρωναν 

200 και 250 δολάρια για να παρακολουθή-

σουν το … ΥΠΕΡΘΕΑΜΑ και τους έδιναν και 

μερικά μεζεδάκια!

Ξέρετε, είναι κάτι που υπηρετώ 40-50 χρό-

νια σε Αμερική και Καναδά και πονάει να 

βλέπεις κοροϊδία εν ψυχρώ. Εδώ και κοντά 

ένα χρόνο ήταν να έρθει κάποιος καλλι-

τέχνης που ακούει στο όνομα ΤΣΑΛΙΚΗΣ. 

Έγινε η προπώληση εισιτηρίων, αλλά πρό-

λαβε ο κορωνοϊός και το παραμύθι άρχισε. 

«Δεν επιστρέφουμε τα χρήματα γιατί θα 

έλθει τον Οκτώβρη». Βλέπετε είχαν μιλήσει 

με το Θεό και τους είπε ότι ο κορωνοϊός θα 

τελειώσει τότε. Τώρα είναι σίγουροι ότι θα 

έχει τελειώσει τον Φεβρουάριο…

Ε! ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΑΛΛΟ. ΡΕ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ, 

ΔΩΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑΚΗ 

ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ 

ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ, 

ΞΑΝΑΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ… ΒΡΕ ΟΥΣΤ 

Για να ξέρετε, ευγενικοί μου αναγνώστες, 

πως δουλεύει το πράγμα: 1) ή έχει πάρει την 

προκαταβολή ο Τσαλίκης και για να μην τα 

επιστρέψει τους λέει θα έλθει όταν γίνουν 

εντάξει τα πράγματα 2) ή δεν υπάρχουν 

τα λεφτά πλέον κι άρα δεν επιστρέφονται 

(πράγμα που δεν θέλω να το πιστέψω).

ΜΑΓΚΕΣ ΒΓΑΛΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ 

ΠΙΣΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΙ ΕΣΕΙΣ 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΤΕ.

Για αυτό το θέμα, πρώτα ο Θεός, έχω 

να γράψω πολλά, μα πάρα πολλά. Τι να 

κάνουμε, βρε αδέλφια, πονάει όταν βιάζουν 

την δουλειά μου.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Παρατείνεται η NAVTEX για το Oruc Reis μέχρι 1η 
Σεπτεμβρίου 

Σ
ε γόρδιο δεσμό μετατρέπονται οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, σε μια εποχή όπου η Αγκυρα εξωτερικεύει όλο και 
περισσότερο τη βουλιμία του Ταγίπ Ερντογάν για επέ-
κταση της επιρροής του σε μια περιοχή -σε ξηρά και θά-

λασσα- υπερδιπλάσια της έκτασης της Τουρκίας. Και όλα αυτά 
ενώ η Τουρκία τορπιλίζει τον διάλογο με παράταση της παρά-
νομης NAVTEX για το Oruc Reis μέχρι τις 27 Αυγούστου.
Στο μπρα ντε φερ με την Αθήνα, πάντως, εμπλέκονται οι μεγα-
λύτερες και ισχυρότερες χώρες του πλανήτη, όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Γερμανία, η Ρωσία, η Γαλλία, ακόμη και η Κίνα, αν 
και τυπικώς δεν έχει παρέμβει στην αντιπαράθεση.
Πέραν της σχεδόν στερεότυπης επίκλησης της ανάγκης για απο-
κλιμάκωση και αποφυγή μιας ελληνοτουρκικής στρατιωτικής 
αντιπαράθεσης, κάθε μία από τις εμπλεκόμενες δυνάμεις που 
εμφανίζεται να διαμεσολαβεί με μεγαλύτερη προθυμία ή... 
ανόρεχτα για την επαναφορά των σχέσεων Αθήνας - Αγκυρας 
στο status quo ante επιδιώκει να προωθήσει τα δικά της συμ-
φέροντα. Η Γαλλία αξιοποιεί την κρίση για να στείλει μήνυμα 
στην Τουρκία ότι δεν θα ανεχθεί την περιθωριοποίησή της στη 
Λιβύη και κατά συνέπεια παραμένει πρωταγωνιστής των εξε-
λίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γερμανία παρουσιάζεται 
στο προσκήνιο ως έντιμος μεσολαβητής, αλλά στο παρασκήνιο 
χρησιμοποιεί ευρωπαϊκές χώρες-δορυφόρους της για να απο-
τρέψει την πιθανότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων στον 
Ερντογάν. Η Ρωσία -ως επιτήδειος ουδέτερος- ζητάει γενικώς 
και αορίστως να μην προκληθεί στρατιωτική αντιπαράθεση, 
αλλά υπογείως διευκολύνεται από τις ενέργειες της Αγκυρας 
στην περιοχή γιατί κερδίζει χρόνο προκειμένου να μην περι-
θωριοποιηθεί από πιθανό ξαναμοίρασμα της ενεργειακής τρά-
πουλας που θα αποδυνάμωνε την εξάρτηση των ευρωπαϊκών 
χωρών από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μόσχας. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται έχοντας στο πίσω μέρος του 
μυαλού τους πώς να παραγκωνίσουν την Κίνα!

Η πολυφωνία της Ε.Ε. και οι… τουρκόφιλοι
Για να ισχυροποιήσει τις ελληνικές θέσεις και να προετοιμάσει 
το έδαφος για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων από την 
Ε.Ε. στην Τουρκία, η Αθήνα κάνει αγώνα δρόμου για να προ-
σεταιριστεί όσες περισσότερες από τις ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις μπορεί. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο 
Δένδια και τα υπηρεσιακά στελέχη της ελληνικής διπλωματίας 
δεν είναι καθόλου εύκολη, αφού σε αρκετές περιπτώσεις δια-
πιστώνεται απροθυμία πολλών ευρωπαϊκών χωρών να δια-
ταράξουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία, κυρίως λόγω των 

εδραιωμένων και ισχυρών οικονομικών τους συνεργασιών με 
την Αγκυρα. Στην ομάδα των χωρών της Ε.Ε. που παραβλέπουν 
την προσπάθεια του Ταγίπ Ερντογάν να σφετεριστεί ελληνι-
κές θαλάσσιες ζώνες και επιχειρηματολογούν ότι οι Βρυξέλλες 
πρέπει να βρουν διαύλους για να συνεχιστεί η συνεργασία με 
την Τουρκία χωρίς να ενεργοποιηθούν αντίποινα στην Αγκυρα 
περιλαμβάνονται η Ισπανία, η Φινλανδία, η Πολωνία, η Σουη-
δία και η Ουγγαρία. Σχεδόν εχθρική στάση έναντι της Ελλάδας 
υιοθετεί η Μάλτα, η οποία κάνει τη δήθεν αθώα πρόταση να 
ανακηρυχθούν ουδέτερες οι περιοχές για τις οποίες Ελλάδα και 
Τουρκία δεν έχουν συμφωνήσει επί της κυριαρχίας. Δηλαδή, 
ως δούρειος ίππος της Τουρκίας, η Μάλτα εισηγείται το γκριζά-
ρισμα όποιας θαλάσσιας περιοχής διεκδικήσει ο Ερντογάν και 
προωθεί το σχέδιο για τη δημιουργία της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
την οποία ονειρεύεται να στήσει αρπάζοντας το μισό Αιγαίο 
και ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο και 
την Κρήτη.

Στον αντίποδα αυτού του γκρουπ βρίσκονται η Γαλλία, που ζητά 
να συνταχθεί κατάλογος πιθανών κυρώσεων στην Τουρκία, ο 
οποίος θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση που ο Ταγίπ Ερντο-
γάν δεν απομακρυνθεί από το μονοπάτι του πολέμου, και μια 
σειρά από χώρες, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, το 
Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Εσθονία και η Σλοβακία, που 
τοποθετούνται ξεκάθαρα καταδικάζοντας τους τσαμπουκάδες 
της Αγκυρας, χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα τοποθετηθούν 
υπέρ της επιβολής συγκεκριμένων οικονομικών κυρώσεων σε 
περίπτωση που η κατάσταση εκτραχυνθεί.
Στη... χορογραφία που έχει δημιουργηθεί εντός της Ε.Ε. ξεχωρι-
στό ρόλο διαδραματίζει το Βερολίνο. Χρησιμοποιώντας ύφος 
που παραπέμπει σε... ιεροκήρυκα, οι Γερμανοί παρατηρούν 
ότι πρέπει να σταματήσει η κλιμάκωση και η στρατιωτικοποί-
ηση της κατάστασης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία 
και αποφαίνονται ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι εύθραυ-
στη και οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή. Πίσω από τις 
γραμμές οι Γερμανοί επιβεβαιώνουν διά της σιωπηράς αποδο-
χής όσα αποκάλυψε το «ΘΕΜΑ» τις δύο τελευταίες εβδομάδες. 
Η γερμανική καγκελαρία αντέδρασε στην υπογραφή της συμ-
φωνίας (ΑΟΖ) για μερική οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονο-
μικής Ζώνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο θεωρώντας 
το μνημόνιο Αθήνας - Καΐρου αντιπαραγωγικό σε μια χρονική 
στιγμή που έπειτα από τη μεσολάβηση του Βερολίνου η ελλη-
νική και η τουρκική κυβέρνηση είχαν συμφωνήσει να ξαναρχί-
σουν τις λεγόμενες διερευνητικές επαφές, οι οποίες είχαν στα-
ματήσει το 2016.
Ελληνες αξιωματούχοι που εμπλέκονται στις προπαρασκευα-
στικές διαβουλεύσεις με το Βερολίνο και την Αγκυρα χαρακτη-
ρίζουν τους Γερμανούς «καλόπιστους διαπραγματευτές», αλλά 
σημειώνουν ότι η απόφαση για υπογραφή συμφωνίας τμημα-
τικής οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο είναι κυριαρχικό δικαί-
ωμα και ενισχύει την ελληνική διαπραγματευτική θέση. Πολύ 
περισσότερο που στην Αθήνα είναι κοινό μυστικό ότι πριν από 
την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών η Αγκυρα επρό-
κειτο να επιδιώξει την επιβολή ενός μορατόριουμ ανάμεσα 
σε Ελλάδα και Τουρκία για πιθανές συμφωνίες οριοθέτησης 
θαλασσίων ζωνών με άλλες χώρες, με απώτερο στόχο να μπλο-
καριστεί η συνομολόγηση του ελληνοαιγυπτιακού συμφώνου. 
Πάντως στη νέα μεσολαβητική προσπάθεια που εκδηλώνεται 
με την αναμενόμενη επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξω-
τερικών Χάικο Μάας σε Αθήνα και Αγκυρα μεθαύριο Τρίτη, το 
Βερολίνο θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν μερολη-
πτεί υπέρ της Τουρκίας και υπερασπίζεται ειλικρινώς τη διεθνή 
νομιμότητα.

Η αποκατάσταση των διαύλων 
Αθήνας - Αγκυρας στο επίπεδο 
της επικοινωνίας θεωρείται το 
πρώτο βήμα για μια πιθανή 
συμφωνία επανέναρξης των 
διερευνητικών επαφών
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επικαιρότητα

Λ
ηστεία σημειώθηκε στο σπίτι 
πρώην υψηλόβαθμου αξιωματι-
κού της Αστυνομίας Ρεθύμνου, το 
πρωί της Τρίτης.

 Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.
gr, στο σπίτι του εισέβαλαν τρεις άντρες με 
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και υπό 
την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εκείνον 
και τη σύζυγό του.
Οι ληστές πήραν ελάχιστα χρήματα, κοσμή-
ματα και το αγροτικό αυτοκίνητο του 
πρώην αξιωματικού και έγιναν καπνός. 

Μάλιστα κάποιες πληροφορίες αναφέρουν 
πως π. αξιωματικός χτυπήθηκε από τους 
δράστες.
Οι αρχές διερευνούν με μεγάλη προσοχή 
την υπόθεση ενώ κρίσιμη θεωρείται η κατά-
θεση του ίδιου του ζευγαριού που πέρασε 
εφιαλτικές στιγμές στα χέρια των ληστών και 
κυρίως του πρώην αξιωματικού.
Παράλληλα ελέγχονται οι κάμερες ασφα-
λείας στην περιοχή προκειμένου να απαντη-
θούν τα ερωτηματικά που προκύπτουν από 
την υπόθεση.

Κρήτη: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι 
πρώην υψηλόβαθμου αξιωματικού 
της Αστυνομίας 

Αλβανία: Η Ελλάδα έχει το 
δικαίωμα επέκτασης των 
χωρικών της υδάτων

Τ
ην απόφαση για την επέκταση των 
χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 
μίλια χαιρετίζει σε ανακοίνωσή του 
το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβα-

νίας σημειώνοντας ότι προσβλέπει σε μια νέα 
συμφωνία για την ΑΟΖ.

Η 
Ελλάδα, όπως κάθε άλλο κρά-
τος μέλος της Συμφωνίας του Θα-
λάσσιου Δικαίου (UNCLOS) του 
Montego Bay -1982, όπου το επι-

τρέπει η Γεωγραφία και δεν παραβιάζονται τα 
κυρίαρχα δικαιώματα ενός άλλου κράτους, 
χαίρει του δικαιώματος διεύρυνσης των χω-
ρικών του υδάτων, βάση των προβλέψεων 
του UNCLOS» αναφέρει συγκεκριμένα το Υ-
πουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας, απαντώ-
ντας σε ερώτηση της αλβα-
νικής υπηρεσίας στη «Φωνή 
της Αμερικής» σχετικά με την 
απόφαση της ελληνικής κυ-
βέρνησης να διευρύνει την 
αιγιαλίτιδα ζώνη της προς 
δυσμάς από τα 6 στα 12 ναυ-
τικά μίλια.
Στην ανακοίνωση του αλβα-
νικού Υπουργείου Εξωτερι-
κών σημειώνεται επίσης ότι η Αλβανία και η 
Ελλάδα ως γειτονικές χώρες, οι οποίες μοι-
ράζονται θαλάσσιες ζώνες, «είναι δεσμευ-
μένες στην επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για 
την ΑΟΖ, σε πνεύμα κατανόησης και αμοι-
βαίου οφέλους, στηριζόμενες στις αρχές και 
κανονισμούς του δικαίου της θάλασσας, της 
διεθνούς εμπειρίας και σεβόμενες την από-
φαση του αλβανικού Συνταγματικού Δικα-
στηρίου», το οποίο, όπως είναι γνωστό, ακύ-
ρωσε την προηγούμενη Συμφωνία μεταξύ 
των δύο κυβερνήσεων του 2009.

Δένδιας: Η κυβέρνηση επεξεργάζε-
ται επέκταση χωρικών υδάτων και 
νοτίως της Κρήτης
Σε επεξεργασία των απαραίτητων βημάτων 
για την επέκταση των χωρικών υδάτων της 
Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια και στην περι-
οχή νοτίως της Κρήτης προχωρούν οι αρμό-
διες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών 
σύμφωνα με τον κ. Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός Εξωτερικών κλείνοντας την 
συζήτηση για τις συμφωνίες οριοθέτησης 
ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο στην Βουλή ανέ-
φερε ότι η χώρα ήδη ετοιμάζει την επόμενη 
της κίνησή της. Συγκεκριμένα υπογράμμισε 
πως οι αρμόδιες υπηρεσίες (ωκεανογραφι-
κές κ.α.) μελετούν τους χάρτες ώστε το προ-
σεχές διάστημα να υπάρξει επέκταση της 
αιγιαλίτιδας ζώνης και στην περιοχή που 
περιλαμβάνει η Συμφωνία με την Αίγυπτο.
Συγκεκριμενα, ο κ. Δενδιας ανέφερε σχετικα 
με την προοπτική επέκτασης χωρικών υδα-
των νοτια της Κρητης: «Και σας προλέγω ότι 
έχει δοθεί εντολή για να αρχίσει η εργασία 
των ωκεανογράφων, ώστε να κάνουμε και 
επέκταση των χωρικών υδάτων στο πλαί-
σιο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
που συνήψαμε με την Αίγυπτο. Και αυτό θα 

γίνει. Για τις υπόλοιπες περιο-
χές που δεν έχουμε Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη θα 
προχωρήσουμε στον βαθμό 
που αυτό είναι εφικτό τις 
διαπραγματεύσεις και από 
εκεί και πέρα θα προχωρή-
σουμε και εκεί σε ανάλογες 
επεκτάσεις».
Η Τουρκία υπονομεύει την 

σταθερότητα όλη της περιοχής, ωστόσο η 
Ελλάδα έχει «εθνική στρατηγική και σχέ-
διο, με την οποία διαχρονικά έχει διά-
γει μεγάλες επιτυχίες». Τα παραπάνω ανέ-
φερε, νωρίτερα, από το βήμα της Βουλής, ο 
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.
Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κ. Δέν-
διας τόνισε πως ακόμα και το τελευταίο 
«και» αυτών των συμφωνιών, προήλθε 
μετά από πολύ μεγάλη βάσανο και εξέταση 
των πραγμάτων. Επανέλαβε σε υψηλούς 
τόνους, πως «η βούληση του νομοθέτη 
ήταν να γίνει η οριοθέτηση με την Αίγυπτο, 
όχι βάσει κάποιας μαθηματικής μεθόδου, 
αλλά από την συνάντηση δύο κυρίαρχων 
λαών» και πρόσθεσε με νόημα απευθυ-
νόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης: 
«Μην το αμφισβητήσετε αυτό, ότι η χάραξη 
της ΑΟΖ με την Αίγυπτο έγινε χωρίς κάποια 
μεθοδολογία, και δημιουργήσετε ζημία 
στον τόπο».
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«Είναι μια καλή κίνηση, που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια» λέει έμπειρος διπλωμάτης - Η 
Αθήνα ενημέρωσε ήδη την Ρώμη και τα Τίρανα - Ποια θα είναι η αντίδραση της Άγκυρας

Τ
ην απόφαση να επεκτείνει την 
ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη στην 
περιοχή του Ιονίου στα 12 ναυ-
τικά μίλια, από έξι ν.μ. σήμερα, 

ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης στη Βουλή.
«Ανακοινώνω σήμερα στην εθνική 
αντιπροσωπεία ότι άμεσα, με νομο-
σχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρ-
νηση, η Ελλάδα επεκτείνει την αιγια-
λίτιδα ζώνη προς Δυσμάς από τα 6 στα 
12 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα Μεγαλώ-
νει. Το έχουν πει κι άλλοι, εμείς όμως 
είμαστε αυτοί που το κάνουμε πράξη. 
Προβαίνουμε έτσι, σε μια θαλάσ-
σια περιοχή -συγκεκριμένα αυτή του 
Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το 
ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννή-
σου- στην άσκηση ενός αδιαμφισβήτη-
του κυριαρχικού δικαιώματος δικαιώ-
ματός μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. 
Ένα δικαίωμα το οποίο η χώρα μας επι-
φυλάσσεται να ασκήσει μελλοντικά 
και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές. Και 
το οποίο έχουν ήδη ασκήσει οι γείτο-
νές μας. Με σεβασμό στη Σύμβαση για 
το Δίκαιο της Θάλασσας και την εφαρ-
μογή της μέσης γραμμής, εκεί που η 
απόσταση μεταξύ των ακτών είναι 
μικρότερη από τα 24 μίλια» επισήμανε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ανακοινώνοντας την απόφαση για 
διπλασιασμό της ελληνικής χωρικής 
θάλασσας, που έγινε δεκτή με ενθου-
σιασμό από τους βουλευτές της πλει-
οψηφίας.
Η απόφαση της επέκτασης των ελληνι-
κών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. στο 
Ιόνιο έρχεται σε συνέχεια της συνο-
μολόγησης συμφωνίας οριοθέτησης 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με 
την Ιταλία και της συμφωνίας τμηματι-
κής οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ της Ελλά-
δας και της Αιγύπτου.
Με βάση τα προβλεπόμενα από την 
συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την 
Ιταλία, η Ελλάδα αποκτά την κυριαρχία 

σε μία ζώνη περίπου 76.000 τετραγω-
νικών χιλιομέτρων στο Ιόνιο. Σε αυτή 
την ζώνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανα-
κοίνωσε ότι θα επεκταθούν τα ελλη-
νικά χωρικά ύδατα από τα 6 στα 12 
ναυτικά μίλια.
Στη ζώνη μεταξύ 6 και 12 ναυτικών 
μιλίων θα διατηρηθεί η υπάρχουσα 
δραστηριότητα των Ιταλών αλιέων με 
συγκεκριμένους όρους: Μόνον συγκε-
κριμένος αριθμός ιταλικών πλοίων θα 
μπορεί να κινείται στη ζώνη από τα 6 
στα 12 ναυτικά μίλια, οι Ιταλοί ψαρά-
δες θα είναι υποχρεωμένοι να δέχο-
νται έλεγχο από τις ελληνικές αρχές και 
θα αλιεύουν αποκλειστικά συγκεκρι-
μένες κατηγορίες ειδών -βλέπε κόκ-
κινη γαρίδα- οι οποίες δεν ενδιαφέ-
ρουν τους Έλληνες ψαράδες.

«Είναι μια καλή κίνηση που έπρεπε να 
έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια» είπε 
στο protothema.gr έμπειρος διπλω-
μάτης, σχολιάζοντας την απόφαση της 
ελληνικής κυβέρνησης να επεκτείνει το 
εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο 
στα 12 ναυτικά μίλια.
Η επέκταση των χωρικών υδάτων μιας 
χώρας μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια από 
τις ακτές είναι μια απόφαση η οποία 
δεν χρειάζεται την συμφωνία των 
παράκτιων κρατών, αλλά μπορεί να 
γίνει μονομερώς. Η Αθήνα, θέλοντας 
να δείξει την διάθεσή της για περιφε-
ρειακή συνεργασία, ενημέρωσε ήδη 
την Ρώμη και τα Τίρανα, αποστολή 
που ανέλαβε ο υπουργός των Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας σε συνομιλίες με 
τον Ιταλό και τον Αλβανό ομόλογό του. 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός προανήγ-
γειλε ότι σύντομα ο Νίκος Δένδιας θα 
επισκεφθεί τα Τίρανα «για να συζη-
τήσει με την αλβανική κυβέρνηση 
την οριστική επίλυση της εκκρεμό-
τητας οριοθέτησης των θαλασσίων 
ζωνών».

Το μήνυμα προς την Τουρκία
Η επέκταση των ελληνικών χωρικών 
υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια 
στέλνει ένα καθαρό, αλλά εγκρατές 
μήνυμα στην Τουρκία και στον Ταγίπ 
Ερντογάν. Διότι από την μία η ελληνική 
κυβέρνηση διαμηνύει ότι προχωρά 
στις κινήσεις της για την διασφάλιση 
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιω-
μάτων επί τη βάση στρατηγικού σχεδι-
ασμού, από την άλλη όμως το μήνυμα 
της Αθήνας στην Άγκυρα είναι ξεκά-
θαρο. Αυτό που μεταδίδεται μέσω της 
επέκτασης των ελληνικών χωρικών 
υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια 
προς την τουρκική κυβέρνηση είναι το 
μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν έχει διάθεση 
να τραβήξει στα άκρα την κρίση με την 
Τουρκία.
Κι αυτό διότι ναι μεν η Ελλάδα επεκτεί-
νει την αιγιαλίτιδα ζώνη της στο Ιόνιο, 
παράλληλα με την κύρωση της συμφω-
νίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία, 
ταυτοχρόνως όμως αποφεύγει να πρά-
ξει το ίδιο για την περιοχή οριοθέτη-
σης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς απο-
κωδικοποιείται από την Άγκυρα και τον 
Ταγίπ Ερντογάν το μήνυμα που στέλνει 
η ελληνική κυβέρνηση, είναι κάτι που 
θα φανεί τις αμέσως επόμενες ώρες.
Το άρθρο 3 της Σύμβασης του 1982 για 
το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ορί-
ζει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα 
να καθορίσει το πλάτος της αιγιαλίτι-
δας ζώνης του μέχρι σημείου που δεν 
υπερβαίνει 12 ναυτικά μίλια που μετρι-
ούνται από γραμμές βάσεως καθορι-
σμένες σύμφωνα με την παρούσα Σύμ-
βαση.

Ιόνιο: Επέκταση χωρικών υδάτων στα 
12 ναυτικά μίλια - Τι σημαίνει και ποιο 
«μήνυμα» στέλνει στην Τουρκία 

Μεγάλη άσκηση της 
Πολεμικής Αεροπορίας 
με γαλλικά μαχητικά - 
Αερομαχίες με τουρκικά F-16

Αερομαχίες με τουρκικά μαχητικά που 
προσπάθησαν να παρενοχλήσουν τα ελληνικά F-
16 κατά την επιστροφή τους από την Κύπρο στην 
Κρήτη - Τη μετακίνηση των μαχητικών διηύθυνε 
ο ίδιος ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Τ
ρίωρη άσκηση στην οποία συμμετείχαν δύο γαλ-
λικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale τα οποία μετα-
σταθμεύουν στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου της 
Πάφου, ακόμη ένα ζεύγος ελληνικών F-16 τα ο-

ποία προσγειώθηκαν χθες στην στρατιωτική βάση της 
Πάφου στην Κύπρου και ακόμη έξι ελληνικά μαχητικά 
αεροσκάφη που απογειώθηκαν από την Κρήτη ειδικά 
για τα σημερινά γυμνάσια και πέταξαν μέχρι την Κύπρο 
πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα.
Η άσκηση ξεκίνησε στις 10:30 όταν τα έξι ελληνικά F-16 
απογειώθηκαν από το Καστέλι της Κρήτης και διήρκεσε 
μέχρι τις 13:30 όταν οι Έλληνες πιλότοι προσγειώθηκαν 
και πάλι στην Κρήτη.
Στα παίγνια συμμετείχαν δύο γαλλικά Rafale, αεροσκάφη 
που μετασταθμεύουν από καιρό στην Πάφο, τα δύο 
ελληνικά F-16 που πήγαν στην Κύπρο την Τετάρτη και 
ακόμη έξι ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 
που απογειώθηκαν από την Κρήτη ειδικά για την πραγ-
ματοποίηση της άσκησης στην περιοχή της Κύπρου και 
δυτικότερα όπου πραγματοποιείται η άσκηση Eunomia 
(Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Ιταλία οι συμμετέχουσες 
χώρες).
Την τρίωρη μετακίνηση των μαχητικών διηύθυνε ο 
ίδιος ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, ευρισκόμενος στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων στο 
υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συνεπικουρούμενος από 
τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Γεώργιο Μπλιούμη.
Στην άσκηση των 10 μαχητικών αεροσκαφών (8 ελληνικά 
και 2 γαλλικά) περιλαμβάνονταν και αντικείμενα συνερ-
γασίας με τα ελληνικά πολεμικά πλοία που κινούνται στη 
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Καστελόριζου.
Η απογείωση των έξι ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών 
F-16 Block 52plus από την Κρήτη και η προσέγγισή τους 
στην περιοχή της άσκησης έγινε χωρίς προβλήματα, σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό.
Ομως, κατά την επιστροφή των έξι μαχητικών αεροσκα-
φών της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κρήτη, τουρκικά 
μαχητικά αεροσκάφη επιχείρησαν να παρενοχλήσουν τα 
ελληνικά F-16.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ελληνική πλευρά 
ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει την τουρκική αντίδραση. 
Αριθμός ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών που είχε 
απογειωθεί επίσης από το Καστέλι της Κρήτης ενεπλάκη 
σε εικονικές αερομαχίες με τα τουρκικά μαχητικά αερο-
σκάφη, επιτρέποντας στους πιλότους των F-16 Block52 
plus -που είχαν συμπληρώσει ήδη σχεδόν δύο ώρες 
συνεχούς πτήσης- να προσγειωθούν με ασφάλεια στην 
115 Πτέρυγα Μάχης.

επικαιρότητα
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Αν και το περιεχόμενο της δεύτερης 
τηλεφωνικής επικοινωνίας του 
προέδρου των ΗΠΑ με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό δεν έγινε γνωστό, 
πηγές του Μεγάρου Μαξιμου τονίζουν 
ότι ο Τραμπ επιθυμεί σταθερά την 
αποκλιμάκωση της ελληνοτουρκικής 
έντασης - Με αντι-NAVTEX απάντησε η 
Αθήνα στην Άγκυρα για την παράταση 
του πλου του Oruc Reis

Έ
να δεύτερο τηλεφώνημα στον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκα-
νε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ 
Τραμπ, χθες το βράδυ, μετά την τηλε-

φωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο 
πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Υπενθυμίζεται ότι, την Τετάρτη, στις εξελί-
ξεις στα ελληνοτουρκικά και 
τη νοτιοανατολική Μεσόγειο 
παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 
οποίος τηλεφώνησε τόσο στον 
Έλληνα πρωθυπουργό όσο και 
στον Τούρκο πρόεδρο.
Στο επίκεντρο των συζητή-
σεων, όπως έγινε γνωστό, 
βρέθηκε η αποκλιμάκωση της 
ελληνοτουρκικής έντασης. 
Αρχικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τηλεφώνησε 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να 
συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη νοτι-
οανατολική Μεσόγειο, και έπειτα στον Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Πέμπτης ο 
Αλέξης Παπαχελάς στον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το 
τηλεφώνημα στον Ερντογάν, ακολούθησε και 
ένα δεύτερο τηλεφώνημα στον Έλληνα πρω-
θυπουργό. Σε αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέ-
ρωσε τον κ. Μητσοτάκη για όσα συζήτησαν με 
τον Τούρκο πρόεδρο.
Από το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώνε-
ται η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία των 
κ.κ. Μητσοτάκη και Τραμπ, ενώ δεν υπάρ-
χουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της. 
Αυτό που τονίζουν κυβερνητικές πηγές στο 
protothema.gr, είναι ότι ο Αμερικανός πρόε-
δρος επιθυμεί αποκλιμάκωση.

Αντι-NAVTEX από την Αθήνα
Νωρίτερα την Πέμπτη, με μια νέα NAVTEX, 
η Αθήνα ακυρώνει αυτή που είχαν εκδώσει, 

προκλητικά, από το πρωί, οι Τούρκοι και διά 
της οποία παρατείνεται η παρουσία του τουρ-
κικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis έως την 
1η Σεπτεμβρίου.
Η έκδοση της αντι-Navtex συνιστά πάγια 
τακτική που εφαρμόζεται, όταν η τουρκική 
πλευρά προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις.
Ειδικότερα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθ-
μός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώ-
νεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει 
εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας 
(σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθ-
μοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) 
και από την άλλη πως αναφέρεται σε παρά-
νομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που 
επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλο-
μένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Ο Ακάρ απειλεί 
στα ελληνικά μέσω 
Anadolu - «Συνεχί-
ζουμε επ’ αόριστον 
τις έρευνες»
Σε νέες εμπρηστικές 
δηλώσεις προέβη ο 
υπουργός Άμυνας της 
Τουρκίας, Χουλουσί 

Ακάρ, ο οποίος μιλώντας στο τουρκικό πρα-
κτορείο ειδήσεων Anadolu, ανέφερε ότι οι σει-
σμικές έρευνες θα συνεχιστούν επ’αόριστον, 
αποδεικνύοντας ξανά ότι τα ελληνοτουρκικά 
ζητήματα κρέμονται από μία κλωστή.
Μάλιστα, το Anadolu, έκανε και τρεις αναρτή-
σεις στο Twitter με ορισμένα από τα λεγόμενα 
του Ακαρ στην ελληνική γλώσσα, με αποδέκτη 
προφανώς την ελληνική πλευρά.
«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε 
τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας. Εχουμε 
τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και 
σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευ-
νες όσο χρειαστεί, μέχρι ολοκληρωθούν όλες 
οι έρευνες.
Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιο-
ρισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματά μας, 
κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες 
εκεί. Οσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας 
κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις 
είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή», ανέ-
φερε.

Και δεύτερο τηλεφώνημα Τραμπ σε 
Μητσοτάκη: Τον ενημέρωσε για όσα 
συζήτησε με τον Ερντογάν 

Κομισιόν: Εξετάζεται η νομική δράση 
κατά της Κύπρου για τα «χρυσά 
διαβατήρια» σε εγκληματίες και 
φυγάδες 

Τοποθέτηση του Ευρωπαίου 
Επιτρόπου για τη Δικαιοσύνη, 
Ντιντιέ Ρέιντερς με αφρομή την 
αποκάλυψη του Al Jazeera για τα 
«Cyprus Papers»

Ο 
Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δι-
καιοσύνη, Ντιντιέ Ρέιντερς, το-
ποθετήθηκε πρώτη φορά μέσω 
του Al Jazeera για τις αποκαλύ-

ψεις του διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου και 
αποκάλυψε ότι εξετάζει τη δυνατότητα νο-
μικής δράσης κατά της Κύπρου, σχετικά με 
τα «χρυσά διαβατήρια» μέσω επενδύσεων.
Ο κ. Ρέιντερς ζήτησε επίσης αλλαγές σε 
ολόκληρη την Ευρώπη σε προγράμματα 
υπηκοότητας μέσω επενδύσεων και είπε 
ότι θα ήταν προτιμότερο κατά τον ίδιο να τα 
καταργηθούν πλήρως.
Τα σχόλιά του ακολούθησαν τη δημο-
σίευση της Ερευνητικής Μονάδας του Al 
Jazeera, «The Cyprus Papers», μια συλλογή 
εγγράφων που διέρρευσαν και έδειξαν ότι 
η Κύπρος πούλησε διαβατήρια σε εγκλη-
ματίες, φυγάδες και άτομα που θεωρού-
νται ότι εμπίπτουν σε ομάδα υψηλού κιν-
δύνου διαφθοράς.
Αυτά τα έγγραφα, αποκαλύπτουν σχεδόν 
1.500 αιτήσεις διαβατηρίων με περισσό-
τερα από 2.400 ονόματα, έδειξαν ότι η 
Κύπρος δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει 

τους ενδεικνυόμενους ελέγχους σε δεκά-
δες υποθέσεις, επιτρέποντας έτσι σε εγκλη-
ματίες και άτομα που υπόκεινται σε διε-
θνείς κυρώσεις να αγοράσουν υπηκοότητα 
από το κράτος μέλος της ΕΕ.
Ο Ρέιντερς αποκάλυψε επίσης στο Al 
Jazeera ότι ζήτησε από τη νομική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιοσύνης 
«να αναλύσει εάν είναι δυνατόν στο νομικό 
πλαίσιο ότι πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε 
μια διαδικασία επί παραβάσει ή να υποβά-
λουμε νομοθετική πρόταση».
Ο Ρέιντερς πρόσθεσε ότι θα ήθελε να δει 
κάποια δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχετικά με τη νέα νομοθεσία, αλλά το μεγα-
λύτερο μέρος της ευθύνης βαρύνει την 
Κύπρο.
«Μετά την έκθεση που έχετε δημοσιεύσει 
και κάποιες άλλες στο παρελθόν, το πρώτο 
στοιχείο είναι να βεβαιωθείτε ότι υπάρ-
χουν κάποιες έρευνες σε εθνικό επίπεδο 
από το δικαστικό σύστημα», είπε ο κ. Ρέι-
ντερς.
«Είναι καθήκον» είπε, «του δικαστικού 
συστήματος στην Κύπρο να ερευνήσει την 
κατάσταση, και εάν είναι δυνατόν για τις 
κυπριακές αρχές να ανακαλέσουν την εθνι-
κότητα». Ο κ. Ρέιντερς επικεντρώθηκε επί-
σης στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ, ζητώντας περισ-
σότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
υπερεθνικών αρχών.
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Π
ρόσκληση σε διάλογο απηύθυνε στην 
Ελλάδα εν μέσω προκλητικών ενεργει-
ών εκ μέρους της Άγκυρας, ο Τούρκος 
υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

Ενώ το Oruc Reis πλέει σε ελληνικά ύδατα και 
καθώς πριν από λίγο η Τουρκία παρέτεινε με 
NAVTEX την παρουσία της στην Ανατ. Μεσό-
γειο, ο Χουλουσί Ακάρ σε δηλώσεις του στο 
πρακτορείο Anadol δήλωσε πρόθυμος να... 
φιλοξενήσει τους Έλληνες εμπειρογνώμονες για 
διμερείς συνομιλίες, προκειμένου να επιλυθούν 
οι διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-
γειο.
«Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να καθίσουν στο 
τραπέζι μόνες τους, χωρίς παρεμβάσεις από 
χώρες όπως η Γαλλία» ανέφερε ακόμα εξαπολύ-
οντας πυρά προς το Παρίσι.
«Η Γαλλία έχει παραβιάσει τις διεθνείς συμβά-
σεις, αναπτύσσοντας τρία μαχητικά αεροσκάφη 
στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Η Ελλάδα επίσης 
έχει εφοπλίσει κάποια νησιά στο Αιγαίο, προς 
παραβίαση των διεθνών συμφωνιών» πρό-
σθεσε.
Η δήλωση του Τούρκου υπουρ-
γού Άμυνας έρχεται λίγες ώρες 
μετά τη διπλή παρέμβαση του 
Ντόναλντ Τραμπ προς Αθήνα 
και Άγκυρα, ζητώντας σε συνο-
μιλίες του με τους Κυριάκο 
Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν 
δέσμευση για διάλογο. 
Αποτελεί, ωστόσο, και εκ δια-
μέτρου αντίθετη ρητορική από 
εκείνη που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Τούρκος 
πρόεδρος χθες, εκτοξεύοντας ευθείες απειλές, 
και με στρατιωτική απόχρωση, κατά της Ελλά-
δας. 
Νωρίτερα σήμερα, η Τουρκία προέβη σε 
έκδοση νέας NAVTEX για ασκήσεις με πραγμα-
τικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο, δεσμεύ-
οντας περιοχή μακριά από τα ύδατα στα οποία 
επιχειρεί το Oruc Reis, μεταξύ Μερσίνας και Αλε-
ξανδρέττας, ανάμεσα στην Τουρκία και τα Κατε-
χόμενα. 

