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Η φιλία είναι 
σαν ένα 

δέντρο. Δεν 
έχει σημασία 
πόσο ψηλά 
πάει, αλλά 

πόσο βαθιά 
είναι οι ρίζες

FACEBOOK... ΣΥΣΚΩΤΙΣΗ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Καλό φθινόπωρο με την ελπίδα 

να αρχίσουμε να ακούμε καλά 

νέα και σιγά-σιγά να μπορέ-

σουμε να μπούμε όλοι σε μια ομαλή καθη-

μερινότητα που θα ανακουφίσει όλο τον 

κόσμο όλων των ηλικιών - κι ειδικά τους 

νέους – για να δούμε πάλι την ζωή μας μέσω 

της δουλειάς μας και της δημιουργικότητας 

του κάθε ενός να γίνεται καλύτερη. ΕΙΔΟ-

ΜΕΝ!

Το τελευταίο καιρό η ελληνοτουρκική κρίση 

έχει επισκιάσει εμάς τους Έλληνες και τους 

ευρωπαίους πολίτες, γιατί σε κάθε περί-

πτωση κάποιας πολεμικής σύρραξης θα 

έχουμε απρόβλεπτα αποτελέσματα που 

ίσως να πάρουν πολύ καιρό να επανέλθουν 

στην πραγματικότητα. Γιατί οι πόλεμοι δεν 

γίνονται με σπαθιά κι άλογα και τα σημε-

ρινά όπλα μπορούν να καταστρέφουν και να 

σκοτώνουν χιλιάδες ανήμπορους πολίτες με 

μερικές «έξυπνες βόμβες», όπως τις ονομά-

ζουν.

Φυσικά, όλα αυτά εξαρτώνται από τα μεγάλα 

«πολιτικά κεφάλια» που όποια μακακιστική 

απόφαση πάρουν, την πληρώνει ο κοσμά-

κης κι ειδικά τα γυναικόπαιδα που δεν τα 

ρωτάει και δεν τα υπολογίζει κανείς. Προ-

σωπικά και γενικά σε όλα τα θέματα κορω-

νοϊός ελληνοτουρκικά, εκλογές κλπ δια-

βάζω κάθε μέρα ένα σωρό «εμπειρογνώ-

μονες» που εάν ήταν να πληρώσουν έστω 

και 10 σεντ σε κάθε κουβέντα που γράφουν 

δωρεάν στο Facebook, να είστε σίγουροι ότι 

δεν θα έγραφαν απολύτως τίποτα «για να 

σώσουν τους λαούς, όλοι αυτοί οι ΚΑΛΟΙ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΚΟ.»

Και πραγματικά, εκτός από απειροελάχιστες 

περιπτώσεις, μην επηρεάζεστε από πολλές 

παπαριές των δήθεν εμπειρογνωμόνων, που 

δεν ξέρουμε την ώρα που γραφούν που βρί-

σκονται, σε κανένα τρελάδικο ή στο σπίτι 

τους με τα σώβρακα τους και προσπαθούν 

να μας προφυλάξουν από τους κακούς;

55 χρόνια έγραφα, γράφω και θα γράφω 

για διάφορες κρίσεις είτε είναι πολιτικές, 

παγκόσμιες, παροικιακές ή ότι άλλο είναι, 

ώστε διαβάζοντας τες θέλω να πιστεύω ότι 

είμαι κοντά στις δικές σας αντιλήψεις που 

δεν είναι κι εύκολο γιατί ο κάθε Έλληνας ή 

Ελληνίδα έχει το δικό του κόσμο, τη δική του 

αντίληψη και γνώμη.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που έχουμε 

γίνει τόσο μεγάλη παρέα και μάλιστα ΔΙΕ-

ΘΝΩΣ σε Καναδά,  Ελ λάδα,  Αμερική, 

Αυστραλία κι όπου υπάρχουν Έλληνες. 

Συγκινούμε που κάθε Πέμπτη και Παρα-

σκευή που κυκλοφορεί η HELLAS NEWS μας 

γράφετε όμορφα σχόλια από κάτω από την 

έκδοση. Τα διαβάζω με πολύ χαρά κι εύχο-

μαι να αυξάνονται και να διαδίδεται την 

εφημερίδα μας. Μπορείτε να τη βρείτε στο 

www.hellasnews-radio.com Να είστε καλά 

και να προφυλάγεστε…

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Κρεμλίνο: «Προκλητικοί οι ισχυρισμοί ότι στηρίζουμε την 
Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο» 

Σ
ε ηχηρή διάψευση ότι στηρίζει τις παράνομες δρα-
στηριότητες της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσό-
γειο προχώρησε το Κρεμλίνο. 
Πιο συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ρωσικού 

υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε 
ως προκλητικούς τους ισχυρισμούς ότι οι «επιθετικές» 
ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλο-
νται σε ρωσική στήριξη
«Τέτοιους συλλογισμούς δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, 
παρά μόνο ως προκλητικούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η κυρία Ζαχάροβα προσέθεσε πως η Μόσχα δεν αναζητά 
οφέλη μέσα από διακρατικές διαμάχες, προβλήματα και 
συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτό «ισχύει πλήρως 
για μια τόσο ευαίσθητη και εκρηκτική περιοχή, όπως η 
Ανατολική Μεσόγειος».
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών 
της Ρωσίας, η Μόσχα «υποστηρίζει την επίλυση οποιον-
δήποτε αμφιλεγόμενων ζητημάτων αποκλειστικά μέσω 
πολιτικού διαλόγου, μέσω της ανάπτυξης μέτρων οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης και αναζήτησης αμοιβαία αποδε-
κτών λύσεων βάσει διεθνών νομικών κανόνων».
Η ίδια σημείωσε με νόημα ότι «δεν έχει σημασία αν οι 
χώρες που βρίσκονται σε «σύγκρουση» είναι σύμμαχοι 
στο στρατιωτικό-πολιτικό μπλοκ», «φωτογραφίζοντας» 
έτσι το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται σε αντιπαράθεση 
στην Ανατολική Μεσόγειο με χώρες όπως η Ελλάδα και η 
Γαλλία, που είναι όλες μέλη του ΝΑΤΟ.
Στο ίδιο κλίμα κινείται η ανακοίνωση της Πρεσβείας της 
Ρωσίας στην Αθήνα. Αναφέρει, ειδικότερα:
Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά τις στρατιωτικές ασκή-
σεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πάντα 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου.
Σε περίπτωση ναυτικών ασκήσεων ειδοποιείται η Παγκό-
σμια Υπηρεσία Προειδοποίησης Πλοήγησης (WWNWS), 
ενώ για αεροπορικές ασκήσεις ακολουθείται η διμερής 
διαδικασία.
Αυτή είναι η διαδικασία ρουτίνας, η οποία εφαρμόζεται 
πάντα. Δεν είναι σαφές τι προβληματίζει τους κακόβου-
λους σχολιαστές.
Οι δηλώσεις αυτές της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ 
έρχονται την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να παίξει το... 
ρωσικό χαρτί στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η Άγκυρα εξέδωσε δύο NAVTEX για ασκήσεις με 
πραγματικά πυρά ανατολικά και δυτικά της Κύπρου, με 

την ονομασία «ρωσικές ασκήσεις πυρός», χωρίς ωστόσο 
να έχει γίνει γνωστό εάν θα υπάρξουν κοινά γυμνάσια 
μεταξύ των δύο χωρών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η κυρία Ζαχάροβα δεν διευκρί-
νισε εάν οι δηλώσεις της αφορούν αυτές καθ’ αυτές τις 
τουρκικές NAVTEX.
Παραμένει έτσι το ερώτημα εάν οι Ρώσοι θα κάνουν 
γυμνάσια μόνοι τους ή αν θα πραγματοποιήσουν κοινές 
ασκήσεις με τουρκικά πολεμικά πλοία. Επί της ουσίας, με 
τις NAVTEX η Άγκυρα ενημερώνει τα ερευνητικά σκάφη 
Barbaros και Oruc Reis, που πλέουν στις περιοχές που θα 
πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις των Ρώσων. Η πρώτη 
NAVTEX αφορά τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου 
και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και θα ξεκινή-
σει στις 8 Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρωθεί στις 22 του 
ίδιου μήνα.
Η δεύτερη άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανατολικά 

της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Θα ξεκινήσει 
στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του 
ίδιου μήνα.
Την ίδια ώρα, δηλώσεις για το θέμα της έκδοσης νέων 
NAVTEX από πλευράς Τουρκίας για ασκήσεις του ρωσι-
κού Πολεμικού Ναυτικού έκανε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος της Κύπρου, Κυριάκος Κούσιος. «Είναι γνωστό 
σε όλους ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η Ρωσία απευθύ-
νεται στην Κύπρο στις περιπτώσεις έκδοσης NOTAM ή 
NAVTEX και απευθύνεται σε συγκεκριμένο οργανισμό, 
τον NAVAREA III» δήλωσε ο κ. Κούσιος, προσθέτοντας 
πως είναι γνωστό ότι η Τουρκία, παρεμβαίνοντας, εκδίδει 
κάποιες άλλες NAVTEX
«Όμως» είπε, «έχουμε ενημέρωση και όταν πρόκειται για 
έκδοση notam και navtex αυτό γίνεται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία μετά από αίτηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
Σε ερώτηση, δε, απάντησε ότι «η Κυπριακή Δημοκρα-
τία σαφέστατα ενημερώθηκε για όλα», ενώ ερωτηθείς αν 
υπάρχει κάποιο παράπονο από τη Ρωσία, απάντησε «όχι. 
Το παράπονό μας είναι για την εκμετάλλευση που τυγχά-
νει από την Τουρκία».

Αντι-Navtex για τις ασκήσεις
Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε σήμερα NAVTEX στην 
οποία αναφέρεται πως η τουρκική NAVTEX σε σχέση με τις 
ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν στην 
Ανατολική Μεσόγειο δεν εκδόθηκε σε συντονισμό με τις 
αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι επι-
κίνδυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Προστίθεται πως ο μόνος εξουσιοδοτημένος σταθμός 
στην περιοχή αρμοδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
είναι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη 
Λάρνακα.
Επίσης σε NAVTEX που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονι-
σμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αναφέρεται πως οι ρωσικές ναυτικές ασκήσεις θα διεξα-
χθούν από τις 17 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου σε περιοχή που 
δεσμεύτηκε με βάση τις ακόλουθες συντεταγμένες:
35-40.00N 035-00.00E
35-40.00N 035-20.00E
34-40.00N 035-36.00E
34-43.00N 034-40.00E
Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη για τη ναυσι-
πλοΐα και γίνεται έντονη σύσταση σε όλα τα σκάφη να μην 
εισέρχονται στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών, 
Μαρία Ζαχάροβα, αρνήθηκε 
κατηγορηματικά ότι το Κρεμλίνο 
«βάζει πλάτη» στις προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο - Δεν 
διευκρίνισε ωστόσο γιατί 
εξέδωσε η Άγκυρα NAVTEX για 
τις ρωσικές ασκήσεις
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Γ
ια όλους και για όλα μίλησε ο Νίκος 
Παπανδρέου σε συνέντευξή του στον 
ρ/σ Παραπολιτικά. Ο υποψήφιος ευ-
ρωβουλευτής του Κινήματος Αλλα-

γής στις εκλογές του 2019 μάλιστα εξήρε την 
προσπάθεια της κυβέρνησης στην εξωτερι-
κή πολιτική και την αντιμετώπιση της κρίσης 
στη σχέση με την Τουρκία. 
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω 
ότι κάτι ότι καλύτερο μπορεί (σ.σ ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης). Είναι πολύ δύσκολη εποχή και 
ξέρετε δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι 
μέτριων τόνων ξαφνικά να γίνει πολεμοχα-
ρής. Ο Ανδρέας είχε χτίσει μια περσόνα τρι-

άντα χρόνια ότι είναι έτοιμος για πόλεμο, 
δεν μπορεί ένας πολιτικός στη σημερινή 
εποχή που δεν το έχει χτίσει ξαφνικά να 
αλλάξει προσωπείο για πολιτικούς λόγους. 
Θα το λύσουμε διπλωματικά και μέχρι τώρα 
έχει μαζέψει δυνατούς συμμάχους που 
πάντα το έλεγα και προεκλογικά ότι πρέπει 
να βρούμε τους συμμάχους μας τους γνήσι-
ους ευρωπαίους γιατί από την Αμερική δεν 
περιμένουμε πολλά αν και βλέπουμε και η 
Αμερική στρίβει προς τα εμάς τώρα και μου 
κάνει μεγάλη εντύπωση, αυτό είναι επιτυ-
χία της διπλωματίας. Δεν μπορώ να μην πω 
μπράβο».

Νίκος Παπανδρέου για Μητσοτάκη: 
Δεν μπορώ να μην του πω μπράβο!

Το αεροπλανοφόρο Charles 
de Gaulle στην ανατολική 
Μεσόγειο

Η ναυαρχίδα του Γαλλικού στόλου, 
το αεροπλανοφόρο Charles de 
Gaulle συνοδευόμενο από άγνωστο 
αριθμό πλοίων και υποβρυχίων 
του γαλλικού πολεμικού ναυτικού 
αναμένεται να καταπλεύσει άμεσα 
στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα 
με δημοσιεύματα Γαλλικών Μέσων 
ενημέρωσης τα οποία επικαλούνται 
σχετική πληροφόρηση από το 
Γαλλικό Υπουργείο Αμύνης, όπως 
αναφέρει η ΕΡΤ.