Κλιμακώνεται η πολεμική υστερία 
στα τουρκικά ΜΜΕ
Σε μία πρωτόγνωρη συστράτευση του συνόλου 
των τουρκικών ΜΜΕ ακόμα και όσον αφορά 
τις ελάχιστες αντιπολιτευόμενες εφημερίδες και 
ιστοσελίδες εξελίσσεται η εκστρατεία καλλιέρ-
γειας πολεμικού κλίματος στην Τουρκία.
Με έντονη και χωρίς όρια εθνικιστική υστερία, 

τα πρωτοσέλιδα πυροδοτούν με τη συνθηματο-
λογία που αναπαράγουν ένα κλίμα αντιπαράθε-
σης που θυμίζει έντονα τις παραμονές του μεθο-
δευμένου πογκρόμ των Σεπτεμβριανών της 6ης 
Σεπτεμβρίου του 1955 με την πρωτοφανή ακόμη 
και τότε επίθεση του όχλου κατά των Ρωμιών και 
των περιουσιών τους στην Κωνσταντινούπολη.
Έκτοτε ακόμα και στις δυσκολότερες στιγμές των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν παρατηρήθηκε 
μία τόσο μεθοδευμένη και κεντρικά καθοδη-
γούμενη εκστρατεία κινητοποίησης της τουρ-
κικής κοινής γνώμης. Ιδιαίτερη εντύπωση και 
ανησυχία προκαλεί στους διπλωμάτες και τους 
παρατηρητές ο εκχυδαϊσμός της πολιτικής ορο-
λογίας που χρησιμοποιείται από τα πλέον επί-
σημα χείλη της Τουρκίας, ακόμα και από τον 
πρόεδρο Ερντογάν.
«Θα καταστραφείτε» τιτλοφορεί η «Yeni Safak», 
που είναι επί της ουσίας το δημοσιογραφικό 
όργανο του κυβερνώντος κόμματος. Τον πρωτο-
σέλιδο τίτλο ακολουθεί καθοδηγούμενο ρεπορ-
τάζ-προειδοποίηση με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
«Δεν θα φύγει το Oruc Reis» και με την υποση-

μείωση πως λόγω της συμπερι-
φοράς της Αθήνας θα εκδοθούν 
και άλλες NAVTEX με το ερευ-
νητικό σκάφος της Τουρκίας να 
παραμένει στην περιοχή νότια 
του Καστελόριζου, δυτικά της 
Καρπάθου και νοτιοανατολικά 
της Κρήτης.
Η άκρως εθνικιστική «Turkiye» 
τιτλοφορεί: «Όποιος βγει 

μπροστά μας θα τον κάνουμε να πληρώσει το 
τίμημα».
Στο ίδιο κλίμα και η «ΑΚΙΤ» με τίτλο: « Όποιος 
είναι έτοιμος να πληρώσει το τίμημα ας έρθει».
Η «ΑΚSAM» επιλέγει το επιθετικότερο σύνθημα 
«Ελάτε όλοι μαζί» αναφερόμενη προφανώς και 
στις χώρες που αυτή την περίοδο επιδεικνύουν 
τη στήριξή τους προς την Ελλάδα, δηλαδή τη Γαλ-
λία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα Αραβικά Εμιράτα 
κ.λπ.
Τέλος εντύπωση και ανατριχίλα προκαλεί ο τίτ-
λος της σταθερά αντιπολιτευόμενης και παρα-
δοσιακά Κεμαλικής εφημερίδας «Cumhuriyet» 
(Τζουμχουριέτ), η οποία πάντα εξέφραζε τις 
απόψεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος 
(σήμερα Αξιωματική Αντιπολίτευση). Ακόμη 
και αυτή η εφημερίδα υιοθετεί τελικά την επι-
θετική-εθνικιστική υστερία. Τιτλοφορεί «Πήρε 
κάποιες χώρες στο πλευρό της (η Ελλάδα) και 
πλέει σε επικίνδυνα νερά».

Διγλωσσία της Άγκυρας - 
Κάνει λόγο για διάλογο τώρα 
ο Ακάρ

επικαιρότητα

Έβγαλε τα ράσα ο κληρικός 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
Ανδρέας Κονάνος 

Ε
νας από τους πιο γνωστούς κληρι-
κούς της Αρχιεπισκοπής, με δημό-
σιο λόγο, παρεμβάσεις, συγγραφι-
κό έργο και ένα διαδραστικό προ-

φίλ στο Facebook, ο Ανδρέας Κονάνος που 
υπηρετούσε σε ναό στην Αγία Παρασκευή, 
αποσχηματίστηκε και επέστρεψε στις τά-
ξεις των λαϊκών.
Ο Ανδρέας Κονάνος, ο οποίος πρόσφατα 
είχε εκδώσει και το βιβλίο με τίτλο «Ζακέτα 
να πάρεις!» με παιδαγωγικές συμβου-
λές, χθες Δευτέρα με ένα μήνυμά του στο 
Facebook, το οποίο συνόδευσε με φωτο-
γραφία στην οποία δεν φοράει πια ράσο, 
ανακοίνωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή 
του.
«Σήμερα, 24/8/20, υπέβαλα στην ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών την παραίτησή μου 
από τις τάξεις του Κλήρου, και έγινα πάλι 
ένας απλός πολίτης αυτού του κόσμου. 
Πλέον, είμαι «σκέτο», ο Ανδρέας Κονάνος.
Οι λόγοι της αποχώρησής μου είναι αρκε-
τοί και δεν θα αναλυθούν σήμερα εδώ. 
Με το κείμενο αυτό θέλω να κάνω μόνο 

δύο πράγματα: Α. Να σε ενημερώσω για 
την αλλαγή αυτή στη ζωή μου και Β. Να 
εξηγήσω τον τρόπο που θα δραστηρι-
οποιούμαι από εδώ και πέρα. Και μόνο 
αυτό.
Μετά από 20 χρόνια ιερατικής ζωής, σή-
μερα αποχωρίζομαι τα ράσα. Σε καμία 
περίπτωση όμως δεν «τα πετάω» με περι-
φρόνηση και αποστροφή! Τα φιλώ και τα 
ευγνωμονώ, διότι για 2 δεκαετίες μου έδω-
σαν την ευκαιρία να κάνω «πατρίδα» μου 
όλη τη Γη, να ζήσω καταπληκτικές θεαν-
θρώπινες στιγμές και να γνωρίσω ωραίους 
ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου.
Και τώρα, προχωράω παρακάτω.
«Φεύγω» από κληρικός. Μα η καρδιά 
μου, η ουσία και ο πυρήνας μου, παραμέ-
νουν μαζί σου, αμετακίνητα. Αυτά δεν θα 
αλλάξουν ποτέ, παρόλο που η μορφή και 
η εμφάνισή μου θα είναι πλέον αλλιώς» 
έγραψε μεταξύ πολλών άλλων.
Το μήνυμα είχε ως το πρωί της Τρίτης 
57.000 likes και 2,7 χιλιάδες κοινοποιή-
σεις.

Τ
ην ικανοποίησή του εξέφρασε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σχο-
λιάζοντας δημοσίευμα που ανα-

φέρει ότι η κρητική αλλαντοβιομηχανία 
Creta Farms περνά στον έλεγχο της Impala 
Hellas συμφερόντων του Δημήτρη Βιντζη-
λαίου που ελέγχει και τη Λακωνική Τρο-
φίμων.
«Όταν πριν από έναν ακριβώς χρόνο απο-
φάσισα να παρέμβω για να σώσω αυτή 
την εταιρία άπαντες προεξοφλούσαν την 
αποτυχία του εγχειρήματος. Σήμερα όμως 
η εταιρία γύρισε σελίδα, δεν έκλεισε, ο 
κόσμος κράτησε την δουλειά του και η 
Χώρα μας ένα δυνατό brand!» αναφέρει ο 
υπουργός με ανάρτηση στο Τwitter.
Πράσινο φως στο σχέδιο εξυγίανσης της 
Creta Farms άναψε το Πρωτοδικείο Ρεθύ-
μνου ανοίγοντας το δρόμο στα σχέδια της 
Impala Hellas συμφερόντων του Δημήτρη 

Βιντζηλαίου.
Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα που είχε υπο-
βληθεί συζητήθηκε στις 5 Ιουνίου στο 
Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, το οποίο σύμ-
φωνα με πληροφορίες γνωστοποίησε 
σήμερα την απόφασή του.
Είχε προηγηθεί η έγκριση του σχεδίου 
εξυγίανσης από τις πιστώτριες τράπεζες 
της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας στις 
5 Φεβρουαρίου, με βάση το οποίο προ-
βλεπόταν «κούρεμα» χρεών 64%, με την 
Impala Hellas να αναλαμβάνει οφειλές 
ύψους 58,5 εκατ. ευρώ.
Υπόλοιπο 104.485.878,56 ευρώ θα 
παραμείνει ως μη μεταβιβαζόμενο παθη-
τικό στην παλαιά εταιρεία.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η συμφωνία 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγω-
νισμού, ενώ παράλληλα προβλέπει την 
παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης 4 
εκατ. ευρώ στην Creta Farms.

Γεωργιάδης: H Creta Farms 
γύρισε σελίδα, δεν έκλεισε 
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καναδάς

Σ
υγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Καναδά α-
πό τον θάνατο μιας 44χρονης από επίθεση αρ-
κούδας.
Όπως αποκάλυψε ο πατέρας της άτυχης γυναί-

κας, μιλούσε με την κόρη του στο τηλέφωνο την ώρα 
της επίθεσης. Η Stephanie Blais, ήταν μαζί με τον 
σύζυγό της, Curtis, και τα δύο τους παιδιά στο σπίτι 
της οικογένειας σε μια απομακρυσμένη περιοχή στο 
Saskatchewan. Προβλήματα στην παροχή του νερού 

ανάγκασαν την γυναίκα να τηλεφωνήσει στον πατέρα της από ένα δορυφορικό τηλέφωνο. «Με 
κάλεσε για να μου πει ότι δεν είχαν νερό και ότι τελικά ο άνδρας της κατάφερε να το επιδιορ-
θώσει. Τότε είπε στον γιο της να τρέξει μέσα για να πάρει μια κεραία. δήλωσε σε τοπικό ραδιο-
φωνικό σταθμό ο Hubert Esquirol. Δευτερόλεπτα μετά, άκουσε το γρύλισμα της αρκούδας και 
χτύπους. Μετά σιωπή. “Έμεινα στη γραμμή για μερικά λεπτά, πριν το κλείσω και μετά προσπά-
θησα να καλέσω ξανά. Αλλά οι ήχοι που άκουσα ήταν τρομακτικοί. Πέρασε από το μυαλό μου 
ότι ήταν επίθεση, αλλά συμβαίνουν μία στο εκατομμύριο» πρόσθεσε ο άνδρας. Ο θάνατος της 
44χρονος είναι ο πρώτος από αρκούδα στην περιοχή μετά το 1983, σύμφωνα με τον Guardian. 
Η οικογένεια της γνώριζε τι να κάνει σε περίπτωση επίθεσης αρκούδας και ο πατέρας της υπο-
πτεύεται ότι η κόρη του τηλεφωνούσε από ανοιχτή περιοχή δίπλα στη γραμμή που βρίσκεται 
στο δέντρο για να έχει καλύτερο σήμα. Πιστεύει ότι μια αρσενική αρκούδα την πλησίασε από 
πίσω, καθώς υπάρχει κοντά μια μικρή λίμνη και δάσος. “Μάλλον η Stephanie ήταν στο οπτικό 
πεδίο της αρκούδας. Θα είχε γυρισμένη την πλάτη της στην αρκούδα και δεν την είδε» τόνισε. 
Ο σύζυγός της, όταν είδε την αρκούδα την ψέκασε με σπρέι πιπεριού, κάτι που εξαγρίωσε το 
ζώο. Τότε την πυροβόλησε δύο φορές. Προσπάθησε να σώσει την 44χρονη, αλλά δεν είχε 
σφυγμό. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα την 
ώρα που μιλούσε με τον πατέρα της 
στο τηλέφωνο

Πανεπιστήμιο McMaster: 
Ποιες μάσκες φρενάρουν πιο 
αποτελεσματικά τη διασπορά του 
ιού

Κοινή δήλωση Μπορέλ – Καναδού ΥΠΕΞ 
για την κατάσταση στη Λευκορωσία
Μια ειρηνική και δημοκρατική διαδικασία είναι ο μόνος τρόπος που θα οδηγήσει στην αποκλι-
μάκωση της κατάστασης στη Λευκορωσία, αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους ο Ύπατος Εκπρό-
σωπος της ΕΕ και ο υπουργός Εξωτερικών του Καναδά.
Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ και ο Φρανσουά Φιλίπ Σαμπάνι υπογραμμίζουν:
“Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Μινσκ και σε ολόκληρη τη χώρα την Κυριακή 23 Αυγούστου θα 
πρέπει να καταστήσουν σαφές στις αρχές ότι είναι τώρα επείγον να ξεκινήσει ένας ανοιχτός και 
εποικοδομητικός εθνικός διάλογος για να υπάρξει πρόοδος στη Λευκορωσία.
Η Λευκορωσία έχει διεθνείς υποχρεώσεις, τις οποίες αναμένουμε να τηρούν οι αρχές. Ως συμ-
μετέχον κράτος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η 
Λευκορωσία έχει δεσμευτεί να διεξάγει πραγματικά δημοκρατικές εκλογές και να υποστηρίζει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Μόνο μια ειρηνική και δημοκρατική 
διαδικασία μπορεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση και να παρέχει βιώσιμες λύσεις.
Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε την πρόταση της Αλβανίας που έχει την προεδρία στον ΟΑΣΕ για 
τη στήριξη του διαλόγου στη Λευκορωσία με κοινή επίσκεψη με τον επόμενο πρόεδρο του ΟΑΣΕ 
στη Σουηδία. Καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να αποδεχθούν αυτήν την πρόταση χωρίς 
καθυστέρηση. Καλούμε όλα τα άλλα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ να υποστηρίξουν επίσης 
αυτήν την πρόταση.
Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι να συμβά-
λουμε στις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης της κρίσης.
Ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό του λαού της Λευκο-
ρωσίας και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους διεθνείς εταίρους μας για να διασφαλίσουν 
ότι οι φωνές τους θα ακουστούν και θα διατηρηθούν τα δικαιώματά τους”.

Β
ιβλιογραφική ανασκόπηση 
υπό το συντονισμό του 
Ινστιτούτου Καρολίνσκα 
στη Σουηδία και του Πανε-

πιστημίου McMaster στον Καναδά, 
η οποία δημοσιεύτηκε στο Mayo 
Clinic Proceedings, καταδεικνύει 
ότι οι υφασμάτινες μάσκες προσφέ-
ρουν αποτελεσματικά επίπεδα διή-
θησης για τη μείωση της εξάπλω-
σης των ιογενών σταγονιδίων και 
οι ειδικοί τονίζουν πως πρέπει να 
αποτελούν βασικό «όπλο» στη μάχη 
έναντι της COVID-19.
Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές δεν υφίστανται, ωστόσο ο επικεφα-
λής της μελέτης, καθηγητής Επιδημιολογίας Juan Jesus Carrero, επισημαίνει 
πως η βιβλιογραφία που εξετάστηκε «καταδεικνύει ξεκάθαρα πως η μάσκα 
μπορεί να μειώσει την εξάπλωση ιών και να προστατεύσει εκείνον που την 
αφορά, και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι περισσότερο από επαρκή για 
σύσταση της χρήσης τους, ειδικά λόγω της δυσκολίας ελέγχου της τρέχουσας 
πανδημίας».
Ακόμη και οι μάσκες μονής επίσ τρωσης μπορούν να μπλοκάρουν ιογενή 
σωματίδια, αλλά υψηλότερης αποτελεσματικότητας είναι οι μάσκες πολλα-
πλών επιστρώσεων. Ως προς τα υφάσματα που προκύπτει ότι παρέχουν την 
καλύτερη προστασία, είναι η μουσελίνα και τα βαμβακερά και φανελέν ια 
κατά προτίμηση με τρεις ή τέσσερις επιστρώσεις και με νήματα τουλάχιστον 
100 κλωστών ανά ίν τσα.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα και του Πανεπιστημίου McMaster 
συγκέν τρωσαν και προσφέρουν κατευθυν τήριες οδηγ ίες τόσο προς τους 
κατασκευαστές, όσο και προς όσους θέλουν να φτιάξουν μόνοι τους μάσκα, 
οι οποίες ε ίναι διαθέσιμες ΕΔΩ. Περιλαμβάνον ται γραφήματα γ ια μοτ ίβα 
ραπτικής και οδηγίες γ ια ασφαλή χρήση και πλύσιμο της μάσκας.
Οι ίδιοι επισημαίνουν πως αν και η χρήση μάσκας είναι επί του παρόντος 
υποχρεωτική ή συνίσταται σε πολλές περιοχές του κόσμου, πολλοί άνθρω-
ποι είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε την πρόσβαση σε αναλώ-
σιμες ή χειρουργικές μάσκες προστασίας, ενώ παράλληλα η χρήση χειρουρ-
γικών μασκών μίας χρήσης στην κοινότητα μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις 
στις προμήθειες για τους επαγγελματίες υγείας και άλλους εργαζόμενους που 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης.

`Ο Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ 
τιμώρησε ιατρό μετά από 
δηλώσεις κατά της χρήσης μάσκας

Α
ναγκασμένος να κλείσει την ι-
σ τοσε λίδα του σ το Facebook 
κατόπιν αιτήματος του Ιατρι-
κού Συλλόγου του Κεμπέκ, ο Δρ 

Marc Lacroix, ο οποίος είχε δείξει ανοι-
χτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 
είναι εναντίων της χρήσης της μάσκας, 
υπόκειται τώρα σε καταγγελία δεοντο-
λογίας.
Ιδιαίτερα ενεργός στο Facebook από την 
αρχή της πανδημίας, ο Δρ Marc Lacroix 
είχε πολλαπλασιάσει τα μηνύματα κατά 
της μάσκας σ τα τ έ λη Ιουλίου, όταν η 
μάσκα προσώπου έγινε υποχρεωτική.

Ο ιδιοκτήτης των ιατρικών κλινικών Lacroix είχε μοιραστεί το αίτημα “Όχι στην 
υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους” και προώθησε 
μια διαδήλωση κατά τη χρήση μάσκας.
Ο Δρ Lacroix έκλεισε ξαφνικά τις σελίδες του στο Facebook στις 7 Αυγούστου, 
γράφοντας απλά: “φεύγω για πάντα από το Facebook σήμερα.”
Ωστόσο, σύμφωνα με διαπίστωση της εφημερίδας Journal de Quebec, ο Δρ 
Lacroix κλήθηκε να κλείσει τη σελίδα του στο Facebook ύστερα από παρέμβαση 
του Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ.
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον βοηθό διαχειριστή που έλαβε 
η εφημερίδα Journal de Québec αναφέρει ότ ι ένα άτομο, κυρία Angelique 
Châtelier, ο οποία επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία εναντίον του Dr.Lacroix για 
τα σχόλιά του, δηλώνει ότι ο οικογενειακός γιατρός συμφώνησε να μην σχολιά-
σει δημοσίως. “Συμφωνήθηκε μαζί του ότι θα πρέπει να απέχει να επικοινωνεί 
τις απόψεις του σχετικά με την πανδημία μέσω των κοινωνικών μέσων ή άλλου 
μέσου μαζικής ενημέρωσης”, γράφει ο διαχειρισ τής του Ιατρικού Συλλόγου 
Steven Lapointe. Προσθέτει ότι “ο Δρ Lacroix συμφώνησε επίσης να κλείσει 
τους λογαριασμούς του στο Facebook.”
Υπενθυμίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ εξέδωσε ανακοινωθέν στα 
μέλη του το περασμένο Ιούνιο, όπου απαγορεύει ρητώς στους ιατρούς να εκφέ-
ρουν αντίθετες απόψεις από αυτές των κατευθυντήριων γραμμών των κυβερνή-
σεων.
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καναδάς

Ο Erin O’Toole είναι ο νέος ηγέτης 
του Συντηρητικού Κόμματος 
του Καναδά, εξασφαλίζοντας 
τη νίκη στο τρίτο γύρο μετά 
από μια ιστορική και πολύμηνη 
προεκλογική εκστρατεία για την 
ηγεσία.

O
Ο’Toole, ένας βουλευτής από 
το Οντάριο, νίκησε τον Peter 
MacKay, εξασφαλίζοντας 57 
τοις εκατό της στήριξης του 

κόμματος, μετά που απέκτησε την υπο-
στήριξη της Leslyn Lewis και του Derek.
Ο MacKay πήγαινε ελαφρώς μπροστά 
μετά την πρώτη ψηφοφορία, αλλά τελεί-
ωσε τον αγώνα δεύτερος, ενώ η Lewis 
ήταν τρίτη με μια ισχυρή εμφάνιση, 
ο Sloan τερμάτισε τέταρτος και ήταν ο 
πρώτος που έπεσε από την ψηφοφορία.
Ο νικητής έπρεπε να εξασφα-
λίσε ι τουλάχισ τον 16.901 
πόν τους γ ια να κερδίσε ι. 
O’Toole εξασφάλισε 19,271, 
με ισχυρές εμφανίσεις σε 
Αλμπέρτα και Κεμπέκ.
Παρά πολ λοί  υποσ τηρι -
κτές του κόμματος είδαν τον 
αγώνα νωρίς ως εύκολη νίκη 
για τον MacKay, γρήγορα έγινε ένας σφι-
χτός αγώνας μεταξύ του και του O’Toole. 
Στην ομιλία του, ο O’Toole είπε ότι υπάρ-
χει μια θέση στο κόμμα του για όλους 
τους Καναδούς, ανεξάρτητα από τη φυλή, 
τη θρησκεία, την οικονομική κατάσταση, 
την εκπαίδευση ή τον σεξουαλικό προ-
σανατολισμό. Ευχαρίστησε επίσης τους 
αντιπάλους του καθώς και τις δεκάδες 
χιλιάδες Καναδούς που τον ψήφισαν.
“Βάζετε την πίστη σας σε μένα για να 
ηγηθώ αυτού του ισ τορικού κόμμα-
τος, και είμαι ευγνώμων. Σας υπόσχο-
μαι ότι δεν θα σας απογοητεύσω”, είπε 
ο O’Toole.
Ο MacKay δεν απευθύνθηκε σε δημο-
σιογράφους μετά την ήτ τα του, αλλά 
πρόσφερε τα συγχαρητήριά του στον 
O’Toole από τα κοινωνικά μέσα, λέγο-
ντας ότι ήρθε η ώρα το κόμμα να “ενωθεί 
και να επικεντρωθεί σε αυτό που είναι 
πιο σημαντικό: να σιγουρευτούμε ότι η 
χώρα μας θα πάει μπροστά στη σωστή 
κατεύθυνση ξανά”
Η ανακοίνωση του νέου ηγέτη του ομο-
σπονδιακού πολιτικού κόμματος ξεκί-
νησε στις 12:20 π.μ. τη Δευτέρα, μετά 

από ώρες καθυστερήσεων λόγω ζημιών 
χιλιάδων ψηφοδελτίων κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας καταμέτρησης.
Η μεγάλη αποκάλυψη έπρεπε να ξεκινή-
σει στις 6 μ.μ. την Κυριακή, αλλά μόλις 
30 λεπτά πριν ξεκινήσει η παράσταση, 
το κόμμα ανακοίνωσε ότι ήταν πίσω από 
το χρονοδιάγραμμα στην καταγραφή του 
νικητή.
Αξιωματούχοι του κόμματος δεν έχουν 
ακόμη προσφέρει μια ακριβή εικόνα, 
αλλά είπε ότι χιλιάδες ψηφοδέλτια σκί-
στηκαν ή έπαθαν ζημιά και έπρεπε να 
ελεγχ τούν προσεκτ ικά γ ια να καθο-
ριστούν τα σημάδια, ή νέα ψηφοδέλ-
τια έπρεπε να επισημανθούν με τα ίδια 
δεδομένα, μια διαδικασία που πήρε 
περισσότερο από το αναμενόμενο.
Σε συνέν τευξή, η συμπρόεδρος της 
συντηρητικής ηγεσίας εκλογικής Οργα-

νωτικής Επιτροπής (LEOC) 
Lisa Raitt δήλωσε ότ ι το 
ζήτημα προήλθε από τους 
φακέλους που χρησιμοποι-
ήθηκαν. Το κόμμα χρησιμο-
ποίησε μικρότερους φακέ-
λους από ό, τι στο παρελθόν 
για ψηφοδέλτια μέσω ταχυ-
δρομείου σε μια προσπάθεια 

να στείλει και να λάβει πίσω τα ψηφοδέλ-
τια το συντομότερο δυνατό.
Οι περιορισμοί στις εσωτερικές συγκε-
ντρώσεις σήμαιναν επίσης ότι αντί οι 
υποστηρικτές να συγκεντρωθούν, κάθε 
υποψήφιος παρακολούθησε τα αποτε-
λέσματα από ξεχωριστά δωμάτια σε ένα 
συνεδριακό κέντρο της Οτάβα, σε μικρές 
ομάδες οικογένειας και φίλων.
Σύμφωνα με τον καναδικό Τύπο, ο 
MacKay πέρασε το χρόνο κάνοντας που-
σάπ στο δωμάτιό του, ενώ ο O’toole 
φιλοξένησε κλήσεις ζουμ με τους υπο-
στηρικτές του.
Μόλις η ομάδα του O’Toole έκανε τα γρή-
γορα μαθηματικά και συνειδητοποίησε 
ότι ήταν νικηφόρα, πολλοί «παραβία-
σαν» τα μέτρα αποστασιοποίησης, αν 
και με μάσκες, αγκαλιάζοντας ο ένας τον 
άλλον για τον εορτασμό της στιγμής.
Ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμμα-
τος του Καναδά παίρνει τα ηνία από τον 
Άντιου Σιρ, ο οποίος είχε ανακοινώσει 
την αποχώρηση του από την ηγεσία του 
κομμάτος αμέσως μετά την ήτα του στις 
ομοσπονδιακές εκλογές από τον Τζάστιν 
Τρουντό και το Φιλελεύθερο Κόμμα.

Ο Erin O’Toole ανακηρύχθηκε ο 
νέος ηγέτης του Συντηρητικού 
Κόμματος στον Καναδά

Θάνατος που δεν σχετίζεται με COVID 
αφαιρέθηκε από τους καταλόγους στο Κεμπέκ

Ανάκληση μολυσμένων βιολογικών 
ροδάκινων της Καλιφόρνιας

Τ
α ωμά ροδάκινα που εισάγονται από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούνται λόγω 
του κινδύνου Σαλμονέλας.
Η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης 

Τροφίμων (CFIA) προειδοποιεί το κοινό να 
μην καταναλώσει βιολογικά κίτρινα, λευκά και 
κίτρινα ροδάκινα που πωλήθηκαν μεταξύ 1 Ιου-
νίου και 22 Αυγούστου.
Τα προϊόντα διαφορετικών εμπορικών σημά-
των μπορεί να έχουν πωληθεί σε εθνικό επίπεδο 
χύμα ή σε παρτίδες διαφόρων μορφών. Από την 
άλλη πλευρά, τα ροδάκινα που παράγονται στον Καναδά δεν επηρεάζονται από την ανά-
κληση, σημειώθηκε. Η εταιρεία της Καλιφόρνιας Prima Wawona και οι Καναδοί εισαγω-
γείς ανακαλούν τα επηρεαζόμενα προϊόντα. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Καναδά διε-
ρευνά ένα ξέσπασμα της νόσου στους ανθρώπους.
Τι πρέπει να κάνετε
Αν νομίζετε ότι έχετε αρρωστήσει από την κατανάλωση ενός ανακληθέντος προϊόντος, 
καλέστε το γιατρό σας.
Ελέγξτε αν έχετε τα ανακληθέντα προϊόντα στο σπίτι ή την εγκατάστασή σας. Τα ανακλη-
θέντα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ή να επιστρέφονται στον τόπο όπου αγοράστη-
καν. Εάν δεν είστε σίγουροι για την πηγή των ροδάκινων, ελέγξτε με τον τόπο αγοράς σας.
Τα τρόφιμα που έχουν μολυνθεί με σαλμονέλα μπορεί να μην φαίνονται ή να μυρίζουν 
χαλασμένα, αλλά μπορεί ακόμα να σας κάνουν να αρρωστήσετε. Τα μικρά παιδιά, οι 
έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα 
μπορεί να συστέλλουν σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες λοιμώξεις. Οι υγιείς 
άνθρωποι μπορεί να παρουσιάσουν βραχυπρόθεσμα συμπτώματα όπως πυρετό, κεφα-
λαλγία, έμετο, ναυτία, κοιλιακές κράμπες και διάρροια. Οι μακροχρόνιες επιπλοκές μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν σοβαρή αρθρίτιδα.

Η 
δημόσια υγεία του Κεμπέκ προ-
έβη σήμερα σε διευκρινίσεις για 
τον αριθμό των θανάτων που 
καταγράφηκαν.

Επιπλέον, ένας θάνατος για τον οποίο 
καταχωρήθηκε ως αιτία Κορωνοϊού 
στο παρελθόν δίχως εξέταση, απαιτή-
θηκε έρευνα από συγγενείς και η έρευνα 
έδειξε ότι δεν επρόκειτο για COVID-19.
Επομένως, ο συγκεκριμένος θάνατος 
αφαιρέθηκε από τον κατάλογο θανά-

των COVID-19 του Κεμπέκ. Να σημειω-
θεί ότι στο Κεμπέκ υπάρχουν ιδιωτικές 
κλινικές για εξετάσεις COVID σε ανεξάρ-
τητο χημείο όπως αυτή του γιατρού-ε-
πιστήμονα Dr. Marc Lacroix.  Να πούμε 
ότι ο Γιατρός- Ερευνητής Dr. Marc Lacroix 
διώκεται από τον Ιατρικό Σύλλογο του 
Κεμπέκ διότι έχει εκφράσει αντίθετη 
γνώμη από τις κατευθυντήριες γραμμές 
της κυβέρνησης.
       ΠΗΓΗ: Τα Χρονικα του Μοντρεαλ

Τέλος η απεργία στο λιμάνι του 
Μόντρεαλ μετά από 12 ημέρες

Ο
ι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν για τη διαπραγμάτευση μιας νέας 
συλλογικής σύμβασης μέχρι τις 20 Μαρτίου 2021, χωρίς απεργία ή αποκλει-
σμό.
Οι λιμενεργάτες άρχισαν σταδιακά να επιστρέφουν στην εργασία τους στο 

λιμάνι του Μόντρεαλ στις 7 το πρωί της Κυριακής.
Η επιστροφή των 1.125 εργαζομένων τερματίζει μια 12ήμερη απεργία λιμενεργατών που 
ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου.
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, η Ένωση ναυτικών εργοδοτών και η Κανα-
δική Ένωση δημοσίων υπαλλήλων (CUPE) ανακοίνωσαν επτάμηνη εκεχειρία στην εργα-
σιακή διαμάχη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν για τη διαπραγμάτευση 
μιας νέας συλλογικής σύμβασης μέχρι τις 20 Μαρτίου 2021, χωρίς απεργία, ανταπερ-
γία ή τακτικές εργασίας. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ένωσης Ναυτικών εργοδοτών, 
Martin Tessier, και ο εκπρόσωπος του CUPE, Michel Murray, δήλωσαν ότι ελπίζουν να 
καταλήξουν σε συμφωνία εντός των επτά μηνών.
Το λιμάνι κατέληξε επίσης σε συμφωνία κατ ‘ αρχήν με ένα δεύτερο συνδικάτο, το οποίο 
εκπροσωπούσε περίπου 150 ελεγκτές, οι οποίοι είχαν επίσης απεργήσει. Η Ένωση θα 
υποβάλει μια προκαταρκτική συλλογική σύμβαση στα μέλη τη Δευτέρα.
Την περασμένη εβδομάδα, εργαζόμενοι που ήταν σε απεργία χτύπησαν βίαια άλλους 
εργαζόμενους  που κλήθηκαν στη δουλειά και έσπασαν τα αυτοκίνητα τους.
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Ν
έο διάταγμα με σκοπό τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού COVID-19, την προστα-
σία της δημόσιας υγείας, αλλά και την απο-
τροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήμα-

τος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, εξέδωσε την 
Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Συγκεκριμένα, με το νέο διάταγμα απαγορεύονται 
οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώ-
σεις, παρελάσεις, συναυλίες, υπαίθρια πανηγύρια και 
φεστιβάλ σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, εξαι-
ρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται στις 
κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες εκδίδει το αρμό-
διο Υπουργείο.
Εξάλλου, το νέο διάταγμα επιτρέπει την παρουσία και 
τις συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και/ή άλλους 
δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης και/ή 
άλλους χώρους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες, τις οποίες εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, νοουμέ-
νου ότι οι συναθροιζόμενοι δεν υπερβαίνουν τα 50 
άτομα ανά οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και 
των ανήλικων παιδιών.
Σημειώνεται ότι από τον παρόντα Κανονισμό εξαι-
ρούνται οι χώροι εστίασης, αίθουσες δεξιώσεων, 
συνεδριών και εκδηλώσεων, υπαίθρια και κλειστά 

θέατρα, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι χώροι καθο-
ρίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες εκδί-
δει το Υπουργείο Υγείας.
Στο μεταξύ, ο μέγιστος αριθμός προσώπων, οι οποίοι 
δύνανται να παρευρίσκονται ταυτόχρονα σε χώρους 
εστίασης, αίθουσες δεξιώσεων, συνεδριών και εκδη-
λώσεων, κλειστά και ανοικτά θέατρα, καθώς και σε 
οποιουσδήποτε άλλους χώρους ορίζει το Υπουργείο 
Υγείας, καθορίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες  τις 
οποίες εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο.
Επίσης, το νέο διάταγμα καθιστά υποχρεωτική τη 
χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για τους 
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργα-
ζομένους στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και 
εργαζόμενους στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 
δημοτικής εκπαίδευσης, ενώ καθιστά ακόμα υποχρε-
ωτική και τη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώ-
που για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους 
τους εργαζόμενους στα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπι-
στήμια, καθώς και τις δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ άμεσα μέχρι τα 
μεσάνυχτα της 15ης Ιανουαρίου του 2021.

Νέο διάταγμα για εκδηλώσεις, 
συναθροίσεις προσώπων και χρήση 
μάσκας εξέδωσε το Υπ. Υγείας 

Χαριλάου: Πανέτοιμα να ενταχθούν 
στο ΓεΣΥ είναι τα ΤΑΕΠ των δημοσίων 
νοσηλευτηρίων

Π
ανέτοιμα να ενταχθούν από την 1η Σε-
πτεμβρίου στο Γενικό Σύστημα Υγείας 
(ΓεΣΥ) είναι τα Τμήματα Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των 

δημοσίων νοσηλευτηρίων, δηλώνει στο ΚΥΠΕ, ο 
Εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υ-
πηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Χαράλαμπος Χαριλάου, 
τονίζοντας ότι η χρήση του λογισμικού είναι ευθύ-
νη του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) που 
πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Ο κ. Χαριλάου είπε ότι «όσον αφορά το λογισμικό 
σύστημα είναι θέμα του Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μικροπρο-
βλήματα υπάρχουν θα ξεκαθαριστούν και δεν θα 
υπάρχει  πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών. Για 
τον πολίτη δεν αλλάζει οτιδήποτε, ο πολίτης εκεί 
που νοιώθει ότι απειλείται και κινδυνεύει η ζωή 
του θα απευθύνεται στα Τμήματα Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών των δημοσίων νοση-

λευτηρίων και θα λαμβάνει την ιατρική φροντίδα 
που πρέπει».
Τόνισε ότι τα ΤΑΕΠ των δημοσίων νοσηλευτηρίων 
είναι έτοιμα για την ένταξη στο ΓεΣΥ και θα συνεχί-
σουν να κάνουν αυτό που κάνουν μέχρι τώρα, να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς.
«Δεν αλλάζει τίποτα επειδή μπαίνουμε στο ΓεΣΥ 
πέραν του τεχνικού κομματιού. Το πώς θα περ-
νιούνται οι υπηρεσίες στο λογιστικό σύστημα του 
ΟΑΥ για να τυγχάνει αποζημίωσης ο ΟΚΥπΥ είναι 
ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο είναι θέμα καθαρά 
του ΟΑΥ, στο να εκπαιδεύσει το προσωπικό και να 
θέσει πρωτόκολλα ή ότι άλλο θεωρεί αναγκαίο», 
πρόσθεσε.
Κληθείς να σχολιάσει τις διαμαρτυρίες των οργα-
νωμένων ασθενών για τα ΤΑΕΠ των δημοσίων 
νοσηλευτηρίων, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι «οι 
οργανωμένοι ασθενείς μιλούσαν για τον ιδιωτικό 
τομέα κι όχι για τον δημόσιο τομέα.»