Τ
ο «κόσμημα» στο στέμμα του γαλ-
λικού ναυτικού καταπλέει στη Με-
σόγειο σε μια «μη προσδιορισμένη 
αποστολή», σύμφωνα με τα δημο-

σιεύματα, όπως του γαλλι-
κού lemarin.ouest-france.fr.
Όντας το σημαντικότερο 
στρατηγικό όπλο της Γαλ-
λίας, δεν έχουν ανακοι-
νωθεί για λόγους ασφα-
λείας περισσότερες λεπτο-
μέρειες, όπως όμως επι-
σημαίνουν στρατιωτικοί 
αναλυτές, ο απόπλους από 
τo ναύσταθμο της Toulon γίνεται με το 
αεροπλανοφόρο σε «ετοιμότητα μάχης», 
δηλαδή με πλήρες πολεμικό φορτίο το 
οποίο περιλαμβάνει πλήθος μαχητικών 
αεροσκαφών Ραφάλ, ιπτάμενα ραντάρ και 
στρατηγικό οπλισμό πυραύλων μέγιστης 
ακτίνας δράσης, αντι-υποβρυχιακό οπλο-
στάσιο καθώς και τα εξελιγμένα ηλεκτρο-
νικά συστήματα εντοπισμού, στόχευσης 
και ηλεκτρονικών παρεμβολών που έχει 
αναπτύξει η γαλλική πολεμική βιομηχανία 
με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πως δεν 
υπάρχουν μέσα αντίμετρων στη διάθεση 
καμμίας άλλης χώρας.
Η ανάπτυξη του γαλλικού πολεμικού ναυ-
τικού στην Ανατολική Μεσόγειο τη συγκε-
κριμένη στιγμή έρχεται σε συνέχεια των 
πρόσφατων δηλώσεων του Γάλλου προέ-
δρου Εμμανουέλ Μακρόν πως «η Τουρκία 
καταλαβαίνει μόνο από πράξεις», ενώ ο 
Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν την ίδια 
ώρα απειλούσε ευθέως Ελλάδα και Γαλλία 

πως «θα πληρώσουν βαρύ τίμημα».
Ηχηρή απάντηση στην Τουρκία έδωσε και 
ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε 
Ντριάν λέγοντας πως η παραβίαση θαλάσ-
σιου χώρου στην αν. Μεσόγειο είναι «απο-
λύτως απαράδεκτη».
«Θα ήταν σοβαρό σφάλμα να αφήσουμε 
την ασφάλειά μας στη Μεσόγειο στα χέρια 
άλλων», τόνισε χαρακτηριστικά σε ομιλία 
του στο Παρίσι, παρουσία του Γερμανού 
υπουργού εξωτερικών Χάικο Μάας στο 
σεμινάριο εργασίας των πρέσβεων της Γαλ-
λίας στις ευρωπαϊκές χώρες.
«Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι, σε 
έναν ολοένα και σκληρότερο κόσμο που 
ανασυντίθεται, υπό την επήρεια ξεκάθαρων 
παιχνιδιών εξουσίας και συστηματικής διά-
λυσης των πολυμερών πλαισίων. Η Ευρώπη 

οφείλει επιτέλους να αφή-
σει πίσω της την εποχή της 
αθωότητας και της αφέλειας 
και να διαμορφώσει το δικό 
της πεπρωμένο. Ειδάλλως, 
άλλες δυνάμεις θα το δια-
μορφώσουν αντ’ αυτής» 
σημείωσε.
«Είναι η μεγάλη αποκάλυψη 
του 2020. Το έτος αυτό διέ-

λυσε ορισμένες ψευδαισθήσεις: Είμαστε 
πλέον αναγκασμένοι να δράσουμε. Τούτη 
η συνειδητοποίηση είτε έχει ήδη γίνει είτε 
λαμβάνει χώρα τώρα. Όλοι οι Ευρωπαίοι 
πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα φιλόδοξο 
σχέδιο» προσέθεσε, ενώ υπογράμμισε τη 
σημασία της υπεράσπισης της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας και της αντίληψης του στρατηγι-
κού μας περιβάλλοντος.
Ο Γάλλος υπουργός αναφέρθηκε στις εξε-
λίξεις του Αυγούστου, που ήταν -όπως 
τόνισε- πυκνές, «ίσως μάλιστα σε υπερ-
βολικό βαθμό». «Όταν ένας από εμάς βρί-
σκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική τετε-
λεσμένου γεγονότος, μια πολιτική επιθε-
τική και αδικαιολόγητη, οφείλουμε να απα-
ντήσουμε συλλογικά, διότι πρόκειται για 
μια απειλή ενάντια στην κυριαρχία και στα 
συμφέροντα της Ένωσης» επισήμανε ανα-
φερόμενος στην ανατολική Μεσόγειο και 
την Τουρκία, «που παραβιάζει το θαλάσ-
σιο χώρο κράτους- μέλους της ΕΕ».



74 Σεπτεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

H πτώση του τουρισμού στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι πιθανόν να διαρκέσει και πέραν 
του 2020, αλλά το αξιόχρεό τους είναι ανθεκτικό, χάρη στην προσαρμογή που έκαναν τα τελευταία 
χρόνια και τη σημαντική στήριξη από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Ταμείο 
Ανάκαμψης της ΕΕ, αναφέρει σε ανάλυσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s

O 
οίκος σημειώνει ότι πε-
ρισσότερο εκτεθειμένες 
από τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες στην πτώση του τουρι-

σμού -λόγω της σημασίας του τομέα 
στις οικονομίες τους- είναι η Πορτο-
γαλία, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ισπανία, 
η Κύπρος, η Κροατία και η Ιταλία.
«Η ζήτηση για τον τουρισμό θα 
παραμείνει αδύναμη και πέρα από 
την ταξιδιωτική περίοδο του 2020. 
Παρά την άρση των ταξιδιωτικών 
απαγορεύσεων μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ, η συνεχιζόμενη ανησυχία των 
καταναλωτών σχετικά με την υγεία 
και την ασφάλεια, οι κανόνες της 
καραντίνας και η οικονομική ύφεση 
λόγω της κρίσης σημαίνουν ότι η τρέ-
χουσα πτώση είναι όλο και περισσό-
τερο πιθανό να διαρκέσει και μετά 
την περίοδο του καλοκαιριού του 
2020» υπογραμμίζει ο Moody’s, 
ενώ προσθέτει ότι το υψηλό ποσο-
στό οδικών αφίξεων τουριστών στην 
Κροατία και το σχετικά υψηλό ποσο-
στό εγχώριου τουρισμού περιορί-
ζουν τους κινδύνους για την Ιταλία 
και την Ισπανία.
Ο οίκος υπογραμμίζει ότι το πλήγμα 
στον τουρισμό έχει σημαντική αρνη-
τική επίπτωση στην απασχόληση, το 
δημόσιο χρέος και την οικονομική 
ανάπτυξη των παραπάνω χωρών.
Προσθέτει, ωστόσο, ότι η ενίσχυση 
του πιστοληπτικού προφίλ τους μετά 
την κρίση χρέους της Ευρωζώνης 
διατηρείται.
«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
δεν έχουν αλλάξει οι πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις των χωρών αυτών μετά 
την έναρξη της πανδημίας και γιατί 
διατηρήσαμε τις θετικές προοπτικές 
για την Πορτογαλία, την Κύπρο και 
την Κροατία» σημειώνει. Για παρά-
δειγμα, προσθέτει, πολλές από αυτές 
τις χώρες εισήλθαν στην πανδημία 
έχοντας επιτύχει πολύ σημαντικές 
μειώσεις στα διαρθρωτικά δημοσι-

ονομικά ελλείμματά τους, «κάτι που 
τις φέρνει σε καλή θέση να αντιστρέ-
ψουν, έγκαιρα, τουλάχιστον ορισμέ-
νες από τις αυξήσεις χρέους λόγω του 
κορωνοϊού».
Επιπλέον η παρατεταμένη περίοδος 
χαλαρής νομισματικής πολιτικής στην 
Ευρώπη θα αποτρέψει μία σημαντική 
επιδείνωση στη δυνατότητα εξυπη-
ρέτησης του χρέους τα επόμενα χρό-
νια παρά την αύξηση του βάρους του.
Αν και οι χώρες αυτές θα μπορού-
σαν να κάνουν και άλλα για να ενι-
σχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική 
τους, η νέα ισορροπία που πέτυχαν 
πολλές από τις οικονομίες αυτές μετά 
την κρίση ήταν σημαντική, επισημαί-
νει ο οίκος, ενώ προσθέτει ότι πολλή 
δουλειά μένει να γίνει για την αντι-

μετώπιση των «κόκκινων» δανείων 
και την ενίσχυση του εποπτικού πλαι-
σίου στην Ευρώπη.

Σταϊκούρας: Η διάρκεια της 
κρίσης θα καθορίσει τον 
χρόνο εφαρμογής μόνιμων 
μέτρων ελάφρυνσης
«Κινούμαστε σε δύο άξονες, με 
παροδικές και μόνιμες πολιτικές τις 
οποίες θα υλοποιήσουμε ανάλογα με 
την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης» 
ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας.
Ερωτηθείς για το αν αντέχει ο Προ-
ϋπολογισμός μειώσεις φόρων, αλλά 
και αν μπορούν να αντέξουν η κοι-
νωνία και οικονομία χωρίς μεγάλες 
μειώσεις φόρων και εισφορών, ο 

υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι 
«προσδοκούμε το ταχύτερο δυνατόν 
να κλείσει αυτή η παρένθεση» των 
μέτρων στήριξης για να εφαρμοστεί 
το πρόγραμμα της κυβέρνησης για 
μείωση εισφορών και φόρων.
Είπε ακόμα ότι στο μεσοδιάστημα 
θα εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα, 
όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στον 
καφέ και σε άλλα προϊόντα.
Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι στη ΔΕΘ 
και στο προσχέδιο του προϋπολο-
γισμού θα αποτυπωθούν παρεμβά-
σεις σε δύο άξονες: παρεμβάσεις της 
κυβέρνησης που θα έχουν παροδικό 
και παρεμβάσεις με μόνιμο χαρα-
κτήρα. Διευκρίνισε δε ότι το πότε 
θα υλοποιηθούν οι μόνιμες παρεμ-
βάσεις θα εξαρτηθεί από το τέλος 
της υγειονομικής χρήσης και εξή-
γησε ότι αλλιώς προγραμματίζεται 
η πολιτική αν ολοκληρωθεί η υγει-
ονομική κρίση σε πέντε με έξι μήνες 
και αλλιώς αν παραταθεί χρονικά το 
πρόβλημα.
Ο υπ. Οικονομικών συντάχθηκε με 
την τοποθέτηση του επικεφαλής 
οικονομικού συμβούλου του πρωθυ-
πουργού, Αλέξη Πατέλη, αναφορικά 
με το συνταξιοδοτικό σύστημα, διευ-
κρινίζοντας ότι είναι προεκλογική 
δέσμευση της κυβέρνησης ο συνδυ-
ασμός αναδιανεμητικού και κεφαλαι-
οποιητικού συστήματος στο συντα-
ξιοδοτικό.
Ο Χρ. Σταϊκούρας είπε πως υπάρχει 
σαφής αναφορά στη συνέντευξη του 
κ. Πατέλη ότι η μετάβαση στο νέο 
σύστημα θα είναι σταδιακή και επι-
σήμανε ότι αυτό δεν σημαίνει μείωση 
για τους σημερινούς συνταξιούχους.
Μίλησε για ένα σύστημα που θα έχει 
και αλληλεγγύη γενεών αλλά ταυτό-
χρονα και σεβασμό στους πόρους 
του κάθε πολίτη τους οποίους τοπο-
θετεί στο ασφαλιστικό ταμείο έτσι 
ώστε να αισθάνεται ασφαλής πως θα 
έχει μία ικανοποιητική σύνταξη.

Moody’s: Αντέχει η ελληνική 
οικονομία

Αθήνα: Δεν αρχίζει 
διάλογος αν δεν φύγουν 
τα τουρκικά πλοία 

Β
ήμα-βήμα ανεβάζει πίστα καθημερινά η Τουρκία, 
κλιμακώνοντας την ένταση στην Ανατολική Μεσό-
γειο, με τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ να πιέζουν 
για διάλογο που στην πραγματικότητα θα είναι δια-

πραγματεύσεις.
Ένα tweet του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, γνωστού για 
την φιλοτουρκική στάση του,  δημιούργησε την εντύπωση 
ότι είχε επέλθει συμφωνία και ότι Αθήνα και Άγκυρα θα οδη-
γούνταν στο τραπέζι του διαλόγου, αρχίζοντας με τις τεχνικές 
επιτροπές, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως ανέφερε, προηγήθηκαν δικές του επαφές και συζητή-
σεις με Έλληνες και Τούρκους ηγέτες.
 «Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχε-
τικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα», έσπευσαν να ξεκαθα-
ρίσουν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, διαψεύδοντας τον 
Στόλτενμπεργκ.
«Σε κάθε περίπτωση, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του 
ΓΓ του ΝΑΤΟ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς απο-
κλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πλην όμως, αποκλιμά-
κωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρ-
κικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα», σημειώ-
νουν οι ίδιες πηγές.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και η Γερμανία προσπάθη-
σαν να παρακάμψουν τον θεμιτό όρο της ελλάδας να προ-
ηγηθεί η αποχώρηση του Ορους Ρέιτς και των τουρκικών 
πολεμικών πλοίων από τη δυνάμει ελληνική ΑΟΖ.
Επί της ουσίας ο Στόλτενμπεργκ έφτιαξε ένα έγγραφο με 
κάποια σημεία - προτάσεις, το οποίο έδωσε στους μόνιμους 
στρατιωτικούς αντιπροσώπους των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ 
και στο οποίο περιγράφονταν κάποιοι τρόποι αποκλιμάκω-
σης της έντασης.
Παράλληλα τους κάλεσε μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας 
να κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις ή σημεία που θεω-
ρούν καίρια.
Ανώτατοι Έλληνες αξιωματούχοι τόνισαν ότι όλο αυτό δεν 
συνιστά συμφωνία για διάλογο και μάλιστα δεν έκρυψαν και 
τη δυσαρέσκειά τους για την ανάρτηση του Γενικού Γραμμα-
τέα του ΝΑΤΟ στο twitter, ενώ δεν παρέλειψαν να τονίσουν 
πως αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η απομάκρυνση των 
τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Στο νέο επεισόδιο προκλήσεων, η Άγκυρα έβαλε στο παι-
χνίδι και την Μόσχα, με δύο νέες Νavtex, οι οποίες εκτεί-
νουν την θαλάσσια περιοχή, την οποία η Τουρκία επιχειρεί 
να «γκριζάρει».
Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι όλα αυτά έγιναν μετά την ανα-
κοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για μερική άρση του εμπάρ-
γκο πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κυπριακή Δημο-
κρατία.
«Η Ρωσία απευθύνεται στην Κύπρο στις περιπτώσεις έκδο-
σης Notam ή Navtex» δήλωσε ο Κύπριος κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η Τουρκία 
παρεμβαίνει, εκδίδοντας άλλες Navtex.
«Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και πολλά χρόνια, η Ρωσία 
απευθύνεται στην Κύπρο στις περιπτώσεις έκδοσης notam 
ή navtex και απευθύνεται σε συγκεκριμένο οργανισμό, τον 
NAVAREA III».
«Είναι γνωστό ότι η Τουρκία παρεμβαίνοντας εκδίδει 
κάποιες άλλες navtex» επεσήμανε. 

επικαιρότητα
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επικαιρότητα

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι άφησαν 
αιχμές για τη δεύτερη σύζυγο του 
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου και 
ξεκαθάρισαν πως στέκονται στο πλευρό 
του πατέρα τους

Γ
ια δικαίωσή τους  και ταυτόχρονα «συ-
ντριπτική δικαστική ήττα του περιβάλλο-
ντος του πατέρα τους», μιλούν οι Πανα-
γιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος σε α-

νακοίνωσή τους, με αφορμή την απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών, το οποίο απέρριψε τελεσίδι-
κα, ως ουσιαστικά αβάσιμη, την αγωγή που ά-
σκησε τον Ιούνιο του 2017 ο Κωνσταντίνος Αγ-
γελόπουλος σε βάρος τους «καθ’ υπόδειξη και 
υπό την καθοδήγηση του περιβάλλοντός του α-
ναφορικά με την «ανάκληση» δωρεάς μετοχών 
εξωχώριας holding εταιρείας μας λόγω δήθεν 
«αχαριστίας» μας».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση των Παναγιώτη και 
Γιώργου Αγγελόπουλου:
«1. Με πρόσφατη απόφαση 
καταπέλτη 70 σελίδων το Εφε-
τείο Αθηνών τελεσιδίκως πλέον 
απέρριψε, όπως είχε κάνει και 
το Πρωτοδικείο Αθηνών, ως 
ουσιαστικά αβάσιμη την αγωγή 
που άσκησε τον Ιούνιο του 
2017 ο πατέρας μας σε βάρος 
μας καθ’ υπόδειξη και υπό την 
καθοδήγηση του περιβάλλο-
ντός του αναφορικά με την «ανάκληση» δωρεάς 
μετοχών εξωχώριας holding εταιρείας μας λόγω 
δήθεν «αχαριστίας» μας.
2. Άμεσο αποτέλεσμα της συντριπτικής δικα-
στικής ήττας που υπέστη το περιβάλλον του 
πατέρα μας είναι ότι το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της παραπάνω holding εταιρείας, μέσω 
της οποίας ελέγχουμε την ελβετική εταιρεία μας 
FERROWOHLEN AG, αποσαφηνίζεται πλήρως 
και διασφαλίζεται με ισχύ δεδικασμένου ο από-
λυτος πλειοψηφικός μας έλεγχος.
3. Ταυτόχρονα, η απόφαση αποτελεί αδιαμ-
φισβήτητα νέα μεγάλη ηθική δικαίωσή μας, 
καθώς το Εφετείο δέχθηκε εκ νέου ότι ουδέ-
ποτε υπήρξαμε αχάριστοι απέναντι στον πατέρα 
μας, ούτε, φυσικά, ζητήσαμε από αυτόν να μας 
μεταβιβάσει «εν ζωή» περιουσιακά στοιχεία. 
Αντίθετα, σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση 
αποδείχθηκε ότι επιδεικνύουμε για τον πατέρα 
μας διαχρονικά αφοσίωση και αγάπη και τον 
συνδράμουμε ψυχικά στα σοβαρά προβλήματα 
υγείας που αντιμετωπίζει.
4. Κρίθηκε, ακολούθως, ότι οι ενέργειές μας, 

για τις οποίες προσχηματικά μας κατηγορεί το 
περιβάλλον του πατέρα μας, είχαν ως αποκλει-
στικό κίνητρο την προάσπιση νόμιμων συμφε-
ρόντων μας, πρωτίστως υπό την αποδεδειγμένη 
ιδιότητά μας ως ισότιμοι συνιδρυτές και συνι-
διοκτήτες των εταιρειών του ναυτιλιακού ομί-
λου της οικογένειάς μας. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε 
δεκτό ότι είχαμε ευλόγως θορυβηθεί από τις 
μεθοδεύσεις του περιβάλλοντος του πατέρα μας 
και, κυρίως, από το γεγονός ότι είχε παρασχε-
θεί ερήμην μας στη δεύτερη σύζυγό του Ευαν-
θία Παπαγιαννοπούλου το δικαίωμα κίνησης 
λογαριασμού ναυτιλιακής εταιρείας μας, παρά 
το γεγονός ότι δεν είχε καμία σχέση με τις επι-
χειρήσεις της οικογένειας ούτε και γνώση για τη 
ναυτιλιακή της δραστηριότητα.
5. Η Ευανθία Παπαγιαννοπούλου αναδεικνύ-
εται πλέον, όπως έχουμε εξαρχής απερίφρα-
στα υποστηρίξει, ως το κομβικό πρόσωπο της 
απρόσμενης «διαμάχης» με τον πατέρα μας, 
καθώς στην απόφαση του Εφετείου γίνεται 
περαιτέρω εκτενής αναφορά στις αλόγιστες 

δαπάνες και παροχές που 
διοχετεύονται με κάθε 
τρόπο προς αυτή.
6. Επισημαίνουμε, επί-
σης, ότι η εν λόγω από-
φαση του Εφετείου Αθη-
νών έρχεται να προστεθεί 
στην εξίσου πρόσφατη 
αμετάκλητη αρχειοθέ-
τηση από την Εισαγγε-

λία Εφετών, ως απολύτως αβάσιμης, αήθους 
μήνυσης σε βάρος μας που είχαν σκαρφιστεί 
οι ίδιοι θλιβεροί «καθοδηγητές» του πατέρα 
μας με αντικείμενο τη δήθεν υπεξαίρεση μετο-
χών άλλης εξωχώριας εταιρείας μας. Η εν λόγω 
μήνυση, μάλιστα, κρίθηκε ως αβάσιμη τρεις 
φορές από τους Εισαγγελείς, στους οποίους δια-
δοχικώς προσέφυγαν, στην προσπάθειά τους να 
μας κατηγορήσουν ψευδώς για ανύπαρκτα ποι-
νικά αδικήματα.
7. Είναι σαφές ότι οι παραπάνω καταλυτικές 
και εμπεριστατωμένες δικαστικές κρίσεις απο-
τελούν κόλαφο για το περιβάλλον του πατέρα 
μας και τις προπετείς αξιώσεις αυτών των προ-
σώπων, που έχουν προκαλέσει μεγάλο κακό 
στην οικογένειά μας. Είμαστε δε παραπάνω από 
βέβαιοι ότι φέρνουν το τέλος της θλιβερής αυτής 
απόπειρας κατασυκοφάντησής μας και υφαρ-
παγής της περιουσίας μας ακόμα πιο κοντά.
8. Σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε αταλά-
ντευτοι δίπλα στον πατέρα μας μεριμνώντας 
ανιδιοτελώς και αδιαλείπτως για τις ανάγκες 
του».

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: 
Δικαιωθήκαμε, το περιβάλλον του 
πατέρα μας ηττήθηκε

Κομισιόν: Τον Νοέμβριο το εμβόλιο 
κατά του κορωνοϊού - Πόσες δόσεις 
θα λάβει η Ελλάδα 

Τ
ον Νοέμβριο αναμένεται, καλώς εχό-
ντων των πραγμάτων, το εμβόλιο για 
τον κορωνοϊό, σύμφωνα με Ευρωπαίο 
αξιωματούχο. Αρχικά, εκτιμάται ότι 

περίπου 30 εκατ. δόσεις θα είναι διαθέσιμες 
για τα κράτη-μέλη ως το τέλος του 2020. Ως 
εκ τούτου, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει περίπου 
600.000 δόσεις.
Το εμβόλιο θα παρασκευάζεται από την εται-
ρεία AstraZeneca, από την οποία έχουν αγο-
ράσει όλα τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν πιστεύει 
ότι αρχικά θα διανεμηθούν 30 εκατομμύρια 
δόσεις, με στόχο τις 300 εκατομμύρια δόσεις.
Η Κομισιόν επενδύει σε έξι πιθανά εμβόλια, με 
διαφορετικές δόσεις παραγγελίας από τα κρά-
τη-μέλη. Ωστόσο, όλες οι χώρες έχουν επενδύ-
σει στην AstraZeneca. 
Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει 
τιμές υψηλές για ορισμένα κράτη μέλη, ενώ 
βασικές ανησυχίες είναι ο χρόνος, η αποτελε-
σματικότητα και η προσιτή τιμή.
Πάντως οι πολιτικές εμβολιασμού είναι εθνικές. 
Ως εκ τούτου, εναπόκειται σε κάθε κράτος-μέ-
λος να αποφασίσει τις πληθυσμιακές ομάδες 
που θα έχουν προτεραιότητα. Σε φτωχότερες 
χώρες, η Κομισιόν επιδιώξει να εξασφαλιστεί η 
καθολική πρόσβαση.
Έντονη είναι, ωστόσο, η κριτική προς την Κομι-
σιόν για έλλειψη διαφάνειας στα συμβόλαια 
που υπογράφει με τις εταιρίες. Οι επικριτές 
υποστηρίζουν ότι έχουν συμπεριληφθεί όροι 
υπέρ των εταιριών, σε περίπτωση ανεπιθύμη-
των παρενεργειών. Από την πλευρά της η Επι-
τροπή επικαλείται «πολύ ευαίσθητα δεδομένα 
εμπορικά, που δεν γίνεται να δημοσιευτούν», 

ενώ η άρνηση σχετίζεται και με τους όρους των 
συμβάσεων για την εμπορική χρήση των εμβο-
λίων.