Τ
ο Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία ε-
νέκρινε, μεταξύ άλλων, πρόταση του Υπουργείου Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων για υιοθέτηση της πολιτικής 
«Μουσεία για όλους» για δωρεάν είσοδο στα δώδεκα μου-

σεία τα οποία βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρ-
χαιοτήτων. 
Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Υπουργός Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννης Καρούσος, είπε ότι για την 
εκπόνηση της πιο πάνω πρότασης, το Υπουργείο Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων έλαβε υπόψη του τις συστάσεις της UNESCO, 
τα αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή πολιτικών δωρεάν εισόδου 
σε Μουσεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως το Ηνωμένο Βασί-
λειο και η Σουηδία, τις απόψεις τοπικών και διεθνών τουριστικών 
φορέων και οργανισμών καθώς επίσης τις θετικές απόψεις και 
εισηγήσεις του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο, η εφαρμογή 
της πολιτικής της δωρεάν εισόδου σε Μουσεία και σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, με την πάροδο του χρόνου, έχει επιφέρει αύξηση 
της επισκεψιμότητας, πέραν του 50%.
Επιπρόσθετα, ανέφερε ο Υπουργός, το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων έλαβε υπόψη του τη χαμηλή επισκεψιμό-
τητα στα μουσεία που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Τμή-
ματος Αρχαιοτήτων.  Συγκεκριμένα, για το 2019, ενώ το σύνολο 
των επισκεπτών σε όλα τα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και 
μνημεία ανήλθε στους 1.285.538, το σύνολο των επισκεπτών στα 
δώδεκα υπό αναφορά μουσεία ήταν μόνο 82.476, είπε.    
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, με την προτεινόμενη νέα πολι-
τική το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, είπε, έχει 
θέσει ως στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας στα μουσεία, τον 
εμπλουτισμό των ταξιδιωτικών πακέτων και εκδρομών χωρίς επι-
πλέον κόστος για τους επισκέπτες, καθώς επίσης τη βελτίωση της 
εμπειρίας των ντόπιων και ξένων επισκεπτών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, το Υπουργείο Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων θα προχωρήσει με την αναπροσαρμογή του 
προγράμματος λειτουργίας των μουσείων ούτως ώστε να λειτουρ-
γούν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Σύμφωνα με τον Υπουργό, η νέα πολιτική αφορά στα πιο κάτω μου-
σεία:

 ª     Κυπριακό Μουσείο – Λευκωσία
 ª     Εθνολογικό Μουσείο – Οικία Χ’’Γεωργάκη Κορνεσίου – Λευ-

κωσία
 ª     Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Παραδοσιακής, Κεντικής και 

Αργυροχοΐας – Λεύκαρα
 ª     Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Φικάρδου
 ª     Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχίας Λάρνακας
 ª     Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχίας Λεμεσού
 ª     Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
 ª     Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου – Επισκοπή
 ª     Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριου Αρσινόης – Πόλη 

Χρυσοχούς
 ª     Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου
 ª     Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου
 ª     Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου – Ευρύχου

Πρόταση για δωρεάν 
είσοδο σε μουσεία 
ενέκρινε το Υπουργικό 
Συμβούλιο 

εδώ Κύπρος
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Τα τελευταία 24ωρα 
είμαστε μάρτυρες μιας 
ενορχηστρωμένης 
προσπάθειας από το δίκτυο 
Al Jazeera, το οποίο αφού 
πέτυχε να εξασφαλίσει 
απόρρητα έγγραφα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
επιτίθεται εναντίον της χώρας 
μας μέσω διαστρέβλωσης, 
παραπλάνησης και 
εντυπωσιασμού, τόνισε 
την Τετάρτη ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Νίκος 
Νουρής, για το θέμα των 
δημοσιευμάτων του δικτύου 
για τις πολιτογραφήσεις. 

Σ
την εναρκτήρια τοποθέτη-
σή του στο πλαίσιο δημοσι-
ογραφικής διάσκεψης, στο 
Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. 

Νουρής είπε ότι “είναι ένα πράγμα 
η διερευνητική δημοσιογραφία, 
την οποία σεβόμαστε, αλλά είναι 
κάτι εντελώς διαφορετικό η προ-
παγάνδα που προμελετημένα στο-
χεύει να πλήξει τη χώρα πολιτικά 
και οικονομικά”.
«Την ώρα που η χώρα μας απει-
λείται με στοχευμένη και οργανω-
μένη δημογραφική αλλοίωση με 
κατευθυνόμενες μεταναστευτικές 
ροές, το κρατικό ειδησεογραφικό 
δίκτυο  Al Jazeera, που εδρεύει σε 
μια χώρα η οποία είναι γνωστή για 
τις φιλοτουρκικές της θέσεις και η 
οποία μόλις πρόσφατα στήριξε με 
15 δισεκατομμύρια την οικονομία 
της Τουρκίας, επιχειρεί να πλήξει 
με διαστρεβλωμένες και παραπλα-
νητικές πληροφορίες την Κυπριακή 
Δημοκρατία», είπε.
Όπως ανέφερε ο ΥΠΕΣ, όλες οι 
υποθέσεις που αφορούν τα 117 
ονόματα που το δίκτυο δημοσι-
οποίησε έχουν ελεγχθεί από τη 
μονάδα πολιτογραφήσεων του 
ΥΠΕΣ.

Διευκρίνισε πως όλα τα υπό ανα-
φορά πρόσωπα τη χρονική στιγμή 
υποβολής των αιτήσεων τους πλη-
ρούσαν τα κριτήρια του ΚΕΠ και 
ήταν κάτοχοι λευκού ποινικού 
μητρώου από τη χώρα καταγω-
γής τους, αλλά και τη χώρα διαμο-
νής τους εκεί και όπου αυτή διέ-
φερε. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρ-
κεια εξέτασης των αιτήσεών τους, 
κανένα στοιχείο δεν είχε εντοπι-
στεί εναντίον τους από τους ελέγ-
χους των αρμοδίων κρατικών υπη-
ρεσιών ασφαλείας αλλά και της 
Interpol.
Κάνοντας λόγο για «συνειδητή 
προσπάθεια παραποίησης στοι-
χείων και δεδομένων από μέρους 
του Al Jazeera», ο κ. Νουρής ανα-
φέρθηκε σε παρά-
δειγμα σε αιτητή 
που είχε καταδικα-
στεί στη χώρα του 
πριν την πολιτογρά-
φησή του από την 
Κυπριακή Δημο-
κρατία αλλά απο-
σιωπάται το γεγο-
νός ότι το αδίκημα 
αυτό παραγράφηκε τη στιγμή της 
αίτησης για πολιτογράφηση, αφού 
η χώρα καταγωγής εξέδωσε στον 
αιτητή πιστοποιητικό λευκού ποι-
νικού μητρώου.
Αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς 
του δικτύου ότι παραχωρήθηκε η 
κυπριακή ιθαγένεια σε άτομα στα 
οποία υποβλήθηκαν κυρώσεις ή 
που καταδικάστηκαν στην ίδια τους 
τη χώρα, λέγοντας ότι «για να επι-
βεβαιωθεί ότι αυτό που κάνει ο Al 
Jazzera δεν είναι δημοσιογραφική 
δημοσιογραφία αλλά προπαγάνδα 
κατά της Κύπρου, το δίκτυο παρα-
λείπει να αναφέρει ότι πρόκειται 
για γεγονότα που συνέβησαν πολύ 
αργότερα από την πολιτογράφησή 
τους και συνεπώς δεν θα μπορού-
σαν να ληφθούν υπόψη κατά τη 
εξέταση των αιτήσεών τους».

Το ίδιο ακριβώς ισχύει, συνέχισε, 
και στην περίπτωση άλλων τεσσά-
ρων προσώπων για τα οποία δίδε-
ται μεν πληροφόρηση ότι διερευ-
νώνται στη χώρα τους για ενδεχό-
μενα αδικήματα, αλλά εντέχνως 
αποσιωπάται το γεγονός ότι αυτά 
τα αδικήματα αφορούν την περί-
οδο μετά την απόκτηση της κυπρι-
ακής υπηκοότητας.
Αναφέρθηκε και σε άλλες δύο 
περιπτώσεις προσώπων που φαί-
νεται να απόκτησαν την υπηκοό-
τητα με ψευδείς παραστάσεις αλλά 
και σε άλλο ένα πρόσωπο για το 
οποίο υποδεικνύεται ότι ενέχεται 
σε περιπτώσεις οικονομικών σκαν-
δάλων και σημείωσε: «Και οι τρεις 
αυτές περιπτώσεις έχουν ήδη διε-

ρευνηθεί πολύ πριν 
τα δημοσιεύματα 
του Al Jazeera από 
την ανεξάρτητη τρι-
μελή επιτροπή, το 
πόρισμα της οποίας 
θα τεθεί σύντομα 
ενώπιον του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 
για λήψη απόφασης 

για το τι δέον γενέσθαι».
Αναφέρθηκε στην θέσπιση πιο 
αυστηρών κριτηρίων του ΚΕΠ που 
αφορούν στη θέσπιση και δημο-
σιοποίηση συγκεκριμένων κατη-
γοριών προσώπων τα οποία δεν 
θα μπορούσαν πλέον να αποκτή-
σουν δικαίωμα πολιτογράφησης, 
πρόνοιες που δεν υπήρχαν από 
τη θέσπιση του σχεδίου το 2007 
μέχρι το 2019.
Υπενθύμισε και τη σύναψη συνερ-
γασίας με τρεις διεθνώς αναγνωρι-
σμένους οίκους (Croll, Sterling και 
SRM Intelligence), που αναλαμβά-
νουν τους ελέγχους δέουσας επι-
μέλειας για όλες τις αιτήσεις, που 
επεκτείνονται και μετά την παρα-
χώρηση της κυπριακής υπηκοότη-
τας σε βάθος χρόνου δεκαετίας.
Ο κ. Νουρής αναφέρθηκε ακόμη 

στον αποκλεισμό προσώπων υψη-
λού κινδύνου, την υποχρέωση 
κατοχής θεώρησης Schengen, 
στην απαγόρευση δοσοληψιών 
σε μετρητά, την πραγματοποίηση 
συναλλαγών μέσων κυπριακών 
τραπεζών αλλά και τη διαδύνδεση 
του Προγράμματος με τη νομοθε-
σία κατά του ξεπλύματος χρήμα-
τος, που είναι ενέργειες απόλυτα 
ευθυγραμμισμένες με τις ευρω-
παϊκές οδηγίες, καθώς και με τις 
συστάσεις της Επιτροπής του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, Moneyval.
Σε σχέση με τις διαρροές των 
εγγράφων, ο κ. Νουρής είπε 
πως «δεν μπορούμε να αφή-
σουμε ασχολίαστο το γεγονός 
ότι, κόμματα και βουλευτές που 
με αφορμή τα δημοσιεύματα του 
δικτύου σπεύδουν να ασκήσουν 
δριμεία κριτική με αποκορύφωμα 
ορισμένους που δηλώνουν ότι 
ντρέπονται για το κατάντημα της 
πατρίδας τους», προσθέτοντας 
πως «είναι οι ίδιοι που λάμβαναν 
και λαμβάνουν  όλη την λεπτομερή 
πληροφόρηση για τις πολιτογρα-
φήσεις από το ΥΠΕΣ και που είχαν 
τη δυνατότητα να εγγράψουν τα 
θέματα που τους ανησυχούν προς 
συζήτηση στις αρμόδιες Κοινοβου-
λευτικές Επιτροπές».
«Αντί τούτου, δυστυχώς βλέπουμε 
ότι τα έγγραφα που το Al Jazeera 
έχει δημοσιοποιήσει, κυκλοφο-
ρούν με τη σφραγίδα της Κυπρια-
κής Βουλής», επεσήμανε.
Κάλεσε τα κόμματα «να πάψουν να 
κρύβονται πίσω από το δάκτυλο 
τους, είτε να ζητήσουν έντιμα και 
καθαρά τη διακοπή του προγράμ-
ματος, κάτι που θα μπορούσαν 
να πράξουν κατά την πρόσφατη 
συζήτηση και ψήφιση των κανονι-
σμών, είτε να ενισχύσουν τη συλ-
λογική προσπάθεια προστασίας 
του κύρους της Κυπριακής Δημο-
κρατίας ενάντια στην πολεμική που 
δέχεται».

εδώ Κύπρος

Ξ
εκινά την προσεχή 
Π α ρ α σ κε υ ή  σ τ ο 
Παγκύπριο Συντο-
ν ι σ τ ι κό  Κ έ ν τ ρ ο 

Διαχείρισης Ανθρωπιστι-
κής Βοήθειας η 2η φάση 
φόρτωσης των ειδών της 
βοήθειας προς τον δοκι-
μαζόμενο λαό του Λιβάνου 
σε εμπορευματοκιβώτια, 
τα οποία ακολούθως θα 
μεταφερθούν σ το Λιμάνι 
Λεμεσού, για τη φόρτωσή 
τους σε πλοίο, ανακοίνωσε 
σήμερα το Γραφε ίο του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού 
και ΜΚΟ. Σημειώνει ότι ο 
όγκος των ειδών που έχουν 
μαζευτεί από πολίτες, εται-
ρε ίε ς  κα ι  επιχε ιρήσε ις , 
Τοπικές Αρχές, Εκκλησία, 
Μη Κυβερνητικές και Εθε-
λον τ ικές Οργανώσεις και 
διάφορους άλλους φορείς, 
είναι πέραν των 170 τόνων.
Σε ανακοίνωσή του, το Γρα-
φείο του Επιτρόπου Εθε-
λοντισμού αναφέρει ότι η 
εκστρατεία γίνεται σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Εξω-
τερικών, ενώ όλα τα είδη 
από τα άλλα τέσσερα σημεία 
συλλογής της Κύπρου θα 
μαζευτούν στο Συντονιστικό 
Κέντρο Διαχείρισης Ανθρω-
πιστικής Βοήθειας στην Κρα-
τική Έκθεση, με τη σημαντική 
στήριξη της Εθνικής Φρουράς 
και τη βοήθεια της Πολιτικής 
Άμυνας.  
Διευκρινίζει πως οι 170 τόνοι 
που έχουν μαζευτεί είναι επι-
πρόσθετοι των 70 τόνων, 
που είχαν σταλεί με το Αρμα-
ταγωγό «ΙΚΑΡΙΑ» το περα-
σμένο διάστημα, σημειώ-
νοντας ότι η βοήθεια που 
στάλθηκε με το Αρματαγωγό 
«ΙΚΑΡΙΑ» έχει είδη δοθεί 
στους πληγέντες της Βηρυτού.
Τέλος, αναφέρει ότ ι γ ια 
ακόμα μια φόρα, αποδεί-
χτηκε έμπρακτα πως η καρ-
διά του Κυπρίου είναι πολύ 
μεγαλύτερη από τον αριθμό 
του πληθυσμού της Κύπρου.

Άλλους 170 
τόνους με είδη 
βοήθειας προς τον 
λαό του Λιβάνου 
στέλνει η Κύπρος 

Νουρής: Ενορχηστρωμένη προσπάθεια από Al Jazeera 
για να πλήξει τη χώρα πολιτικά και οικονομικά 
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Ιστοσελίδες με κουμπιά που 
δεν λειτουργούν, αλλαγές στις 
διατυπώσεις και άλλα κόλπα για 
να μην επιστρέψει τα χρήματα 
στους πελάτες η Turkish, η οποία 
αντιμετωπίζει ένα τεράστιο 
λογαριασμό αποζημιώσεων και 
έλλειψη σε δολάρια

Η 
Turkish Airlines έχει κάνει σκό-
πιμα δύσκολη τη διαδικασία με 
την οποία πο πελάτες ζητούν 
επισ τροφές χρημάτων λόγω 

ακυρωμένων πτήσεων, αναφέρει το ε-
ξειδικευμένο ταξιδιωτικό blog Running 
with Miles.
«Ενώ ορισμένες αεροπορικές εταιρείες 
έχουν ήδη επιστρέψει δισεκατομμύρια 
σε πελάτες, δεν φαίνεται ότι η Turkish 
Airlines (THY) εργάζεται τόσο σκληρά 
για να επιστρέψει χρήματα στους δικούς 
της», αναφέρει το άρθρο.
Η Turkish Airlines είναι μια από τις πολ-
λές αεροπορικές εταιρείες που επηρεά-
στηκαν από τον COVID-19 σε μια στιγμή 
που το μεταφορικό της έργο και το 
δίκτυο προορισμών την 
έφερναν σ την κορυφή 
των διεθνών αερομετα-
φορέων. Αυτό σημαίνει 
ότ ι αν τ ιμετωπίζει έναν 
από τους μεγαλύτερους 
λογαριασμούς επιστρο-
φών χρημάτων.

«Στρίβε ιν δια…» 
της Τουρκικής Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Η Τουρκία διέκοψε τις πτήσεις στις 28 
Μαρτίου, αλλά τις επανέλαβε ξανά τον 
Ιούνιο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
εξομάλυνσης σε εθνικό επίπεδο.
Αρχικά η Turkish Airlines ενημέρωνε 
τους πελάτες που διεκδικούσαν επι-
στροφές ότι η επεξεργασία των επιστρο-
φών χρημάτων θα ολοκληρωθεί το πολύ 
σε 60 ημερών από την επανεκκίνηση 
των επιχειρήσεων, αλλά κάτι τέτοιο δεν 
έγινε.
Αντ αυτού υπήρξε μια ύποπτη αλλαγή 
σ τη γλώσσα του επίσημου ισ τοτό -

που κάποια σ τιγμή μεταξύ Απριλίου 
και Μαΐου. «Το άλλαξαν από ’60 ημέ-
ρες μετά την έναρξη των εργασιών’ σε 
‘η επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει 
αφού οι πτήσεις επιστρέψουν στο φυσι-
ολογικό’, αναφέρει ο ιστότοπος Running 
with Miles.
«Για να το κάνουν ακόμη χειρότερο 
και πιο συγκεχυμένο, τώρα μπορούν 
να κρυφτούν πίσω από το γεγονός ότι 
οι τουρκικές αρχές πολιτικής αεροπο-
ρίας έχουν αλλάξει τις διατυπώσεις των 
δικών τους ορισμών. Με άλλα λόγια – 
δεν έχετε τρόπο να τους αναγκάσετε να 
πληρώσουν επιστροφή χρημάτων νωρί-
τερα.»
Με νομική κάλυψη από τις αρχές πολιτι-
κής αεροπορίας οι πελάτες δεν θα δουν 
τα χρήματά τους στο εγγύς μέλλον.

Κουμπιά που δεν δουλεύουν
Ένα άλλο «κόλπο» που η Turkish Airlines 
χρησιμοποίησε γ ια να αποφύγει την 
αποζημίωση των πελατών ήταν να παρέ-
χουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας την 
επιλογή στον πελάτη να ζητήσει τακτική 
επισ τροφή χρημάτων, μεταξύ άλλων 

επιλογών, όπως κουπό-
νια και δωρεάν αλλαγές 
πτήσεων. Το πρόβλημα 
είναι ότ ι αν ο πελάτης 
επ ιχε ιρήσε ι  να πα τή -
σει το ηλεκτρονικό κου-
μπί διαπιστώνει ότι αυτό 
δεν λειτουργεί, η επιλογή 
δεν είναι εφικτή – είναι 
καθαρά γ ια… αισθητ ι-
κούς λόγους.

«Έτσι, η Turkish δίνει μεν την επιλογή για 
επιστροφή χρημάτων, αλλά εξακολου-
θούν να χρησιμοποιούν γλώσσα παρα-
καλώντας τους πελάτες να μην το κάνουν 
– και στη συνέχεια δεν επιτρέπουν καν 
στον πελάτη να επιλέξει αυτήν την επι-
λογή», αναφέρει η ιστοσελίδα.
Πρόσθεσε ότι η επικοινωνία THY μέσω 
τηλεφώνου ή email δεν ήταν «καλύ-
τερη» επειδή οι εκπρόσωποι της εται-
ρείας προσπαθούν να πωλήσουν κου-
πόνια, χωρίς να αναγνωρίσουν το υπό-
λοιπο που προκύπτει από το αίτημα επι-
στροφής χρημάτων.

Πώς κοροϊδεύει η Turkish Airlines 
τους πελάτες που ζητούν τα 
χρήματά τους πίσω

Ο 
Μπόρις Τζόνσον ετοιμάζεται 
να παραιτηθεί από την πρωθυ-
πουργία του Ηνωμένου Βασι-
λείου, εντός των προσεχών έξι 

μηνών καθώς προσπαθεί να αναρρώσει 
από τον κορωνοϊό.
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει, σύμ-
φωνα με τη βρετανική tabloid Daily Mail, 
ο Σερ Χάμφρει Ουέικφιλντ, ο 84χρονος 
γαλαζοαίματος και πεθερός του Ντόμινικ 
Κάμινγκς, ενός εκ των στενότερων συνερ-
γατών του Βρετανού πρωθυπουργού.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Σερ Χάμ-
φρει Ουέικφιλντ παρομοίασε τον Μπόρις 
Τζόνσον με ένα κουτσό άλογο το οποίο 
όσο και εάν επιθυμεί να τρέξει, δεν μπο-
ρεί ποτέ να το καταφέρει.
Η Downing Street αναγκάστηκε να εκδώ-
σει επίσημη διάψευση, κάνοντας λόγο για 
«ανοησίες».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουρ-
γός του Ηνωμένου Βασιλείου νοσηλεύ-
τηκε για περισσότερες από επτά ημέρες 
σε νοσοκομείο λόγω του κορωνοϊού τον 
περασμένο Απρίλιο, ενώ πέρασε και ένα 
χρονικό διάστημα στην Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας.

Βρετανία: Διπλασιάσθηκε το πο-
σοστό των ανθρώπων που πά-
σχουν από κατάθλιψη
Η αναλογία των ανθρώπων στη Βρετα-
νία που πάσχουν από κατάθλιψη σχεδόν 
διπλασιάσθηκε στη διάρκεια της πανδη-

μίας της Covid-19, έδειξαν σήμερα τα επί-
σημα δεδομένα.
Το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) 
ανακοίνωσε πως 19% των ενηλίκων ανέ-
φεραν κάποια μορφή κατάθλιψης στη 
διάρκεια του Ιουνίου, σε σύγκριση με 
10% κατά τους εννέα μήνες μέχρι τον 
Μάρτιο 2020. Το στρες και το άγχος ήταν 
οι συνηθέστεροι τύποι κατάθλιψης που 
ανέφεραν οι άνθρωποι, πρόσθεσε.
Τα δεδομένα δημιουργούν ερωτήματα 
σχετικά με τα ευρύτερα υγειονομικά 
κόστη μιας πανδημίας που έχει ήδη προ-
καλέσει στη Βρετανία τη μεγαλύτερη 
υπερβάλλουσα θνησιμότητα μεταξύ των 
μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα 
με πρόσφατη ανάλυση του ONS.
«Ενήλικοι που ήταν νέοι, γυναίκες, ανίκα-
νοι να καλύψουν ένα αναπάντεχο έξοδο 
ή ανάπηροι ήταν πιθανότερο να αναπτύ-
ξουν κάποια μορφή κατάθλιψης στη διάρ-
κεια της πανδημίας», δήλωσε ο Τιμ Βάι-
ζαρντ του ONS.
Ένας στους οκτώ ενηλίκους ανέπτυξαν 
μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη στη διάρ-
κεια της πανδημίας, σύμφωνα με το ONS. 
Μόνο ένας στους 25 είδε κάποια βελτί-
ωση.
Η αύξηση των περιστατικών κατάθλιψης 
είναι επίσης πιθανό να βλάψει περαιτέρω 
την οικονομία, η οποία έχει ήδη δεχθεί 
ένα ιστορικών διαστάσεων πλήγμα από 
την πανδημία και το πανεθνικό lockdown 
που αυτή προκάλεσε τον Μάρτιο.

Daily Mail: Δημοσίευμα-
«φωτιά» για παραίτηση Τζόνσον 
λόγω κορωνοϊού

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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Μετά από σχεδόν έξι μήνες φυλακής 
και «φυλακής» στην Παραγουάη για 
μια υπόθεση με πλαστά διαβατήρια, 
ο Ροναλντίνιο μπορεί να επιστρέψει 
στην Βραζιλία.

Η 
πολύ δυσάρεστη εμπειρία του Ρο-
ναλντίνιο στην Παραγουάη έλαβε 
τέλος. Και αυτό χάρη στον δικα-
στή Γκουστάβο Αμαρίγια που ανέ-

λαβε την υπόθεση με τα πλαστά διαβατήρια, 
στην οποία εμπλέκονταν ο άλλοτε σούπερ 
σταρ των Μπαρτσελόνα και Μίλαν, αλλά και 
ο αδελφός και μάνατζερ του, Ρομπέρτο ντε 
Ασίς.

Ο συγκεκριμένος δικαστής, λοιπόν, απάλ-
λαξε επί της ουσίας τα δύο αδέλφια αφού ο 
Ρόνι θα πρέπει να δωρίσει περί τις 75 χιλιά-
δες ευρώ σε φιλανθρωπίες, ενώ ο Ρομπέρτο 
θα πρέπει να δωρίσει με την σειρά του 
περί τις 90 χιλιάδες ευρώ. Συν τοις άλλοις, 
ο μεγάλος αδελφός θα πρέπει να δίνει το 
παρών κάθε τέσσερις μήνες, για τα επόμενα 
δύο χρόνια, στις δικαστικές αρχές της Βρα-
ζιλίας.
Ροναλντίνιο και Ρομπέρτο συνελήφθησαν 
στις 4 Μαρτίου, πέρασαν έναν μήνα σε 
φυλακή και, έκτοτε, έμεναν σε κατ’ οίκον 
περιορισμό σε ξενοδοχείο της πρωτεύου-
σας Ασουνσιόν. 

διεθνή νέα

Σ
πάνια μία οικογένεια δεν ταλανίζεται 
από παροδικές αντιπαλότητες και δια-
φωνίες. Εξάλλου, αυτή είναι η δυναμι-
κή που διέπει τις συγγενικές σχέσεις, 

ειδικά μεταξύ γονέων και εφήβων. Το ασυνή-
θιστο στην περίπτωση της Κελιάν Κόνγουεϊ 
είναι ότι όλα τα παραπάνω εξελίσσονται σε 
δημόσια θέα, με τον ίδιο τον Αμερικανό πρό-
εδρο να αποτελεί το σημείο τριβής. Πλέον, η 
κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει και ο ενδο-
οικογενειακός αλληλοσπαραγμός να παίρνει 
το δρόμο της δικαιοσύνης, ειδικά μετά και τις 
τελευταίες καταγγελίες της έφηβης κόρης της 
συμβούλου του Τραμπ.
Η αποχώρηση της Κελιάν Κόνγουεϊ από τον 
Λευκό Οίκο στερεί από τον Αμερικανό πρό-
εδρο μία από τις πλέον παθιασμένες υπερα-
σπίστριες της πολιτικής του, τόσο δημοσίως 
όσο και μέσω των τηλεοπτικών δικτύων. Και, 
μάλιστα, σχεδόν δύο μήνες πριν από τις προε-
δρικές εκλογές του Νοεμβρίου. 
Η 53χρονη σύμβουλος του Λευκού Οίκου 
δήλωσε ότι εγκαταλείπει τη θέση της στο 
τέλος Αυγούστου, λέγοντας ότι επιθυμεί να 
επικεντρωθεί στην οικογένειά της. «Θα απο-
χωρήσω από τον Λευκό Οίκο στα τέλη του 
μήνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Η από-
φασή της, όμως, δεν προέκυψε μετά από 
πολιτικές διαφορές με τον Ντόναλντ Τραμπ. 
Αντιθέτως, συνεχίζει να τον στηρίζει σθε-
ναρά. Μία ενδοοικογενειακή κρίση, όμως, η 
οποία εξελίσσεται σε δημόσια θέα, τόσο στα 
τηλεοπτικά δίκτυα όσο και στα σόσιαλ μίντια 
την ώθησε να απομακρυνθεί από τα καθή-
κοντά της. Η 15χρονη κόρη της ανέφερε στο 
Twitter ότι επιθυμεί να κινήσει τις διαδικα-
σίες ώστε πλέον οι γονείς της να μην έχουν την 
κηδεμονία της, καταγγέλλοντας «τα παιδικά 
τραύματα και τις κακοποιήσεις που υπέστη 
επί χρόνια».
Στο παρελθόν η Κλόντια έχει επικρίνει στους 
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τις από-
ψεις της μητέρας της. Είχε στραφεί κατά του 
Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «επι-
κίνδυνο» και «ακατάλληλο να ηγείται της 
χώρας». Λίγους μήνες νωρίτερα, μάλιστα, 
ενώ κατέκρινε σε ζωντανή σύνδεση τον πρό-
εδρο μέσω της πλατφόρμας TikTok, η μητέρα 
της άρπαξε το κινητό της με αποτέλεσμα να 

καταγραφεί αυτή η ιδιωτική αντιπαράθεση 
μαμάς-κόρης.
«Μαμά, τι κάνεις; Είναι δικό μου. Σταμάτα επι-
τέλους». Πρόλαβε πάντως να δώσει κάποιες 
ιδιαίτερα σκληρές συνεντεύξεις. Τα πράγ-
ματα, όμως, πλέον έχουν ξεφύγει με την 
15χρονη κοπέλα να κατηγορεί τους γονείς της 
για κακοποίηση και αμέλεια ανηλίκου.
«Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για εμένα. Δεν μου 
δίνουν χρήματα για τίποτα. Αναγκάζομαι να 
εργάζομαι. Με βρίζουν και με υποτιμούν από 
τα παιδικά μου χρόνια», είναι μόνο κάποιες 
από τις καταγγελίες στις οποίες έχει προβεί. 
«Η δουλειά της μητέρας μου κατέστρεψε τη 
ζωή μου. Απίστευτο που συνεχίζει να ακο-
λουθεί αυτό το μονοπάτι μετά από χρόνια 
που βλέπει τα παιδιά της να υποφέρουν. Εγω-
ιστική. Όλα έχουν να κάνουν με τα χρήματα 
και τη φήμη, κυρίες και κύριοι», δημοσίευσε 
την ίδια ημέρα, προσθέτοντας ότι «καταστρά-
φηκε πέρα από τη σύγκριση» που μιλούσε η 
μητέρα της στο Εθνικό Συνέδριο του Ρεπου-
μπλικανικού 2020.
Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσό-
τερο, καθώς αρχικά το ξέσπασμα της έφη-
βης έμοιαζε να παρακινείται από τον ίδιο τον 
πατέρα της. Πρόκειται για τον γνωστό συντη-
ρητικό δικηγόρο Τζορτζ Κόνγουεϊ, ο οποίος, 
όμως, επιθυμεί την απομάκρυνση του Τραμπ 
από την προεδρία και την ηγεσία του ρεπου-
μπλικανικού κόμματος. Το 2017, μάλιστα, υπέ-
γραψε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό άρθρο εναντίον 
του στην εφημερίδα The Washington Post.
Η κόρη, όμως, δεν άργησε να στραφεί και 
εναντίον του. «Με τον πατέρα μου διαφω-
νούμε κυριολεκτικά στα πάντα. Απλά έχουμε 
την κοινή λογική να ταυτιζόμαστε στο ζήτημα 
του σημερινού προέδρου», είπε. Λίγο αργό-
τερα, άλλαξε τόνο, ισχυριζόμενη ότι ο πατέ-
ρας της οδήγησε στην άδικη σύλληψή της και 
ότι χρειάζεται επειγόντως νομική εκπροσώ-
πηση για να γλιτώσει από αυτόν. Δεν άφησε 
ασχολίαστο και τον φαινομενικά «υγιή» γάμο 
των γονιών της: «Λυπάμαι που η σχέση σας 
κατέρρευσε». Η μέχρι πρότινος προεδική 
σύμβουλος πάντως επιχείρησε να υποβαθ-
μίσει την κατάσταση: «από εδώ και στο εξής 
τα παιδιά μου θα έχουν λιγότερο δράμα και 
περισσότερο μαμά».

Κελιάν Κόνγουεϊ: Ο οικογενειακός 
«εμφύλιος» πίσω από την παραίτηση 
της στενής συνεργάτιδας του Τραμπ 
Η αποχώρηση της Κελιάν Κόνγουεϊ από τον Λευκό Οίκο στερεί από τον 
Αμερικανό πρόεδρο μία από τις πλέον παθιασμένες υπερασπίστριες της 
πολιτικής του, τόσο δημοσίως όσο και μέσω των τηλεοπτικών δικτύων

Ροναλντίνιο: Επιτέλους, 
ελεύθερος!
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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

Τι να κάνετε προτού 
μεταφέρετε το μωρό στο 

δωμάτιο του μεγαλύτερου 
παιδιού

Ό
ταν όλοι κοιμούνται καλά, ξε-
χωριστά, το τελευταίο πράγμα 
που θέλουμε να κάνουμε είναι 
να διαταράξουμε τις ισορρο-

πίες μεταφέροντας το μωρό στο ίδιο δω-
μάτιο με το μεγαλύτερο παιδί. Κι ενώ δεν 
θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατά-
σταση με περισσότερες νυχτερινές αφυ-
πνίσεις ή εντάσεις, πολλοί δεν έχουμε την 
πολυτέλεια να ζούμε σε ένα σπίτι όπου το 
κάθε παιδί μπορεί να έχει το δικό του υ-
πνοδωμάτιο. Άλλωστε, αυτό δεν αποτε-
λεί απαραίτητα πρόβλημα, αφού μερικά 
παιδιά κοιμούνται καλύτερα όταν έχουν 
παρέα. Σε κάθε περίπτωση, προτού μετα-
φέρουμε το μωρό στο δωμάτιο του μεγα-

λύτερου παιδιού, πρέπει να προσέξουμε 
ορισμένα πράγματα.
*Δεν βιαζόμαστε
Κρατάμε το μωρό στο δωμάτιό μας (ή σε 
ξεχωριστό δωμάτιο) έως ότου να  κοι-
μάται πλήρως όλη τη νύχτα ή τουλάχι-
στον έως ότου οι νυχτερινές αφυπνίσεις 
να είναι προβλέψιμες. Έτσι, αφενός θα 
αισθανόμαστε λιγότερο ανήσυχοι στη 
συνέχεια, αφετέρου η κατάσταση θα είναι 
λιγότερο ενοχλητική για το μεγαλύτερο 
παιδί, το οποίο θα έχει και περισσότερο 
χρόνο να προσαρμοστεί.
*Προετοιμάζουμε το μεγαλύτερο παιδί
Ακριβώς όπως μιλήσαμε στο μεγαλύτερο 
παιδί μας για τον ερχομό του νέου μέλους 
της οικογένειας, έτσι θα μπορούσαμε να 
αρχίσουμε να περιγράφουμε στο παιδί 
πόσο υπέροχο θα είναι που τελικά θα έχει 
έναν συγκάτοικο στο δωμάτιό του. Αν 
μοιραζόμασταν κι εμείς το δωμάτιό μας 
με τα αδέρφια μας όταν ήμαστε παιδιά, 
μπορούμε να τους πούμε μερικές διασκε-
δαστικές ιστορίες από την προσωπική 

μας εμπειρία.
Θα μπορούσαμε επίσης να του παρου-
σιάσουμε μερικά ακόμη πλεονεκτήματα, 
όπως την ευκαιρία να αποκτήσει ένα νέο 
κρεβάτι για «μεγάλα παιδιά». Γενικά, 
καλό θα ήταν να παρουσιάσουμε αυτήν 
την αλλαγή ως θετική για το παιδί, ώστε 
να το γεμίσουμε ενθουσιασμό. Φυσικά, 
θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύσουμε το 
μεγαλύτερο παιδί σχετικά με τους κανόνες 
ασφαλείας, όπως να μην αγγίζει το μωρό 
ενώ κοιμάται, να μη βάζει τίποτα στο κρε-
βατάκι του και το ακουμπάει με απαλές, 
προσεκτικές κινήσεις.
*Αποφεύγουμε τις εντάσεις
Εάν πρέπει να ρυθμίσουμε το πρό-

γραμμα ύπνου του μωρού μας, δεν είναι 
μια καλή ιδέα να το βάλουμε να κοιμη-
θεί στο ίδιο δωμάτιο με το αδερφάκι του. 
Το να ακούμε ένα μωρό να κλαίει είναι 
ήδη αρκετά δύσκολο, ακόμη και χωρίς να  
ανησυχούμε μήπως ξυπνήσουμε το άλλο 
παιδί μας. Αντίστοιχα, αν το μεγαλύτερο 
παιδί συνηθίζει να μας επισκέπτεται κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, μπορούμε να του 
ζητήσουμε να το κάνει όσο πιο αθόρυβα 
γίνεται ώστε να μην ξυπνήσει το μωρό.
*Επιβραβεύουμε το παιδί
Είναι σημαντικό το μεγαλύτερο παιδί να 
έχει ένα κίνητρο ώστε να προσπαθήσει 
να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα κατά-
σταση. Μια μικρή επιβράβευση όταν το 
παιδί καταφέρνει να ακολουθήσει τους 
νέους κανόνες που έχουμε θέσει, μπο-
ρεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να φτιάξουμε 
έναν πίνακα με αυτοκόλλητα και να υπο-
σχεθούμε στο παιδί ότι όταν τον συμπλη-
ρώσει, θα του αγοράσουμε το παιχνίδι 
που ζητάει εδώ και καιρό.