Εγκρίθηκε για επείγουσα χρήση το 
κινεζικό εμβόλιο της Sinovac
Το υποψήφιο εμβόλιο κατά του νέου κορωνο-
ϊού της Sinovac Biotech, το CoronaVac, έλαβε 
έγκριση τον Ιούλιο για επείγουσα χρήση στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος στην Κίνα για τον 
εμβολιασμό ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως 
το υγειονομικό προσωπικό, δήλωσε ένα πρό-
σωπο που γνωρίζει για το θέμα.
Ο China National Biotec Group (CNBG), μια 
μονάδα του κρατικής ιδιοκτησίας φαρμακευτι-
κού κολοσσού China National Pharmaceutical 
Group (Sinopharm), δήλωσε επίσης πως εξα-
σφάλισε έγκριση για επείγουσα χρήση ενός 
υποψήφιου εμβολίου κατά του κορωνο-
ϊού, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 
WeChat την περασμένη Κυριακή.
Ο CNBG, που διαθέτει δύο υποψήφια εμβό-
λια στη φάση 3 των κλινικών δοκιμών, δεν 
ανέφερε ποιο από τα εμβόλιά του έλαβε την 
έγκριση για επείγουσα χρτήση.
Η Κίνα έχει αρχίσει να χορηγεί πειραματικά 
εμβόλια κατά του κορωνοϊού σε ομάδες υψη-
λού κινδύνου από τον Ιούλιο και ένας υγειονο-
μικός αξιωματούχος δήλωσε στα κρατικά ΜΜΕ 
σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την περασμένη 
εβδομάδα πως οι αρχές μπορεί να εξετάσουν 
μια ελαφρά διεύρυνση του προγράμματος 
επείγουσας χρήσης στην προσπάθεια να απο-
τρέψουν ενδεχόμενα ξεσπάσματα στη διάρκεια 
του φθινοπώρου και του χειμώνα.
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Αγωνία για τους 
ασυμπτωματικούς φορείς 
και όσους νοσούν ελαφρά 
και μπορούν να διασπείρουν 
ανεξέλεγκτα τον ιό - Χθες έγιναν 
17.000 τεστ

Μ
πορεί το ποσοσ τό των 
κρουσμάτων κορωνοϊού 
στην Ελλάδα να είναι μι-
κρό σε σχέση με τον με-

γάλο αριθμό των τεστ που γίνονται 
καθημερινά (όπως χαρακτηρισ τ ικά 
είπε στη σημερινή σύσκεψη ο πρω-
θυπουργός, μόνο χθες έγιναν 17.000 
τεστ!), ωστόσο αυτό σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να δημιουργήσει 
εφησυχασμό και αυτό είναι κάτι που 
υπογραμμίζουν με κάθ ευκαιρία οι ει-
δικοί. 
Αυ τ ό  π ο υ  π ρ ο κα λ ε ί 
μεγάλη ανησυχία είναι 
ο ι  α σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ο ί 
ασθενείς, οι οποίοι μπο-
ρούν με ευκολία να δια-
σπείρουν ανεξέλέγκτα 
τον ιό.
 Την αγωνία που έχουν 
οι λοιμωξιολόγοι σχε-
τικά με τους ασυμπτωματικούς φορείς 
του κορωνοϊού περιέγραψε ο Αλκι-
βιάδης Βατόπουλος, μιλώντας σ τον 
ΣΚΑΪ: «Πρώτον ξέρουμε ότ ι υπάρ-
χουν ασυμπτωματικοί, ή παρά πολύ 
ελαφρά νοσούντες, κι αυτό είναι πρό-
βλημα. Δεύτερον έχουμε κρούσματα 
σε όλη την Ελλάδα και τρίτον συρ-
ροές, αυτός ο συνδυασμός δείχνει ότι 
έχουμε πυρκαγιά έτοιμη να φουντώ-
σει, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση 
για να μη φουντώσει», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο καθηγητής Μικροβιο-
λογίας.
«Το πρώτο «στοίχημα» για τον περι-
ορισμό της πανδημίας, επισήμανε, 
είναι η μεταφορά κρουσμάτων από 
νέους σ τους μεγαλύτερους, ελπίζω 
να μην τη δούμε. Το δεύτερο «στοί-
χημα» είναι τα δευτερογενή κρού-

σματα. Είναι μεγάλη διάφορα σε οίκο 
ευγηρίας τα δύο κρούσματα και τα 
20 κρούσματα. Τα 20 δείχνουν ότ ι 
ε ίχαμε κενό ασφαλείας σ τα μέτρα. 
Είναι σημαντικό να δούμε ποσά δευ-
τερογενή κρούσματα έχουμε σε κάθε 
συρροή. Ο τριψήφιος αριθμός κρου-
σμάτων σε συνδυασμό με συρροές σε 
διάφορους χώρους δείχνει ότι ο ιός 
βρίσκεται παντού σε όλη την Ελλάδα, 
άρα είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει» 
σημείωσε ο κ. Βατόπουλος.
Και τόνισε ότι «ο ιός δεν μπορεί να 
εξαφανισ τεί ξαφνικά, το σ τοίχημα 
είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγό-
τερα κρούσματα, λιγότερο σοβαρά 
και να μην έχουμε μεγάλες συρροές». 
«Δεν υπάρχει απάντηση στο ποτέ θα 
ξεμπερδέψουμε με τον κορωνοϊό. 
Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καλά καλά η 

φάση 3 των εμβολίων».
Από την πλευρά του ο 
καθηγητ ής  λοιμωξ ιο -
λογίας Νικόλαος Σύψας 
μί λησε σήμερα γ ια τη 
χρήση μάσκας, η οποία 
αν γίνει με λάθος τρόπο, 
αυξάνει τον κίνδυνο δια-
σποράς του κορωνοϊού.
Ωστόσο, όπως διευκρί-

νισε, μιλώντας στο «Οpen» η αρμό-
δια επιτροπή εισηγήθηκε τη χρήση 
της από τους μικρούς μαθητές, αφε-
νός γιατί ειδικά οι μαθητές του Δημο-
τικού έχει βρεθεί πως είναι η ασφα-
λέσ τερη ηλικ ιακή ομάδα ως προς 
την πανδημία και αφετέρου τα παι-
διά ακούν πολύ τους δασκάλους τους 
και «μιμούνται» τα άλλα παιδιά γύρω 
τους, επομένως η χρήση μάσκας θα 
γίνει μέρος της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, ενώ φάνηκε αισιόδοξος πως 
η χρήση της μάσκας θα γίνει σύντομα 
ρουτίνα ακόμη για τα πολύ μικρά παι-
διά.
Ο Νίκος Σύψας δήλωσε, επίσης, ότι 
οι αποφάσεις και οι οδηγίες των επι-
στημόνων για την πανδημία αλλάζουν 
ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα κάθε φορά.

Κρούσματα κορωνοϊού: 
Σε εγρήγορση οι ειδικοί 
- «Πυρκαγιά έτοιμη να 
φουντώσει» ο ιός στην Ελλάδα 

επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες 
εισέβαλαν σε βίλα επιχειρηματία 
στο Πανόραμα κι άρπαξαν ένα 
εκατομμύριο ευρώ 

Τ
ο προφίλ των «φαντομάδων» που 
χθες το βράδυ τρύπωσαν στη βί-
λα επιχειρηματία στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης και άρπαξαν ένα ε-

κατομμύριο ευρώ, 200 χρυσές λίρες και 
κοσμήματα προσπαθούν να συνθέσουν οι 
αναλυτές της Ασφάλειας για να λύσουν το 
μυστήριο της μεγάλης κλοπής.
Ο γνωστός βορειοελλαδίτης που κατά-
φερε μαζί με την οικογένειά του να στή-
σουν μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες 
στον τομέα του με μεγάλο κύκλο εργασιών 
και εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο 
έλειπε σε διακοπές στη Χαλκιδική, κάτι 
που γνώριζαν οι διαρρήκτες, όπως επίσης 
ότι μέσα στο χρηματοκιβώτιο φύλαγε έναν 
θησαυρό. Γι’ αυτό εκτιμούν πως γνώρι-
ζαν λεπτομέρειες για τις κινήσεις του βιο-
μηχάνου, και έτσι η σύνθεση του προφίλ 
των δραστών θα βοηθήσει την αστυνο-
μία να φτιάξει ένα πρώτο κύκλο υπόπτων. 
Φυσικά, οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για 
επαγγελματίες που όχι μόνο γνώριζαν 
πώς θα κινηθούν αλλά είχαν και γνώσεις 
καθώς κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να 
παραβιάσουν το χρηματοκιβώτιο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μέσω ενός συστήμα-
τος με αισθητήρες ανιχνεύσεις κίνησης 

και κάμερες ο επιχειρηματίας ειδοποιή-
θηκε άμεσα για τη διάρρηξη, όμως μέχρι 
να ειδοποιήσει την αστυνομία και περι-
πολικά να φτάσουν στο σημείο είχαν ήδη 
εξαφανιστεί.
Στα εργαστήρια θα αναλυθούν όλα τα 
βίντεο από τις κάμερες που διέθετε η 
βίλα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληρο-
φορίες, κατέγραψαν κινήσεις των «ποντι-
κών». Παράλληλα οι αστυνομικοί ψάχνουν 
από τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας 
αλλά και κλειστών κυκλωμάτων από σπί-
τια και καταστήματα της περιοχής προ-
κειμένου να συνθέσουν το δρομολόγιο 
που ακολούθησε το ύποπτο αυτοκίνητο 
με το όποιο έφτασαν και έφυγαν από το 
σημείο οι διαρρήκτες. Έτσι τουλάχιστον 
προκύπτει μέσα από μαρτυρίες κατοίκων 
της περιοχής που χθες το βράδυ το είδαν 
να σταθμεύει κοντά στη βίλα του γνωστού 
βιομήχανου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αξι-
ωματικοί της ασφάλειας θα πάρουν κατα-
θέσεις από τον επιχειρηματία, αλλά και 
ανθρώπους που κινούνται στο στενό 
φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 
μήπως και βρουν την άκρη του νήματος 
για την εξιχνίαση της μεγάλης κλοπής.

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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καναδάς

Ο
χι πια φιλιά, μόνο σεξ. Η πρόεδρος του 
PHAC, του καναδικού οργανισμού για τη 
δημόσια υγεία, κάλεσε τα ζευγάρια να φο-
ρούν μάσκες κατά τη διάρκεια του σεξ για 

να αποφύγουν τη μετάδοση του κορονοϊού! 
«Το σεξ μπορεί να είναι κάτι πολύπλοκο στην εποχή 
του κορονοϊού, ειδικά για εκείνους που δεν έχουν 
έναν σταθερό σύντροφο με τον οποίο να συζούν ή 
για εκείνους των οποίων ο ερωτικός σύντροφος κιν-

δυνεύει περισσότερο από τον κορονοϊό», ανέφερε η Τερέζα Ταμ, όπως μετέδωσε το Reuters. 
Η ίδια μάλιστα δεν δίστασε να προτείνει ως ιδανικό σεξ αυτήν την εποχή τον… αυνανισμό, 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. 
«Η λιγότερο επικίνδυνη σεξουαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας περι-
λαμβάνει μονάχα τον εαυτό σας», είπε με νόημα. Αλλά όσοι έχουν σεξουαλικές επαφές με 
έναν σύντροφο που κινδυνεύει ή με τον οποίον δεν συζούν, θα πρέπει να «αποφεύγουν τα 
φιλιά και την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή την εγγύτητα και να σκεφτούν το ενδεχόμενο 
χρήσης μάσκας που καλύπτει τη μύτη και το στόμα», προσέθεσε.
Σύμφωνα με την Ταμ, όλοι θα πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση αλκοόλ ή «άλλων 
ουσιών, ώστε οι ίδιοι και ο/η σύντροφός τους να μπορούν να πάρουν μια ασφαλή από-
φαση». 
Η Ταμ επισήμανε ότι υπάρχει μια «πολύ μικρή πιθανότητα» μετάδοσης του κορονοϊού μέσω 
του σπέρματος ή των κολπικών εκκρίσεων. 
Μολαταύτα, συνέστησε τη χρήση προφυλακτικού. Στον Καναδά, ο αριθμός κρουσμάτων του 
κορονοϊού ανήλθε την Τετάρτη σε 129.705, περιλαμβανομένων 9.171 θανάτων. Σχεδόν το 
90% όσων νόσησαν έχουν ιαθεί. 

Σεξ με μάσκα προτείνει για την 
Covid-19 η επικεφαλής του καναδικού 
ΕΟΔΥ 

Ένα χρόνο αποκλεισμό από τις 
πτήσεις της WestJet όσοι δεν 
φορούν μάσκα

H LG επενδύει στην εταιρεία OTI 
Lumionics από τον Καναδά

Η 
εταιρεία OTI Lumionics με έδρα το Τορόντο ανακοίνωσε ότι έχει λάβει μια 
στρατηγικής σημασίας επένδυση από την LG Technology Ventures, τον βραχί-
ονα επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων του LG Group..
Σύμφωνα με την OTI, η επένδυση θα χρησιμοποιηθεί για να επιταχύνει την υιοθέτηση των 

υλικών της εταιρείας στη μαζική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της λύσης ConducTorr ™ CPM για 
κάμερες κάτω από την οθόνη. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η OTI ανακοίνωσε ότι η τελευταία της έκδοση 
ConducTorrTM Cathode Patterning Material (CPM) είναι έτοιμη για μαζική παραγωγή και θα ξεκινήσει 
την αποστολή το Q4 2020 για χρήση σε mobile συσκευές επόμενης γενιάς και σε άλλες οθόνες.
“Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την LG Technology Ventures ως πολύτιμο συνεργάτη για την 
ανάπτυξη των υλικών μας καθώς προετοιμάζουμε τη μαζική παραγωγή”, δήλωσε ο Michael Helander, 
συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OTI Lumionics. “Είναι εξαιρετική επικύρωση να έχουμε έναν 
κορυφαίο εμπορικό σήμα όπως η LG για συνεργάτη στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε τις πιο 
προηγμένες λύσεις οθόνης στον κλάδο.”
Οι κατασκευαστές αναζητούν καινοτόμες λύσεις για να επιταχύνουν την ανάπτυξη διαφα-
νών οθονών. Η OTI εστιάζει στη διαμόρφωση καθόδου για να επιτρέψει νέες εφαρμογές 
προβολής για OLED, συμπεριλαμβανομένων διαφανών οθονών, καμερών και αισθητή-
ρων κάτω από την οθόνη και αναδιπλούμενων πάνελ.
Μια δήλωση του Michael Falcon, διευθυντή επενδύσεων της LG Technology Ventures 
αναφέρει: “Η LG Technology Ventures παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της 
OTI και είναι ενθουσιασμένη που τώρα γίνεται επενδυτής. Ανυπομονούμε να συνεργα-
στούμε με την OTI για να βοηθήσουμε στην εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας της σε 
πολλές εφαρμογές προβολής. “

Ο
ι επιβάτες της WestJet που αρνούνται να φορούν μάσκα δεν είναι ευπρόσ-
δεκτοι στα αεροπλάνα της και, σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να 
αποκλειστούν για ένα χρόνο, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία την 
Παρασκευή.