Υ
πάρχει ένας σίγουρος τρόπος για 
να τονώσεις τον εαυτό σου. Ξέρεις 
ποιος είναι; Να είσαι καλός/ή. Ναι, 
αυτό είναι αλήθεια. Μια παλιά πα-

ροιμία λέει, « Ο άνθρωπος ο καλοκάγαθος 
κάνει καλό στον εαυτό του, ενώ το ίδιο του 
το σώμα βλάπτει αυτός που είναι σκληρός.»               
 Σκεφτείτε το. Δε νιώθετε καλύτερα όταν 
βοηθάτε κάποιον παρά όταν του  φέρε-
στε άσχημα; Η έρευνα το επιβεβαιώνει. Οι 
ειδικοί μάλιστα συνιστούν και προτείνουν 
να στραφούμε στους άλλους  για να κατα-
πολεμήσουμε την κακή μας διάθεση και 
να μην επικεντρώνουμε την προσοχή μας 
στον εαυτό μας. Δοκιμάστε το. Όταν είμαστε 
καλοί δεν κάνουμε καλό μόνο στους άλλους 
αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μας. 

Ξέρεις τι χρειάζεται πραγματικά για 
να είσαι καλός πατέρας;  
Ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα που 
μπορεί να κάνει ένας πατέρας για τα παι-
διά του είναι να αγαπάει τη μητέρα τους. 
Μπορεί να προσπαθείς να είσαι ο πιο κατα-
πληκτικός πατέρας στην επικράτεια, αλλά 
αν δε σέβεσαι και δεν αγαπάς τη γυναίκα 
σου, τα παιδιά σου το βλέπουν και παίρνουν 
το μάθημά τους. Ο γιος σου πολύ πιθανό 
να μεγαλώσει και να συμπεριφέρεται στη 
γυναίκα του χωρίς σεβασμό, κι η κόρη σου 
θα έχει πιο πολλές πιθανότητες να επιτρέ-
πει στον άντρα της να μην της φέρεται καλά. 
Ακόμα κι αν δεν είσαι παντρεμένος με τη 
μητέρα των παιδιών σου, είσαι υποχρεωμέ-
νος να τη σέβεσαι. Τα παιδιά σου σε παρα-
κολουθούν και μαθαίνουν.

Γιατί δεν είστε σαν εμένα;
Πολλές φορές έκανα αυτήν τη σκέψη και 
την ερώτηση για τους συνεργάτες μου, για 
τους φίλους μου, ακόμα και για τη γυναίκα 
μου και για τα παιδιά μου. Γιατί δεν είσαι 
πιο  ήρεμος, πιο ανεκτικός ή πιο πονετι-
κός; Δυσκολεύομαι να το παραδεχτώ, γιατί 
όταν το σκέφτομαι, δε θα μου άρεσε πολύ 
αν όλοι είχαν το δικό μου χαρακτήρα ή η 
προσωπικότητά τους ήταν ίδια με τη δική 
μου. Τελικά, χαίρομαι που έμαθα να είμαι 
ευγνώμων για όλους εσάς που είστε λεπτο-

λόγοι αλλά και για σας που είστε δυναμικοί 
και ίσως επιθετικοί. Ευχαριστώ το Θεό που 
δεν είστε σαν εμένα!

Ρωτήσατε ποτέ το παιδί σας τι είδους 
άνθρωπο θα ήθελε να παντρευτεί;
 Τα πιο πολλά παιδιά θέλουν να παντρευ-
τούν μια μέρα. Κι εσείς ως γονείς μπορείτε 
να τους καθοδηγήσετε συζητώντας το θέμα 
πολύ πριν έρθει η μεγάλη μέρα. Παρακάτω 
σας δίνουμε μερικές ερωτήσεις που πρέ-
πει κάθε γονέας να συζητήσει με τα παι-
διά του σχετικά με το γάμο και τον μέλλο-
ντα σύντροφό τους. Πρώτον, ρώτησέ τους 
γιατί θέλουν να παντρευτούν. Οι λόγοι που 
θα πουν τα παιδιά σου είναι σημαντικοί. 
Δεύτερον, ζήτησέ τους να σου περιγρά-
ψουν το πρόσωπο που θέλουν να παντρευ-
τούν,  αναλύοντας τα χαρακτηριστικά που 
θα ήθελαν να έχει ο χαρακτήρας του. Τρίτον, 
ρώτησέ τους τι θέλουν να πετύχουν οι δυο 
μαζί. Με τον καιρό, θα χρειαστούν περισ-
σότερα από την έλξη για να διατηρήσουν το 
γάμο τους ακλόνητο.

 Μίλησες στα παιδιά σου για την 
αποτυχία;
Τα παιδιά  μας θα συναντήσουν αποτυχίες 
στη ζωή. Αντί όμως να τους κάνουν να απο-
γοητευτούν και να γίνουν δυστυχισμένα, 
παραθέτουμε 4 πράγματα που μπορείτε να 
διδάξετε στα παιδιά σας για την αποτυχία. 
Πρώτα, πρώτα, όλοι δεν παίρνουν βραβεία. 
Φρόντισε να καταλάβουν τα παιδιά σου ότι, 
ενώ το να χάνεις είναι αναπόφευκτο, μπορεί 
παράλληλα να τους διδάξει πολύτιμα μαθή-
ματα. Δεύτερον, ο καθένας έχει διαφορε-
τικά ταλέντα. Αν τα παιδιά σου δεν τα κατα-
φέρνουν σε έναν τομέα, καθοδήγησέ τα σε 
μια άλλη κατεύθυνση για να πετύχουν. Τρί-
τον, να έχουν υπομονή και επιμονή. Δίδαξε 
στα παιδιά σου ότι το χειρότερο είδος απο-
τυχίας είναι όταν αποφασίζουν να εγκατα-
λείψουν την προσπάθειά τους. Τέλος, δίδαξε 
στα παιδιά να αντιμετωπίζουν με χιούμορ 
τις αποτυχίες. Ασφαλώς, τα πράγματα δεν 
πήγαν όπως τα περίμεναν. Αντί όμως να 
θυμώνουν, δίδαξέ τους να γελούν και να το 
ξεχνούν.

Μήπως νιώθεις ότι 
χρειάζεσαι ενθάρρυνση 

και τόνωση; 
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υγεία

Μ
ε αλλαγές στη σύνθε-
ση του εντερικού μι-
κροβιώματος σε βρέ-
φη τριών μηνών -και 

κυρίως με χαμηλότερη αφθονία 
των βακτηρίων megamonas- συ-
σχετίζεται η χορήγηση συμπληρώ-
ματος βιταμίνης D, όπως προκύ-
πτει από έρευνα του CHILD Cohort 
Study στον Καναδά που δημοσιεύ-
εται στο Gut Microbes.
«Η βιταμίνη D διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στα πρώτα στάδια της 
ζωής, υποστηρίζοντας τον μεταβο-
λισμό των οστών και την υγιή ανά-
πτυξη του ανοσοποιητικού συστή-
ματος του μωρού» επισημαίνει η 
ερευνήτρια Anita Kozyrskyj, εκ των 
επικεφαλής της μελέτης και καθη-
γήτρια στο Τμήμα Παιδιατρικής του 
Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα.
«Τα περισσότερα βρέφη στη Βόρεια 
Αμερική λαμβάνουν βιταμίνη D, 
είτε ως συμπλήρωμα του θηλα-
σμού, είτε ως συστατικό σε 
εμπορικά σκευάσματα, εξ 
ου και επιθυμούσαμε να 
κατανοήσουμε τη σχέση 
μεταξύ της βιταμίνης D 
και της παρουσίας ή της 
αφθονίας των βασικών 
βακτηρίων στο εντερικό 
σύστημα του μωρού» 
εξηγεί η ίδια.
Οι ερευνητές εξέτασαν 
δείγματα κοπράνων από 
1.157 βρέφη στο πλαίσιο 
CHILD Cohort Study -εθνι-
κής μελέτης που παρακο-
λουθεί σχεδόν 3.500 παιδιά 
στον Καναδά ήδη πριν γεννη-
θούν έως και την εφηβεία με πρω-
ταρχικό στόχο να εντοπιστούν τα 
βασικά αίτια των αλλεργιών, του 
άσθματος, της παχυσαρκίας και 
άλλων χρόνιων παθήσεων. Αυτό 
που διαπίστωσαν ήταν ότι η χορή-
γηση βιταμίνης D στα βρέφη συσχε-
τίζεται με χαμηλότερη αφθονία των 
βακτηρίων megamonas, ανεξαρτή-
τως του εάν η μητέρα το θηλάζει ή 
του δίνει βρεφικό γάλα.
«Παρόλο που λίγα είναι γνωστά 
σχετικά με τα megamonas στα 
βρέφη, προγενέστερη μελέτη μας 
έχει δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ αυτού του βακτη-
ρίου και του άσθματος ή των λοι-
μώξεων του αναπνευστικού, κατ’ 
επέκταση η βιταμίνη D μπορεί να 

προσφέρει πρόσθετα οφέλη για 
την παιδική υγεία που πρέπει να 
μελετηθούν περαιτέρω» υπογραμ-
μίζει η Anita Kozyrskyj. Οι ερευνη-
τές αξιολόγησαν επίσης τη σχέση 
μεταξύ των συμπληρωμάτων βιτα-
μίνης D σε βρέφη και μητέρες και 
της παρουσίας του βακτηρίου 
Clostridioides difficile στο έντερο 
του μωρού.
«Ορισμένα βρέφη είναι φορείς του 
βακτηρίου C. Difficile, το οποίο 
προκαλεί τη διάρροια, χωρίς να 
παρουσ ιάζουν συμπτώματα. 
Ωστόσο, όταν παρατηρούνται ανι-
σορροπίες στα επίπεδα των βακτη-
ρίων του εντέρου, αυτό το συγκε-
κριμένο βακτήριο μπορεί να πολ-
λαπλασιαστεί, προκαλώντας ασθέ-
νεια και αυξάνοντας την ευαισθησία 
για την εκδήλωση χρόνιου νοσήμα-
τος αργότερα στην παιδική ηλικία» 
επεξηγεί η βασική συγγραφέας της 
μελέτης Kelsea Drall του Πανεπιστη-

μίου της Αλβέρτα.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι σχε-

δόν το 30% των βρεφών 
ήταν φορείς του C. difficile, 

ωστόσο υπήρχε χαμηλότερη 
συχνότητα εμφάνισης μεταξύ 
των βρεφών που θηλάζουν.
Αλλά, ούτε το συμπλήρωμα 

με σταγόνες βιταμίνης D για 
βρέφη, ούτε η λήψη της βιτα-
μίνης από τη μητέρα κατά 
την κύηση ή μεταγενέστερα, 

δεν συσχετίστηκε με βακτηρι-
ακό αποικισμό από C. difficile. 
«Είναι ενδιαφέρον το γεγονός η 
κατανάλωση γάλακτος εμπλουτι-

σμένη με βιταμίνη D από την έγκυο 
ήταν ο μόνος παράγοντας που μεί-
ωσε την πιθανότητα αποικισμού 
από C. difficile στα βρέφη» προσέ-
θεσε η ίδια. Σύμφωνα με την Anita 
Kozyrskyj, το μικροβίωμα του εντέ-
ρου των βρεφών υφίσταται ταχείες 
αλλαγές και ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε τους 
παράγοντες που σχετίζονται με τις 
μικροβιακές κοινότητες που ζουν 
στο έντερο του βρέφους κατά τη 
διάρκεια αυτής της βασικής αναπτυ-
ξιακής περιόδου.
«Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D 
έχουν συσχετιστεί με τον αναπνευ-
στικό συγκυτιακό ιό (RSV) -μια κοινή 
λοίμωξη των πνευμόνων στα βρέφη- 
και πιο πρόσφατα με ευαισθησία στη 
νόσο COVID-19» σημείωσε η ίδια.

Η 
υψηλής έντασης άσκηση κρατά τα «σκήπτρα» 
ως προς τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η 
γυμναστική στην υγεία, όπως προκύπτει από 
τη μεγαλύτερης κλίμακας μελέτη που έχει διε-

νεργηθεί μέχρι στιγμής για τη σωματική δραστηριότητα, 
η οποία φέρει την υπογραφή του Πανεπιστημίου του Κέ-
μπριτζ. Τα συμπεράσματα της μελέτης, η οποία δημοσι-
εύεται στο Nature Medicine, βασίστηκαν στην ανάλυση 
δεδομένων 96.476 μεσηλίκων, εγγεγραμμένων στη βάση 
δεδομένων Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου. Ζητούμε-
νο των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν εάν η άσκηση 
μέτριας ή υψηλότερης έντασης μπορεί να οδηγήσει σε χα-
μηλότερο κίνδυνο θανάτου, πέραν της συμβολής της στον 
συνολικό όγκο σωματικής δραστηριότητας.
Οι συμμετέχοντες φόρεσαν στον καρπό ιχνηλάτη δραστη-
ριότητας για διάστημα μίας εβδομάδας και οι ερευνητές 
χρησιμοποίησαν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τη 
διάρκεια και ένταση των κινήσεών τους ώστε να υπολογί-
σουν τη συνολική ενεργειακή δαπάνη φυσικής δραστηρι-
ότητας. Παράλληλα καθόρισαν το ποσοστό της ενεργεια-
κής δαπάνης που προήλθε μέσω μέτριας και υψηλής έντα-
σης δραστηριότητα. Κατά μέσο όρο η ενεργειακή δαπάνη 
των συμμετεχόντων ήταν 40 kJ/kg/την ημέρα, με το ένα 
τρίτο να προέρχεται από τουλάχιστον μέτριας έντασης 
δραστηριότητα -και πάλι κατά μέσο όρο.

Εν συνεχεία διερευνήθηκε εάν τα επίπεδα σωματικής δρα-
στηριότητας συσχετίστηκαν με τον κίνδυνο θανάτου κατά 
τη μεταγενέστερη περίοδο παρακολούθησης των συμ-
μετεχόντων στη μελέτη, η οποία κράτησε κατά μέσο όρο 
3,1 έτη.
«Τα ευρήματά μας καταδεικνύουν πως περισσότερη 
σωματική δραστηριότητα οποιασδήποτε έντασης είναι 
ωφέλιμη, αλλά το να ‘καίμε’ τις θερμίδες με πιο έντονη 
δραστηριότητα είναι ακόμα καλύτερο. Αυξάνοντας προ-
οδευτικά την ένταση της σωματικής δραστηριότητας που 
κάνουμε κάθε μέρα μπορούμε να βελτιώσουμε τη μελ-
λοντική μας υγεία» τονίζει η επικεφαλής της μελέτης Δρ. 
Tessa Strain του Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας του Τμή-
ματος Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Η απλή άσκηση που σας χαρίζει επιπλέον 
χρόνια ζωής

Παιδί: Η πολύτιμη βιταμίνη που 
«χτίζει» γερό ανοσοποιητικό

Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές βρήκαν ότι η καλή καρδιαγγειακή υγεία, ενδεικτικός παράγοντας 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής, σχετίστηκε με λιγότερες πιθανότητες παθήσεων στα ματιά και ειδικά 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο American Journal of Medicine, υποδεικνύουν ότι οι παρεμβά-
σεις για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων είναι πολλά υποσχόμενες για την πρόληψη και των 
οφθαλμοπαθειών.
Αυτή η έρευνα δείχνει ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής και οι αντίστοιχες συνήθειες μπορούν να συνει-
σφέρουν σε μια καλή καρδιαγγειακή υγεία, όπως αξιολογήθηκε από την προσκόλληση στον οδηγό της 
Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις μετρήσεις υγείας “Life’s Simple Seven” (LS7). Ο LS7 βασί-
ζεται στην κατάσταση επτά παραγόντων κινδύνου της καρδιαγγειακής υγείας: αποχή από το κάπνισμα, 
τακτική σωματική άσκηση, υγιεινή διατροφή, διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους και έλεγχος της 
χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Η εφαρμογή αυτού του τρόπου ζωής, λοιπόν, βρέθηκε πως σχετίζεται με λιγότερες πιθανότητες εκφύ-
λισης της ωχράς κηλίδας, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, καταρράκτη και γλαυ-

κώματος. Άτομα με βέλτιστη καρδιαγγειακή υγεία, μάλιστα, είχαν 97% λιγότερες 
πιθανότητες διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε σύγκριση με όσους 

έχουν ανεπαρκή καρδιαγγειακή υγεία.
Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι ερευνητές αξιολόγησαν 

δεδομένα 6.118 ενηλίκων άνω των 40 ετών, με μέση ηλικία τα 57 έτη. 
Το 57% των συμμετεχόντων αποτελούνταν από γυναίκες, ενώ κάθε 
μονάδα αύξησης στις βαθμολογίες LS7 σχετιζόταν με μειωμένες 
πιθανότητες εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, διαβητικής αμφιβλη-
στροειδοπάθειας και γλαυκώματος.

Όραση: Ο παράγοντας που προστατεύει τα 
μάτια έως και 97%

Σεξ: Η λάθος εκτίμηση που κάνουν οι περισσότεροι 
άνδρες

Ά
νδρες και γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα των 
βαθιά εδραιωμένων πεποιθήσεων και στερε-
οτύπων που καθοδηγούν τη ζωή τους ακόμη 
και τη σεξουαλική. Ένα από αυτά είναι ότι οι άν-

δρες συχνά υποτιμούν τη λίμπιντο της συντρόφου τους.
Καναδοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού 
Τορόντο υποστηρίζουν ότι η ερωτική επιθυμία των 
γυναικών είναι πολύ πιο συχνή από ότι πιστεύουν οι 
σύντροφοί τους οι οποίοι συχνά δεν το συνειδητοποι-
ούν. Βέβαια όπως φαίνεται η υποτίμηση της λίμπιντο 
της συντρόφου τους δεν είναι αποκλειστικά δικό τους 
σφάλμα μια και οι γυναίκες μπορεί να έχουν ερωτική 
επιθυμία, αλλά σπανίως παίρνουν την πρωτοβουλία της 

ερωτικής συνεύρεσης. Αφήνουν τον άνδρα να κάνει το 
πρώτο βήμα χωρίς να του δίνουν και πολλά ενθαρρυ-
ντικά μηνύματα. Οι άνδρες από την άλλη μεριά, συχνά 
δεν κάνουν το πρώτο βήμα φοβούμενοι την απόρριψη 
και την συνακόλουθη απογοήτευση.
Και κάπου εκεί οι μεγάλες προσδοκίες γίνονται μεγάλες 
απογοητεύσεις και για τους δύο. Η έλλειψη τόλμης του 
άνδρα από τη μία πλευρά και η έλλειψη πρωτοβουλίας 
της γυναίκας από την άλλη συνηγορούν σε μια χαμένη 
ευκαιρία για ερωτική συνεύρεση. Στα παραπάνω συμπε-
ράσματα κατέληξαν οι ερευνητές μελετώντας περισσό-
τερα από διακόσια ζευγάρια ηλικίας 18-68 ετών με μέσο 
όρο διάρκειας του γάμου ή της σχέσης τους τα έξι χρόνια.
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Καταργήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1982, πριν από 
38 ολόκληρα χρόνια. Προηγουμένως, ταξιδεύοντας 
ανά τις δεκαετίες, άλλαξε χρώμα και μήκος, αλλά 
παρέμεινε πιστή στον λόγο για τον οποίο επιβλήθηκε: 
η σχολική στολή -κατοπινή ποδιά- στοχεύει στην 
«ομοιόμορφη παρουσία» μαθητών και μαθητριών, 
σε ένδειξη σεβασμού στην απρόσκοπτη και ισότιμη 
εκπαιδευτική προσφορά του σχολείου έναντι των 
νέων. 

Σ
την πορεία των χρόνων, η στολή-ποδιά μετατράπηκε σε 
μοντέρνο ένδυμα και πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των 
σχεδιαστών μόδας (η «μάχη» ανέδειξε νικητή τον εσχά-
τως αποθανόντα Γιάννη Τσεκλένη, που στο γύρισμα της 

δεκαετίας του ΄70 διείσδυσε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
καθιερώνοντας την ποδιά με το φερμουάρ στο πλάι και τον κο-
λεγιακό γιακά). Επιπλέον, η σχολική αμφίεση μετατράπηκε (και 
παραμένει) και σε περίπου χλιδάτο trademark ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων. 
Στην πραγματικότητα, η ποδιά ήταν το τελευταίο… κάστρο που 
έπεσε στον δρόμο προς την κατάργηση της «ομοιομορφίας των 
μαθητών», που για περίπου έναν αιώνα έμοιαζαν περισσότερο 
με εργάτες σε εργοστάσια ή κρατούμενους σε στρατόπεδα και 
φυλακές. 

Οι πρώτοι κανόνες περιβολής των μαθητών 
Οι κανονισμοί εμφάνισης και συμπεριφοράς των μαθητών 
στα σχολεία της ελληνικής επικράτειας είναι πολύ παλιά ιστο-
ρία. Για την ακρίβεια, χρονολογείται από τα χρόνια του Καπο-
δίστρια και μάλιστα τους αυστηρούς κανόνες λειτουργίας του 
πρώτου σχολείου, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με τον ερχομό 
του, του ορφανοτροφείου της Αίγινας, το 1829, υπογράφει ο 
ίδιος ο κυβερνήτης. Στην καθημαγμένη χώρα, που προσπαθεί 
να σταθεί στα πόδια της μετά την Επανάσταση, τα ρούχα των 
μαθητών δίδονται από την πολιτεία και η μη τήρηση των κανό-
νων σε σχέση με την παρουσία τους έναντι του σχολείου, τιμω-
ρείται βαριά… 
«Μίαν φουστανέλαν, δύο υποκάμισα, δύο βρακία, εν ζευγά-
ριον παπουκίων, εν φέσιον, μίαν καπόταν και μίαν ζώνην. Υπο-
κάμισον και βρακίον να αλλάζωσι κάθε οκτώ. Η αποταξίαν, η 
απείθεια, η στάσις και το ψεύδος θέλουσι κολάζεσθαι ως αφε-
ξής: την μεν πρώτην φοράν, έστω νουθέτησις εμβριθής και 
δημοσία ενώπιον των άλλων παιδιών, την δε δευτέραν, ολιγό-
στευσις της τροφής κατά το ήμισυ, και την τρίτην, έκδυσις του 
ενόχου παιδίου από τα καινούρια φορέματα και ένδυσις με τα 
πρώτα κουρέλια… Η έκδυσις και η ένδυσις γινέσθω όλων των 
μαθητών ενωπίον…» αναφέρει συγκεκριμένα ο υπογεγραμμέ-
νος από τον Καποδίστρια «δεκάλογος του ευπρεπούς μαθητή»! 
Ειδικά για τα ρακένδυτα ορφανά των αγωνιστών της Επανά-
στασης η μη τήρηση του κανονισμού εμφάνισης προβλέπει 
«αι κλίναι των να είναι από άχυρον ή φύλλα ξηρά ικανώς, το δε 
προσκεφάλαιον μία πέτρα»! 
Τα πρώτα χρόνια ζωής του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 
και καθώς ο πληθυσμός είναι αναλφάβητος, ο Καποδίστριας 
προσπαθεί να οργανώσει ένα στοιχειώδες εκπαιδευτικό 

σύστημα. Μετά το ορφανοτροφείο της Αίγινας, ιδρύει τέσ-
σερα δημοτικά σχολειά σε Ναύπλιο, Σύρο, Αθήνα και Ύδρα και 
ελλείψει εκπαιδευτικού προσωπικού, προωθεί τα «αλληλοδι-
δακτικά σχολεία», που έχουν δοκιμαστεί ήδη στην προηγμένη 
Ευρώπη (Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία). Πρόκειται για σχολεία στα 
οποία οι «πρωτόσχολοι», οι καλοί μαθητές, αναλαμβάνουν να 
εκπαιδεύσουν τους νεοεισερχόμενους μικρότερους. 
Στοχεύοντας στη «συγκράτηση της νεανικής ορμής, που δεν 
καταλαγιάζει εύκολα έναντι εξίσου ανηλίκων δασκάλων», 
οι κανονισμοί λειτουργίας στα «αλληλοδιδακτικά σχολεία» 
αυστηροποιούνται έως υπερβολής. Οι μαθητές πρέπει «να 
υποτάσσονται εις τους πρωτοσχόλους» και όταν δεν γράφουν, 
πρέπει «να κάθηνται ήσυχοι, κρατούντες με τας δύο των χείρας 
το χείλος του γραφείου και ατενίζοντες εις την διδασκαλοκα-
θέδραν…» αναφέρει ο Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής (1842), 
που συντάσσεται επί Βαυαρών. Για δε την αμφίεσή τους, ο Οδη-
γός αναφέρει: «Οι μαθητές χρεωστούν να εμβαίνωσι στο σχο-
λείον έχοντες τας χείρας και το πρόσωπον καθαρά, κτενισμένοι 
και υποδημένοι. Ποτέ δεν πρέπει να έρχονται ανυπόδητοι ή με 
άπλυτα ποδάρια, ή με σχισμένα και λερωμένα ρούχα». 
Τα χαρακτηριστικά της εποχής, η φτώχια και η εξαθλίωση του 
πληθυσμού, είναι εμφανή. Ο αυστηρός -μέχρι αυταρχισμού- 
κανονισμός περιβολής των μαθητών αποκλείει από την εκπαί-
δευση πολλά από τα παιδιά, που κυκλοφορούν ρακένδυτα και 
ανυπόδητα. Βαίνοντας προς τη βαθιά ενηλικίωσή του το ελλη-
νικό κράτος έχει να αντιμετωπίσει πολλά, εκτός εκπαίδευσης. 

Αλλά και μέσα στην εκπαίδευση, που εξακολουθεί να κατατρύ-
χεται από τους αυστηρούς κανονισμούς περιβολής και συμπε-
ριφοράς των μαθητών, οι αγκυλώσεις καθυστερούν την προ-
αγωγή της εκπαίδευσης του πληθυσμού. Σημειώνεται ότι οι 
μαθητές είναι κυρίως άρρενες. Η Ελλάδα διαποτισμένη -μέσω 
των ολίγων λογίων της- από τους Ευρωπαίους διαφωτιστές 
εκπαιδευτικούς δεν αποκλείει τη συμμετοχή του θήλεος στην 
εκπαίδευση. 
Αλλά η παραδοσιακή πατριαρχική αντίληψη είναι σθεναρή και 
θέλει τη γυναίκα να προετοιμάζεται στο… σπίτι της για το… 
σπίτι της. Έτσι η συμμετοχή των κοριτσιών στην εκπαίδευση 
αυξάνεται αργά, με τα χρόνια και με τις κατακτήσεις του γυναι-
κείου κινήματος. 
Στο μεταξύ, η ζωή του ρακένδυτου πληθυσμού έχει βελτιω-
θεί, τα παιδιά έχουν κατά κανόνα… «παπουτσωθεί» και έχουν 
ιδρυθεί τα γυμνάσια. Έτσι, το 1857 ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Γυμνασίων και Ελληνικών Σχολείων» προχωρά σε νέα απαγό-
ρευση… ή μάλλον στην προσαρμογή της παλιάς στα νέα δεδο-
μένα, αντικαθιστώντας τα περί υποδημάτων με άλλα, περί… 
στολιδιών: «έκαστος μαθητής προσερχόμενος εν τη σχολή πρέ-
πει να είναι καθαρός το σώμα και κόσμιος την ενδυμασίαν απο-
φεύγοντας πάντα περιττόν στολισμόν…». 

… κι έτσι καθιερώνεται η ομοιόμορφη σχολική 
στολή…
 Ώσπου στις 8 Μαΐου του 1876 το υπουργικό συμβούλιο εκδί-
δει απόφαση στην οποία ανακοινώνεται η καθιέρωση στολής, 
με την οποία οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι οι μαθητές των 
σχολείων. Η στολή αποτελείται από «ιμάτιο, περισκελίδα, πίλο 
και μανδύα» και περιγράφεται με πάσα λεπτομέρεια. Το πηλή-

κιο, όμοιο με των στρατιωτικών, αντί για στέμμα, πρέπει να 
φέρει «χιαστί διασταυρούμενους κλάδους ελαίας και δάφνης» 
και «υπέρ αυτών, γλαύκα (το σύμβολο της θεάς Αθηνάς, ως 
ένδειξη σοφίας). Υπό αυτών, δε, τα του παιδευτηρίου αρχικά 
γράμματα». Τα «κομβία» πρέπει να είναι ορείχαλκα «φέροντα 
έμβλημα ανάγλυφον γλαύκα». 
Αλλά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου διαπιστώνουν ότι 
τους ξέφυγε μια λεπτομέρεια και στις 29 του ίδιου μήνα επα-
νέρχονται με συμπληρωματική εγκύκλιο υπό τον τίτλο «περί 
του αριθμού των κομβίων του ιματίου», τα οποία «ορίζονται 
εις τέσσερα, τα δε της χλαμύδος εις εξ»! Ίσαμε το κατώφλι του 
20ου αι. οι διατάγματα και εγκύκλιοι περί της περιβολής και της 
συμπεριφοράς των μαθητών «πάνε κι έρχονται…». 

… ξημερώνει ο 20ος αι… 
Ο νέος αιώνας και κυρίως οι δεκαετίες μετά τους πολέμους, 
βρίσκουν τις μαθήτριες, που αποτελούν πλέον υπολογίσιμη 
κοινότητα στα σχολεία, ενδεδυμένες με μαύρη ποδιά, λευκό 
γιακά και λευκά σοσόνια, στο όνομα της «ομοιομορφίας των 
μαθητών και της συνοχής των μαθητικών κοινοτήτων». Το 1964 
καταργείται και στην ελληνική περιφέρεια (νωρίτερα είχε εξα-
σθενήσει ως επιταγή στους μαθητές των αθηναϊκών σχολείων) 
το πηλήκιο με την κουκουβάγια των μαθητών αφού, όπως λέει 
στη Βουλή ο τότε πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Γ. Παπανδρέου, «το μέτρον τούτο εφαρμόζε-
ται σήμερον όχι εις την πρωτεύουσαν, αλλά μόνον εις τας επαρ-
χίας, ωσάν να μη έχουν τα ίδια δικαιώματα εις την αμφίεσίν των 
οι επαρχιώται μαθηταί με τους μαθητάς των Αθηνών». 
Την ταραχώδη πολιτικά δεκαετία του ΄60 και για την ακρίβεια 
το 1965, η ανάγκη για ενίσχυση του εθνικού φρονήματος είναι 
μεγάλη. Το μήνυμα περνάει και μέσα από τις σχολικές ποδιές, 
μαθητών και μαθητριών, που -με νεώτερη υπουργική από-
φαση- από μαύρες πρέπει να γίνουν «μπλε του ουρανού και 
της θάλασσας». Επιπλέον, κάθε μαθητής πρέπει να φέρει στο 
πέτο κονκάρδα, στην οποία να αναγράφεται το σχολείο και 
η τάξη στην οποία φοιτά. Για τις δε μαθήτριες, το μήκος της 
ποδιάς επιβάλλεται να είναι κάτω από το γόνατο. Έχουν προη-
γηθεί οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις του 1962 και 
η μεγάλη απεργία των καθηγητών. 
Στις 15 Δεκεμβρίου του 1962, η ΟΛΜΕ έχει εκδώσει ανα-
κοίνωση με τίτλο «ΑΓΩΝ ΔΙ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑΣ» με αίτημα την αύξηση των αποδοχών των μελών της 
και καθορίζοντας ως ημέρα έναρξης του αγώνα τη «19ην 
Ιανουαρίου 1963, ημέρα Σάββατον». Στις 7 Φεβρουαρίου η 
κυβέρνηση επιστρατεύει τους καθηγητές. Η χούντα περιβάλ-
λει την εκπαίδευση με ασφυκτικούς κανονισμούς «ευπρεπούς 
ένδυσης και συμπεριφοράς» διδασκομένων και διδασκόντων. 
Η ποδιά δεν αρκεί για να «πιστοποιήσει» τη σοβαρότητα του 
μαθητή. Κατά την προσέλευσή του στο σχολείο πρέπει να είναι 
καθαρή και καλοσιδερωμένη, κυρίως «κατά τας Κυριακάς, εις 
τον υποχρεωτικόν εκκλησιασμόν». Τον ρόλο του επιβλέποντα 
την ευπρεπή παρουσία του μαθητή έχει «επί αυστηράς ποι-
νής» ο δάσκαλος, ο οποίος μετατρέπεται από την κυβέρνηση 
των συνταγματαρχών σε… παρακολουθούντα των παρακο-
λουθουμένων… 
Ο ίδιος παρακολουθεί τους μαθητές και παρακολουθείται από 
τους επιθεωρητές του κράτους για να διαπιστωθεί αν κάνει 
καλά τη δουλειά του, αλλά κυρίως αν συναναστρέφεται «ύπο-
πτα ταραχοποιά στοιχεία» ή … ψωνίζει από αριστερό μπα-
κάλη… 
Ο ρόλος του «επιθεωρητή» καταργείται με την πτώση της χού-
ντας και ο κλοιός γύρω από τους μαθητές και την περιβολή 
τους χαλαρώνει. Οι μαθητές απαλλάσσονται πρώτοι από τις 
μισές ποδιές. Όσο για τις μαθήτριες, τις δεκαετίες του ΄70 και 
του ΄80, απολαμβάνουν την ποδιά ως αξεσουάρ, που περισ-
σότερο εξυπηρετεί την αισθητική, παρά το αρχικό της μήνυμα 
για «ομοιομορφία των μαθητών και συνοχή των μαθητικών 
κοινοτήτων»… 
Στις 6 Φεβρουαρίου του 1982, εγκύκλιος του υπουργείου Παι-
δείας με την υπογραφή του Λευτέρη Βερυβάκη φτάνει στα 
σχολεία ανά την Ελλάδα και αναρτάται στους πίνακες ανακοι-
νώσεων. Οι μαθητές πληροφορούνται ότι από τη νέα σεζόν 
δεν έχουν λόγο να παρακολουθούν τη νέα τάση στη μαθητική 
ποδιά… Η ποδιά του σχολείου περνάει στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας…

Η ιστορία της παλιάς σχολικής ποδιάς
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Θ
α υπάρξει ένα δεύτερο κύμα της παν-
δημίας καθώς θα ανοίξουν τα Σχο-
λεία. Το λέω αυτό γιατί δεν θα ήθελα 
να απογοητευτούν οι άνθρωποι όταν 

θα έχουμε αυξημένα κρούσματα σε ένα Νοσο-
κομείο, σε ένα Γηροκομείο των CHSLD ή ακόμα 
και σε ένα σχολείο. 
Όμως αυτήν την φορά, το σύστημα υγειονομι-
κής περίθαλψης θα είναι σε θέση να ανταποκρι-
θεί πιο γρήγορα.»
Αυτά μεταξύ των άλλων είπε ο Υπουργός Υγείας 
του Κεμπέκ κ. Christian Dubé, παρουσιάζοντας 
το πρόγραμμα αντιμετώπισης του.
Και όλα αυτά παρ’ ότι  ο αριθμός των φορέων 
του Κορωνοϊού έχει μειωθεί στο Κεμπέκ. Όμως 
οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας, λαβαίνουν 
μέτρα προκειμένου να αποτραπούν τα όσα 
σημειώθηκαν, την περασμένη Άνοιξη, κυρίως 
στα Γηροκομεία της Επαρχίας μας.
Στα σχέδια συμπεριλαμβάνεται επί πλέον χρη-
ματοδότηση 100 εκατομμυρίων, καθώς και 
ταχύρρυθμη εκπαίδευση και πρόσληψη 10,000 
ατόμων προκειμένου να επανδρώσουν τα Γηρο-
κομεία έτσι ώστε να εξυπηρετούν με υπευθυνό-
τητα τους ασθενείς.
Αναφερόμενος σε αυτά τα μέτρα ο Υπουρ-
γός Υγείας  Christian Dubé, αποκάλυψε σειρά 
φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων, μεταρρυθμί-
σεων που πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζο-
νται το αργότερο από της 30ης Σεπτεμβρίου 
αφού όπως είπε, «στο Κεμπέκ, λόγω του θανά-
του των 6,000 περίπου ατόμων που προκάλεσε 
το πρώτο κύμα της πανδημίας, διδαχθήκαμε 
πολλά, αφού διαπιστώσαμε ότι έγιναν πράγ-
ματα σωστά, αλλά και πράγματα που δεν έγιναν 
όπως θα έπρεπε».
Μεταξύ των άλλων μεταρρυθμίσεων συμπερι-
λαμβάνονται συχνότερες και ταχύτερες δοκι-
μές εντοπισμού των φορέων του Κορωνοϊού, 
νέες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και 
τοποθέτηση υπεύθυνου διαχειριστή σε κάθε 
Γηροκομείο.
Η επαρχία του Κεμπέκ,  και κυρίως το 
Μοντρεάλ, από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο ήταν 
το επίκεντρο της πανδημίας στον Καναδά. 
Εκείνο το χρονικό διάστημα οι φορείς που εντο-
πίζονταν είχαν υπερβεί ακόμα και τους 1000 
καθημερινά, ενώ οι νεκροί υπερέβαιναν τους 
100 ανά εβδομάδα. 
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των θυμά-
των ήταν ηλικιωμένοι που ζούσαν στα Γηρο-
κομεία που τελούν υπό τον κρατικό φορέα που 
φέρει το όνομα CHSLD, ή ακόμα και σε ιδιωτικά 
Γηροκομεία. Στα περισσότερα από αυτά παρου-
σιάστηκαν κακοδιοίκηση καθώς και ελλείψεις 
βασικών υλικών. Ως εκ τούτου, αναπόφευκτα 
μερικά από αυτά μετατράπηκαν σε παγίδες 
θανάτου.
 Μέχρι χθες Παρασκευή οι επιβεβαιωμένοι 
φορείς του ιού σε ολόκληρο τον Καναδά, ανέρ-
χονταν σε 125,948, ενώ εκείνοι που είχαν πεθά-
νει έφτασαν στους 9,104.
Από αυτούς στο Κεμπέκ οι επιβεβαιωμένοι 
φορείς, ανέρχονταν σε 61,495 ενώ  αυτοί που 
πέθαναν έφτασαν στους 5,733. 