Οι επιβάτες της WestJet θα πρέπει επίσης να εισάγουν προσωπικές πληροφορίες στο διαδί-
κτυο ή σε περίπτερο στην είσοδο των πτήσεων για σκοπούς ανίχνευσης σε περίπτωση που 
ένα άτομο που έχει μολυνθεί από το COVID-19  βρίσκεται στην ίδια πτήση.
“Οι ταξιδιώτες πρέπει να καταλάβουν ότι αν επιλέξουν να μην φορούν μάσκα, επιλέγουν να 
μην ταξιδεύουν στις αεροπορικές εταιρείες μας”, δήλωσε ο Ed Sims, Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος της WestJet.
Η WestJet δεν είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που αναγκάζει τους επιβάτες της να φορούν 
τη μάσκα. Η Air Canada εφάρμοσε την οδηγία στις 20 Απριλίου, μία εβδομάδα μετά την 
έγκριση ενός κανονισμού του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με τη χρήση της μάσκας για 
το σκοπό αυτό. Ωστόσο, η WestJet είναι η μόνη που αναφέρει τη δυνατότητα απαγόρευσης 
των απείθαρχων πελατών για παρατεταμένη περίοδο έως και ενός έτους.
Αρκετοί αερομεταφορείς έχουν υιοθετήσει παρόμοιους κανονισμούς από την αρχή της 
πανδημίας. Η Air France και η KLM ήταν από τις πρώτες που επέβαλαν τη χρήση μάσκας τον 
Απρίλιο. Για να διαχειριστούν τους απείθαρχους, οι υπάλληλοι της WestJet θα πρέπει πρώτα 
να εξηγήσουν τους κανονισμούς με το εν λόγω άτομο. Εάν αρνείται πεισματικά να φορέσει 
μάσκα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να τον προειδοποιήσουν για τη δυνατότητα να εγγραφεί 
στη μαύρη λίστα της εταιρείας για περίοδο ενός έτους.

Παραμένουν κλειστά τα διεθνή 
σύνορα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου

Ο 
Καναδάς παρέτεινε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το κλείσιμο των διεθνών συνόρων του 
σε αλλοδαπούς, με εξαίρεση ορισμένους Αμερικανούς, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εξάπλωση του κορωνοϊού.
 «Οι Καναδοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι που επιστρέφουν στον Καναδά 

θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε μέτρα καραντίνας», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας 
Ασφάλειας Μπλι Μπλερ στο Twitter. Από τον περασμένο Μάρτιο, οι ταξιδιώτες που φτάνουν 
στον Καναδά, είτε είναι Καναδοί είτε όχι, υποβάλλονται σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών.
Ξένοι υπήκοοι που εμφανίζουν συμπτώματα του Covid-19 απαγορεύονται να εισέλθουν στη 
χώρα. Από τις αρχές Ιουνίου, οι αλλοδαποί μπορούν να συνενωθούν με τις οικογένειές τους που 
ζουν στον Καναδά. Τα σύνορα του Καναδά με τις ΗΠΑ παραμένουν κλειστά μέχρι τις 21 Σεπτεμ-
βρίου, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής διμερούς συμφωνίας με την Ουάσινγκτον. Επιτρέπεται μόνο 
το εμπόριο αγαθών και εμπορευμάτων και ταξιδιών που κρίνονται αναγκαία. Το κλείσιμο των 
μεγαλύτερων χερσαίων συνόρων στον κόσμο αποφασίστηκε τον Μάρτιο και από τότε ανανεώ-
νεται κάθε μήνα.

`Η καραντίνα μειώνεται από 14 σε 
10 ημέρες στο Κεμπέκ

Η 
περίοδος απομόνωσης που ζητεί-
ται για άτομα που έχουν μολυνθεί 
με COVID-19 θα μειωθεί από 14 σε 
10 ημέρες, ανακοίνωσε η κυβέρνη-

ση του Κεμπέκ την Παρασκευή.
Το Υπουργε ίο Υγε ίας και Κοινων ικών 
Υπηρεσιών ανέφερε ότι αυτή η αλλαγή, 
η οποία συμπίπτε ι  με την επισ τροφή 
σ το σ χολε ίο,  οφε ί λε ται  σ τ ις  γ νώσε ις 
που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
πρώτου κύματος σ χε τ ικά με τη με τά-
δοση και τη διάρκεια της με ταδοτ ικό-

τητας του ιού. Το Επαρχιακό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ (INSPQ) 
ενέκρινε αυτή την απόφαση, η οποία αφορά μόνο επιβεβαιωμένα κρούσματα 
και άτομα που απομονώνονται σ το σπίτι με ήπια ή μέτρια συμπτώματα, ανέ-
φερε μέσω ανακοινωθέν.Για τους ασυμπτωματικούς ανθρώπους, η άρση της 
απομόνωσης στο σπίτι είναι επίσης 10 ημέρες μετά την ημερομηνία της θετι-
κής εξέτασης για τη νόσο του κορωνοϊού.
Από την άλλη πλευρά, “οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτο-απομόνωση θα 
πρέπει να σεβαστούν μια περίοδο 14 ημερών γ ια να παρακολουθήσουν αν 
αισθάνονται συμπτώματα συμβατά με το COVID-19”, ανέφερε.
Οι Κεμπεκιώτες καλούνται να παραμείνουν απομονωμένοι μετά τις απαιτού-
μενες 10 ημέρες εάν συνεχίσουν να έχουν πυρετό και βήχα ή έχουν απώλεια 
οσμής, σημαντικά συμπτώματα του COVID-19. Ο πυρετός πρέπει να έχει σ τα-
ματήσει για τουλάχιστον 48 ώρες και ο βήχας και η απώλεια της οσμής πρέπει 
να έχουν υποχωρήσει γ ια τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την επανέναρξη των 
κανονικών δραστηριοτήτων.
“Η εξέλιξη των γνώσεών μας μας επιτρέπει τώρα να συντομεύσουμε τη διάρ-
κεια της απομόνωσης για άτομα με COVID-19, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε 
ότι πληρούνται και άλλα κριτήρια, όπως η απουσία συμπτωμάτων για 24 ώρες 
και ο πυρετός για 48 ώρες”, δήλωσε ο Δρ Horacio Arruda.
“Μόλις τε λε ιώσει η περίοδος απομόνωσης, οι άνθρωποι δεν θεωρούν ται 
πλέον μεταδοτ ικοί, αλλά πρέπει να διασφαλίσουν ότ ι συμμορφώνον ται με 
τ ις κατευθυντήριες γραμμές του γεν ικού πληθυσμού, όπως το πλύσιμο των 
χεριών, η κάλυψη προσώπου και η κοινωνική αποστασιοποίηση”, πρόσθεσε.
Πρέπει να σημειωθεί ότ ι τα ανοσοκατασ ταλμένα άτομα και τα άτομα που 
έχουν νοσηλευτεί σε εντατική μονάδα λόγω του COVID-19 θα πρέπει πάντα να 
απομονώνονται γ ια περίοδο 21 ημερών ή περισσότερο.
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καναδάς

Οι διοργανωτές της Εθνικής 
Έκθεσης του Καναδά (CNE) λένε ότι 
το μέλλον της έκθεσης του Τορόντο 
είναι αμφίβολο αφού ακυρώθηκε 
η φετινή εκδήλωση με αποτέλεσμα 
την απώλεια 6 εκατομμυρίων 
δολαρίων.

Σ
ε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την 
Πέμπτη, οι διοργανωτές ανέφε-
ραν ότι το CNE υπέστη «σημαντι-
κή οικονομική απώλεια» μετά την 

ακύρωση του 18ήμερου γεγονότος λόγω 
της πανδημίας COVID-19.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές της ετή-
σιας εκδήλωσης, το CNE σημείωσε μεί-
ωση κατά 95% σ τα προβλεπόμενα 
έσοδα, «συντηρητικά συνολικά» πάνω 
από 35 εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα 
κέρδη ως αποτέλεσμα της ακύρωσης.
Η δημοφιλής  έκθεση,  η 
οποία διοργανώνεται κάθε 
καλοκαίρι σ το χώρο του 
εκθεσ ιακού χώρου, έ χε ι 
ακυρωθεί μόνο μία φορά 
πριν από την 142χρονη ιστο-
ρία της, ως απόρροια του Β 
‘Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Σύνδεσμος CNE (CNEA), 
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση της 
εκδήλωσης, ζητά κυβερνητική υποστή-
ριξη για να διασφαλίσει ότι η έκθεση θα 
συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.
«Τα κυβερνητικά προγράμματα αρω-
γής έχουν αποκλείσει σε μεγάλο βαθμό 
τις εκθέσεις, εκδηλώσεις και τις γεωρ-
γικές κοινωνίες και δεν έχουν εξετά-
σει τις μοναδικές προκλήσεις της βιο-
μηχανίας μας - το πιο σημαντικό από τα 
οποία είναι ότι οι εκθέσεις βασίζονται 
στο 90+ τοις εκατό των ετήσιων εσόδων 
της σε λίγες ημέρες ή μήνες τη χρονιά «, 
δήλωσε ο Darrell Brown, εκτελεστικός 
διευθυντής του CNE.
«Η βασική επιχειρηματική έννοια πρέπει 
να καθοδηγεί την κυβερνητική πολιτική. 
Η κατανομή επιχορήγησης 6 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων για να βοηθήσει το CNE 
να παράγει μια εκδήλωση που δημιουρ-
γεί 128 εκατομμύρια δολάρια στην επαρ-
χία ετησίως, είναι μια καλή επένδυση 
όταν εξετάζετε το μεγαλύτερο κέρδος για 
την περιφερειακή οικονομία και τον του-
ρισμό, εξοικονομώντας 5000 εποχιακές 
θέσεις εργασίας, πολλές από τις οποίες 

υποστηρίζουν τη νεολαία. Επι[λέον, οι 
καλλιτέχνες, οι πωλητές και οι επιχειρή-
σεις ωφελούνται.»
Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι το CNE 
εργάζεται για να εξασφαλίσει ένα επιχει-
ρηματικό δάνειο για να «γεφυρώσει το 
οικονομικό κενό», προσθέτοντας ότι το 
CNEA δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί 
τα ετήσια λειτουργικά του έξοδα έως το 
2021 χωρίς να δανειστεί χρήματα.
Ο Τζον Κίρου ο πρόεδρος του CNEA, 
δήλωσε ότι ο πλήρης αντίκτυπος της 
πανδημίας σ τα οικονομικά του CNE 
είναι «ακόμα αβέβαιος», προσθέτοντας 
ότι οι οικονομικοί αγώνες είναι πιθανό 
να συνεχιστούν καθώς συνεχίζονται οι 
περιορισμοί στη δημόσια υγεία για τις 
συγκεντρώσεις μεγάλης κλίμακας.
Οι διοργανωτές έ χουν δηλώσει ότ ι 
πιστεύουν ότι με την «επένδυση (το CNE) 

ε λπίζ ε ι να λάβε ι φέ τος», 
καθώς και την έντονη συμ-
μετοχή στην εκδήλωση του 
επόμενου έ τους, η σεζόν 
του 2021 θα είναι «επιτυχη-
μένη».
Μιλώντας με δημοσιογρά-
φους  κα τά  τ ην  καθημε-
ρινή ενημέρωσή του για το 

COVID-19 την Πέμπτη το απόγευμα, ο 
πρωθυπουργός Ντουγκ Φορντ υπαινί-
χθηκε ότι η κυβέρνησή του θα ήταν πρό-
θυμη να έρθει στο τραπέζι για να βοηθή-
σει να σώσει το CNE εάν χρειαστεί.
Όλοι έχουν πάει στο CNE. Είμαι πρό-
θυμος να βοηθήσω και αν η πόλη είναι 
πρόθυμη να βοηθήσει και πάρουμε τους 
ομοσπονδιακούς για να βοηθήσουμε, 
όλοι μπορούμε απλώς να περάσουμε 
γιατί είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε το 
CNE », είπε. «Κάθε ένας από εμάς, παλιοί 
άντρες σαν κι εμένα, θυμάμαι να πηγαί-
νεις στο CNE με $ 5 ή $ 10 και θα είσαι 
εκεί όλη μέρα. Θα πάρετε αυτό το μακα-
ρόνια 25 σεν τ και το τσ ίχλα Double 
Bubble στο δικαστήριο τροφίμων. Έτσι 
ήταν διασκεδαστικό και πρέπει να το 
βοηθήσουμε. Είναι κάτι που δεν μπο-
ρούμε να αφήσουμε μακριά. «
Το CNE είναι μια από τις μεγαλύτερες 
εκθέσεις στη Βόρεια Αμερική και συνή-
θως έχει περισσότερους από 1,4 εκατομ-
μύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. 
Η έκθεση του επόμενου έτους προγραμ-
ματίζεται να διεξαχθεί από τις 20 Αυγού-
στου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Το μέλλον του CNE αβέβαιο μετά 
την ακύρωση που προκάλεσε 
«σημαντική οικονομική ζημία»

Μια αρχαιολογική ανασκαφή στο Λαβάλ 
οδήγησε σε κάποια εκπληκτικά ευρήματα

Έριξαν το άγαλμα του John A. 
MacDonald στο Μόντρεαλ

Δ
ιαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του John A. MacDonald  στην πλατεία 
του Καναδά το Σάββατο, μετά από μια διαδήλωση που ζητούσε μείω-
ση του Αστυνομικού προϋπολογισμού του Μόντρεαλ για να επανεπεν-
δύσει χρήματα σε κοινότητες με διακρίσεις.