Αντίστοιχα στο Οντάριο οι επιβεβαιωμένοι 
φορείς, ανέρχονταν σε 43,028 ενώ  αυτοί που 
πέθαναν έφτασαν στους 2,839.
Πάντως στο Κεμπέκ, όπου μετά τις αρχές Ιου-
νίου, η πανδημία παρουσιάζει σημαντική 
ύφεση, τις τελευταίες 24 ώρες  εμφανίστηκαν 
93 νέοι φορείς και επιβεβαιώθηκε μόνο ένας 
ακόμα θάνατος.
Μέχρι χθες οι φορείς του ιού που νοσηλεύο-
νταν στα Νοσοκομεία ανέρχονταν στους 136 
άτομα. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 
10 άτομα συγκριτικά με την προηγουμένη 
ημέρα. Μεταξύ αυτών 23 άτομα νοσηλεύονταν 
σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο αριθμός 
αυτός ήταν μειωμένος κατά δύο άτομα συγκρι-
τικά με την προηγούμενη ημέρα.
Ως τόσο παρ’ ότι από τον Ιούνιο μειώνονται 
σταθερά οι φορείς και φαίνεται ότι η πανδημία 
υποχωρεί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες προσπαθούσαν να 
εντοπίσουν τα αίτια που οδήγησαν στον τάφο 
τόσους συνανθρώπους μας και επί πλέον μελε-
τούσαν τρόπους αποτροπής του ιδίου φαινο-
μένου όταν θα ξεσπάσει το δεύτερο κύμα της 
πανδημίας. 
Ως τόσο την Τρίτη, ο υπουργός υγείας κ. Dube, 
καθώς και η αρμόδια υπουργός για τους ηλικι-
ωμένους Marguerite Blais, σε κοινή συνέντευξη 
τύπου που παρεχώρησαν, έριξαν την ευθύνη 
σε πολλά προϋπάρχοντα από την προηγούμενη 
Κυβέρνηση προβλήματα και στην αδυναμία του 
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης να αντα-
ποκριθεί αποτελεσματικά στην κρίση.
Και οι δύο ανέφεραν ότι οι ελλείψεις προσωπι-
κού που λόγω οικονομικών περικοπών, είχαν 
γίνει  στα CHSLD ήταν προβλήματα προ του 
2018, που ανέλαβε  το κόμμα τους, (το Coalition 
Avenir Québec), την εξουσία.
Η κ. Blais, η οποία χρημάτισε  υπουργός ηλικι-
ωμένων και υπό την προηγούμενη Κυβέρνηση 
των Φιλελευθέρων, ανέφερε ότι οι περικοπές 
των παρελθόντων ετών σήμανε ότι τα Γηροκο-
μεία στερούνταν πόρων για τον έλεγχο των λοι-
μώξεων.
Και ο κ. Ντουμπέ είπε ότι οι προηγούμενες 
μεταρρυθμίσεις από τους Φιλελεύθερους άφη-
σαν τα υπό τα CHSLD Γηροκομεία χωρίς υπεύ-
θυνους διευθυντές.
Πάντως ένα από τα κεντρικά στοιχεία του σχε-
δίου αποτροπής της ίδιας κατάστασης και κατά 
την διάρκεια του δεύτερου κύματος, είναι να 
τερματιστεί η πρακτική της μετακίνησης του 
προσωπικού που μέχρι και την διάρκεια της 
πρώτης πανδημίας μετακινούνταν από το ένα 
Γηροκομείο στο άλλο, ή για να κλείσουν το 
οκτάωρο τους, πολλοί από αυτούς, ναι μεν 
βρίσκονταν στο ίδιο Γηροκομείο, αλλά μετακι-
νούνταν από τον έναν όροφο στον άλλο. Ετσι 
αν κάποιος από αυτούς ήταν φορέας και μάλι-
στα ασυμπτωματικός, μετέδιδε τον ιό από τους 
ηλικιωμένους, ή τους εργαζομένους  του ενός 
Γηροκομείου στους ηλικιωμένους, ή τους εργα-
ζομένους στο άλλο.
«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: δεν θα υπάρ-
χουν μετακινήσεις προσωπικού. Οι υπεύθυνοι 

υγειονομικής περίθαλψης που δεν ακολουθούν 
τους κανόνες θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες,» 
τόνισε ο Ντουμπέ.
Όπως είναι γνωστό, η επαρχία βρίσκεται στη 
διαδικασία πρόσληψης  10.000 ειδικά καταρ-
τισμένων νοσηλευτών. Ο αριθμός αυτός  πρέ-
πει να είναι αρκετός για την επίλυση του προ-
βλήματος της έλλειψης προσωπικού, που παρα-
τηρήθηκε και υποχρέωσε την Κυβέρνηση του 
Κεμπέκ να ζητήσει την βοήθεια του στρατού.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του σχεδίου είναι 
να διασφαλιστεί ότι κάθε CHSLD της Επαρχίας 
διαθέτει υπεύθυνο διευθυντή. Αυτός  θα είναι 
αρμόδιος για την εποπτεία του ελέγχου των λοι-
μώξεων καθώς και του προσωπικού.
Άλλα στοιχεία του σχεδίου αποτροπής απαρά-
δεκτων καταστάσεων και κατά την διάρκεια του 
δεύτερου κύματος, ο υπουργός υγείας είπε ότι 
θα είναι, η εξασφάλιση της προστασίας ευά-
λωτων πολιτών. Σε αυτούς συγκαταλέγονται 
τόσο οι άστεγοι, όσο και όσοι δεν έχουν μόνιμη 
κατοικία. Ολοι αυτοί θα πρέπει να έχουν πρό-
σβαση σε όλες τις υγειονομικές και κοινωνι-
κές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου 
κύματος λοιμώξεων.
Επί πλέον ζητήθηκε από τα νοσοκομεία να απο-
φύγουν την ακύρωση προγραμματισμένων χει-

ρουργικών επεμβάσεων και άλλων σημαντικών 
ιατρικών διαδικασιών. Χιλιάδες εγχειρίσεις και 
ιατρικά ραντεβού ακυρώθηκαν κατά την διάρ-
κεια της πανδημίας του Κορωνοϊού, προκει-
μένου να ελευθερωθούν κλίνες νοσοκομείων. 
Τελικά αποδείχτηκε ότι το μέτρο αυτό δεν ήταν 
απαραίτητο για να γίνει.
Επί πλέον θα εξασφαλιστούν, είπε ο κ. Dube 
αποθέματα ιατρικού εξοπλισμού,  όπως μάσκες 
N95, χειρουργικά γάντια, ακόμα και κατάλλη-
λες ρόμπες.
Σε πολλά από αυτά τα βασικά υλικά παρουσιά-
στηκαν μεγάλες ελλείψεις κατά την διάρκεια της 
μεγάλης πανδημίας.
Όμως όπως είπε ο κ. Dube, «θα υπάρξει ένα 
δεύτερο κύμα της πανδημίας καθώς θα ανοί-
ξουν τα Σχολεία. Το λέω αυτό γιατί δεν θα ήθελα 
να απογοητευτούν οι άνθρωποι όταν θα έχουμε 
αυξημένα κρούσματα σε ένα Νοσοκομείο, σε 
ένα Γηροκομείο των CHSLD ή ακόμα και σε ένα 
σχολείο. 
Όμως αυτήν την φορά, το σύστημα υγειονομι-
κής περίθαλψης θα είναι σε θέση να ανταποκρι-
θεί πιο γρήγορα.»
Ας ευχηθούμε να μην έχουμε δεύτερο κύμα 
Κορωνοϊού και επί πλέον αν τελικά έλθει να το 
αντιμετωπίσουμε κατάλληλα προετοιμασμένοι.

OMOΓΕΝΕΙΑ

EΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΒΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΟ 
ΚΕΜΠΕΚ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΥΔΗ,  ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Το Erga Omnes Της 
Προδοσίας

Π
έρασαν κιόλας δύο  ολόκληρα 
χρόνια ή πιο συγκεκριμένα  εί-
κοσι έξι μήνες, ή μετρώντας πιο 
απλά οκτακόσιες και μία ημέρες 

από την αποφράδα ημέρα της συμφωνίας 
των Πρεσπών και οι τσιγγανοσερβοαλβα-
νόβουλγαρόφωνοι συνεχίζουν να κυματί-
ζουν τον ήλιο της Βεργίνας στις εκκλησιές 
τους εδώ στο Τορόντο του Καναδά και  να 
αναγράφουν στις επιγραφές τους φαρδιά 
πλατιά το Μακεδονία.
Ειδικά δε στον καθεδρικό τους ναό του 
Αγίου Κλεμεντίου στο Thornclif Park  δεν 
έχουν αναρτημένη ούτε καν την επίσημη 
σημαία τους, πάρα μόνον την Καναδική, 
την σχισματική της «Μακεδονικής ορθό-
δοξης εκκλησίας της Οχρίδας» και τον Ήλιο 
της Βεργίνας. 
Ο μύθος λοιπόν περί μιας ονομασίας για 
όλα έχει παραμείνει μόνο στις βαρύγδου-
πες δηλώσεις των προδοτών της Μακεδο-
νίας μας.
 Ενώ η επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερι-
κών  που υποτίθεται έχει συγκροτηθεί για 
να παρακολουθεί και να επιβλέπει τα συμ-
φωνηθέντα  και να καταδεικνύει τις παρα-
τυπίες και τις παρανομίες της συμφωνίας 
των Πρεσπών, αγρόν ηγοράζει ή καλύτερα 
κοιμάται τον ύπνον του δικαίου.
 Ή να το πούμε με το όνομα του, συνεχί-
ζει τον προδοτικό αγώνα που χάραξαν 
οι Σύριζα- Ανέλ και ακολουθούν την ίδια  
προδοτική αυτή πεπατημένη οι Νέο-Δημο-
κράτες του Κούλη που ενώ θα μπορούσαν 
να την ακυρώσουν ακολούθησαν την ίδια  
κατσικοδιαδρομή του Εφιάλτη.    
Τα δε ονόματα, αγαπητοί μου συμπατρι-
ώτες, των εκκλησιών βγάζουν μάτια. Ή αν 
θέλετε σε αφήνουν σύξυλο. Ή με ανοικτό 
το στόμα.
Η εκκλησία τους  στο Μάρκχαμ που ιδρύ-
θηκε το 1994 αποκαλείται: « Μακεδονική 
Ορθόδοξη Εκκλησία, Άγιος Δημήτριος 
Θεσσαλονίκης». St.  Dimitrija  Solunski 
Macedonian Orthodox Church. 
 Τα παραθέτω και στην αγγλιστί για να 
καταλάβετε το μέγεθος της προπαγάνδας 
, γιατί διαβάζετε από τους ανυποψίαστους  
περαστικούς καναδούς πολίτες και  επιτυγ-
χάνεται και η ιστορική παραπληροφόρηση 
και η εθνική τους καταξίωση που απεγνω-
σμένα και λυσσαλέα επιζητούν. 
 Άγιος Κλεμέντιος της Οχρίδας Μακεδονική 
Ορθόδοξη Εκκλησία Τορόντο. St. Clement 
of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral, 
Toronto. Ο καθεδρικός αυτός ναός ιδρύ-

θηκε από μέλη του οργανισμού «United  
Macedonians» το 1962, ενώ άρχισε να λει-
τουργεί το 1965. Είναι η πρώτη εκκλησία 
των ψευτομακεδόνων στο Τορόντο του 
Καναδά. Των οποίων τα πρώτα μέλη που 
ήρθαν στον Καναδά στις αρχές του 19ου 
αιώνα είχαν Βουλγαρικά διαβατήρια και 
η εκκλησία που ίδρυσαν ανήκε κάτω από 
την αρχιεπισκοπή της Βουλγαρίας. Αυτοί 
οι απάτριδες που ταξίδεψαν στην βόρειο 
Αμερική και στην Αυστραλία που Βουλγα-
ροποιήθηκαν αρνούμενοι την καταγωγή 
τους , άλλαξαν τα επίθετα τους προσθέτο-
ντας την κατάληξη ωφ και σκι  και προμη-
θεύτηκαν Βουλγαρικά διαβατήρια είναι τα 
μέλη που δημιούργησαν τους οργανισμούς 
«Ενωμένη Μακεδονία» και η «Μακεδονία 
του Αιγαίου» και είναι αυτοί που ονειρεύο-
νται και στον ξύπνιο τους πως είναι Μακε-
δόνες και μάλιστα απόγονοι του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Γι΄ αυτό ακόμη και σήμερα 
αρνιούνται να κατεβάσουν την σημαία με 
τον ήλιο της Βεργίνας που σφετερίστηκαν.  
Στην Μισσισσάγκα του Οντάριο, βρίσκε-
ται η Τρίτη εκκλησία των Σκοπιανών. Ιδρύ-
θηκε το 1979 « Άγιος Ηλίας Μακεδονική 
Ορθόδοξη Εκκλησία . St.  Ilija Macedonian 
Orthodox Church
 Στο Ajax του Οντάριο βρίσκεται η τέταρτη 
εκκλησία των σκοπιανών η Αγία Νεντέλα, 
Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία που 
ιδρύθηκε το 1993. St. Nedela Macedonian 
Orthodox Church, Ajax, Ontario.
Στο Χάμιλτον του Οντάριο βρίσκεται άλλη 
μία νεοϊδρυθείσα εκκλησία ο Άγιος Ναούμ 
της Οχρίδας, Μακεδονική Ορθόδοξος 
Εκκλησία. St. Naum of Ohrid Macedonian 
Orthodox Church
Στην πόλη του Γουινσδορ , υπάρχει άλλη 
μία εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος, Μακεδο-
νική Ορθόδοξος Εκκλησία . St. Nicholas 
Macedonian Orthodox Church Windsor, 
Ontario.
Όλες οι παραπάνω εκκλησίες ανήκουν 
στην Μακεδονική ορθόδοξο  Αρχιεπι-
σκοπή Αμερικής Καναδά. Macedonian 
Orthodox Diocese of America and Canada.
Αυτά, φίλοι συνέλληνες, για να έχουν 
γνώση οι φύλακες. Και κρούουμε το 
καμπανάκι της εγρήγορσης προς πάσαν  
κατεύθυνσιν.
Για να μην επαληθευθεί η λαϊκή ρήση αν 
του δώσεις ένα δάκτυλο θα σου αρπάξει 
το χέρι.

Σίμος Λεπτοκαρίδης  
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Σύννεφα μαύρα ήλθανε
μεγάλη καταιγίδα
και παγκοσμίως σκόρπισαν
φόβο κι απελπισία.

Οι εκκλησίες ερήμωσαν
κλείσανε τα σχολεία
τα σπίτια γίναν φυλακές
βοήθα Παναγία.

Φίλοι γνωστοί και συγγενείς
να μην σε πλησιάζουν 
μακρόθεν να σε χαιρετούν 
κουβέντα δεν αλλάζουν.

Άνθρωποι ανεγνώριμοι
στους δρόμους περπατάνε
και να αναπνεύσουν δεν μπορούν
με τις μάσκες που φοράνε.

Η Γη επαναστάτησε
άλλες ψυχές δεν θέλει
και τους γιατρούς παρακαλεί
βοήθεια γυρεύει.

Η επιστήμη προσπαθεί
μα πως να βοηθήσει
το νέο κορωνοϊό
πως να τον πολεμήσει.

Τα φάρμακα που έχετε
εμένα δεν με αγγίζουν
και πάρτε το απόφαση
αυτά δεν με φοβίζουν.

Μην είσαι τόσο σίγουρος
εμάς δεν θα νικήσεις,
τα όπλα ετοιμάζουμε
κι εσύ θα ξεψυχήσεις.

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 2020
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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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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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 37TOΡΟΝΤΟ
28  Αυγούστου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΗ ΤΟ ΚΑΚΟ;

Έ
να σοβαρό ερώτημα τίθεται α-
πό πολλούς. Αφού ο Θεός που πι-
στεύουμε είναι πανάγαθος, γεμά-
τος αγάπη και έλεος για τον άν-

θρωπο, τότε πως εξηγείται η παρουσία 
του κακού μέσα στον κόσμο; 
Γιατί να υπάρχη τόσο κακό που μαστίζει 
τη ζωή των ανθρώπων; Γιατί οι πόλεμοι, 
τα ναρκωτικά, το έγκλημα, η αρρώστια, 
ο θάνατος και τόσα άλλα που κάνουν την 
ζωή του ανθρώπου αληθινή κόλασι;
Την απάντησι μας την δίνει το Ευαγγέλιο. 
Ο άνθρωπος έκανε κακή χρήσι της ελευ-
θερίας που του έδωσε ο Θεός. Δημιουρ-
γός του κακού είναι ο διάβολος.
Πολλοί ίσως δεν το πιστεύουν αυτό και 
νομίζουν πως αυτό είναι ένα παραμύθι. 
Κι όμως ο διάβολος είναι μιά πραγμα-
τικότης. Εάν δεν υπάρχη διάβολος πως 
εξηγούνται τα μέντιουμ, τα μάγια, οι 
λατρείες του σατανά, οι ανθρωποθυσίες 
και τόσα άλλα που γίνονται στο όνομα 
του; Πως εξηγείται το γεγονός ότι τόσοι 
άνθρωποι καταφεύγουν σ’ αυτά για να 
βρούν λύσι των προβλημάτων τους;
Ο άνθρωπος έπεσε θύμα του διαβόλου, 
έκανε κακή χρήσι της ελευθερίας που 
του έδωσε ο Θεός. Ο άνθρωπος απε-
κόπη από την πηγή της ζωής που είναι 
ο Θεός, και τώρα ζη σε μιά κόλασι που ο 
ίδιος δημιούργησε. Μάταια προσπαθεί 
να απαλλαγή από το κακό. Ούτε η μόρ-
φωσι, ούτε η τέχνη, ούτε η επιστήμη, 
ούτε οι ανθρώπινοι νόμοι μπόρεσαν να 
τον απαλλάξουν από το κακό. Το κακό 
είναι ριζωμένο βαθειά στην καρδιά του 
ανθρώπου. Ένας νόμος απαράβατος 
υπάρχει στη φύσι, η σπορά και ο θερι-
σμός.
Ο λόγος του Θεού λέγει: ο γαρ εάν 
σπείρη άνθρωπος τούτο και θερίσει.
Γαλάτας ΣΤ’, 7. Η σπορά του κακού στην 
εποχή μας γίνεται άφθονη.
Σπείρεται από τα σχολεία, από την τηλε-
όρασι, από την οικογένεια, από τα σκάν-
δαλα μικρών και μεγάλων. Ζυμωθήκαμε 
με το κακό από τη νηπιακή ηλικία.
Το αποτέλεσμα είναι όχι απλώς να θερί-

ζουμε, αλλά γευώμεθα το κακό.
Με ξεχνάμε πως το κακό μεταδίδεται 
από τον ένα στον άλλον. Μοιάζει σαν 
μιά επιδημία. Η αρρώστεια μεταδίδεται, 
η υγεία ποτέ. Πόσο εύκολα μεταδίδε-
ται σήμερα το κακό μας είναι γνωστό. Η 
πορνεία, η ομοφυλοφιλία, τα ναρκωτικά, 
η εύκολη ζωή επηρεάζουν κατά πολύ τη 
ζωή των νέων. Τα διαζύγια, το έγκλημα 
παίρνουν διαστάσεις και ανησυχούν οι 
αρμόδιοι. Το κακό καλλιεργείται και ανα-
πτύσσεται στις καρδιές των ανθρώπων. 
Οι νέοι σήμερα προσπαθούν να μίμη-
θούν, όχι τους ήρωες της πατρίδος, ούτε 
τους αγίους της Εκκλησίας, αλλά τους 
ηθηποιούς, τους τραγουδισ τάς, τους 
ποδοσφαιριστάς αυτούς που κερδίζουν 
πολλά λεφτά, ασχέτως εάν όλα αυτά απο-
τελούν πρότυπα κακής ποιότητας.
 Σήμερα οι νέοι μας είναι εκτεθειμένοι σε 
μεγάλους κινδύνους και πειρασμούς, και 
η αιτία είμαστε εμείς οι γονείς, οι παιδα-
γωγοί, η Εκκλησιά, η κοινωνία. Δεν προ-
στατεύσαμε, δεν ασφαλίσαμε τους νέους 
από τους κινδύνους αυτούς. 
Απεναν τ ίας με την ζωή μας, με την 
συμπεριφορά μας σκανδαλίσαμε τους 
νέους, και τους δείξαμε έναν άλλο δρόμο 
πορείας και ζωής.
Ένας τρόπος σωτηρίας υπάρχει: να επι-
στρέψουμε και πάλι στη πηγή της ζωής, 
που είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η μανα-
δική πηγή της σωτηρίας.
Δοκιμάσαμε όλες τις ανθρώπινες συντα-
γές και αποτύχαμε, ας μη συνεχίσουμε. 
Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε τα λάθη 
μας, τις αποτυχίες μας. Είναι καιρός να 
επιστρέψουμε σε Εκείνον. Αυτός έχει 
τη δύναμι να μας σώση, να μας απαλ-
λάζη από το κακό, να σπάση τα δεσμά 
της αμαρτίας, να μας χαρίση ελευθερία, 
σωτηρία, λύτρωσι, διά του Μυστηρίου 
της Μετανίας, Εζομολογήσεως και Θείας 
Κοινωνίας.
Ο Χριστός αποτελεί την μοναδική ελπίδα 
του κόσμου, και όλων εκείνων που επι-
θυμούν απαλλαγή και σωτηρία από το 
κακό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Η 
Μία, Αγία Εκκλησία του Χριστού, από την εποχή της ιδρύσεώς της, διδάσκει 
ότι στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όλος ο Χριστός είναι αμέριστα ενω-
μένος με τα αγιασθέντα στοιχεία του άρτου και του οίνου. Διδάσκει επίσης 
ότι ο Χριστός μελίζεται χωρίς να διαιρείται και εσθίεται χωρίς να δαπανάται: 

«μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο μελιζόμενος και μη 
διαμελιζόμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος».

Αυτά τα λόγια λέει ο Λειτουργός όταν τελεί το Μέγα Μυστήριο και πολλά άλλα, ώστε το 
Πνεύμα το Άγιον να μεταβάλλη τον άρτο σε πραγματικό Σώμα του Χριστού και τον οίνον 
που βρίσκεται στο άγιο ποτήριο σε πραγματικό Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 
Αμέσως μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων δώρων σε αυτό το Σώμα και Αίμα Χριστού, 
ο Χριστός ουσιωδώς και πραγματικά είναι παρών σε ολόκληρο το περιεχόμενο του 
Αγίου Ποτηρίου, ιαθώς και στα επιμέρους τμήματά του.

Επίσης βρίσκεται και σε όλα τα ιερά ποτήρια όπου τελείται το ιερό Μυστήριο. Συγχρό-
νως βρίσκεται και τον ουρανό στα δεξιά του Πατρός. Η Θεία Ευχαριστία είναι το μεγα-
λύτερο Μυστήριο του Χριστιανισμού, που δεν χωρεί στον ανθρώπινο νου. Οι άγιοι 
Πατέρες της Εκκλησίας μας το ονομάζουν «φάρμακο αθανασίας, αντίδοτον του μη 
αποθανείν.»

Είναι αδύνατον το Σώμα και Αίμα του Χριστού να μεταδώση όποιάδήποτε ασθένεια, 
οποιονδήποτε ιό; Αυτό ακριβώς εδήλωσε και ο Παναγιώτατος κ.κ. Βαρθολομαίος στον 
Τύπο: «Εμείς (είπε) πιστεύουμε ακράδαντα ότι μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα 
του Κυρίου, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να πάρουμε το μικρόβιο του κορωνοϊού. Γι’ 
αυτό και ως Πατριαρχείο, δεν αλλάξαμε τον τρόπο μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας.»

Επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.κ. Σωτήριος εδήλωσε: «Από το Σώμα και το Αίμα 
του Χριστού ουδέν μικρόβιον μεταδίδεται». Και πολύ Σωστά.

Όμως τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Εφ’ όσον (σύμφωνα με την δήλωση του Οικουμενι-
κού μας Πατριαρχείου) «πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να 
πάρουμε το μικρόβιο του κορωνοϊού, γι’ αυτό και ως Πατριαρχείο δεν αλλάξαμε τον 
τρόπο μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας και ότι «από το Σώμα και το Αίμα του Χριστού 
ουδέν μικρόβιον μεταδίδεται» (λόγια του Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Σωτηρίου), γιατί 
άλλαξε ο τρόπος μεταδόσεως από τη μία λαβίδα σε ατομικά κουταλάκια; Τι ακριβώς 
συμβαίνει; Τι κρύβεται πίσω από αυτές τις δηλώσεις του Παναγιωτάτου και του Σεβα-
σμιωτάτου;

Διότι ο Σεβασμιώτατος δήλωσε προ ημερών ότι: «Εγώ δεν κάνω τίποτα χωρίς γραπτή 
εντολή του Πατριαρχείου». Τώρα βλέπουμε ότι ενεργεί ενάντια στην δήλωση του Πανα-
γιωτάτου. Μήπως υπάρχει κάποιο μυστικό που ακόμη δεν μπορούν να το ανακοινώ-
σουν οι Ταγοί της Εκκλησίας μας;

Η ουσία όμως είναι μία. Χιλιάδες Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν κατασκανδαλισθεί και 
θεωρούν τον εαυτό τους ότι έχουν γίνει πειραματόζωα στα πειράματα των «ποιμένων» 
τους. Και ο σκανδαλισμός αυξάνει συνεχώς. Πάρα πολλοί εγκατέλειψαν την Εκκλησία 
και πάρα πολλοί προσέφυγαν στο παλαιό ημερολόγιο. Οι ιερείς μας γνωρίζουν πόσο 
έχει μειωθεί το εκκλησίασμά τους καθώς και τα Μυστήρια των βαπτίσεων και του 
γάμου. Στις δε ερωτήσεις των πιστών γιατί έγινε μόνο σε μας τους Ορθόδοξους αυτή η 
αλλαγή, αδυνατούν να απαντήσουν.

Η δικαιολογία ότι το Κράτος, το Δημαρχείο και το Health Department έδωσαν την 
εντολή να γίνεται η μετάδωσις της Θείας Ευχαριστίας με ατομικά κουταλάκια είναι 
ψευδής. Το δε χειρότερο είναι ότι δημιουργήθηκε μια πικρία, μια αποκαρδίωσις προς 
τον κλήρο, διότι έμεινε αδρανής και δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε. Αλήθεια, μήπως 
ζούμε στην αρχή των δινών προ της Δευτέρας και ενδόξου Παρουσίας του Χριστού, 
όπου θα υποστούμε διωγμούς και βασανιστήρια; Τα πράγματα έτσι δείχνουν.

Ίσως ο Θεός το επέτρεψε αυτό το κακό για να δη και δοκιμάση την πίστι μας. Σήμερα 
κλήρος και λαός δίνουμε εξετάσεις. Καθήκον μας λοιπόν είναι αγαπητοί μου Ορθόδο-
ξοι Χριστιανοί, να μείνουμε πιστοί στην πίστη που μας εδίδαξε ο Αρχηγός της πίστεώς 
μας Ιησούς Χριστός, οι άγιοί του Απόστολοι, οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ώστε 
να γίνουμε μέτοχοι της επουρανίου Βασιλείας του. ΑΜΗΝ.

«ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 
ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ»

Του Κατηχητού Βασίλειου Πολυδούλη
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Σ
το Οντάριο αναφέρθηκαν 118 νέα 
κρούσματα COVID-19 την Πέμπτη, 
αριθμός που αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο στην διάρκεια των τελευταίων έξι 

ημερών, τη στιγμή που η καμπύλη είχε αρ-
χίσει να γέρνει κι ο αιρθμός είχε παραμείνει 
για σχεδόν τρεις εβδομάδες κάτω από τους 
100, με εξαίρεση την 20η Αυγούστου που τα 
κρούσματα έφθασαν τα 131 κι έκτοτε κυμαί-
νονταν γύρω στα 100.
Ακόμη, σημε ιώθηκε δυσ τυχώς ένας 

νέος θάνατος στην επαρχία. 
Την ίδια ημέρα, ωστόσο, αναφέρθηκε 
και ρεκόρ αναρρώσεων της συγκεκρι-
μένη περιόδου, καθώς 77 άτομα κατά-
φεραν να ξεπεράσουν το κορωνοϊό.
Από την έναρξη της πανδημίας έχουν 
σημε ιωθε ί  συνολικά 41,813 κρού-
σματα. Όμως, έ χουν αναρρώσε ι τα 
37,940 από αυτά, αλλά δυστυχώς έχουν 
χάσει την ζωή τους μέχρι στιγμής 2,803 
πολίτες του Οντάριο.

118 τα κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, ένας νέος θάνατος

Απελευθέρωσαν κρατούμενο κατά 
λάθος και τον συνέλαβαν 10 ημέρες μετά

Έ
νας τρόφιμος που απελευ-
θερώθηκε κατά λάθος από 
το Maplehurst Correctional 
Complex στο Μίλτον συνε-

λήφθη την Πέμπτη αφού πέρασε 10 
μέρες ως «ελεύθερο πουλί»…
Η Περιφερειακή Αστυνομία του Χάλ-
τον αναφέρει ότι σ τις 17 Αυγούστου 
ο 28χρονος Αμρίπταλ Σιν γκ Άιτζ λα 
απελευθερώθηκε κατά λάθος από την 
επαρχιακή φυλακή. 
Ο Γε ν ικός  Εισαγ γε λέας  του Ον τά -
ριο είπε εκείνη τη στιγμή ότι ο Aujla 
τέθηκε υπό κράτηση κατά τη σ τιγμή 
της  λανθασμέ νης απε λευθέρωσής 
του, αν τ ιμε τωπίζον τας κατηγορίε ς 
κατοχής ναρκωτικών, κατοχής κλεμ-
μένων αγαθών και κατοχής με σκοπό 

την εμπορία.
Η ασ τυνομία είπε ότ ι διεξήγαγε μια 
ευρεία αναζήτηση για τον Aujla, απε-
λευθερώνοντας εικόνες και περιγρα-
φές ρούχων του.
Το γραφείο του Γεν ικού Εισαγγελέα 
δήλωσε ότ ι διεξάγε ι πλήρη έρευνα 
γ ια το πώς απελευθερώθηκε λανθα-
σμένα ο Aujla.

Μ
ια γυναίκα συνελήφθη στο Τορόντο και κατηγορήθηκε για τρομοκρατία, καθώς 
φέρεται να είχε ταξιδέψει στην Τουρκία με σκοπό την ένταξη της στο Ισλαμικό 
Κράτος, όπως ένας ανώτερος αξιωματούχος του RCMP επιβεβαίωσε στο CTV 
News. Η γυναίκα, που αναγνωρίστηκε ως Haleena Mustafa, συνελήφθη την Τρίτη 

και κατηγορήθηκε για έξοδο από τον Καναδά για συμμετοχή στις δραστηριότητες μιας τρομο-
κρατικής ομάδας. Ο αξιωματούχος της RCMP είπε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Μουσταφά 
ταξίδεψε στην Τουρκία με τον σύζυγό της Ikar Mao πριν από 10 μήνες και ότι οι κατηγορίες που 
αντιμετωπίζει σχετίζονται με αυτό το ταξίδι. Ο Μάο συνελήφθη στο περασμένο Δεκέμβριο και 
κατηγορείται για τα ίδια δύο αδικήματα που αντιμετώπισε η σύζυγός του. Παραμένει υπό κρά-
τηση. Η αστυνομία αναφέρει ότι η 22χρονη Haleema Mustafa του Markham Οντάριο πήγε στην 
Τουρκία για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση του ISIS τον Ιούνιο του 2019. Η Εισαγγελία 
του Καναδά αναφέρει ότι η Μουσταφά εμφανίστηκε στο δικαστήριο για ακρόαση την Πέμπτη 
και η υπόθεσή της έχει παραπεμφθεί έως τις 31 Αυγούστου. Η RCMP αναφέρει ότι οι κατηγορί-
ες έρχονται μετά από μια μακρά έρευνα με βοήθεια από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες στην 
περιοχή του Τορόντο και τον Οργανισμό Υπηρεσιών Συνόρων του Καναδά.

22χρονη συνελήφθη στο Τορόντο για 
συμμετοχή στην ISIS

Η 
πόλη του Τορόν το ανέφερε ό-
τι οι κάτοικοι της θα μπορέσουν 
να χρησιμοποιούν υπαίθριους α-
θλητικούς χώρους μέχρι τα τέλη 

Οκτωβρίου για να αντισταθμίσουν το χρόνο 
που χάθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.
Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Πέμπτη, 
το προσωπικό της πόλης δήλωσε ότι τα 
υπαίθρια γήπεδα αθλητισμού και πολλα-
πλών χρήσεων θα παραμείνουν ανοιχτά 
μέχρι την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Τα τελευ-
ταία χρόνια, οι υπαίθριοι αθλητικοί χώροι 
κλείνουν τον Σεπτέμβριο.

Σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του COVID-19, οι περιορισμοί θα 
συνεχιστούν γύρω από τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπονται στο γήπεδο και το 
είδος των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται. Ως μέρος των μέτρων έκτακτης ανά-
γκης της επαρχίας, επιτρέπονται μόνο 100 άτομα σε ένα γήπεδο ταυτόχρονα, συμπε-
ριλαμβανομένων παικτών, θεατών και προπονητών.
«Η πόλη προσφέρει σχεδόν 700 αθλητικά πεδία σε περισσότερες από 170 τοποθε-
σίες σε ολόκληρο το Τορόντο. Ως αποτέλεσμα των περιορισμών που σχετίζονται με 
την πανδημία, πολλά από τα υπαίθρια γήπεδα αθλητισμού και πολλαπλών χρήσεων 
της πόλης άνοιξαν στις 6 Ιουλίου για ομαδική προπόνηση και εκδόθηκαν άδειες για 
τη θερινή περίοδο », ανέφερε το δελτίο τύπου.
«Το προσωπικό συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τη Δημόσια Υγεία του Τορόντο 
για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι μπορούν να προπονούνται με ασφάλεια στα 
υπαίθρια αθλήματα και στα πεδία πολλαπλών χρήσεων της πόλης», ανέφερε η ανα-
κοίνωση.
«Τα πάρκα μας, τα αθλητικά γήπεδα και άλλες υπαίθριες ψυχαγωγικές δυνατότητες 
είναι τόσο σημαντικά για τους κατοίκους - αποτελούν την καρδιά πολλών γειτονιών 
σε όλη την πόλη. Είμαι περήφανος που έχουμε εργαστεί για να επεκτείνουμε την 
υπαίθρια σεζόν, η οποία συντομεύτηκε από το COVID-19, έτσι ώστε οι κάτοικοι να 
συνεχίσουν να έχουν την ευκαιρία νααθλούνται με ασφάλεια σε ολόκληρο το Τορό-
ντο αυτό το φθινόπωρο.», δήλωσε ο δήμαρχος Τζον Τόρι σε γραπτή δήλωση.

Οι υπαίθριοι αθλητικοί χώροι του 
Τορόντο θα παραμείνουν ανοιχτοί 
μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου
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LIFE

Anna Katharina: 
κολλάς μαζί της...

Τα πληθωρικά 
προσόντα και κυρίως 
το εντυπωσιακό της 
μπούστο, είναι τα 
δυνατά της χαρτιά, 
ενώ πολλοί την 
χαρακτηρίζουν ως 
τη «σεξοβόμβα του 
Instagram».
Μάλιστα, το 2016 
η Anna Katharina 
ήταν ανάμεσα στα 
20 πιο σέξι μοντέλα 
της χρονιάς. Η 
ίδια φαίνεται να 
απολαμβάνει 
τους τίτλους που 
της αποδίδουν 
και μάλιστα, 
φροντίζει να τους 
«υπερασπίζεται» με 
τον πιο σέξι τρόπο. 
Πώς;
Καθημερινά 
ανεβάζει στον 
προσωπικό της 
λογαριασμό στο 
Instagram σέξι 
φωτογραφίες της, 
κυρίως, με μαγιό, 
που αναστατώνουν 
ευχάριστα τους 
followers της. Το 
μοντέλο από την 
Καλιφόρνια έχει 
σπουδάσει Ιστορία 
της Τέχνης στο 
πανεπιστήμιο του 
Όρεγκον.
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Η τραγουδίστρια αυξάνει τους 
followers της με προκλητικές photo

Τ
ην μάθαμε μέ-
σα από το μου-
σικό συγκρότη-
μα OtherView, 

από το οποίο αποχώρη-
σε για να συνεχίσει την 
δική της αυτόνομη πο-
ρεία στον χώρο. Η Έλενα 
Τσαγκρινού πέρα από τη 
φωνή της, κερδίζει τους 
θαυμαστές της με το υ-
πέροχο κορμί της και τις 
σέξι καμπύλες της. Το κα-
λοκαίρι έχει μπει για τα 
καλά και αυτό δεν την ά-
φησε ανεπηρέαστη, κα-
θώς το προφίλ της στο 
instagram είναι πλούσιο 
σε αισθησιακές αναρτή-
σεις που αναδεικνύουν 
το καλλίγραμμο κορμί 
της.