Ενώ ο MacDonald είναι γνωστός ως ο πρώτος πρωθυπουργός του Καναδά και 
ο πατέρας της Συνομοσπονδίας, η προσωπικότητά του περιέχει μια σειρά από 
πιο σκοτεινά σημεία μιας και η οικογένειά του είχε δεσμούς με το εμπόριο 
σκλάβων.  
Ο Macdonald εκδηλώθηκε ανοιχτά ότι ήταν οπαδός και υποστηριχτής υπέρ της 
σκλαβιάς στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο.
O Elijah Olise της φυλετικής δικαιοσύνης Collective, ένας από τους συντονι-
στές της πορείας που διοργάνωσε ο Συνασπισμός απελευθέρωσης BIPOC — 
ένα αγγλικό ακρωνύμιο για μαύρους, Αβορίγινους και φυλετικά παρακινημέ-
νους ανθρώπους, διαβεβαίωσε ότι ο Συνασπισμός δεν είχε καμία σχέση με το 
περιστατικό. “Θα ήθελα να το δω να γκρεμίζεται  νόμιμα. Θα ήταν ένα καλό 
συναίσθημα”, πρόσθεσε. Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι συμμετείχαν 
στην πορεία, η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, αναχωρώντας από 
το place des Arts.
Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται η παρουσία αυτού του αγάλματος. 
Ένα ηλεκτρονικό αίτημα που ζητά την απομάκρυνσή του, που ξεκίνησε πριν 
από μερικούς μήνες, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 45.000 υπογραφές. 
Το μνημείο έχει επίσης βανδαλιστεί σ το παρελθόν.
Και αλλού στον Καναδά, ο John A. MacDonald δημιουργεί αναστάτωση. Στη 
Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας, το άγαλμά του αφαιρέθηκε από την Εθνο-
συνέλευση πριν από δύο χρόνια. Η Δημοτική Αστυνομία του Μόντρεαλ (SPVM) 
ανέφερε ότι δεν υπήρξαν παρεμβάσεις ή συλλήψεις.
Αν και το πλήθος ήταν αρκετά ήρεμο, η αστυνομία ζήτησε επί τόπου να δια-
σκορπιστεί γ ια λόγους ασφαλείας, δήλωσε ο αστυνόμος Jean-Pierre Brabant.

Α
υτό που είναι τώρα ένας χώρος στάθμευσης ήταν κάποτε μια εκκλησία του 18ου αι-
ώνα. Αλλά στον ίδιο χώρο, έχουν βρεθεί σχεδόν 7.000 πτώματα, με μερικά μόλις 
εκατοστά κάτω από το έδαφος. Η αρχαιολόγος Ιουστίνη Τετρό είπε ότι μερικά από 
αυτά τα ερείπια ήταν από τις δύο επιδημίες χολέρας που έπληξαν το Laval στη δεκα-

ετία του 1830, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους στο Κεμπέκ. Τα μισά θύματα είναι παιδιά κά-
τω των πέντε ετών, και πολλά μωρά μόλις ενός έτους. Η ανασκαφή είναι η πρώτη που η πόλη 
έχει αναθέσει σε 50 χρόνια. 

Καθυστερήσεις προκλήθηκαν στο 
πρόγραμμα CERB λόγω της επέκτασης 
του λέει ο Τρουντό

Π
ολλοί άνθρωποι που βασίζονται στο μηνιαίο όφελος των $ 2.000 για την κάλυψη 
φαγητού, ενοικίου και λογαριασμών εκφράζουν άγχος και απογοήτευση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης επειδή αναγκάζονται να περιμένουν περισσότερο για να δουν 
τα χρήματα να κατατίθενται στους λογαριασμούς τους. Πολλοί δήλωσαν επίσης ότι δεν 

μπόρεσαν να λάβουν σαφείς απαντήσεις από τον Οργανισμό Εσόδων του Καναδά (CRA) σχετικά 
με τις καθυστερήσεις. Ζητήθηκε από τον Trudeau μια εξήγηση κατά τη διάρκεια συνέντευξής του 
την Πέμπτη στο VOCM News στο St. John’s.
«Έχουν εμφανιστεί κάποια προβλήματα τα οποία επεξεργαζόμαστε, επειδή υπήρχε επέκταση. 
Ίσως να υπήρχαν δυο μικρές δυσκολίες, αλλά είπαμε από την αρχή ότι θα ήμασταν εκεί για τους 
Καναδούς και θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί για αυτούς», είπε συγκεκριμένα.
Πολλοί αιτούντες του CERB υπέβαλαν αίτηση για το μηνιαίο όφελος τη Δευτέρα και περίμεναν την 
κατάθεση εντός μίας ή δύο ημερών, όπως ακριβώς συνέβαινε τους τελευταίους μήνες. Το CRA δεν 
παρείχε εξήγηση για την καθυστέρηση των πληρωμών, αλλά είπε ότι τα χρήματα θα κατατεθούν.
«Ο Οργανισμός εσόδων του Καναδά κατανοεί πόσο σημαντικό είναι το CERB για τους Κανα-
δούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους αιτούντες ότι 
θα λάβουν τις πληρωμές που δικαιούνται», δήλωσε η εκπρόσωπος της Etienne Biram σε email.
«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής του για ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, ο CRA στο-
χεύει να πραγματοποιεί πληρωμές CERB με άμεση κατάθεση εντός τριών έως πέντε εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη μιας αίτησης και εντός 10 εργάσιμων ημερών για πληρωμές με επιταγή. Αυτό 
συμβαδίζει με τα πρότυπα υπηρεσιών επικαιρότητάς μας για τη διεκπεραίωση πληρωμών. Ο CRA 
αναμένει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πληρωμών θα εκδοθεί εντός αυτού του χρονικού 
πλαισίου», κατέληξε. Τον περασμένο μήνα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παρατεί-
νει το CERB κατά έναν ακόμη μήνα και ανανεώνει την ασφάλιση απασχόλησης (EI) για να επιτρέψει 
σε περισσότερους ανθρώπους να λάβουν οικονομική βοήθεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
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Γ
νωματεύσεις από τρεις έγκριτους, ανεξάρτητους 
νομικούς θα ζητήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων 
σε σχέση με την διαταγή παρουσίασης εγγράφου 
της Αστυνομίας για παράδοση από το Διευθυντή 

της Βουλής εγγράφων που αφορούν την κατ’ εξαίρεση 
παραχώρηση πολιτογράφησης σε 115 πρόσωπα, όπως 
δήλωσε ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου. Ο Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης 
ανέφερε ότι η σύσκεψη αρχηγών και εκπρόσωπων κομ-
μάτων απέρριψε ομόφωνα το τελεσίγραφο της Αστυνο-
μίας, κάνοντας λόγο για αποπροσανατολισμό από την 
ουσία. Για αστυνομοκρατία και εξευτελισμό των θεσμών 
για επικοινωνιακούς σκοπούς της Κυβέρνησης μίλησε ο 
Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασίας Πο-
λιτών Γιώργος Περδίκης.
«H σύσκεψη αρχηγών έκρινε ομόφωνα ως θεσμικά και 
νομικά απαράδεκτο το τελεσίγραφο που έχει σταλεί από 
την Αστυνομία προς το Γενικό Διευθυντή της Βουλής», 
είπε ο Γιώργος Λουκαΐδης. Επίσης, πρόσθεσε, «αποφα-
σίσαμε ότι προς ενίσχυση αυτής της θέσης της Βουλής 
θα απευθυνθούμε σε εξωτερικούς νομικούς συμβού-
λους».
Την ίδια ώρα, σημείωσε ο κ. Λουκαΐδης, «να πω ότι ως 
ΑΚΕΛ κρίνουμε και πολιτικά απαράδεκτη την ενέργεια 
αυτή, δεδομένου ότι στοχεύει από πλευράς Κυβέρνη-
σης στον αποπροσανατολισμό από την ουσία». Και η 

ουσία, είπε, «δεν είναι άλλη από τα σοβαρά λάθη και τις 
παραλείψεις που για μια ακόμη φορά έχει κάνει αυτή η 
Κυβέρνηση σε ότι αφορά το πρόγραμμα πολιτογραφή-
σεων, το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, όπως ονο-
μάζεται».
Στις δηλώσεις του ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Κωστής Ευστα-
θίου ανέφερε ότι «το ζητούμενο είναι να μην αποπρο-
σανατολίσουμε το ζήτημα». Το ζήτημα, σύμφωνα με τον 
ίδιο «εξακολουθεί να είναι οι μεγάλες ευθύνες κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος των πολιτογραφήσεων».
Αναφορικά με το ζήτημα της διαρροής, είπε, «τουλάχι-
στον από πλευράς της ΕΔΕΚ όσοι από τους Βουλευτές 
έχουμε τα έγγραφα τα έχουμε παραδώσει, είναι στη διά-
θεση όλων για οποιεσδήποτε εξετάσεις ή αναλύσεις. Ό,τι 
θέλουν ας κάνουν». Δυστυχώς, πρόσθεσε, «φτάσαμε 
στο σημείο να προσπαθούμε να αποδείξουμε τα αυτο-
νόητα». Σε ερώτηση είπε ότι πρόκειται για έγγραφα που 
έχουν λάβει κατά καιρούς ο ίδιος και ο Πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος και διευκρίνισε ότι πρόκειται 
για απόφαση του κόμματος.
Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι «η θέση της Αστυνομίας για 
άμεση παράδοση εγγράφων από το Γενικό Διευθυντή 
της Βουλής δημιουργεί πολλαπλά ερωτήματα συνταγμα-
τικής τάξης, πολιτικής τάξης και νομικής τάξης». Αυτά θα 
εξεταστούν, είπε, «και η Αστυνομία θα λάβει απάντηση 
πολύ σύντομα».

Γνωματεύσεις από τρεις έγκριτους 
νομικούς θα ζητήσει η Βουλή 

Eurostat: Ένας θάνατος ως αποτέλεσμα 
επίθεσης ανά 100.000 κατοίκους στην 
Κύπρο 

Τ
ο 2016 συνολικά 3.124 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους ως αποτέλεσμα επίθεσης στην Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΕ) 312 λιγότεροι από το προη-
γούμενο έτος και 901 λιγότεροι από το 2011, με 

την πλειονότητα των θυμάτων να είναι άνδρες (65%), 
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσι-
ότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Το πο-
σοστό θανάτων που σχετίζεται με “επίθεση” ανήλθε 
σε 0,7 ανά 100.000 κατοίκους το 2016 και σημείωσε 
σταθερή πτώση από το 2011 (όταν ήταν 0,9 θάνατοι α-
νά 100 000 κατοίκους). Στην Κύπρο το ποσοστό ανέρ-
χεται σε έναν θάνατο ανά 100.000 κατοίκους.
Το 2017, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Λετονία 
κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό θανάτων που σχε-
τίζεται με επίθεση με 3,8 θανάτους ανά 100 000 κατοί-
κους. Δύο άλλα κράτη μέλη της Βαλτικής, η Λιθουανία 
και η Εσθονία, ακολούθησαν με 2,8 και 2,3 θανάτους 
ανά 100.000 κατοίκους αντίστοιχα. Η Μάλτα και η Ρου-
μανία κατέκτησαν την τέταρτη και την πέμπτη υψηλό-

τερη θέση, με 1,6 και 1,5 θανάτους ανά 100 000 κατοί-
κους αντίστοιχα.
Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, το Λουξεμβούργο 
κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό (0,2), ακολουθού-
μενο από τη Γερμανία και την Ιρλανδία (και τα 0,4), τη 
Γαλλία (στοιχεία 2016), την Ιταλία και τη Σλοβακία (από 
0,5). Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 0,8 και στην Κύπρο 
1,0.
Σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS2), η Μαγιότ και η Γαλ-
λική Γουιάνα στη Γαλλία ήταν οι περιοχές που επλήγη-
σαν περισσότερο με 5,3 και 4,3 θανάτους που σχε-
τίζονται με επιθέσεις ανά 100.000 κατοίκους, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του 2016 (τα δεδομένα του 2017 
δεν είναι ακόμη διαθέσιμα). Ακολούθησαν η Μαδέρα 
στην Πορτογαλία, η οποία κατέγραψε 3,4 θανάτους 
ανά 100.000 κατοίκους το 2017, η Κεντρική και Δυτική 
Περιφέρεια στη Λιθουανία (3,3 θάνατοι ανά 100 000 
κατοίκους το 2017) και η Βορειοανατολική Ρουμανία 
(2,6 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους το 2017).