Τ
ην μάθαμε μέσα από το My Style Rocks και 
μας άρεσε πάρα πολύ. Ο λόγος για την Μα-
ρία Λέκα η οποία απολαμβάνει τις καλο-
καιρινές διακοπές. Βρέθηκε στη Σκιάθο και 

έφερε τον καύσωνα, όπως λέει και ο τίτλος του άρ-
θρου, μιας και το πολλά υποσχόμενο ανερχόμενο 
μοντέλο μαγνήτισε τα βλέμματα με την κορμοστα-
σιά της. Μάλιστα υπήρξε μια από τις αγαπημένες 
παίκτριες του κοινού στον διαγωνισμό μόδας My 
Style Rocks και είχε ξεχωρίσει για την εκλεπτυσμέ-
νη ομορφιά και τη φινέτσα της. Αλλά,από που να 
ξεκινήσεις και που να τελειώσεις. Μια περιγραφή 

δεν φθάνει για την Μαρία, η οποία συγκαταλέγε-
ται στις ομορφότερες γυναίκες της γενιάς, στις κο-
πέλες που θα κάνουν καριέρα στον χώρο του μό-
ντελινγκ τα επόμενα χρόνια.
Το εκπληκτικής ομορφιάς πρόσωπο με τις τέλει-
ες γωνίες συνδυάζεται άψογα με το κρυστάλλινο 
κορμί της, στο οποίο και ο πιο δύσκολος κριτής 
δεν πρόκειται να βρει ούτε ένα ψεγάδι. Το προ-
σωπικό της Instagram έχει φθάσει αισίως τους 
200.000 ακόλουθους, στη πλειονότητα τους άν-
δρες που αδημονούν για την επόμενη δημοσίευ-
σή της.

Η Μαρία ανεβάζει την μία εντυπωσιακή 
φωτογραφία πίσω από την άλλη

Τ
ο ζευγάρι ζει τον α-
πόλυτο έρωτα και 
μας δείχνει τις πιο ό-
μορφες στιγμές του 

μέσα από ρομαντικές φω-
τογραφίες και μοναδικά βί-
ντεο που δημοσιεύουν στο 
Instagram τους! Χώρισαν, 
τα βρήκαν, ξαναχώρισαν 
και… τώρα είναι πάλι μαζί 
και απολαμβάνουν τι ωραι-
ότερο καλοκαίρι της ζωής 
τους. Η γνωστή αθλήτρια, 
Κατερίνα Δαλάκα, πουέγι-
νε ευρέως γνωστή μέσα α-
πό τη συμμετοχή της στο 
ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, 
Survivor, είχε χωρίσει με 
τον 32χρονο επιχειρ ημα-
τία, Δημήτρη Φιντιρίκο, ό-
μως δεν άντεξαν πολύ και-
ρό χώρια και είναι ξανά μαζί 
και όπως φαίνεται είναι full 
in love!

Δαλάκα-Φιντιρίκος: Ζουν τον 
απόλυτο έρωτα

Η Μαλέσκου είναι 
σκέτη κόλαση!

H εντυπωσιακή παρουσιάστρια από 
την Κρήτη.
Αν μπείτε στο προφίλ της στο Insta-
gram δεν θα ξεκολλάτε με τίποτα…
Η εντυπωσιακή ξανθιά 
παρουσιάστρια λίγο πριν ξεκινήσει 
για τη νέα σεζόν τις παρουσιάσεις, 
πήρε λίγο χρόνο για να ανακτήσει 
τις δυνάμεις της και φυσικά 
φρόντισε να ενημερώνει τους 
διαδικτυακούς της φίλους με 
εντυπωσιακές φωτογραφίες όπως 
τη παραπάνω. Φυσικά, τα λάικς 
έπεσαν βροχή...

Η αεροσυνοδός που θα 
σας απογειώσει...

Η Μαρίνα Μεμάη προκαλεί… 
αναταράξεις με το καλογυμνασμένο 
κορμί της και εντυπωσιάζει με την 
ομορφιά της.
Αν φοβάσαι τα αεροπλάνα, η 
συγκεκριμένη αεροσυνοδός θα σε 
κάνει να ξεπεράσεις κάθε φόβο με 
την ομορφιά της.
Μια βόλτα από τον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram, τον 
οποίο φροντίζει να κρατά πάντα 
ενημερωμένο, η Μαρίνα Μεμάη 
θα σε κάνει να καταλάβεις πως η 
Μαρίνα θα σε κάνει να ξεχάσεις τον 
φόβο σου και να πετάξεις στους 
αιθέρες.

Μυστικός γάμος για 
πρώην παίκτη του 
Power of Love

Πρώην παίκτης του Power of Love 
βρήκε τον έρωτα μετά το παιχνίδι, 
ενώ κράτησε μυστική την είδηση 
του γάμου του, μέχρι τη στιγμή 
που αποφάσισε να δημοσιεύσει 
σχετικές φωτογραφίες.
Ο λόγος για τον Ισαάκ Σεμερτζίδη. 
Ο πρώην παίκτης του Power 
of Love, έχει πλέον το δικό του 
κατάστημα cafe στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ γνώρισε τον έρωτα στα μάτια 
της Δήμητρας.
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Τ
α πρασινό-μπλε 
μάτια της είναι σί-
γουρα το δυνα-
τό της σημείο ενώ 

το βλέμμα της σε μαγνη-
τίζει. Η Kristina Krayt εί-
ναι το σέξι μοντέλο από 
τη Ρωσία που αναστατώ-
νει το ανδρικό κοινό με την 
εμφάνισή της. Η 26 χρονη 
Kristina το 2017 είχε πάρει 
μέρος και στα καλλιστεία 
της χώρας της για την ανά-
δειξη της «Μις Ρωσίας» ε-
νώ τα τελευταία χρόνια έχει 
συνεργασίες με γνωστές ε-
ταιρείες. Το μοντέλο έχει α-
δυναμία και στις σέξι πόζες 
και φροντίζει να ανεβάζει συ-
χνά στο λογαριασμό της στο 
Instagram, αναστατώνοντας 
τους followers της.

Η Kristina Krayt μαγνητίζει το 
ανδρικό κοινό

Ψ
η λ ή ,  ξ α ν -
θιά, με καλλί-
γραμμο κορ-
μί και βλέμμα 

που καθηλώνει. Είναι η 
Amanda Taylor κι έχει όλο 
το πακέτο. Και όχι μόνο. 
Το 26χρονο μοντέλο από 
τη Βόρεια Καρολίνα, έχει 
ψηφιστεί στην πρώτη 20α-
δα με τις «πιο σέξι κοπέλες 
του Instagram». Και η ίδια 
φροντίζει με τις φιλήδονες 
πόζες της να επιβεβαιώνει 
τον τίτλο, που δεν της απο-
δόθηκε τυχαία.

Ο ξανθός πειρασμός που 
σαγηνεύει

Αν η Ιρίνα Σάικ δεν είναι 
αρκετή, υπάρχει και η Lorena 

Haliti

Ε
ίναι μελαχρινή, σέξι και μοιάζει 
πολύ στη Ιρίνα Σάικ. Ο λόγος για 
την Lorena Haliti, η οποία διαθέ-
τει ένα εντυπωσιακό παρουσια-

στικό, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη 
συγκρίνουν με το διάσημο μοντέλο.
Η Lorena Haliti γεννήθηκε στη Γερμανία, έχει 
ρίζες από την Αλβανία, ενώ στα 4 της χρόνια 
μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αμε-

ρική. Παράλληλα, με το μόντελινγκ σπουδάζει 
Νομική, ενώ βρίσκει χρόνο να ανεβάζει στο 
λογαριασμό της στο Instagram, σέξι φωτο-
γραφίες της που αναστατώνουν τους followers 
της.
Εξάλλου, το νεαρό μοντέλο, εκτός από ένα 
θεϊκό πρόσωπο, διαθέτει ένα καλλίγραμμο 
κορμί, το οποίο φροντίζει να αναδεικνύει 
μέσα από τις επαγγελματικές της πόζες.

Ο 
φ ωτ ογρα φικό ς 
φακός την έπια-
σε σε ρομαντι-
κό ραντεβού με 

τον Devin Booker. Η Kendall 
Jenner και ο παίκτης του NBA 
Devin Booker φαίνεται πως 
αποφάσισαν να λείψουν με-
ρικές ημέρες για να ξεκου-
ραστούν και να απολαύσουν 
το μαγικό ηλιοβασίλεμα σε 
μια παραλία του Μαλιμπού. 
Μπορεί κανείς από τους δυο 
να μην έχει απαντήσει επίση-
μα όμως καθημερινά οι φή-
μες που τους θέλουν να είναι 
ζευγάρι φουντώνουν ολοέ-
να και πιο πολύ και όχι άδι-
κα. Οι φωτογράφοι τους συ-
νέλαβαν σε παραλία του Μα-
λιμπού και η Kendall ήταν ι-
διαίτερα εντυπωσιακή μέσα 
στο ροζ-λευκό μπικίνι της ε-
νώ το καλλίγραμμο, αθλητικό 
σώμα του Devin ξεχώριζε α-
πό μακριά.

Η Kendall Jenner έχει νέο αγόρι και 
πρέπει να τον δεις
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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

Σταθμός 
λεωφορείων 
στην Πρέβεζα

Παρατηρητής της Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Βαλκάνια μιλάει με οικογένεια 

προσφύγων σε προσωρινό κατάλυμα στα Ιωάννινα, 
μεταξύ 1947-1951

Δεκέμβριος 1946, γλέντια και χοροί από 
αντάρτες του ΕΛΑΣ έξω από εκκλησία 

κάποιου χωριού

Νέα Σεβάστεια Σοχού, 
δεκαετίας 50 .́ 

Φωτογραφία, απο 
γλέντι γάμου.

Λαϊκό πανηγύρι 
στους Φιλιάτες 

Θεσπρωτιας

Καφενές στη 
Λιβαδειά

H Αγία 
Φωτεινή 
Σμύρνης

Tο «ρολόι» τού 
Πειραιά, ένα 

κτήριο που επί 
πολλές δεκαετίες 
αποτελούσε σήμα 

κατατεθέν της 
πόλης

Πηγαίνοντας στη 
Κηφισσιά το 1943

Τσαμαντάς, χωριό της Θεσπρωτίας, παιδιά κάθονται πάνω σε πακέτα της 
Unitarian Service Committee, 1939-1945
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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

Γαλατόπιτα

ΥΛΙΚΆ

 ª Βαζουμε το γάλα σ τη κατσαρόλα και ρίχ νουμε ζάχαρη, σ ιμιγδάλι 
αλεύρι και τα αυγα χτυπημενα καλα ανακατεύοντας σε μέτρια φωτιά 
μέχρι να πήξει 

 ª Τραβάμε από τη φωτια ριχνουμε το βούτυρο και τ ις βανιλιες 

 ª βουτυρωνουμε και πασπαλιζουμε σιμιγδαλι το ταψί 

 ª απλώνουμε το μείγμα και ψήνουμε στους 350* για μια ώρα μέχρι να 
ροδισει και να αρχίσει να ξεκολλάει από τα τοιχώματα του ταψιού.

 ª 1 1/2 lt γαλα
 ª 1 τσαγιού σιμιγδάλι ψιλό
 ª 1 /2 φλ αλεύρι
 ª 1 1/2 φλ τσαγιού ζάχαρη
 ª 3 κουταλιές βούτυρο
 ª 5 αυγά
 ª 2 βανιλιες
 ª Μια φλούδα λεμονιού

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Πάει ένας νταλικέρης σε έναν oίκο *νοxής, 
βγαίνει μια ψηλή ξανθιά γκομενάρα.
Τη ρωτάει:
– Για 50 ευρώ τι κάνεις;
– Για 50 ευρώ κάνω ότι θέλεις μωρό μου!
– Ωραία, ντύσου κι έλα έξω να ξεφορτώ-
σεις το φορτηγό…

Μια ξανθιά οδηγεί αυτοκίνητο και την 
σταματάει ο τροχονόμος. Της ζητάει την 
άδεια και το δίπλωμα οδήγησης και του 
απαντάει χαμογελώντας πως δεν θυμά-
ται που τα έχει βάλει. Της ζητάει ταυτότητα 
και του λέει και πάλι πως δεν έχει. Της λέει 
ο τροχονόμος να βγει έξω από το αυτοκί-
νητο και η ξανθιά αρχίζει να περιεργάζε-
ται το περιπολικό. Μπαίνει μέσα, παίζει με 
το καρούμπαλο, με τις κόρνες, την ντου-
ντούκα κτλ. Νευριάζει ο τροχονόμος σχη-
ματίζει έναν κύκλο στον δρόμο με κιμω-
λία, την βάζει μέσα στον κύκλο και της λέει 
να μείνει εκεί και να μη τολμήσει να βγει 
από αυτόν. Ξεκινάει να παίρνει τις πινακί-
δες του αυτοκινήτου, όμως η ξανθιά αρχί-
ζει να γελάει. Ο τροχονόμος από τα νεύρα 
του δίνει μία στο φανάρι του αυτοκινή-
του και της το σπάει. Η ξανθιά συνεχίζει 
να ξεκαρδίζεται στα γέλια. Ο τροχονόμος 
γίνεται μπαρούτι και της σπάει και το άλλο 
φανάρι. Η ξανθιά συνεχίζει να γελά ακόμα 
πιο δυνατά. Ο τροχονόμος έξαλλος βάζει 

φωτιά στο αυτοκίνητο και το καίει ολό-
κληρο, η ξανθιά όμως δεν σταματάει με 
τίποτα να γελάει, οπότε την ρωτάει:
«Γιατί γελάς ενώ σου έκαψα το αυτοκί-
νητο;» και του λέει αυτή:
«Όσο εσύ έκανες αυτά, εγώ πατούσα έξω 
από τον κύκλο!!!!»

Μια νεαρή κοπέλα που είχε πάει με όλο 
το χωριό αποφασίζει να πάει να εξομο-
λογηθεί:
«Πάτερ μου αμάρτησα»
«Ποια είναι η αμαρτία σου τέκνον μου;»
«Μου αρέσουν πολύ οι άντρες.. και δεν 
μπορώ να αντισταθώ…»
«Το σώμα είναι ο ναός της ψυχής παιδί 
μου, δεν πρέπει να το βεβηλώνουμε» της 
λέει.
«Τι να κάνω πάτερ για να συγχωρεθώ;»
«Θα νηστέψεις 40 μέρες παιδί μου, αλλά 
προσοχή θα νηστέψεις και τους άντρες! 
Και έπειτα θα έρθεις να κοινωνήσεις».
«Εντάξει πάτερ μου, θα νηστέψω!» λέει 
αυτή και φεύγει!
Μια μέρα που πήγαινε ο παπάς στην 
Εκκλησία ξημερώματα, βλέπει την κοπέλα 
αγκαζέ με 2 ναύτες στο δρόμο!
«Αμαρτολή τι είναι αυτά;;; Δεν είπαμε να 
νηστέψεις;;;» της λέει έκπληκτος.
Και του απαντάει:
«Μα παπά μου, αυτά είναι θαλασσινά!!!»

ΚΡΙΟΣ
Η διευθέτηση κρίσιμων θεμάτων του εργα-
σιακού σας χώρου θα επηρεάσει άμεσα 
τη δουλειά σας, όμως μην ανησυχείτε όλα 
θα πάνε καλά. Μπορεί να μην είναι όλα 
εύκολα, όμως με καλή θέληση θα βρείτε 
διεξόδους για να βελτιώσετε τη σχέση σας 
με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Δεν υπάρ-
χει λόγος να τρομάζετε επειδή νιώθετε πως 
κάποια από τα πιστεύω σας έχουν αλλάξει. 

ΤΑΥΡΟΣ
Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτελέ-
σματα των αποφάσεων ή των ενεργειών 
σας. Πρέπει να στραφείτε στα δικά σας προ-
βλήματα και να αφήσετε την κριτική στους 
άλλους. Ο εγωισμός ήταν είναι και θα είναι 
κακός σύμβουλος και αυτό σας έχει γίνει 
μάθημα. Οι επαγγελματικές σας εκκρεμό-
τητες χρειάζονται άμεση λύση. Μην προ-
σπαθείτε με οποιονδήποτε τρόπο να εδραι-
ωθείτε στην εργασία σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται αβέβαιη και 
ρευστή στον επαγγελματικό σας χώρο και 
αυτό επηρεάζει άμεσα τον εσωτερικό σας 
κόσμο. Παλινδρομείτε ανάμεσα σε σκέψεις 
και δισταγμούς και δυσκολεύεστε να 
πάρετε μία οριστική απόφαση. 
Οι διακυμάνσεις στη συμπε-
ριφορά σας, εμποδίζουν 
τη συνεννόηση και τη 
συνεργασία με το στενό 
σας περιβάλλον. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στη δουλειά σας θα 
υπάρξουν ανακατατά-
ξεις και νέες αποφάσεις 
από τους ανωτέρους σας 
που θα πρέπει να ακολου-
θήσετε. Θα σας ανακοινώσουν 
κάποια απόφαση που θα αφορά το μέλ-
λον σας. Μην εμπιστεύεστε αυτή την εποχή 
τυχερά παιχνίδια. Διαθέτετε μια οξυμένη 
αίσθηση διαχείρισης του προϋπολογισμού 
σας και πολύ καλή διαίσθηση. Εμπιστευ-
τείτε την.

ΛΕΩΝ
Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περί-
οδο η οποία θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. 
Παρόλα αυτά να προσέξετε την υγεία σας…. 
Επίσης εύνοια την περίοδο αυτή και στις οικο-
νομικές ανταλλαγές… Δημιουργήστε από 
τώρα σωστές βάσεις και μην κάνετε τίποτα 
ριψοκίνδυνο που μπορεί να αποδειχτεί ότι 
ήταν λανθασμένο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μην φορτίζετε την ατμόσφαιρα με κρίσεις 
και επικρίσεις γιατί πολλοί είναι αυτοί οι 
«φίλοι» που σας περιμένουν στη γωνία, 
να υποπέσετε σε σφάλματα. Πρέπει να 
πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Πολ-
λές οι προσφορές ευκαιριών στην εργασία 
σας. Το θέμα είναι ότι είστε μπερδεμένοι 
και προβληματισμένοι και με την τάση να 
ξανακάνετε τα ίδια λάθη συνεταιριζόμε-
νοι με πρόσωπα που δεν σας έχουν δώσει 
σωστά διαπιστευτήρια.

ΖΥΓΟΣ
Εγκαταλείψτε κάθε τάση ισχυρογνωμοσύ-
νης, γιατί δε θα πετύχετε τίποτα. Μετά από 
μερικές «νευρικές μέρες» ο υπόλοιπος και-
ρός κυλάει σχετικά ομαλά. Εσείς αυτή την 
εποχή ακτινοβολείτε από ζωντάνια έτσι κι 
αλλιώς. Από κοινωνικές γνωριμίες δημι-
ουργούνται ενδιαφέρουσες φιλίες!! Καλύ-
τερες όμως οι οικονομικές και οι επαγγελ-
ματικές προοπτικές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Δείξτε φιλική συμπεριφορά απέναντι στους 
υφισταμένους σας και σε όσα άτομα σας 
προσφέρουν τη βοήθειά σας. Πιθανόν να 
χρειαστεί να αναλάβετε κάποιες επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και να εργα-
στείτε σκληρά. Οι φίλοι σας θα είναι διατε-
θειμένοι, εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να 
σας βοηθήσουν σε κάποια καθημερινά σας 
προβλήματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μην απομονωθείτε από τους συναδέλφους 
σας γιατί σας έχουν και τους έχετε ανάγκη. 
Αργότερα θα το μετανιώσετε. Βρεθείτε 
σε μέρη που σας εκπέμπουν θετική ενέρ-
γεια. Αποφασίστε να χαλαρώσετε και μη 

σας πιάνει μανία να βάζετε τα πάντα 
σε τάξη. Οι καταστάσεις που θα 

περάσετε θα σας δείξουν ότι 
πρέπει να αντιδράτε, για 

αυτό μη μένετε μόνο στη 
θεωρία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με την αυτοπεποί-
θησή σας να εκτινάσ-

σεται σ τα ύψη, είναι 
βέβαιο πως μέσα στις 

επόμενες μέρες θα δείτε 
τους κόπους σας να ανταμεί-

βονται. Η περίοδος που κάνατε 
υπομονή πέρασε και από εδώ και μπρος 

μόνο θετικές εξελίξεις έχετε να περιμένετε. 
Οι γρήγορες εξελίξεις όμως απαιτούν εγρή-
γορση και ενεργητικότητα. Για αυτό πρέπει 
να χειριστείτε κάθε κατάσταση με ιδιαίτερη 
προσοχή και μην αφήσετε τον ενθουσιασμό 
να σας παρασύρει. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετές ευκαιρίες παρουσιάζονται τώρα 
σε όλα τα επίπεδα. Καλό θα είναι να απο-
φύγετε κάθε παρασκηνιακή ενέργεια και να 
διώξετε όλες τις δυσάρεστες σκέψεις που 
συνεχώς κάνετε. Ορισμένοι από εσάς φαί-
νεται πως θα έχουν αυξημένα έξοδα. Θα 
έχετε όμως και βοήθεια από τους δικούς 
σας ανθρώπους στις καθημερινές σας υπο-
χρεώσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Μετά τις δύσκολες στιγμές θα έχετε τη 
διάθεση να ονειρευτείτε και να ξεφύγετε 
από ότι σας καταπιέζει. Έτσι βρίσκετε ξανά 
τον εαυτό σας και τη χαμένη σας διάθεση. 
Η περίοδος φέρνει ευχάριστες μετακινή-
σεις και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από 
σήμερα παύουν οι δυσκολίες για τους 
πολλούς και τα άστρα σας δίνουν μικρές ή 
μεγάλες αιτίες για να αναγεννηθείτε.



LIFE50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28  Αυγούστου 2020
www.hellasnews-radio.com

Σε ηλικία 79 ετών και με 
χρόνια προβλήματα υγείας 
ο ερμηνευτής του πιο 
εμπορικού δίσκου όλων των 
εποχών άφησε την τελευταία 
του πνοή στις 9 το βράδυ 
της Κυριακής στη ΜΕΘ 
του Αττικόν - Έπασχε από 
πνευμονολογικό πρόβλημα

Σ
τη ΜΕΘ του Αττικόν λί-
γο μετά τις εννιά το βρά-
δυ χθες πέθανε ο Γιάννης 
Πουλόπουλος, ένας από 

τους μεγαλύτερους ερμηνευτές 
της ελληνικής μουσικής και από-
λυτα ταυτισμένος με το Νέο Κύμα, 
εξαιτίας πνευμονολογικού προ-
βλήματος.
Η καρδιά του σύμφωνα με πληρο-
φορίες δεν άντεξε άλλο, επιβαρυ-
μένη και αυτή από τα χρόνια προ-
βλήματα υγείας που αντιμετώπιζε 
αυτή η εμβληματική φωνή.
Φωνή που απογείωσε τα τρα-
γούδια του Μίμη Πλέσσα και του 
Λευτέρη Παπαδόπουλου στον 
περίφημο «Δρόμο», τον εμπορι-
κότερο δίσκο όλων των εποχών, 
με πωλήσεις που έχουν ξεπερά-
σει το1.500.000 αντίτυπα, αν και 
δημοσιεύματα λένε ότι ο αριθμός 
είναι διπλάσιος.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστη-
ρίζουν ότι αν ο ελληνικός κινημα-

τογράφος είχε φωνή αυτή ήταν 
σίγουρα η δική του, η φωνή ενός 
παιδιού που γεννήθηκε στην Καρ-
δαμύλη και έμελλε να μεγαλουρ-
γήσει.
Ήταν ένας καλλιτέχνης προικισμέ-
νος με μια φωνή που «σημάδευε» 
τα τραγούδια, προικισμένη με 
βαθιά συναισθηματικά ηχοχρώ-
ματα, που έμπαινε στο στούντιο 
και τα έλεγε με την μία.
Ο «Δρόμος» στον οποίο είπε τα 
δέκα από τα δώδεκα τραγούδια 
του δίσκου ηχογραφήθηκε όλος 

μέσα σε δέκα ώρες κι αυτό εν 
πολλοίς οφείλεται στον Πουλό-
πουλο.
Έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων 
που τα τελευταία χρόνια είχε 
αποτραβηχτεί από την δημοσι-
ότητα-δεν ήταν και ποτέ φανα-
τικός της οπαδός-και ζούσε μια 
ήσυχη ζωή μαζί με την σύζυγό του 
Μπέτυ και την κόρη του Άντα.
Μίλαγε σπάνια και όταν το έκανε 
τα έλεγε έξω από τα δόντια για την 
κατάσταση στον χώρο του τρα-
γουδιού: «Δισκογραφικές εται-

ρείες δεν υπάρχουν, μαγαζιά δου-
λεύουν δύο φορές την εβδομάδα. 
Πως, λοιπόν, να αναδειχθούν οι 
νέοι καλλιτέχνες; Κατέστρεψαν 
το τραγούδι, όπως κατέστρεψαν 
και την Ελλάδα! Είναι δυνατόν να 
περνούν οι Έλληνες όλα αυτά τα 
δεινά; Τους έχουν εξοντώσει και 
δεν ντρέπομαι να το πω και το 
θέμα δεν είναι οι μεγάλοι, είναι τα 
νέα παιδιά που δεν τους δίνεται το 
δικαίωμα να κάνουν πολλά πράγ-
ματα για να καταξιωθούν επαγ-
γελματικά!…»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ια παρέα παιδιών των πρώτων 
τάξεων του Δημοτικού επισκέ-
φθηκε το Μουσείο Θυμάτων 
Ναζισμού Διστόμου ένα αυγου-

στιάτικο πρωινό- ημέρες κορονοϊού, με όλα 
τα μέτρα προστασίας.
Ο Σίμος, η Μάρη, η Χριστίνα και η μικρότερη 
Δήμητρα βρίσκονται στο Δίστομο Βοιωτίας, 
στο χωριό της καταγωγής τους για διακο-
πές. Περνούν ξέγνοιαστες μέρες στο παλιό 
πέτρινο σπίτι στα ριζά του λοφου Κούκκου, 
πίσω από τον Άγιο Νικόλαο. Ήρθαν με τους 
γονείς τους στο Μουσείο για να γνωρίσουν 
την ιστορία του τόπου τους. Τη δύσκολη και 
τραυματική ιστορία του τόπου τους, που την 
προσέγγισαν μέσα από την ιστορία και τα 
βιώματα ενός άλλου κοριτσιού της ηλικίας 
τους, που κι αυτό τα καλοκαίρια του Μεσοπο-
λέμου ερχόταν από την Αθήνα στο Δίστομο. 
Μέχρι το καλοκαίρι του 1940. Πριν τους χει-
μώνες της Κατοχής και των ναζιστικών εγκλη-
μάτων.
Τα παιδιά θέλησαν να αποδώσουν στην Κάτω 
Πλατεία- τον τόπο που τα γερμανικά στρατεύ-
ματα κατοχής επέλεξαν να φωτογραφηθούν 
στις 10 Ιουνίου 1944 για λόγους προπαγάν-

δας- τα χαμένα της χρώματα. Να αποδώσουν 
στην Πλατεία την ειρήνη και το ουράνιο τόξο. 
Να χαρίσουν την Πλατεία, χωρίς στρατιώτες, 
στα παιδιά. Να ξαναδώσουν στον αιωνόβιο 
πλάτανο το πράσινο φύλλωμά του. Να ξανα-
φέρουν το καλοκαίρι πίσω. Κι ο στρατιώτης; 
Ήθελε να γίνει φίλος;
Τα χαρτιά Α4 στο πάτωμα,οι μπογιές τα μολύ-
βια, η αφήγηση, η φαντασία...Τα παιδιά ταξί-

δεψαν μέσα από την βιωματική προσέγ-
γιση της Ιστορίας και αποτύπωσαν αυτό το 
«ταξίδι» με εικόνες και λέξεις.
Αυτή ήταν μια διαφορετική ξενάγηση των 
μικρών επισκεπτών σε ένα Μουσείο που 
θέλει και προσπαθεί μέσα από βιωματικές 
δράσεις να προσεγγίσει αυτό που λέει ο τίτ-
λος του: Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστό-
μου.Και τα καταφέρνει.

«Νύχτες Πρεμιέρας»: 
Το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου δίνει 
και φέτος το παρών 

Π
ολυαναμενόμενε ς 
πρεμιέρες ελληνι-
κών ταιν ιών που 
αγκαλιάζονται από 

το τοπικό κοινό και ταξιδεύ-
ουν στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό, εργαστήρια γ ια την 
ανάπτυξη και παραγωγή ται-
νιών, υψηλοί και τιμώμενοι 
καλεσμένοι της ε γ χώριας 
κινηματογραφικής κοινότη-
τας και, φυσικά, βραβεύσεις 
και ανάδειξη παλαιότερων 
και ανερχόμενων Ελλήνων 
και Ελληνίδων δημιουργών 
είναι κάποια από τα συστα-
τικά του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Αθή-
νας «Νύχτες Πρεμιέρας» που 
θα διεξαχθεί φέτος , για 26η 
χρονιά, από τ ις 23 Σεπτεμ-
βρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.
Ένας από τους πιο ξεχωριστούς 
και ισχυρούς δεσμούς του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέ-
ρας με το ελληνικό σινεμά είναι 
το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνι-
κών Ταινιών Μικρού Μήκους 
«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», 
με χορηγό τη Nespresso, το 
οποίο βοηθά με ιδιαίτερη φρο-
ντίδα – για σχεδόν μια δεκαε-
τία – τις νέες ελληνικές ταινίες 
μικρού μήκους να βρουν τον 
δρόμο τους προς τη μεγάλη 
οθόνη και να συναντήσουν το 
κοινό τους. Μια αγάπη και εμπι-
στοσύνη που ανταποδίδουν και 
οι Έλληνες και Ελληνίδες δημι-
ουργοί, καταθέτοντας με διαρ-
κώς αυξανόμενο ρυθμό τις 
ταινίες τους στις Νύχτες Πρε-
μιέρας, οι οποίες φτάνουν να 
εκπροσωπούν δυναμικά το πιο 
δημιουργικό κομμάτι της ελλη-
νικής κινηματογραφικής παρα-
γωγής.
Έχοντας παρουσιάσει συνολικά 
περισσότερες από 470 ταινίες 
τα τελευταία οκτώ χρόνια, το 
ολοζώντανο και συναρπαστικό 
Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελλη-
νικών Ταινιών Μικρού Μήκους 
«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» 
παραμένει αναπόσπαστο κομ-
μάτι και του 26ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Πέθανε ο Γιάννης Πουλόπουλος - Έσβησε η 
φωνή που «ήπιε» το φεγγάρι 

Δίστομο: Το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού με τα 
χρώματα των παιδιών 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
μεγάλος ΠΑΟΚ είναι εδώ! Με ψυχή, πά-
θος και μεγάλο πρωταγωνιστή έναν 
18χρονο, τον Χρήστο Τζόλη, πήρε πανά-
ξια την πρόκριση στον επόμενο γύρο του 

Champions League. Οι «ασπρόμαυροι» αετοί κατά-
πιαν στο πρώτο ημίχρονο την Μπεσίκτας και έφτασε 
στον στόχο του κάνοντας περήφανη όλη την Ελλάδα.
Ο Αμπέλ Φερέιρα επέλεξε τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς ως 
το «νο 1» του ΠΑΟΚ στη «μάχη» με την Μπεσίκτας 
και έδωσε φανέλα βασικού στον 18χρονο Χρήστο 
Τζόλη. Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε και για 
τις δύο επιλογές του. Στο 3-4-2-1 του Πορτογάλου 
τεχνικού η τριάδα των στόπερ αποτελούταν 
από τους Ίνγκασον, Βαρέλα και Μιχαη-
λίδη. Στα δύο άκρα ήταν ο Ροντρίγκο 
(δεξιά) και ο Γιαννούλης (αριστερά), 
στον άξονα οι Ελ Καντουρί και Σβαμπ. 
Στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του γηπέ-
δου θα κινούνται ο Πέλκας με τον 
νεαρό Τζόλη, ενώ στην κορυφή της 
επίθεσης θα ξεκινήσει ο Άκπομ.
Για την Μπεσίκτας ο Σεργκέν Γιαλτσίν δεν 
είχε περιθώρια για πολλές εκπλήξεις. Ενδε-
χομένως η χρησιμοποίηση του Λενς στο δεξιό άκρο 
της άμυνας να θεωρούταν έκπληξη, αλλά ήταν κάτι 
που το είχε δοκιμάσει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η 
τουρκική ομάδα παρατάχθηκε με τον 1χρονο Ντε-
στάνογλου κάτω από τα δοκάρια και στο 4-2-3-1 
έδειχνε να στηρίζει πολλά στο δίδυμο Χάτσινσον – 
Μενσά στη μεσαία γραμμή της.

Με το γκάζι πατημένο
O ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά το ματς και απείλησε με 
τον Γιαννούλη (4’) που στην επόμενη επέλαση του 
από τα αριστερά (χάρη στην εκπληκτική πάσα του 
Σβαμπ) δε λάθεψε στην τελική πάσα προς τον Τζόλη. 
Ο μικρός σταμάτησε την μπάλα, σημάδεψε και με 
εξαιρετικό πλασέ την έστειλε στο πλεκτό! Με το γκολ 
ενός 18χρονου (18 ετών, 6 μηνών και 25 ημερών για 
την ακρίβεια) ο «Δικέφαλος» είχε πετύχει τον στόχο 
του, να μπει νωρίς μπροστά στο σκορ (1-0, 8’).
Η Μπεσίκτας ανοίχτηκε, έδωσε χώρους στους 
«ασπρόμαυρους» της Θεσσαλονίκης, που πήραν το 
«δώρο» και με το γκάζι πατημένο έφτασαν στο 3-0 

κι ενώ δεν είχαν συμπληρωθεί μισή ώρα στο παι-
χνίδι! Στο 24’ ο Τζόλης διπλασίασε τα προσωπικά 
γκολ, χάρη στην εξαιρετική προσπάθεια του Άκπομ 
(από την πάσα του Πέλκα) και την ασίστ του Άγγλου 
επιθετικού. Έξι λεπτά αργότερα η τριπλέτα Πέλκας, 
Τζόλης, Άκπομ, συνεργάστηκε εκ νέου κι αυτή τη 
φορά ήταν η σειρά του αρχηγού του ΠΑΟΚ να σκο-
ράρει και να κάνει το 3-0 (30’).

Την ξανάβαλε στο ματς
Χωρίς ιδιαίτερη πίεση οι παίκτες του Φερέιρα έβα-
λαν την Μπεσίκτας ξανά στο ματς. Οι Τούρκοι εκεί 

που ήταν πεσμένοι στα τάρταρα και έβλεπαν 
να έρχεται η συντριβή, πήραν ψυχολογία 

μέσα σ’ ένα τετράλεπτο. Αρχικά μείω-
σαν με την προβολή του Λαρίν (37’) 
και είδαν στο 41’ τον Ντεστάνογλου 
να αποκρούει το πέναλτι του Άκπομ, 
που κέρδισε ο ίδιος από τον Γουέλιν-
γκτον.

Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου 
δεν έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να 

τελειώσει από πολύ νωρίς την υπόθεση πρό-
κριση. Ευτυχώς, που στο 42’ ο Μπόιντ μπήκε στην 
περιοχή, έπιασε το σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε 
δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Ζίβκοβιτς.
Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ ήταν να παίξει με το 
χρόνο και να πάρει τα λιγότερα ρίσκα στον αγωνι-
στικό χώρο. Ό,τι δεν έκανε ο Σβαμπ δίνοντας την 
ευκαιρία στο Μενσά να σουτάρει από πλεονεκτική 
θέση και ευτυχώς για τον «Δικέφαλο», ήταν εκεί ο 
Ζίβκοβιτς να τον σταματήσει (49’). Η Μπεσίκτας ήταν 
σίγουρο ότι θα έδινε χώρους. Ο Λημνιός πρώτα και 
ο Τζόλης στη συνέχεια έχασαν διπλή ευκαιρία (58’) 
να πετύχουν το γκολ, που ενδεχομένως θα τελείωνε 
το ματς, με τον 19χρονο τερματοφύλακα της τουρ-
κικής ομάδας, Ντεστάνογλου, να την κρατάει όρθια 
με την εντυπωσιακή επέμβαση του στο σουτ του 
Τζόλη (67’).
Οι παίκτες του Αμπέλ Φερέιρα καταθέτοντας κάθε 
ικμάδα των δυνάμεων τους, εμφανώς καταβεβλημέ-
νοι, κατόρθωσαν να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ 
και στο τέλος να πανηγυρίσουν μια μεγάλη πρό-
κριση στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.
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Με το «πόδι στο γκάζι» ο ΠΑΟΚ και με... οδηγό τον Τζόλη βρέθηκε στο 3-0 μόλις στο 30’ και 
πήρε την πρόκριση κόντρα στην Μπεσίκτας (3-1). Ο Δικέφαλος εξασφάλισε παρουσία (και 
χρήματα) σε ομίλους Europa League και φορτσάρει για το όνειρο του Champions League! 