Τ
η σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των κοινοβουλευτικών κομμάτων και του Παγκύπριου Δικη-
γορικού Συλλόγου για συζήτηση και κωδικοποίηση των θέ-
σεων όλων των εμπλεκομένων για την μεταρρύθμιση της δι-

καιοσύνης, πρότεινε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 
Έμιλυ Γιολίτη στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών.
Η εισήγηση κατατέθηκε έπειτα από την απόφαση της επιτροπής στις 
24 Ιουλίου να επιστρέψει ομόφωνα τα τρία από το συνολικά πέντε 
κυβερνητικά νομοσχέδια για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. 
Τα κοινοβουλευτικά κόμματα ανέφεραν ότι θα θέσουν το θέμα στα 
αρμόδια σώματα για λήψη απόφασης και θα επανέλθουν.
Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής, η κ. Γιολίτη ζήτησε ότι πρέπει να 
κατατεθούν γραπτώς οι θέσεις των κομμάτων για τροποποιήσεις επί 
των κειμένων των νομοθετημάτων έτσι ώστε να διεξαχθεί διαβού-
λευση και το όλο θέμα να προχωρήσει.
«Η πρόταση μου είναι να οριστεί ένα άτομο από το κάθε κόμμα, να 
δημιουργήσουμε μία ομάδα εργασίας και εντός σύντομου χρονι-
κού πλαισίου να προχωρήσουμε», είπε, προτείνοντας όπως γίνουν 
δύο συνεδρίες της ομάδας με ένα χρονικό διάστημα δύο εβδομά-
δων για κάθε συνάντηση, έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα ενοποιη-
μένο έγγραφο.
Σημείωσε ωστόσο ότι έχουν ήδη αναλωθεί δύο χρόνια για δια-
βουλεύσεις, κατ’ άρθρο συζήτηση, υπήρξαν τροποποιήσεις που 
λήφθηκαν υπόψη υπήρξε ενοποιημένο κείμενο, προσθέτοντας ότι 
είχε την εντύπωση ότι τα κείμενα ήταν συμφωνημένα. Ενώ όλα έδει-
χναν ότι όδευαν προς ψήφιση στο τέλος Ιουλίου επεστράφησαν στο 
Υπουργείο με ανορθόδοξο τρόπο αφού δεν υπήρχε διευκρίνιση για 
τον περαιτέρω χειρισμό, πρόσθεσε.
«Ούτε εγώ θέλω να θυσιάσουμε στον βωμό της ταχύτητας την ποι-
ότητα των νόμων που θα είναι η ραχοκοκαλιά της απονομής της 
δικαιοσύνης στην Κύπρο», είπε, υπενθυμίζοντας πως η Κύπρος βρί-
σκεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ σε σωρεία θεμάτων που αφο-
ρούν την απονομή της δικαιοσύνης, με πρώτον την ταχύτητα της 
απονομής της δικαιοσύνης, «που θα επιλύονταν σε μεγάλο βαθμό 
αν περνούσαμε τα νομοσχέδια».
Πάντως, η Υπουργός Δικαιοσύνης έθεσε θέμα εφαρμογής μιας 
τακτής προθεσμίας στη περαιτέρω συζήτηση, λέγοντας ότι υπάρ-
χει και το θέμα του καταρτισμού του προϋπολογισμού, αλλά και το 
θέμα των εκλογών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο τον ερχό-
μενο Οκτώβριο.
«Έχουμε έτοιμο δικαστήριο στο Φιλοξένια και δεν πάω να παρα-
λάβω τα κλειδιά επειδή δεν έχουμε δικαστήριο, νομίζω ότι είναι η 
πρώτη φορά που κτηριακά είμαστε έτοιμοι και θεσμικά δεν είμαστε 
έτοιμοι», είπε, χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαν-
νίδης είπε πως δεν υπάρχει βία στην προώθηση της μεταρρύθμι-
σης.
«Δεν υπάρχει καμία βία για μεταρρύθμιση. Μας έχει απαξιώσει 
η ίδια η κοινωνία. Δεν κατατίθενται αγωγές στα Δικαστήρια. Δεν 
υπάρχει καμία βία, η μόνη βία που υπάρχει είναι αν θα αλλάξει η 
φιλοσοφία», είπε, υπενθυμίζοντας ότι ο Σύλλογος είχε διαφωνίες 
επί των προτεινόμενων νομοσχεδίων, που δεν τις εισάκουσε ούτε η 
Βουλή ούτε το Υπουργείο.

Υπ. Δικαιοσύνης: Σύσταση 
ομάδα εργασίας για 
προώθηση της μεταρρύθμισης 
της δικαιοσύνης 

εδώ Κύπρος
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Την απόφαση των ΗΠΑ να 
άρουν προσωρινά και μερικώς 
το λεγόμενο εμπάργκο όπλων 
σε βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ITAR) 
ανακοίνωσε προσωπικά προς 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη, ο 
Υπουργός Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο.

Α
υτό ανακοίνωσαν στη δι-
άρκεια δημοσιογραφικής 
διάσκεψης που παραχώ-
ρησαν τηλεφωνικά στους 

Ελληνες ανταποκριτές οι βοηθοί Υ-
φυπουργοί Εξωτερικών, Μάθιου 
Πάλμερ για ευρωασιατικές υποθέ-
σεις και Μάικ Μίλερ για στρατιω-
τικές. Η μερική άρση θα ισχύει για 
ένα χρόνο – με δυνατότητα ανανέ-
ωσης – και θα αφορά «μη φονικά» 
(non lethal) συστήματα. Οι αξιωμα-
τούχοι σημείωσαν ότι η προσέγγιση 
των ΗΠΑ θα είναι βήμα – βήμα, δεν 
συνδέεται με τις εξελίξεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο ούτε σηματοδοτεί 
αλλαγή στην πάγια αμερικανική θέ-
ση στο Κυπριακό. Δεν έκαναν σα-
φή διάκριση μεταξύ φονικών και μη 
φονικών συστημάτων, ωστόσο δι-
ευκρίνισαν ότι κάθε αίτημα της Κύ-
πρου για προμήθεια αμερικανικών 
συστημάτων θα εξετάζεται χωριστά, 
όπως συμβαίνει πάντοτε σε ανάλο-
γες περιπτώσεις.
«Οι ΗΠΑ βλέπουν την Κυπριακή 
Δημοκρατία ως σημαντικό εταίρο, η 
οποία συνεισφέρει σημαντικά στην 
ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Είναι μία σχέση που λειτουργεί, ανα-
πτύσσεται και αυξάνεται», είπε ο 
Μάθιου Πάλμερ.
Αναφερόμενος στην τηλεφωνική 
συνομιλία Πομπέο – Αναστασιάδη 
ανέφερε ότι ο Αμερικανός Υπουργός 
Εξωτερικών ενημέρωσε τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας ότι «προσδι-
όρισε πως είναι προς το συμφέρον 

της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ να 
άρει προσωρινά το βέτο στην εμπο-
ρική πώληση μη φονικών αμυντι-
κών συστημάτων και υπηρεσιών 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο 
οικονομικό έτος 2020-21… Δεν 
έχουν αυτή τη στιγμή ληφθεί απο-
φάσεις σε σχέση  με το τι θα συμβεί 
σε μελλοντικά έτη».
Ο κ. Πάλμερ δεν ήταν σε θέση να 
δώσει πλήρη ενημέρωση για το 
περιεχόμενο της συνομιλίας Πομπέο 
– Αναστασιάδη.
Σε σχέση με την μερική άρση του 
εμπάργκο, δήλωσε ότι σε καμιά 
περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει σε 
αλλαγή θέσης για τη διευθέτηση του 
Κυπριακού.
«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 
μία συνολική διευ-
θέτηση που θα επα-
νενώνει τη νήσο σε 
διζωνική δικοινο-
τική ομοσπονδία, η 
οποία θα ωφελήσει 
όλους τους Κύπρι-
ους, όπως και την 
ευρύτερη περιοχή», 
είπε ο κ. Πάλμερ, επι-
σημαίνοντας ότι οι περιορισμοί για 
την εμπορική πώληση «φονικών» 
αμυντικών συστημάτων παραμέ-
νουν.
Ο βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών 
ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την 
Ανατολική Μεσόγειο ως ένα στρα-
τηγικό χώρο στον οποίο ανταγωνί-
ζονται να επηρεάσουν θετικά, κατά 
τρόπο συνεπή με την εθνική τους 
στρατηγική ασφαλείας, εργαζόμε-
νες από κοινού με τους εταίρους 
στην περιοχή, συμπεριλαμβανόμε-
νης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Για την προώθηση μεγαλύτερης 
σταθερότητας, ασφάλειας και ευη-
μερίας κάνουμε αυτό το βήμα συνε-
χίζοντας την ενδυνάμωση της στρα-
τηγικής σχέσης με την Κύπρο και τη 
συνεργασία στην Ανατολική Μεσό-
γειο», είπε ο κ. Πάλμερ, υπενθυμί-

ζοντας και το μνημόνιο συναντίλη-
ψης μεταξύ Κύπρου – ΗΠΑ, το 2018 
και το νόμο East Med. Συνέδεσε επί-
σης την απόφαση με τις επισκέψεις 
αμερικανικών πλοίων σε κυπριακά 
λιμάνια, τα προγράμματα εκπαί-
δευσης Κυπρίων στρατιωτικών, την 
παρουσία Κύπριου στρατιωτικού 
ακόλουθου κ.α.
Ο βοηθός Υφυπουργός για στρατι-
ωτικές υποθέσεις Μάικ Μίλλερ είπε 
ότι οι αποφάσεις για τα μη φονικά 
στρατιωτικά συστήματα που θα 
πωλούνται θα λαμβάνονται χωριστά 
για κάθε περίπτωση, όπως συμβαί-
νει σε ανάλογες περιπτώσεις.
Ο κ. Πάλμερ είπε πως το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ έδωσε το πράσινο φως 
για την πώληση, σε σχέση με τα δύο 

σημεία του νόμου 
που αφορούσαν το 
ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος και τις επι-
σκέψεις ρωσικών 
πλοίων σε κυπριακά 
λιμάνια, διότι «απο-
φασίσαμε ότι είναι 
προς το συμφέρον 
των ΗΠΑ να το πρά-

ξουμε», εκφράζοντας την ελπίδα η 
Κύπρος να είναι σε θέση να σημει-
ώσει πρόοδο στους τομείς αυτούς.
Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το ποια 
είναι τα φονικά και μη φονικά όπλα, 
ο Μάικ Μίλερ είπε ότι οι κανονι-
σμοί δεν δίνουν επίσημο ορισμό, 
ωστόσο όλοι που σχετίζονται με την 
αμυντική βιομηχανία γνωρίζουν 
ποια είναι και ποια δεν είναι. Μάλι-
στα απαντώντας σε άλλη  σχετική 
ερώτηση, ο Μάθιου Πάλμερ είπε 
πως σίγουρα στα μη φονικά δεν θα 
περιλαμβάνονταν αεροσκάφη F-35.
Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ ο Μάθιου 
Μίλερ είπε πως ο προσωρινός 
χαρακτήρας της άρσης και ο περι-
ορισμός σε μη φονικά αμυντικά 
συστήματα δεν έχει καμιά σχέση με 
τη Ρωσία.
«Εχει να κάνει με την απόφασή 

μας να προχωρήσουμε με αυτές 
τις αλλαγές κατά τρόπο που είναι 
προσεκτικός και ελεγχόμενος και 
συμβάλλει στην ειρήνη και ασφά-
λεια της περιοχής. Δεν επιθυμούμε 
να δούμε μία κούρσα απόκτησης 
όπλων στο νησί, ούτε θεμελιώδη 
αλλαγή στο ισοζύγιο δυνάμεων, 
που θα αποσταθεροποιούσε την 
κατάσταση. Προχωρούμε αργά και 
προσεκτικά, βήμα προς βήμα».
Πρόσθεσε ότι αυτό είναι το πρώτο 
βήμα και θα είναι σε θέση να το εξε-
τάσουν αργότερα, μαζί με τις επι-
πτώσεις του στην ευρύτερη περιοχή, 
πριν προχωρήσουν με το επόμενο.
Σε ερώτηση αν η κυπριακή πλευρά 
ζήτησε κάτι συγκεκριμένο, ο 
Μάθιου Πάλμερ είπε πως η αμερι-
κανική κυβέρνηση είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με την κυπριακή για 
θέματα που αφορούν παραγγελίες 
αμυντικών συστημάτων.
Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το ποιο 
μήνυμα έδωσε στον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη ο κ. Πομπέο, σε σχέση με 
τις συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις 
της κυπριακής ΑΟΖ, ο κ. Πάλμερ είπε 
πως ακόμη δεν έχει σχετική ενημέ-
ρωση και ότι θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση από το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ. Σε σχέση με την αμερικανική 
θέση στο θέμα των τουρκικών παρα-
βιάσεων, ο Μάιου Πάλμερ είπε:
«Αυτό που οι ΗΠΑ θα ήθελαν να 
δουν είναι αποκλιμάκωση στο 
Αιγαίο. Την Τουρκία να σταματά τις 
έρευνες στο Αιγαίο και στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ. Θα θέλαμε να δούμε επι-
στροφή στοΝ διάλογο και μεί-
ωση των εντάσεων. Και τις διαφο-
ρές μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και 
Κύπρου, σε σχέση με τα θέματα 
θαλάσσιας οριοθέτησης να επιλύ-
ονται στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων και να μην μεταφράζονται 
σε αναμετρήσεις ανοιχτής θαλάσσης 
που έχουν ως αποτέλεσμα εντάσεις 
και υπονομεύουν την περιφερειακή 
σταθερότητα».