Γκαζωμένος, εξασφαλισμένος και... 
φουριόζος για το όνειρο! Το ματς του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας ήταν καθοριστικό. Και για τον σύλ-

λογο και για την Ελλαδα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» νίκησε, προκρίθηκε 
και με το... καλημέρα μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλή ευρωπαϊκή 
χρονιά.
Ολα ξεκίνησαν βέβαια από το δώρο της Λιόν στον Ολυμπιακό. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» εχουν εξασφαλισμένα 8 ευρωπαϊκά ματς. Μίνιμουμ. Τα 2 στα play 
off του Champions League συν τα 6 του ευρωπαϊκού ομίλου. Ειτε αυτά είναι στο 
Champions League εάν προκριθεί, είτε στο Europa League εάν αποκλειστεί.
Το βράδυ της Τρίτης μας ήρθε και το δώρο του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αμπέλ 
Φερέιρα εξασφάλισε 7 ευρωπαϊκά ματς. Μίνιμουμ. Το ένα στον 3ο προκρι-
ματικό γύρο του Champions League συν τα 6 του Europa League εάν αποκλει-
στεί...
Σε αυτά προσθέστε και τα σίγουρα ματς της ΑΕΚ (3ο προκριματικό Europa 
League), του Αρη (2ο προκριματικό Europa League) και του ΟΦΗ (2ο προκρι-
ματικό Europa League).
Ταυτόχρονα η νίκη του ΠΑΟΚ μας ανέβασε στην 17η θέση στην βαθμολογία 
της UEFA. Προσωρινά μεν (μιας και η Γιουνγκ Μπόις παίζει αύριο και λογικά 
θα νικήσει την ΚΙ, ομάδα από τα Νησιά Φερόε), αλλά έγινε. Το κακό είναι ότι ο 
Ερυθρός Αστέρας πέρασε και από τα Τίρανα (νίκησε 1-0) και οι Σέρβοι ανέβη-
καν κι άλλο στην βαθμολογία.
Η 11η και η 12η θέση
Ο πρωταθλητής στα play off του Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο Κυπελλούχος στα play off του Europa League
Ο τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League
Ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League
Η 13η και η 14η θέση
Ο πρωταθλητής στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο Κυπελλούχος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League
O τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference 
League
Η 15η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο Κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League
Ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference 
League
Η 16η και η 17η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του 
Europa Conference League
* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και 
στο Europa League
Η 18η θέση και κάτω (μέχρι την 28η δεν αλλάζει κάτι)
Ο πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του 
Europa Conference League
* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και 
στο Europa League
*Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλισμένη θέση στο Champions League τότε το 
εισιτήριο πάει στην ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στην βαθμολογία.

Βαθμολογία UEFA: Ανεβήκαμε 
17οι με μίνιμουμ 18 ματς!
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Ο Απόλλωνας Σμύρνης έφυγε 
νικητής από τα Πηγάδια με το 
γκολ-πέναλτι του Μπεντινέλι και 
πλέον αγκάλιασε το εισιτήριο της 
ανόδου! Το 1-0 επί της Ξάνθης 
του δίνει μέγιστο πλεονέκτημα 
ενόψει της ρεβάνς του Σαββάτου 
στη Ριζούπολη. Kόκκινη ο 
Χασάνογλου. 

Α
γκαλιά» με την επιστροφή του 
στη μεγάλη κατηγορία βρίσκε-
ται ο Απόλλων Σμύρνης, καθώς 
επικράτησε σήμερα 1-0 στην 

Ξάνθη της ομώνυμης και τοπικής ομάδας 
και ενόψει της ρεβάνς του Σαββάτου στη 
Ριζούπολη, του αρκεί να μην δεχθεί γκολ 
ώστε να ανέβει στη Super League. 
 Για την Ξάνθη ο Μπέντο ήταν κάτω από 
τα γκολπόστ, οι Τσιτσεκίδης, Τενεκές, 
Χασάνογλου, Λεωντσάκος στην άμυνα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, οι Θυμιά-
νης, Ισαακίδης στον άξονα, οι Φασίδης, 
Τσιλιγγίρης στα άκρα και οι Φακκής, 
Κοτόπουλος επιθετικό δίδυμο. 
 Για τον Απόλλωνα ο  Αναγνωστόπουλος 
ήταν στο τέρμα, οι Τσαμπούρης, Ρώσσης, 
Λαγός, Βιτλής στην άμυνα από τα δεξιά 
προς τα αριστερά,  οιΜπλάζιτς, Πατρά-
λης στον άξονα, ο Κολ «δεκάρι», οι Βάρ-
κας, Μπεντινέλι στα άκρα και ο Ιωαννί-
δης φορ. 
Πριν πούμε το οτιδήποτε για το παιχνίδι 
πρέπει να έχουμε κατά νου πως βρι-
σκόμαστε στις 26 Αυγούστου, η Ξάνθη 
έπαιζε ουσιαστικά με τη 2η ομάδα, ενώ 
ο Απόλλων ήταν «μισός» και χωρίς ματς 
στα πόδια του για περίπου 5,5 μήνες. 
Και όλα αυτά ενώ το διακύβευμα ήταν 
«μισή» κατηγορία (η άλλη μισή θα παι-
χθεί στη ρεβάνς).  
Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με τους φιλο-
ξενούμενους ως τα απόλυτα «αφεντικά». 
Με κατοχή μπάλας στα επίπεδα του 78%, 
ο αγώνας παίζονταν ως επί το πλείστων 
στο μισό των γηπεδούχων, οι οποίοι 
όμως παρά την απειρία τους αμύνονταν 
καλά. Το δίδυμο των Τενεκέ, Χασάνογλου 
«καθάρισε» τις περισσότερες εναέριες 
μονομαχίες, κυρίως σε στατικές φάσεις, 

και η «Ελαφρά Ταξιαρχία» δεν απειλούσε 
ουσιαστικά. 
 Παρόλα αυτά έβγαλε δύο «καθαρές» 
ευκαιρίες, όμως κάτι τα κακά τελειώ-
ματα των παικτών της σε συνάρτηση με 
τις σωστές τοποθετήσεις του Μπέντο, 
έστειλαν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια 
για την ανάπαυλα χωρίς σκορ. Στο 3’ οι 
Κολ, Πατράλης συνδυάστηκαν όμορφα, 
ο δεύτερος βγήκε σε θέση τετ α τετ απέ-
ναντι στον Πορτογάλο γκολκίπερ αλλά 
πλάσαρε «χλιαρά» και εκείνος μπλόκαρε, 
ενώ στο 45’+2’ ο Κολ εξ’επαφής μετά από 
σέντρα του Βάρκα, έκανε την προβολή, 
αλλά ο 28χρονος πορτιέρε απομάκρυνε. 
Ενδιάμεσα (42’) ο Μπεντινέλι έκανε την 
κούρσα, απέφυγε δύο αντιπάλους του, 
αλλά το σουτ του κόντραρε σε σώματα. 
 Στο δεύτερο μισό υπήρξε μία διαφορο-
ποίηση σε ότι αφορά την εικόνα. Η Ξάνθη 
επεδίωξε να βγει μπροστά και έδει-
χνε διατεθειμένη να κάνει αισθητή την 
παρουσία της στα αντίπαλα καρέ. Πλην 
όμως ενός σουτ του Φασίδη στο 60’, δεν 
απείλησε ουσιαστικά. Ο Απόλλων συνέ-
χισε να έχει κατοχή μπάλας σε επίπεδα 
πάνω από 70% και στο 52’ «άγγιξε» το 
γκολ, όταν ο Ιωαννίδης πήρε την κεφαλιά 
αλλά η μπάλα αποκρούστηκε από το δεξί 
κάθετο δοκάρι του Μπέντο. Ο 26χρονος 
φορ «πρωταγωνίστησε» και στη φάση 
του 66’, που αποδείχθηκε «κλειδί» για 
την εξέλιξη της αναμέτρησης. Τότε μπήκε 
στην περιοχή μετά από κάθετη μεταβί-
βαση, ντρίμπλαερε τον Τενεκέ και ο νεα-
ρός αμυντικός τον ανέτρεψε. Η εσχάτη 
των ποινών καταλογίστηκε σωστά και ο 
Μπεντινέλι ευστόχησε από την άσπρη 
βούλα. 
 Πλέον στην «εξίσωση» της αναμέτρη-
σης μπήκε ο όρος «διαχείριση» και ο 
Απόλλων ελέω εμπειρίας πήρε άριστα. 
Κράτησε με άνεση το μηδέν, είχε και 
1-2 καλές στιγμές,. συνέχισε να κρατά 
μπάλα, η Ξάνθη από το 85’ έπαιζε με 10 
λόγω αποβολής του Χασάνογλου, από το 
89’ με 9 καθώς ο Φασίδης αποχώρησε 
τραυματίας και στο φινάλε η «Ελαφρά 
Ταξιαρχία» πήρε τη νίκη που την φέρ-
νει με το 1,5 πόδι στη Super League της 
νέας σεζόν. 

Ξάνθη - Απόλλων Σμύρνης 0-1

Αγκάλιασε τη Σούπερ Λίγκα η 
«Ελαφρά Ταξιαρχία»!

Λύθηκε το πρόβλημα με τα 
συμβόλαια των παικτών του 
Ολυμπιακού και θα είναι διαθέσιμοι 
για τον Πέδρο Μαρτίνς στον τελικό 
του Κυπέλλου.

Έ
να πρόβλημα είχε προκύψει με 
τους Αβραάμ Παπαδόπουλο, Βα-
σίλη Τοροσίδη και Χασάν καθώς 
τα συμβόλαιά τους ανέφεραν κα-

ταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγού-
στου, κάτι που σήμαινε ότι δεν θα ήταν 
διαθέσιμοι για τον Πέδρο Μαρτίνς στον 
τελικό του Κυπέλλου την ερχόμενη Κυρια-
κή (30/8) με την ΑΕΚ.
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη 
μεριά της ΕΠΟ, η FIFA άναψε σήμερα το 
«πράσινο φως» για να έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής οι τρεις παίκτες του Ολυμπι-
ακού καθώς τα συμβόλαιά τους παρατά-
θηκαν ως τις 31 Αυγούστου. 
Αυτό έγινε μετά από σχετική ερώτηση 
του αρμόδιου επί των δελτίων της 
ΕΠΟ και το πρόβλημα λύθηκε. 
Πλέον Αβραάμ, Τοροσίδης 
και Χασάν θα βρίσκονται 
κανονικά στη διάθεση του 
Μαρτίνς για τον τελικό. Από 
μεριάς των Πειραιωτών 
πάντως προέκυπτε πως όλα 
έγιναν σωστά και νομότυπα 
σε σχέση με το αίτημά τους 
προς την Ομοσπονδία, η οποία επι-
χείρησε να τους δημιουργήσει πρόβλημα 
και ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία (21) 
είχε να κάνει με το γεγονός πως βάσει του 
αρχικού προγραμματισμού ο τελικός δεν 
θα πήγαινε ποτέ στις 30 Αυγούστου.

Στην Γκόρνικ ο Μασούρας
Eκτός Ελλάδος θα συνεχίσει ο Γιάν-
νης Μασούρας. Ο Ολυμπιακός συμφώ-
νησε με την Γκόρνικ της Πολωνίας για την 
παραχώρηση του 24χρονου δεξιού μπακ, 
ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν, με 
ανάλογο καθεστώς, σε Πανιώνιο και ΑΕΛ. 

Μαρτίνς: «Να ξεπεράσουμε τις 
δυσκολίες»
Για την πορεία της προετοιμασίας του 
Ολυμπιακού που είναι εντελώς διαφο-

ρετική σε σχέση με τις προηγούμενες, 
μίλησε ο Πέδρο Μαρτίνς στο κανάλι των  
«ερυθρολεύκων». «Είναι μια σύντομη 
προετοιμασία φέτος. Έχουμε αλλαγές 
συνέχεια. Παίκτες που φεύγουν, παίκτες 
που έρχονται. Είναι μικρό το διάστημα για 
να πάρουμε αποφάσεις και ν’ αλλάξουμε 
πράγματα εμείς. Πρέπει να προσαρμο-
στούμε σ’ αυτή την καινούργια κατά-
σταση. Έχουμε πρόβλημα με τον τελικό 
γιατί είναι στη μέση της προετοιμασίας. 
Θα μας δυσκολέψει αυτό πριν τα πρώτα 
επίσημα παιχνίδια, αλλά όπως είπα πρέ-
πει να προσαρμοστούμε σ’ αυτή την κατά-
σταση. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις δυσκο-
λίες γιατί έρχονται πολύ σημαντικά παι-
χνίδια», ανέφερε σχετικά ο Πορτογάλος 
κόουτς.

Λήξη «συναγερμού» με Αλέν, 
παίζει στον τελικό
Λήξη συναγερμού στον Ολυμπιακό για 
την κατάσταση του Μπόμπι Αλέν. Ο Γάλ-

λος γκολκίπερ ναι μεν αντικαταστά-
θηκε στο 9’ της σημερινής φιλι-

κής αναμέτρησης με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα, όμως η κατάστασή 
του δεν εμπνέει ανησυχία, 
καθώς ταλαιπωρείται από 
στομαχικές διαταραχές και 
για αυτό έγινε αλλαγή. Αυτό-

ματα υπολογίζεται από τον 
Πέδρο Μαρτίνς για τον τελικό 

του Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

«Η Φορτούνα Ντίσελντορφ θέ-
λει να κλείσει Κούτρη»
H Φορτούνα Ντίσελντορφ ενδιαφέρεται 
για τον Λεονάρντο Κούτρη και θα προ-
σπαθήσει να τον κλείσει με δανεισμό ή 
αγορά.
Στη λίστα της Φορτούνα βρίσκεται ο Λεο-
νάρντο Κούτρης για το αριστερό άκρο της 
άμυνας.
Σύμφωνα με γερμανικά Μέσα, ο σύλλο-
γος από το Ντίσελντορφ θα προσπαθήσει 
να κλείσει τον Έλληνα μπακ με δανεισμό 
ή αγορά.
Ο Κούτρης έπαιξε σε 9 ματς με τον Ολυ-
μπιακό φέτος και έδωσε 4 ασίστ, ενώ 
αγωνίστηκε και 2 φορές με τη Μαγιόρκα 
πριν υποστεί ρήξη χιαστού.

Ολυμπιακός: Διαθέσιμοι 
για τον τελικό Αβραάμ, 
Τοροσίδης και Χασάν
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το Maple Leafs στέλνει τον Kapanen 
στους  Penguins

Τ
ο Τορόν το Maple Leafs έ-
χε ι εκκαθαρίσε ι από το ό -
ριο του μισθού και απέκτη-
σε μια πρώτη φάση φέ τος 

σ τ έ λνον τας τον Kasper i  Kapanen 
σ το P it t sburgh Penguins σε μ ια 
συμφων ία που περιλαμβάνε ι αρ-
κετούς παίκτες όπως ανακοινώθη-
κε την Τρίτη.
Ο Κάπανεν,ο Τζ έσπερ Λίν τ γκρεν 
και ο Πόν τος Άμπεργκ σ τάλθηκαν 
στους Πιγκουίνους γ ια την 15η συνολική επιλογή στο φετινό σχέδιο, προω-
θώντας τον Έβαν Ροντρίγκες και τον Φίλιπ Χαλάντερ και τον αμυντικό Ντέιβιν τ 
Βαρσόφσκι.
Η μεταγραφή δίνει σ τους Leafs λίγο περισσότερη ευελιξία στο ανώτατο όριο 
των μισθών. καθώς ο μισθός τους πλέον πρώην παίκτη του Τόρόντο έφθανε το  
ύψος των 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο 24χρονος επισ τρέφει σ τον οργανισμό που τον συνέταξε σ το πρωτάθλημα 
στον πρώτο γύρο ντραφτ (22ος συνολικά) το 2014.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

ΝΒΑ: Αποφασίστηκε η συνέχιση των 
playoffs

Δεν διακόπτονται τα playoffs, συνεχίζεται κανονικά η σεζόν 2019/20 στο ΝΒΑ όπως απο-
φασίστηκε στη δεύτερη σύσκεψη των παικτών, στη «φούσκα» του Ορλάντο. Παρασκευή ή 
Σάββατο (το πιθανότερο) η επιστροφή στα παρκέ.
Οι πιέσεις που άσκησαν οι Λέικερς (κυρίως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος μεταπείστηκε και 
«μαλάκωσε» τις τελευταίες ώρες) και οι Κλίπερς, βρήκαν οριστικά σε τοίχο. Τα playoffs του 
ΝΒΑ θα συνεχιστούν κανονικά, όπως αποφασίστηκε στη δεύτερη σύσκεψη που έκαναν 
οι παίκτες το απόγευμα της Πέμπτης (27/8), ώστε η «φούσκα» που έχει δημιουργηθεί στο 
Ορλάντο να συνεχίσει να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τα μηνύματα των αθλητών ενάντια 
στον ρατσισμό, την ανισότητα και την αστυνομική βία σε κάθε γωνιά των ΗΠΑ.
Η απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να μην κατέβουν στο Game 5 της σειράς με τους Ορλά-
ντο Μάτζικ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποδείχθηκε πως δεν ήταν κίνηση για να τιναχθούν 
τα πάντα στον αέρα, όπως σας εξήγησε νωρίτερα το Sport24.gr. Ήταν μια αντίδραση για 
να γυρίσουν μερικά κεφάλια, για να δείξουν οι NBAers ότι έχουν φωνή, για να αποδείξουν 
ότι είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την κοινωνία και όσα συμβαίνουν τελευταία σε 
αυτή.
Οι Λέικερς και οι Κλίπερς ήταν αντίθετοι στο ενδεχόμενο να συνεχιστούν τα playoffs, δεν 
υπήρξε όμως ανταπόκριση από τις υπόλοιπες ομάδες που ζήτησαν πιο ήπιες αντιδράσεις 
και τελικά τα κατάφεραν πείθοντάς τον να παλέψει μέχρι το φινάλε για τον στόχο του. Οι 
αθλητές θα ζητήσουν την υποστήριξη της Λίγκας και των ιδιοκτητών των 30 ομάδων για να 
ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και όλα δείχνουν ότι από το Σάββατο θα συνεχιστεί κανο-
νικά το πρόγραμμα με τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν να διεξάγονται κανονικά.
Αργότερα στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται και τρίτη συνάντηση των παικτών, με δύο 
μέλη από κάθε ομάδα που βρίσκεται στη «φούσκα». Άπαντες κατάλαβαν ότι έχουν ήδη 
κάνει πολλά για να τα τινάξουν τώρα στον αέρα, ενώ οι οικογένειές τους βρίσκονται ήδη στο 
Ορλάντο, είναι σε καραντίνα και τις αμέσως επόμενες μέρες θα μπουν στις εγκαταστάσεις 
της Disney World. Η λογική πρυτάνευσε και η πλατφόρμα του ΝΒΑ θα συνεχίσει να λειτουρ-
γεί με τον δικό της τρόπο.

Η 
Μάντσεστερ Σίτι θέλει δικό της τον 
Λιονέλ Μέσι, στον οποίο παρέχει 
μακροπρόθεσμο συμβόλαιο, ό-
χι μόνο για να παραμείνει στους 

“Citizens”, αλλά και να βοηθήσει για πολλά 
χρόνια το City Football Group, σύμφωνα με 
το ESPN.
ΗΜάντσεστερ Σίτι φέρεται να είναι σύμφωνα 
με το ESPN ο πιθανότερος προορισμός του 
Λιονέλ Μέσι, μετά την επιθυμία του 33χρο-
νου Αργεντινού σούπερ σταρ να αποχωρή-
σει από την Μπαρτσελόνα. Το ρεπορτάζ ανα-
φέρει πως η Σίτι προσφέρει στον Μέσι 
την δυνατότητα να αγωνιστεί στο 
MLS, μετά από τρία χρόνια στην 
Premier League.
Όταν δηλαδή ο Μέσι συμπλη-
ρώσει το 36ο έτος της ηλικίας 
του, θα μπορεί να παίξει στο 
MLS, για λογαριασμό της New 
York City, η οποία ανήκει στον 
ίδιο όμιλο με τους “Citizens”. 
Μάλιστα, όταν σταματήσει το ποδό-
σφαιρο, θα μπορεί να είναι ο επίσημος πρε-
σβευτής του City Football Group, στο οποίο 
ανήκουν και οι δύο προαναφερθείσες ομά-
δες.
Ο Λιονέλ Μέσι θα ήθελε να συνεργαστεί εκ 
νέου με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον οποίο 
συνυπήρξε με τεράστια επιτυχία στην Μπαρ-
τσελόνα. Το κίνητρο επίσης να φέρει το 
Champions League στην “μπλε” μεριά του 
Μάντσεστερ, είναι άκρως δελεαστικό για τον 
Λίο.

Ο πατέρας του μιλάει ήδη με την 
Σίτι

Την ώρα που ο Μέσι είναι με το ένα πόδι 
εκτός Μπαρτσελόνα, ρεπορτάζ από Αργε-
ντινή και Ισπανία αναφέρουν πως ο πατέ-
ρας του είναι στο Μάντσεστερ και διαπραγ-
ματεύεται τη μεταγραφή του Pulga στην Σίτι.
Και ενώ όλοι περιμένουν να δουν τι θα συμ-
βεί με το μπρα ντε φερ που ενδεχομένως να 
προκύψει μεταξύ των δύο πλευρών, από τη 
στιγμή που η Μπαρτσελόνα αρνείται πως 
ο παίκτης μπορεί να φύγει ως ελεύθερος, 
έρχεται μία ακόμα είδηση να ρίξει λάδι στη 
φωτιά.
Αυτή δεν έχει σε πρώτο πλάνο τον Αργεντινό 

επιθετικό αλλά τον πατέρα του, Χόρχε, 
με το ισπανικό δίκτυο «RAC1» και το 
αργεντίνικο «TyC Sports» να απο-
καλύπτουν πως δεν έχασε καιρό 
και πέταξε στο Μάντσεστερ, όπου 
βρίσκεται αυτή την ώρα σε συζη-
τήσεις με ανθρώπους της Σίτι για το 

ποδοσφαιρικό μέλλον του γιου του.
Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 

συζητήσεις των πολιτών με τον πατέρα 
του Μέσι που αφορούν στην πρόταση των 
Άγγλων για διετές συμβόλαιο στον Pulga, 
χωρίς πάντως να έχει διευκρινιστεί αν είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν την «Μπάρσα» 
που αξιώνει το ποσό των 222.000.000 ευρώ 
για να ανάψει το πράσινο φως για την παρα-
χώρησή του.
Μέσι και Γκουαρδιόλα διατηρούν άριστες 
σχέσεις από τη συνύπαρξή τους στους Κατα-
λανούς από το 2008 μέχρι το 2012, με το 
συγκεκριμένο ζευγάρι να κατακτάει εκείνο 
το διάστημα 3 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 
Champions League, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 
2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

Τ
η σπουδαιότερη νίκη της καριέρας της σημείωσε τα ξημερώματα της Τε-
τάρτης η Μαρία Σάκκαρη η οποία, στην πρώτη της αναμέτρηση με τη Σε-
ρίνα Γουίλιαμς στο tour, κατάφερε να κερδίσει και μάλιστα με ανατροπή 
την κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών.

Η εξαιρετική Σάκκαρη, αν και έμεινε πίσω στο σκορ και είχε απέναντί της το 
ίνδαλμά της, δεν έχασε τη ψυχραιμία της και με αντεπίθεση διαρκείας ολοκλή-
ρωσε την ανατροπή με το εκπληκτικό 5-7, 7-6(5), 6-1, στο παιχνίδι με το οποίο 
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα στο Grandstand. Έτσι, η 24χρονη Αθηναία, προ-
κρίθηκε στα προημιτελικά του Western & Southern Open, για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά, αλλά έχασε από την Κόντα την Τετάρτη στα προημιτελικά. «Δεν το 
έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Νιώθω υπέροχα γιατί η Σερίνα ήταν το ίνδαλμά 
μου μεγαλώνοντας και προφανώς έχει πετύχει τόσα πολλά. Είμαι υπερήφανη 
που κατάφερα να κερδίσω αυτό το ματς, χάρη στη μαχητικότητα και τη πνευμα-
τική μου δύναμη» είπε η Σάκκαρη αμέσως μετά.
Λίγο το κακό παιχνίδι της Μαρίας, λίγο και η άψογη βραδιά στην οποία βρέ-
θηκε η αντίπαλός της και η Ελληνίδα τενίσ τρια έμεινε εκτός συνέχειας σ το 
Western & Southern Open της Νέας Υόρκης. Μετά από μια ώρα και 33 λεπτά 
αγώνα, η Σάκκαρη ηττήθηκε με 6-4, 6-3 από τη Νο15 τενίστρια στην παγκόσμια 
κατάταξη της WTA και αποχαιρέτησε ένα επιτυχημένο για την ίδια τουρνουά, 
με πικρό τρόπο. Ούσα σε άσχημη ημέρα στο παιχνίδι από την βασική γραμμή 
και μη μπορώντας να ακολουθήσει τον φρενήρη ρυθμό που έδωσε στο ματς η 
Κόντα, η Σάκκαρη “λύγισε” από την σταθερότητα της αντιπάλου της και ολο-
κλήρωσε την πορεία της γι’ αυτή την εβδομάδα στο Flushing Meadows.

Η «Βασίλισσα» Σερίνα 
Γουίλιαμς υποκλίθηκε στη 
Σάκκαρη

Μέσι: Η Μάντσεστερ Σίτι και το μέλλον 
στη New York City FC

Τσιτσιπάς: Ψύχραιμος και 
δυνατός στα κρίσιμα, απέκλεισε 
τον Ίσνερ
Στην προημιτελική φάση του Western & 
Southern Open, προκρίθηκε ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς με μια ακόμη πειστική εμφά-
νιση στη Νέα Υόρκη, αποκλείοντας τον 
Τζον Ίσνερ.
Στην προημιτελική φάση του Western & 
Southern Open, προκρίθηκε ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς με μια ακόμη πειστική εμφά-
νιση στη Νέα Υόρκη. Ο κορυφαίος Έλλη-
νας τενίστας, αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος 
και αποτελεσματικός στη δύσκολη μάχη 
με τον big server, Τζον Ίσνερ και κατάφερε 
να φύγει νικητής από το Court 10 μετά 
από δύο κλειστά σετ που κρίθηκαν στο tie 
break, με 7-6(2), 7-6(4).
ο Νο4 του ταμπλό, δεν έχασε το ρυθμό 
του παρά τη διακοπή του αγώνα, λόγω 
βροχής, προς το τέλος του εναρκτήριου 
σετ και 1 ώρα και 46 λεπτά, καθαρού 
αγώνα, σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε 
τέσσερις αναμετρήσεις με τον πανύψηλο 
(2,08μ.) Αμερικανό.
«Ήταν πολύ δύσκολο ματς. Τα επίπεδα 
της συγκέντρωσης και της προσοχής μου 

έπρεπε να είναι συνέχεια σε υψηλό επί-
πεδο. Ο Τζον είναι απρόβλεπτος παίκτης. 
Μπορεί να γίνει πολύ επιθετικός. Αν δεν 
έχεις πρώτα σερβίς, μπορεί να την πληρώ-
σεις οπότε δικαιώθηκα με την επιλογή μου 
να είμαι επιθετικός και να ασκώ συνέχεια 
πίεση» είπε ο Στέφανος αμέσως μετά.
Στα προημιτελικά της Masters διοργά-
νωσης (Τετάρτη, 00:00GR), ο 22χρονος 
πρωταθλητής μας θα χρειαστεί να αντι-
μετωπίσει έναν ακόμη μεγάλο server του 
tour, μετά τη νίκη του Τζον Όπελκα με 6-3, 
7-6(4) επί του Ματέο Μπερετίνι νωρίτερα.
Ο αγώνας διακόπηκε με τον Τσιτσιπά να 
προηγείται 6-5 games στο εναρκτήριο 
σετ. Μόλις επέστρεψαν στο court, ο Στέ-
φανος είχε set point στο σερβίς του Ίσνερ 
αλλά τελικά έκλεισε το 1ο σετ στο tie 
break.
Στο 2ο σετ, ο Τσιτσιπάς έσωσε και τα δύο 
break points του Ίσνερ, στο ξεκίνημα του 
σετ και στη συνέχεια πραγματοποίησε ένα 
ακόμη αποφασιστικό tie break, φτάνοντας 
στην τελική επικράτηση.

Πίρλο: «Τέλος ο Ιγκουαΐν, 
αδιαπραγμάτευτος ο Ντιμπάλα»

Β
ίοι αντίθετοι για τους δύο Αργε-
ντινούς της Γιουβέντους, Γκονσάλο 
Ιγκουαΐν και Πάουλο Ντιμπάλα. Ο 
Αντρέα Πίρλο στην πρώτη του συ-

νέντευξη Τύπου ως προπονητής της Γηραι-
άς Κυρίας ξεκαθάρισε ότι ο πιπίτα αποτε-
λεί παρελθόν, αλλά κι ότι δεν προτίθενται 
οι μπιανκονέρι να αφήσουν τον «ζόγια».
«Με τον Κριστιάνο μιλήσαμε πριν από 
μερικές ημέρες, είχαμε μια συνομιλία. 
Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο για 
να συζητήσουμε για τακτικά θέματα. Για 
τον Ντιμπάλα δεν μπήκε ποτέ πωλητή-

ριο, είναι αδιαπραγμάτευτος για μας. Παί-
κτες τέτοιου επιπέδου πάντα βρίσκουν τον 
τρόπο να συνυπάρξουν. Θέλουν πάντα να 
κερδίζουν», υποστήριξε αρχικά για τους 
Κριστιάνο Ρονάλντο και Πάουλο Ντιμπάλα 
ενώ στη συνέχεια κατέστησε σαφές ότι ο 
Γκονσάλο Ιγκουαΐν δεν υπολογίζεται:
«Εγώ είμαι ο προπονητής, είναι φυσιολο-
γικό να μου αρέσουν συγκεκριμένοι τύποι 
ποδοσφαιριστών. Μίλησα με τον Ιγκου-
αΐν, τον θαυμάζω απεριόριστα, είχε μια 
εξαιρετική πορεία, αλλά αποφασίσαμε να 
χωρίσουν οι δρόμοι».
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Καμία απόφαση όπως αναμενόταν 
δεν πάρθηκε για την αναδιάρθρωση 
στην τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης 
(26/8).

Δ
εν προέκυψε εξέλιξη αναφορι-
κά με την αναδιάρθρωση και 
τις πρόσφατες αποφάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε-

ΠΟ στη τηλεδιάσκεψη του ΔΣ της Super 
League 2.
Αναμενόμενα και λόγω του γεγονότος 
πως υπάρχουν αρκετές εκκρεμοδικίες, η 
διαδικασία πήρε… παράταση.
Θα ακολουθήσει νέα τηλεδιάσκεψη από 
εβδομάδα, πιθανότητα την προσεχή 
Τρίτη, για να αποφασιστεί τι ακριβώς θα 
προταθεί στον Λευτέρη Αυγενάκη.
Θυμίζουμε όλο το θέμα καθυστερεί και 
ουσιαστικά μπλοκάρει καθώς υπάρχουν 
ομάδες που κατέθεσαν ενστάσεις και 
προσφυγές. Οι εκκρεμοδικίες αφορούν 
τα Χανιά, τον Απόλλωνα Πόντου, ενώ 
φέρεται και η Κέρκυρα να κινείται 
στον ίδιο δρόμο.
Eπίσης νεα παράταση (αφού 
όλα είναι στον αέρα) προκύ-
πτει και στις δηλώσεις συμ-
μετοχής από 28/8 σε 7/9. 
Όλες οι ομάδες πρέπει να 
καταθέσουν δηλώσεις συμ-
μετοχής, να πληρώσουν τα 
παράβολα. Πρέπει να μάθουν 
το μετοχικό προφανώς πρώτα για να 
ξέρουν αν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Δευτέρα η εκδίκαση των προ-
σφυγών για Χανιά και Απόλλω-
να Πόντου
Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα ασχοληθεί 
με τις προσφυγές των ΠΑΕ κατά της ΕΠΟ.
Στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα (31/8, 
17:00) θα εξετάσει το Διαιτητικό Δικα-
στήριο την προσφυγή των Χανίων κατά 
της απόφασης της ΕΕ της ΕΠΟ για την 
αναδιάρθρωση σε Super League 2 και 
Football League. Κατά της ίδιας από-
φασης έχει προσφύγει και ο Απόλλων 
Πόντου, καθώς τον υποβιβάζει σ τη 
Football League. Υπέρ της απόφασης της 
ΕΠΟ θα ταχθεί ο Ολυμπιακός Βόλου.
Αναλυτικά η ενημέρωση για την εκδί-
καση:

1.Προσφυγή της Ποδοσφαιρικής Ανώνυ-
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ- Ποδοσφαιρική Ανώνυμη 
Εταιρεία » και τον διακριτικό τίτλο « ΠΑΕ 
ΧΑΝΙΑ» Κ Α Τ Α Του Ν.Π.Ι.Δ., Τριτοβάθ-
μιου Σωματείου ,μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ” (ΕΠΟ) 
και ΚΑΤΑ της με αριθμό 41/19 Αυγού-
στου 2020, Αποφάσεως της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας, ως προς το σκέλος αυτής, 
που αποφασίστηκε « Το επόμενο Πρωτά-
θλημα της Super League 2, αγωνιστικής 
περιόδου 2020-2021, να διεξαχθεί με 18 
Ομάδες… και προβιβάζονται οκτώ πρώ-
τες Ομάδες από την Football League.»
2.Προσφυγή της Ποδοσφαιρικής Ανώ-
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ» Κ Α Τ Α 1) Της υπ΄α-
ριθμ. 41/19.08.2020 απόφασης της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και 2) της 
ΕΠΟ.

Χέρι-χέρι για 12 ομάδες 
στην SL2 – «Δίπλα» 
στα Χανιά τα Τρίκαλα
Οι κυανέρυθροι στηρίζουν 
την προσφυγή των Χανίων 
,με τους Κρητικούς να αντι-

τ ίθενται και εκείνοι σ την 
προσθήκη ομάδων στο πρω-

τάθλημα και την κατηγορία να 
απαρτίζεται από 18 συνολικά συλ-

λόγους.
Η συγκεκριμένη προσφυγή αναμένεται 
να εκδικαστεί την ερχόμενη Παρασκευή 
και όπως γίνεται κατανοητό στον Α.Ο Τρί-
καλα αναμένουν ότι θα υπάρξει θετική 
εξέλιξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την 
εκ νέου διεξαγωγή της SL2 με 12 ομάδες.
Η διοίκηση του Α.Ο Τρίκαλα, όπως και 
των Χανίων, αλλά και άλλων ομάδων 
εκφράζουν την αντίθεσή τους ως προς 
την πρόσθεση άλλων 6 ομάδων, τονίζο-
ντας ότι στην περίπτωση αυτή τα έξοδα 
θα είναι δυσβάσταχτα, αφού θα υπάρ-
ξουν επιπλέον ταξίδια και διανυκτερεύ-
σεις, τη στιγμή που τα έσοδα θα είναι 
μηδαμινά, δεδομένου ότι το πρωτά-
θλημα αναμένεται να διεξαχθεί κεκλει-
σμένων των θυρών, ίσως και εξ’ολοκλή-
ρου.

“Πεντάσφαιρος” στη Χαλκίδα ο 
Ηρακλής Ψαχνών!
Ο Ηρακλής Ψαχνών κέρδισε με 5-2 τον ΑΟ 
Χαλκίς, σε φιλική αναμέτρηση προετοιμα-
σίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Οι ‘νεραντζούρι’ άνοιξαν το σκορ στο 14’ 
με εύστοχο χτύπημα του Καραχάλιου και 
δύο λεπτά ο Λούκας διπλασίασε τα τέρ-
ματα τους με πλασέ μέσα στην περιοχή. Ο 
Τόσκα μείωσε σε 2-1 με εκτέλεση φάουλ 
και στο 36’ ο Ντελέκος ισοφάρισε, στέλ-
νοντας την μπάλα στα δίχτυα με κεφα-
λιά. Στο 75’ ο Βεζιρτζόγλου με κεφαλιά και 
εκείνος σκόραρε, ολοκληρώνοντας την 
ανατροπή στο σκορ για τον ‘γηραιό’, ενώ 
στο επόμενο λεπτό με πλασέ ο Μήτρου 
έκανε το 2-4. Ο Χατζηαντωνίου στο 79’ με 
σουτ μέσα απ’ την περιοχή έκανε το 2-5.

Φιλική “τριάρα” για Αναγέννη-
ση Άρτας
Με σκορ 3-1 έληξε το φιλικό της Αναγέν-
νησης, που έγινε στο δημοτικό γήπεδο 
των Κωστακιών Άρτας, απέναντι στην αξι-
όμαχη ομάδα του Θριάμβου Λούρου.
Η ενημέρωση από τη σελίδα της Αναγέν-
νησης Άρτας στο facebook:
Με σκορ 3-1 έληξε το σημερινό φιλικό 
παιχνίδι προετοιμασίας της ομάδας μας, 
που έγινε σ το δημοτικό γήπεδο των 
Κωστακιών Άρτας, απέναντι στην αξιό-
μαχη όπως εμφανίστηκε σήμερα, ομάδα 

του Θριάμβου Λούρου.
Τα γκολ πέτυχαν γ ια την ομάδα μας 
οι Σιδηρόπουλος με κοντινό πλασέ, ο 
Κόλινς με σουτ στη κίνηση και ο Αλέξαν-
δρος Παπακίτσος επίσης με κοντινό σουτ 
πλασέ.
Αγωνίσθηκαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαι-
ριστές μας με τον προπονητή μας Τάσο 
Νταλακα να βγάζει τα δικά του χρήσιμα 
συμπεράσματα.
Την ερχόμενη Κυριακή υπάρχει η συνέ-
χεια των φιλικών, όπου η ομάδα μας θα 
αντιμετωπίσει στα γειτονικά Ιωάννινα την 
Θύελλα Κατσικά.

Εθνικός Σκουλικάδου: Δικός του 
ο Βαρδάκας
Μια ακόμα μεταγραφή πραγματοποίησε 
το μεσημέρι της Τετάρτης η ομάδα του 
Εθνικού Σκουλικάδου.
Οι “κυανόλευκοι” που θα αγωνίζονται τη 
νέα χρονιά στη Γ΄ Εθνική κατηγορία (9ος 
όμιλος), απέκτησαν τον Παν. Βαρδάκα.
Ο παίκτης θα βρήκε σε όλα με την διοί-
κηση της νησιώτικής ομάδας και θα βοη-
θήσει τον σύλλογο στην προσπάθεια που 
κάνει στη Γ΄ Εθνική.
Ο ποδοσφαιριστής είναι 23 ετών,  αγωνί-
ζεται στο δεξί άκρο της άμυνας αλλά και 
της επίθεσης (μπακ-χαφ), πέρυσι αγωνί-
ζονταν στην ομάδα της Κορίνθου 2006 
και πιο παλιά στον Σαρωνικό Γαλατακίου.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Παράταση στην αγωνία, νέα τηλεδιάσκεψη από εβδομάδα

αθλητικά
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αθλητικά

Η 
Μάντσεστερ Σίτι θέλει δικό της τον 
Λιονέλ Μέσι, στον οποίο παρέχει 
μακροπρόθεσμο συμβόλαιο, ό-
χι μόνο για να παραμείνει στους 

“Citizens”, αλλά και να βοηθήσει για πολλά 
χρόνια το City Football Group, σύμφωνα με 
το ESPN.
ΗΜάντσεστερ Σίτι φέρεται να είναι σύμφωνα 
με το ESPN ο πιθανότερος προορισμός του 
Λιονέλ Μέσι, μετά την επιθυμία του 33χρο-
νου Αργεντινού σούπερ σταρ να αποχωρή-
σει από την Μπαρτσελόνα. Το ρεπορτάζ ανα-
φέρει πως η Σίτι προσφέρει στον Μέσι 
την δυνατότητα να αγωνιστεί στο 
MLS, μετά από τρία χρόνια στην 
Premier League.
Όταν δηλαδή ο Μέσι συμπλη-
ρώσει το 36ο έτος της ηλικίας 
του, θα μπορεί να παίξει στο 
MLS, για λογαριασμό της New 
York City, η οποία ανήκει στον 
ίδιο όμιλο με τους “Citizens”. 
Μάλιστα, όταν σταματήσει το ποδό-
σφαιρο, θα μπορεί να είναι ο επίσημος πρε-
σβευτής του City Football Group, στο οποίο 
ανήκουν και οι δύο προαναφερθείσες ομά-
δες.
Ο Λιονέλ Μέσι θα ήθελε να συνεργαστεί εκ 
νέου με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον οποίο 
συνυπήρξε με τεράστια επιτυχία στην Μπαρ-
τσελόνα. Το κίνητρο επίσης να φέρει το 
Champions League στην “μπλε” μεριά του 
Μάντσεστερ, είναι άκρως δελεαστικό για τον 
Λίο.

Ο πατέρας του μιλάει ήδη με την 
Σίτι

Την ώρα που ο Μέσι είναι με το ένα πόδι 
εκτός Μπαρτσελόνα, ρεπορτάζ από Αργε-
ντινή και Ισπανία αναφέρουν πως ο πατέ-
ρας του είναι στο Μάντσεστερ και διαπραγ-
ματεύεται τη μεταγραφή του Pulga στην Σίτι.
Και ενώ όλοι περιμένουν να δουν τι θα συμ-
βεί με το μπρα ντε φερ που ενδεχομένως να 
προκύψει μεταξύ των δύο πλευρών, από τη 
στιγμή που η Μπαρτσελόνα αρνείται πως 
ο παίκτης μπορεί να φύγει ως ελεύθερος, 
έρχεται μία ακόμα είδηση να ρίξει λάδι στη 
φωτιά.
Αυτή δεν έχει σε πρώτο πλάνο τον Αργεντινό 

επιθετικό αλλά τον πατέρα του, Χόρχε, 
με το ισπανικό δίκτυο «RAC1» και το 
αργεντίνικο «TyC Sports» να απο-
καλύπτουν πως δεν έχασε καιρό 
και πέταξε στο Μάντσεστερ, όπου 
βρίσκεται αυτή την ώρα σε συζη-
τήσεις με ανθρώπους της Σίτι για το 

ποδοσφαιρικό μέλλον του γιου του.
Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 

συζητήσεις των πολιτών με τον πατέρα 
του Μέσι που αφορούν στην πρόταση των 
Άγγλων για διετές συμβόλαιο στον Pulga, 
χωρίς πάντως να έχει διευκρινιστεί αν είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν την «Μπάρσα» 
που αξιώνει το ποσό των 222.000.000 ευρώ 
για να ανάψει το πράσινο φως για την παρα-
χώρησή του.
Μέσι και Γκουαρδιόλα διατηρούν άριστες 
σχέσεις από τη συνύπαρξή τους στους Κατα-
λανούς από το 2008 μέχρι το 2012, με το 
συγκεκριμένο ζευγάρι να κατακτάει εκείνο 
το διάστημα 3 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 
Champions League, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 
2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

Τ
ο UEFA Super Cup θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη 
και όπως αποφασίστηκε, θα γίνει παρουσία κόσμου, αφού το γήπεδο θα έχει 
πληρότητα 30%.
Με κόσμο θα πραγματοποιηθεί το φετινό UEFA Super Cup ανάμεσα στη Μπά-

γερν Μονάχου και τη Σεβίλλη στις 24 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη. Όπως αποφασί-
στηκε, το γήπεδο θα έχει πληρότητα 30% και όλα γίνουν βάσει του υγειονομικού πρω-
τοκόλλου για την επιστροφή των φιλάθλων στις εξέδρες. Το παιχνίδι αυτό θα αποτελέ-
σει και ένα σοβαρό κρας τεστ για την φετινή αγωνιστική περίοδο, όπου στόχος δεν είναι 
άλλος από την επιστροφή στην... κανονικότητα, όσο και αν θα αργήσουμε αρκετά για να 
δούμε και πάλι γεμάτες εξέδρες, λόγω του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν σχε-
δόν 20.000 φίλαθλοι στο γήπεδο, αλλά ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν θα είναι φίλοι 
των δυο ομάδων και αν θα επιτρεπεί το ταξίδι στην ουγγρική πρωτεύουσα.

UEFA Super Cup: Με σχεδόν 
20.000 θεατές ο τελικός 
Μπάγερν - Σεβίλλη

Μέσι: Η Μάντσεστερ Σίτι και το μέλλον 
στη New York City FC

Αγγλία: Κλήθηκε στην Εθνική ο 
Μαγκουάιρ

Η 
Εθνική Αγγλίας ανακοίνωσε την 
αποστολή για τα παιχνίδια του 
Nations League απέναντι σε Ι-
σλανδία και Δανία, με τον Γκά-

ρεθ Σάουθγκεϊτ να καλεί τον Μαγκουάιρ 
παρά τα μπλεξίματά του.
Την Πέμπτη (20/8) ο Μαγκουάιρ συνελή-
φθη στην Μύκονο έπειτα από καυγά με 
συμπατριώτες του και έχοντας χτυπή-
σει μαζί με την παρέα του αστυνομικό. 
Ο 27χρονος αμυντικός και αρχηγός της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την άσκηση 
δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος, παρα-
πέμφθηκε στο Τριμελές Πλημμελιοδι-
κείο Σύρου με την αυτόφωρη διαδικασία. 
Παρά τα μπλεξίματα του Χάρι Μαγκου-
άιρ, εκείνος θα βρίσκεται στις επιλογές 
του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τα παιχνίδια 
της Αγγλίας απέναντι σε Ισλανδία (5/9, 

19:00) και Δανία (8/9, 21:45) στα πλαίσια 
του Nations League. Το όνομα του αρχη-
γού της Γιουνάιτεντ συμπεριελήφθη κανο-
νικά στην 24άδα που ανακοίνωσαν τα Τρία 
Λιοντάρια.
Επιπλέον, την παρθενική τους κλήση στην 
Εθνική Αγγλίας δέχθηκαν οι Κάλβιν Φίλιπς 
της Λιντς, ο Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ 
Σίτι και ο Μέισον Γκρίνγουντ της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Σάου-
θγκεϊτ:
Έιμπραχαμ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ντά-
ιερ, Φόντεν, Γκόμεζ, Γκρίνγουντ, Χέντερ-
σον, Ινγκς, Κέιν, Κιν, Μαγκουάιρ, Μινγκς, 
Μάουντ, Φίλιπς, Πικφορντ, Πόουπ, 
Ράσφορντ, Ράις, Σάντσο, Στέρλινγκ, Τρί-
πιερ, Γουόκερ, Γουάρντ-Πράους, Γουίνκς

Ο 
Λουίς Σουάρες θα αποχωρήσει 
από τη Μπαρτσελόνα αυτή τη 
μεταγραφική περίοδο και σύμ-
φωνα με καταλανικό δημοσί-

ευμα, τέσσερις ομάδες έχουν προσεγγί-
σει τον Ουρουγουανό επιθετικό. 
Την περίπτωση του Λουίς Σουάρες εξετάζουν τέσ-
σερις ομάδες, σύμφωνα με την καταλανική εφη-
μερίδα Sport. Πρόκειται για τον Άγιαξ και τρεις 
ιταλικές: Ίντερ, Μίλαν και Λάτσιο. Ο 33χρονος 
Ουρουγουανός επιθετικός αναμένεται να αποτε-
λέσει παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα, καθώς δεν 
υπολογίζεται από τον Ρόναλντ Κούμαν.
Πιο θερμός είναι ο Αίαντας, καθώς πριν 

δρομολογηθούν οι εξελίξεις περί απο-
χώρησης του Σουάρες από το Καμπ Νου, 
προσέγγισε τους εκπροσώπους του ποδο-
σφαιριστή για να τον κάνουν δικό τους. Ο 
Σουάρες έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσε-
λόνα για έναν ακόμη χρόνο, με την αυτό-
ματη δυνατότητα επέκτασης του συμβο-
λαίου, αν συμπλήρωνε ορισμένο αριθμό 
συμμετοχών με τους “Μπλαουγκράνα”.
Η αλήθεια είναι ότι στο άκουσμα της είδη-
σης ότι ο Λουίς Σουάρες δεν είναι στα 
πλάνα του Κούμαν, πολλές ομάδες της 
Ευρώπης ψάχνονται για τον Ουρουγου-
ανό.

Σουάρες: Οι τέσσερις ομάδες για 
τον Ουρουγουανό

Πίρλο: «Τέλος ο Ιγκουαΐν, 
αδιαπραγμάτευτος ο Ντιμπάλα»

Β
ίοι αντίθετοι για τους δύο Αργε-
ντινούς της Γιουβέντους, Γκονσάλο 
Ιγκουαΐν και Πάουλο Ντιμπάλα. Ο 
Αντρέα Πίρλο στην πρώτη του συ-

νέντευξη Τύπου ως προπονητής της Γηραι-
άς Κυρίας ξεκαθάρισε ότι ο πιπίτα αποτε-
λεί παρελθόν, αλλά κι ότι δεν προτίθενται 
οι μπιανκονέρι να αφήσουν τον «ζόγια».
«Με τον Κριστιάνο μιλήσαμε πριν από 
μερικές ημέρες, είχαμε μια συνομιλία. 
Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο για 
να συζητήσουμε για τακτικά θέματα. Για 
τον Ντιμπάλα δεν μπήκε ποτέ πωλητή-

ριο, είναι αδιαπραγμάτευτος για μας. Παί-
κτες τέτοιου επιπέδου πάντα βρίσκουν τον 
τρόπο να συνυπάρξουν. Θέλουν πάντα να 
κερδίζουν», υποστήριξε αρχικά για τους 
Κριστιάνο Ρονάλντο και Πάουλο Ντιμπάλα 
ενώ στη συνέχεια κατέστησε σαφές ότι ο 
Γκονσάλο Ιγκουαΐν δεν υπολογίζεται:
«Εγώ είμαι ο προπονητής, είναι φυσιολο-
γικό να μου αρέσουν συγκεκριμένοι τύποι 
ποδοσφαιριστών. Μίλησα με τον Ιγκου-
αΐν, τον θαυμάζω απεριόριστα, είχε μια 
εξαιρετική πορεία, αλλά αποφασίσαμε να 
χωρίσουν οι δρόμοι».
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Στο χρονικά τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής ο Εθνικός 
Άχνας επικράτησε 2-0 της ΕΝΠ στο Δασάκι και συμπλήρωσε την 
τετράδα των ομάδων (ΑΕΛ, Ανόρθωση και ΑΕΚ οι άλλες τρεις) που 
εκκίνησαν νικηφόρα το πρωτάθλημα CYTA 2020/21.

Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε το παιχνίδι για τον Εθνικό, καθώς μόλις 
στο τέταρτο λεπτό ο Χριστοφή κέρδισε πέναλτι από το άτσαλο μαρκάρι-
σμα του Μπαρμπόσα και ο Μ. Ηλία το αξιοποίησε -παρά την προσπά-
θεια του Πέτρου- για το 1-0 (5’).
Η Ένωση, ωστόσο, ξεπέρασε γρήγορα το σοκ και μετά το ακυρωθέν 
τέρμα του Θεοδώρου (οφσάιντ) στο 15’ είχε δύο ευκαιρίες με τον Μπε-
λόνε (17’, 29’) για την ισοφάριση, ενώ συνολικά άφησε καλύτερες εντυ-
πώσεις από τους γηπεδούχους.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού μειώθηκε, οι κίτρι-
νες κάρτες αυξήθηκαν, ενώ οι λιγοστές ευκαιρίες (62’ Κοστόφσκι / 48’ 
Θεοδώρου, 71’ Ριμπέιρο) δεν αποδείχθηκαν ικανές να οδηγήσουν σε 
γκολ. Αυτό ήλθε τελικά στο 84ο λεπτό, όταν σε αντεπίθεση του Εθνικού 
ο νεοεισελθών Παπαγεωργίου τροφοδότησε τον Μιγκελίτο κι εκείνος 
με πλασέ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πέτρου για το τελικό 
2-0.

Διπλό και ξεκίνημα με το δεξί για την ΑΕΚ
Η ΑΕΚ πήρε την εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα και 
μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Άνοιξε το σκορ ο Τρισκόφσκι στο 
38 ,́ ισοφάρισε προσωρινά ο Βάγκνερ για τους γηπεδούχους στο 62 .́ Το 
γκολ της νίκης σημείωσε ο Άμπραχαμ με φοβερό σουτ στο 68’. Η Νέα 
Σαλαμίνα έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 64’, καθώς αποβλήθηκε ο Κον-
φές με 2η κίτρινη.

Νικηφόρα πρεμιέρα με Ελλαδίτες και Ελουντού
Η Ανόρθωση ξεκίνησε με το δεξί το νέο πρωτάθλημα. Η «Κυρία» επικρά-
τησε του Ερμή στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με 3-1 και συνέχισε από 
εκεί που έμεινε πέρυσι. Γκαλίτσιος, Καλτσάς και Ελουντού τα γκολ των 
γηπεδούχων, ισοφάρισε προσωρινά ο Ρουσιάς.
Πολύ καλός ήταν ο ρυθμός στο παιχνίδι, με την Ανόρθωση να έχει την 
υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα.

Απόδραση από το Μακάρειο και πρώτο διπλό για την Α-
ΕΛ!
Η ΑΕΛ έκανε αυτό που συνηθίζει στις πρεμιέρες του πρωταθλήματος, 
φεύγοντας από το Μακάρειο στάδιο με μεγάλη νίκη έτσι όπως εξελί-
χθηκε το ματς, 2-1 τον Ολυμπιακό στην 1η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος. Η ΑΕΛ αρχικά άνοιξε στο πρώτο ημίχρονο το γκολ με τον Έουλερ, 
ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στην επανάληψη με τον Ελλαδίτη επιθετικό 
Μάντζη, με την ισοφάριση αυτή να μπλοκάρει τη λεμεσιανή ομάδα, ήταν 
όμως ένα γκολ που έφερε στον Ολυμπιακό διάθεση. Διάθεση η οποία 
δεν... κράτησε με την ΑΕΛ να πετυχαίνει με τον Αντρέα Αβραάμ ένα δεύ-
τερο γκολ για το τελικό 1-2 στη Λευκωσία. Πρώτο διπλό για τη λεμεσιανή 
ομάδα στη φετινή περίοδο, που μπήκε με το δεξί.

Η Καρμιώτισσα σόκαρε τον ΑΠΟΕΛ
ΑΠΟΕΛ και Καρμιώτισσα έμειναν στο 2-2 στην πρώτη αγωνιστική του 
φετινού πρωταθλήματος. Προηγήθηκαν δύο φορές οι γηπεδούχοι (με 
Σαχάρ και Σάντος), ισοφάρισαν και στις δύο περιπτώσεις οι φιλοξενού-
μενοι με Σάσι και Χρίστου. Πήραν από ένα βαθμό ΑΠΟΕΛ και Καρμιώ-
τισσα και έτσι ξεκίνησαν την προσπάθεια τους στον φετινό μαραθώνιο 
με ισοπαλία. Προσπάθησαν οι γαλαζοκίτρινοι όμως χωρίς αντίκρισμα, 
ενώ από την άλλη η ομάδα των Πολεμιδιών έδειξε αντίδραση δις και 
στάθηκε επάξια στο ΓΣΠ.

Τι Αρμενία, τι Βαρσοβία! Μία εβδομάδα 
μετά την πρόκριση επί της Αραράτ στην 
παράταση (1-0) η Ομόνοια επανέλαβε το… 
κόλπο κόντρα και στη Λέγκια, της οποίας 
επικράτησε 2-0 χάρη σε ισάριθμα τέρματα 
στο πρόσθετο ημίωρο!

Μ
ε τα γκολ των Γκόμεθ (πέναλτι) και Τιά-
γκο (κεφαλιά), ένα σε κάθε ημίχρονο 
της παράτασης, οι «πράσινοι» πήραν 
το εισιτήριο για τον γ’ προκριματικό 

γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, του οποίου η κλήρωση 
θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (31/8).
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στη 
Βαρσοβία, με την Ομόνοια να στέκεται σχετικά καλά 
απέναντι στη Λέγκια. Στα τελευταία λεπτά του α’ 
μέρους οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές, με δύο 
πολύ καλές ευκαιρίες από Μποτεάκ και Γκόμεθ, 
όμως δεν μετουσιώθηκαν σε γκολ.
Η Λέγκια πιο έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη 
τα τελευταία χρόνια, έδειξε ότι μπήκε με 
λιγότερο άγχος στην αναμέτρηση, με 
τους Πολωνούς να πλησιάζουν σχε-
τικά την εστία του Φαμπιάνο και να 
γίνονται απειλητικοί. Οι ποδοσφαι-
ριστές του Μπέργκ το αντιλήφθηκαν 
σχετικά νωρίς και με λίγα απαραίτητα 
φάουλ στην αντίπαλο, έριξαν το ρυθμό 
της Λέγκιας. Ο Μαρίνος Τζιωνής ήταν ένας 
από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε: Γρή-
γορος, χωρίς άγχος παρά το νεαρό της ηλικίας του, 
ήταν ότι πιο επικίνδυνο για την Ομόνοια μέχρι το 35’.
Ο Έρικ Μποτεάκ που τα έδωσε όλα στα ματς με Αρα-
ράτ και Πάφο, δεν φάνηκε ιδιαίτερα πέραν της μεγά-
λης του φάσης στο 40’, όταν ο Γάλλος σούταρ από 
πλεονεκτική θέση και η μπάλα έφυγε πάνω από την 
εστία. Ο Μίχαλ Ντούρις ήταν από τους ποδοσφαι-
ριστές που ήταν «χαμένος» στον αγωνιστικό χώρο, 
έδειξε ξανά ότι δεν έδεσε με την ομάδα, με την Ομό-
νοια να πηγαίνει στα αποδυτήρια με ένα καλό απο-
τέλεσμα.
Από πλευράς Λέγκιας κρατάμε τη μεγάλη διπλή 
φάση στο 26’ με τους Κούσουλο και Λούφτνερ να 
είναι οι δύο που κράτησαν όρθια την Ομόνοια.
Με δοκάρι για τη Λέγκια, άρχισαν οι φάσεις στην 
επανάληψη. Αρχικά οι Πολωνοί μετά από εκτέλεση 
κόρνερ από τον Antolić στο 53’, ο Λούφτνερ πήγε να 
απομακρύνει με κεφαλιά, με τη μπάλα να σταματά 
στο δοκάρι του Φαμπιάνο! Είχε τη τύχη με το μέρος 
της η Ομόνοια σ’ αυτή τη φάση. Τύχη είχε και δύο 
λεπτά αργότερα αφού ο μοναδικός ποδοσφαιριστής 

της Λέγκιας που παρατηρήθηκε στο πρώτο μέρος 
Lewczuk, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, δίνο-
ντας την ευκαιρία στην Ομόνοια από το 55’ της ανα-
μέτρησης να αγωνιστεί με αριθμητικό πλεονέκτημα.
Η Ομόνοια ισοφάρισε στα δοκάρια μετά από πολύ 
καλή εκτέλεση κόρνερ από τον Γιόρντι Γκόμεθ στο 
64’. Στο 70’ και στο 73’ η Ομόνοια πήγε να απειλή-
σει δις, αρχικά με τον γύρισμα του Τζιωνή, εντός 
περιοχής, με τη μπάλα να φεύγει παράλληλα με την 
εστία, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Λέσιακς μετά 
από εξαιρετική πάσα, υποδέχθηκε τη μπάλα ο Τιά-
γκο, καθυστέρησε όμως και ο αμυντικός της Λέγκια 
άλλαξε το παιχνίδι.
Στο 78’ και ένα λετπό αργότερα αφότου πέρασε στο 
παιχνίδι, ο Ασάντε έβγαλε τη σέντρα σουτ με τον 
Boruc να διώχνει δύσκολα.
Δύο κεφαλιές από τον Καντέ και από τον Wieteska 
προς το τέλος του 90λεπτου δεν ήταν αρκετές για να 
απειλήσουν τον Φαμπιάνο, που όπου χρειάστηκε 
δήλωσε παρών. Το παιχνίδι οδηγήθηκε και αυτό 

στην ημίωρη παράταση όπως την περα-
σμένη Τετάρτη με την Αραράτ, με τους 

ποδοσφαιριστές του Μπέργκ να παί-
ζουν για δεύτερο ευρωπαϊκό 90λεπτο 
την πρόκριση τους στον επιπλέον 
χρόνο.

Η παράταση
Με τους καλύτερους οιωνούς άρχισε η 

ημίωρη παράταση στον αγώνα Λέγκια – 
Ομόνοια, με τους «πράσινους» στο καλημέρα 

να παίρνουν κεφάλι στο σκορ. Ο Ντούρις κέρδισε 
ένα πέναλτι στο 91’, ο Ζόρντι Γκόμεθ το εκτέλεσε 
άψογα στο 92’ και η Ομόνοια βρέθηκε μπροστά 
στο σκορ 0-1, αλλάζοντας τη ροή του παιχνιδιού. 
Στο 102’ η πράσινη άμυνα δέχθηκε ασφυκτικά την 
πίεση, όμως οι Λούφντερ και Λάνγκ δεν λύγισαν.
Το δεύτερο δεκαπεντάλεπτο άρχισε με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο όπως το πρώτο! Η Ομόνοια πέτυχε δεύ-
τερο γκολ με τον Τιάγκο για το 0-2, ένα γκολ που 
εξανέμισε τις όποιες ελπίδες είχαν Πολωνοί. Ο Ασά-
ντε ο ποδοσφαιριστής που έδωσε την ασιστ στον 
Βραζιλιάνο.
Η Λέγκια που ήταν το φαβορί στα χαρτιά νικήθηκε 
από την Ομόνοια, με τους «πράσινους» να πανη-
γυρίζουν την πρόκριση τους στον γ’ προκριματικό 
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, με την ομάδα του Μπεργκ 
να είναι στην κλήρωση της Δευτέρας 31 Αυγούστου.
Ομόνοια: Φαμπιάνο, Λανγκ, Λούφτνερ, Τζιωνή (77’ 
Ασάντε), Λέσιακς, Βίτορ Γκόμες (103’ Μαυρίας), 
Ζόρντι Γκόμεθ, Κούσουλος, Τιάγκο (112’ Κίκο), Μπο-
τεάκ (91’ Λοίζου), Ντούρις

αθλητικά
Λέγκια-Ομόνοια 0-2

Παράταση για τ’όνειρο
Δύο γκολ και τρεις βαθμοί 
για τον Εθνικό
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Οι Μιλγουόκι Μπακς «πάγωσαν» 
τον αμερικανικό αθλητισμό

Η απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να μην κατέβουν στο Game 5 με τους Ορλάντο Μάτζικ έφερε 
αλυσιδωτές εξελίξεις σε WNBA, MLB και MLS. Αποσύρθηκε από το Western & Southern Open η 
Ναόμι Οσάκα.

Αυτό που ψυθιριζόταν τ ις προηγούμενες δύο 
μέρες ως ενδεχόμενο, έγ ινε πράξη το βράδυ 
της Τετάρτης 26 Αυγούστου στις ΗΠΑ. Οι Μιλ-
γουόκ ι Μπακς πήραν τη μεγάλη απόφαση, 
δεν κατέβηκαν σ το Game 5 με τους Ορλάντο 
Μάτζικ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συνε-
χόμενα περισ τατ ικά ασ τυνομικής βίας κατά 
μελών της αφροαμερικανικής κοινότητας και... 
δημιούργησαν χιονοστιβάδα από εξελίξεις.
Το γεγονός πως το ΝΒΑ ακύρωσε όλα τα παι-
χν ίδια της βραδιάς ήταν απλά η κορυφή του 
παγόβουνου. Κι αυτό γ ιατ ί η απόφαση των 
Ελαφιών δεν επηρέασε μόνο το ΝΒΑ, αλ λά 
συλλήβδην τον αμερικαν ικό αθλητ ισμό. Την 
σκυτάλη πήραν πολύ γρήγορα το WNBA, οι 
Μιλγουόκι Μπρούερς του MLB και το 
MLS. Για να έρθε ι η μία αναβολή 
μετά την άλλη, ως ένα φυσιολο-
γικό ντόμινο.
Την ίδια ώρα, οι παίκτες του 
ΝΒΑ σ υνε χ ίζουν  να επε-
ξεργάζονται όλα τα πιθανά 
ε νδε χόμε να γ ια τ ις  επό -
μενε ς κ ινήσε ις τους. Από 
τη μία υπάρχει η τάση της 
ο ρ ισ τ ι κή ς  δ ια κο π ή ς  τ η ς 
σεζόν και της αποχώρησης 
από την φούσκα (εκφράζ ε-
ται από Λος Άν τζ ε λε ς Λέ ικερς 
και Λος Άντζελες Κλίπερς), από την 
άλλη πολλοί είναι αυτοί που υποστη-
ρίζουν ότ ι οι αγώνες πρέπει να συνεχισ τούν 
για να μπορέσουν άπαντες να περάσουν μέσω 
της τηλεόρασης τα μηνύματά τους. Όπως και 
να έχει, ο προβληματισμός που υπάρχει συλ-
λήβδην σ τον αθλητ ικό κόσμο των ΗΠΑ είναι 
τεράστιος και μεταφράζεται με πολλούς δια-
φορετικούς τρόπους.
Γι αυτό κιόλας, αφότου ο Γιάννης Αντετοκούν-
μπο και οι συμπαίκ τε ς του έκαναν την αρχή 
την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ολόκληρος ο αμε-
ρικαν ικός αθλητ ισμός «πάγωσε». Μοναδική 
εξαίρεση αποτελούσε το Western & Southern 
Open της Νέας Υόρκης σ το τέν ις, δεδομένου 
ότι οι αγώνες της ημέρας βρίσκονταν ήδη σε 
εξέλιξη. Ακόμη κι αυτή η διοργάνωση όμως 
ακολούθησε το ρεύμα, ενημερώνοντας πως -σε 

ένδειξη διαμαρτυρίας- αναβάλλον ται όλοι οι 
αγώνες της Πέμπτης 27 Αυγούστου.
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ Η ΝΑΟΜΙ ΟΣΑΚΑ
Κι αν οι αγώνες στο Σινσινάτι συνεχιστούν με 
μία μέρα καθυστέρηση, η Ναόμι Οσάκα δεν θα 
είναι παρούσα. Παρότι προκρίθηκε στους «4» 
του Western & Southern Open, αποφάσισε να 
αποσύρει τη συμμετοχή της από το υπόλοιπο 
της διοργάνωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για 
την κατάσταση που επικρατεί σ τις ΗΠΑ.
«Όπως θα ξέρετε, θα έπαιζα τον ημιτελικό μου 
την Πέμπτη. Όμως, είμαι πρώτα μαύρη γυναίκα 
και μετά αθλήτρια. Σαν μαύρη γυναίκα, ν ιώθω 
ότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα 
που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης από το να 

παίξω ένα ακόμη παιχν ίδι τ έν ις.  Δεν 
περιμένω κάτ ι δραστ ικό να γ ίνει, 

με τά την απόφασή μου να μην 
παίξω αλλά αν μπορώ να προ-

καλέσω να ξεκινήσει η κου-
βέν τα γ ια να βε λτ ιωθε ί  η 
κατάσταση, είναι ένα βήμα 
π ρ ο ς  τ η  σ ω σ τ ή  κα τ ε ύ -
θυνση.
Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ η 
σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η  γ ε ν ο κ τ ο -

νία των μαύρων ανθρώπων 
από την αστυνομία, ειλικρινά 

με κάνει να αρρωσταίνω. Έχω 
κουραστεί με την όλη κατάσ ταση 

και έ χω βαρεθεί να λέγον ται οι ίδιε ς 
κουβέν τε ς. Πότε θα πούμε αρκετά;» ήταν το 
μήνυμα της Ναόμι Οσάκα στο Twitter.
Η ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ ΤΟΥ ΝΤΕΪΒΙΝΤ 
ΜΠΕΚΑΜ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ ΚΥΜΑ
Το MLS ήταν μεταξύ αυτών που ακολούθησαν 
το παράδειγμα του ΝΒΑ, το ν τόμινο άλλωστε 
ήταν τόσο... θορυβώδες, που πέρασε μηνύ-
ματα προς πάσα κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα της Ίν τερ Μαϊάμι, ομάδας 
του Ντέ ιβιν τ Μπέκαμ, και της Ατ λάν τα Γιου-
νάιτεν τ . Οι παίκ τε ς βγήκαν σ τον αγωνισ τ ικό 
χώρο, φόρεσαν μπλουζάκια με το «black lives 
matter» για να καταθέσουν κι αυτοί την στάση 
τους στο θέμα και εν συνεχεία αποχώρησαν.
Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε οριακό σημείο, τρεισή-
μισι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: 
Κορυφαίος αμυντικός της 
σεζόν 2019/20

Το βραβείο του κορυφαίου 
αμυν τ ικού δεν υπήρχε σ το 
παλμαρέ του. Μπήκε απόψε! 
Ο Γιάν νης  Αν τ ε τοκούνμπο 
αναδείχθηκε κορυφαίος αμυ-
ντικός της σεζόν 2019/20 και 
βάζ ε ι  ολοταχώς γ ι’  ακόμη 
περισσότερα παράσημα.
Αυτό το βραβείο, δεν υπήρχε στη 
συλλογή του. Δεν το κυνήγησε, 
ωστόσο η πορεία των Μπακς στη 
διάρκεια της κανονικής περιό-
δου ήταν τόσο εντυπωσιακή που 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε 
στο σπίτι του το βραβείο του 
καλύτερου αμυντικού της σεζόν 
2019/20. Η ομάδα του Μιλγουόκι 
ήταν η καλύτερη από τις 30 της 
Λίγκας στο μέρος του γηπέδου, 
με τον Greek Freak να υποστη-
ρίζεται άψογα από τον Μπρουκ 
Λόπεζ και μαζί να συνθέτουν 
ένα συγκλονιστικό δίδυμο στη 
ρακέτα που τρόμαζε κάθε αντί-
παλο των Ελαφιών.
Στην ιστορία του ΝΒΑ, μόλις δύο 
παίκτες είχαν πάρει και τα δύο 
βραβεία την ίδια σεζόν. Ο πρώτος 
ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν το 1988 
κι ο δεύτερος ο Χακίμ Ολάζουον 
το 1994. Τώρα σε αυτή την παρέα 
βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο.

Ο πρώτος με MVP, DPOY και 
MIP στην ιστορία του ΝΒΑ
Δεν συνιστά κάποια σπουδαία 
είδηση, μιας και το καλοκαίρι 
του 2019 έγινε ο πρώτος παίκτης 
στην ιστορία του ΝΒΑ με βραβεία 
MVP και MIP, σίγουρα όμως ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το 
βράδυ της Τρίτης (25/8) ότι έχει 
συνέχεια, βελτιώνεται χρόνο με 
το χρόνο και μπορεί να βελτιώνει 
και τις επιδόσεις του.
Βλέπετε, είναι πλέον ο μοναδικός 
στην ιστορία της Λίγκας που έχει 
βάλει στην τροπαιοθήκη του και 
βραβείο πολυτιμότερου παίκτη 
και βραβείο καλύτερου αμυντι-
κού και βραβείο πιο βελτιωμέ-

νου σε μια σεζόν, ενώ σύντομα 
θα γίνει μόλις ο τρίτος που θα 
έχει κατακτήσει στην ίδια σεζόν 
το MVP και το DPOY μετά από 
τους Μάικλ Τζόρνταν (1988) και 
Χακίμ Ολάζουον (1994).
Τι του λείπει πλέον; Ένα MVP 
τελικών, ένα δαχτυλίδι πρω-
ταθλητή, το βραβείο του κορυ-
φαίου rookie που δεν μπορεί πια 
να κατακτήσει και τίποτε άλλο.

Η συγκίνηση του Γιάννη 
Αντετοκούνμπο και η 
φιλοφρόνηση του Θανάση
Αφού ευχαρίστησε τα Ελάφια και 
ειδικά τον Μπρουκ Λόπεζ που 
τον εκτόξευσε μέχρι την κορυφή 
της συγκεκριμένης λίστας, ο 
Αντετοκούνμπο δέχθηκε τα συγ-
χαρητήρια όλων, με τον Θανάση 
Αντετοκούνμπο να του λέει 
«καλός είσαι, καλός είσαι» και να 
του πιάνει το κεφάλι. 
Η μικρή τελετή έλαβε γρήγορα 
τέλος, το βραβείο του DPOY 
μπήκε στο κουτί του και η ζωή 
συνεχίστηκε, καθώς οι Μπακς 
έχουν έναν στόχο που είναι μεγα-
λύτερος από κάθε ατομική διά-
κριση.

«Μπορώ να γίνω πολύ 
καλύτερος στην άμυνα»
Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική 
του αμυντική δουλειά που έφερε 
το DPOY στα δικά του χέρια, εξή-
γησε πως «προφανώς, πιστεύω 
ότι μπορώ να γίνω πολύ καλύ-
τερος. Να είμαι πιο ενεργητικός, 
να κάνω περισσότερα μπλοκ, να 
παρεμβαίνω στις γραμμές πάσας 
των αντιπάλων. Αλλά κοιτάζο-
ντας πίσω, έχοντας την καλύτερη 
αμυντική ομάδα στο ΝΒΑ, κάνο-
ντας την ομάδα να είναι η καλύ-
τερη στο πίσω μέρος του παρκέ 
φέτος, νομίζω ότι αυτή είναι η 
καλύτερη σεζόν μου στο συγκε-
κριμένο κομμάτι. Φυσικά, πάντα 
μπορείς να γίνεσαι καλύτερος, να 
βελτιώνεσαι».
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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.