εδώ Κύπρος

Η 
απόφαση των ΗΠΑ 
δ ε ν  ω φ ε λ ε ί  σ ε 
τ ίποτε παρά ζημι-
ώνε ι τ ις προσπά-

θειες για εξεύρεση μόνιμης 
λύσης στο νησί μας και την 
περιοχή, σχολίασε στα μέσα 
κοινων ικής  δικ τύωσης  ο 
πρόεδρος του ΡΤΚ και υπο-
ψήφιος «πρόεδρος», Τουφάν 
Ερχιουρμάν.
 «Ο τ /κ λαός, που αγωνίζεται 
ειλικρινά για μια διαρκή ειρήνη, 
λύση, δικαιοσύνη και ισότητα 
στο νησί, για άλλη μια φορά 
βρίσκεται αντιμέτωπος με ανει-
λικρίνεια», πρόσθεσε.
 Η απόφαση των ΗΠΑ που 
είναι μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ,του 
οποίου υπάρχουν πολλά ψηφί-
σματα για την  λύση του Κυπρια-
κού όπως και η «ικανοποίηση» 
που εξέφρασε ο Πρόεδρος ο 
Αναστασιάδης γι’ αυτή, δεν 
μπορούν να γίνουν αποδεκτά 
και γι’ αυτό η απόφαση αυτή 
πρέπει να επανεξεταστεί , κατέ-
ληξε ο κ. Ερχιουρμάν λέγοντας 
ότι αυτός είναι ο λογικός δρόμος 
που πρέπει να ακολουθηθεί.
 Η άρση του εμπάργκο όπλων 
33 χρόνια μετά, είναι λανθα-
σμένη τόσο και για τις προσπά-
θειες για ειρήνη στην Κύπρο 
όσο και για την ειρήνη στην 
περιοχή, ανάφερε και ο υπο-
ψήφιος «πρόεδρος», Σερντάρ 
Ντενκτάς. 
Στη γραπτή του δήλωση ο κ. 
Ντενκτάς υποστηρίζει ότι και η 
λήψη αυτής της απόφασης την 
1η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια 
Ημέρα Ειρήνης δείχνει ότι δεν 
εξυπηρετεί την ειρήνη αλλά την 
ένταση.
 «Η απόφαση των ΗΠΑ ενέτεινε 
περαιτέρω στην αστάθεια στην 
περιοχή και ήταν ένα πλήγμα 
στην αναζήτηση περιφερειακής 
ειρήνης». Ακόμα και αν διαρκεί 
η άρση αυτή μόνο ένα χρόνο, 
συνέχισε ο Σερντάρ Ντενκτάς, 
δεν θα βοηθήσει στην εξεύρεση 
λύσης στην Κύπρο, το αντίθετο, 
θα περιπλέξει ακόμα περισσό-
τερο τα πράγματα.

Αναθεώρηση 
της απόφασης 
των ΗΠΑ ζητούν 
Ερχιουρμάν και 
Ντενκτάς 

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μερική άρση του εμπάργκο 
όπλων στην Κύπρο 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Η ΕΕ παρουσίασε κατάλογο 
κυρώσεων εν μέσω εντεινόμενης 
τουρκικής προκλητικότητας - Η 
Αθήνα και η Λευκωσία χαιρέτησαν 
τις ανακοινώσεις του άτυπου 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 

Τ
ελεσίγραφο ενός μήνα επέδωσε 
στην Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σε μια ύστατη προσπάθεια να υπάρ-
ξει μία «ευκαιρία για την διπλωμα-

τία», πρoτού οι 27 επιβάλλουν κυρώσεις 
στην Άγκυρα που θα πλήξουν την ασθμαί-
νουσα τουρκική οικονομία.
Έπειτα από δύο ημέρες κατά τις οποίες 
οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν εκ του σύνεγγυς 
τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει η ΕΕ στη γειτονιά της, από τον Λίβανο, τη 
Λευκορωσία, το Μάλι και φυσικά μέχρι την 
Ανατολική Μεσόγειο όπου η Τουρκία απει-
λεί τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών - 
μελών της ΕΕ, ήτοι Ελλάδος και Κύπρου, το 
Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να ορίσει για 
πρώτη φορά τις κυρώσεις που θα υποστεί η 
Άγκυρα εάν δεν υποχωρήσει από τις παρά-
νομες δραστηριότητές της στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Εξω-
τερικής Πολιτικής και Άμυνας της ΕΕ και de 
facto Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ζοζέπ Μπροέλ η ΕΕ 
οριστικοποιεί τον κατάλογο 
των κυρώσεων, οι οποίες 
περιλαμβάνουν:
Την υιοθέτηση περιορι-
στικών μέτρων σε φυσικά 
πρόσωπα τα οποία συμ-
μετέχουν στις παράνομες 
τουρκικές ενέργειες. Την 
καταχώρηση των πλοίων 
που εμπλέκονται σε αυτές 
τις έρευνες στα ύδατα της Ελλάδος και της 
Κύπρου. Την επιβολή κυρώσεων σε πωλή-
σεις, προμήθεια, εισαγωγή και εξαγωγή 
υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από την Τουρκία για έρευνες στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Την απαγόρευση δανεισμού 
σε τουρκικές εταιρείες και βιομηχανίες από 
κρατικά πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ και τη 
μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που 
προορίζονται για την Τουρκία.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ευρω-
παϊκής διπλωματίας σε περίπτωση που η 
Άγκυρα δεν συμμορφωθεί και δεν δεχθεί 
τις προσπάθειες της γερμανικής προεδρίας 

του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία προσπαθεί 
να αξιοποιήσει, όπως επιτάσσει η μεταπο-
λεμική παράδοση στη χώρα, κάθε πιθανό-
τητα διαλόγου πριν επιλέξει την ευθεία αντι-
παράθεση, τότε οι κυρώσεις ενδέχεται να 
επεκταθούν και να περιλάβουν την απαγό-
ρευση ταξιδιών σε συγκεκριμένα πρόσωπα 
από την Τουρκία, σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία χαιρέ-
τησαν τις ανακοινώσεις του άτυπου Συμ-
βουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, με τον 
υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δέν-
δια να υπογραμμίζει ότι η «Η Ελλάδα κέρ-
δισε την ομόθυμη συμπαράσταση όλων των 
εταίρων» και τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο 
Χριστοδουλίδη να εκφράζει την, κατ’αρχην, 
συναίνεση της Λευκωσίας.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυτή είναι η 
λίστα των κυρώσεων που ετοιμά-
ζει κατά της Τουρκίας
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κείμενο 
που ανέγνωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ στους 27 
υπουργούς Εξωτερικών προβλέπεται η 
ενεργοποίηση των εξής κυρώσεων προς την 
Τουρκία σε περίπτωση που η κυβέρνηση 
του Ταγίπ Ερντογάν δεν λάβει συγκεκριμένα 
μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης 
που προκαλεί η Άγκυρα με την επιθετικό-
τητά της στην Ανατολική Μεσόγειο:
1. Περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση συνέ-

χισης παράνομων γεωτρή-
σεων σε Ανατολική Μεσό-
γειο.
2. Καταχώρηση πλοίων που 
εμπλέκονται σε παράνομες 
ερευνητικές δραστηριότητες.
3. Τομεακές κυρώσεις 
(πωλήσεις, προμήθειες, 
εξαγωγή υλικού σχετικά με 
έρευνες στον ενεργειακό 
τομέα, μεταφορά τεχνολο-

γίας και προϊόντων)
4. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τραπεζι-
κός και βιομηχανικός τομέας) - απαγόρευση 
δανεισμού σε Τουρκία από κρατικές τράπε-
ζες χωρών ΕΕ
5. Δυνατότητα μείωσης ευρωπαϊκών κον-
δυλίωνπου εκταμιεύονται προς την Τουρκία
6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της 
Τουρκίας μέχρι τον Σεπτέμβριο, δυνατότητα 
εξέτασης απαγόρευσης ταξιδιών
7. Να ενισχυθούν περαιτέρω οι καταχωρή-
σεις για ενέργειες Τουρκίας σε θαλάσσιες 
ζώνες Κύπρου και Ελλάδας σε υφιστάμενο 
καθεστώς κυρώσεων κατά Τουρκίας.

Τελεσίγραφο ενός μήνα δίνει η ΕΕ 
στην Τουρκία

Επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν από τον πρώην 
πρωθυπουργό και συνεργάτη 
του - Ανησυχία για το ενδεχόμενο 
σύρραξης - Κατηγόρησε τον 
Τούρκο πρόεδρο για αδεξιότητα 
και αυταρχισμό

Π
υρά κατά του άλλοτε συνεργά-
τη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυ-
πουργός της Τουρκίας, Αχμέτ 

Νταβούτογλου, που του καταλόγισε α-
δεξιότητα σε μια σειρά χειρισμών, ενώ 
εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο 
μίας σύγκρουσης στην ανατολική Με-
σόγειο.
Μιλώντας στο Reuters, ο Νταβούτο-
γλου υποστήριξε ότι η Τουρκία διακιν-
δυνεύει μια στρατιωτική σύγκρουση 
στην ανατολική Μεσόγειο επειδή εκτιμά 
περισσότερο την ισχύ από τη διπλωμα-
τία. Κατά την περίοδο που θήτευσε ως 
πρωθυπουργός, ο Νταβούτογλου είχε 
υποστηρίξει μια λιγότερο συγκρουσι-
ακή πολιτική. Πλέον, μετά τις διαφο-
ρές του με τον Ερντογάν, αποχώρησε 
πέρυσι από το Κόμμα Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και ίδρυσε το Κόμμα 
Γκελετσέκ (Μέλλον).

Ο Νταβούτογλου κατηγόρησε τον Ερντο-
γάν για αυταρχισμό, σημειώνοντας ότι 
έχει συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες και 
καταλόγισε στην κυβέρνηση αδεξιό-
τητα σε μια σειρά από ζητήματα, όπως η 
οικονομία, ο κορωνοϊός και οι εντάσεις 
στην ανατολική Μεσόγειο.
Ο Αχμέτ Νταβούτογλου δήλωσε πως 
η Άγκυρα έχει πραγματικά παράπονα 
σχετικά με τις ελληνικές διεκδικήσεις 
δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων θάλασσας μέχρι τη μεσογειακή 
ακτή της Τουρκίας. Ωστόσο σημείωσε 
ότι η προσέγγιση του Ερντογάν εμπερι-
έχει υψηλούς κινδύνους.
«Δυστυχώς η κυβέρνησή μας δεν λει-
τουργεί όπως πρέπει διπλωματικά», 
δήλωσε στη συνέντευξη, και προειδο-
ποίησε πως, αν τόσο η Ελλάδα όσο και η 
Τουρκία προτιμούν «προβολές ισχύος» 
αντί της διπλωματίας, «ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να ξεσπάσει και να κλιμακωθεί 
οποιαδήποτε κρίση».
Η Τουρκία θα πρέπει να πει με σαφή-
νεια σ την Ευρωπαϊκή Ένωση: «’Ας 
κάτσουμε γύρω από το τραπέζι και 
ας συζητήσουμε όλες τις απόψεις’», 
δήλωσε ο Νταβούτογλου. Θα πρέπει 
επίσης να καθίσει μαζί με την Ελλάδα 
για να «συζητήσει όλα τα ζητήματα και 
να αποκλιμακώσει την ένταση».

Νταβούτογλου: Ο Ερντογάν 
θέλει πόλεμο στην Ανατολική 
Μεσόγειο - Προτιμά την ισχύ 
από τη διπλωματία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
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Ε
να σοκαριστικό βίντεο έδωσε στη 
δημοσιότητα η αστυνομία της Νέ-
ας Υόρκης στο οποίο καταγράφεται 
η προσπάθεια ενός άνδρα να βιά-

σει μία 25χρονη γυναίκα σε αποβάθρα του 
μετρό. 
Αυτόπτες μάρτυρες τράβηξαν βίντεο με την 
απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το θύμα ούρλιαξε τραβώντας την προ-
σοχή των περαστικών οι οποίοι στη συνέ-
χεια με τις φωνές τους έδιωξαν τον δράστη.
Στο εν λόγω βίντεο ακούγεται κάποιος να 
φωνάζει στον δράστη «φύγε από πάνω 
της». Όπως φαίνεται το στιγμιότυπο που 
έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο δράστης 

τελικά έφυγε από τη νεαρή, σηκώθηκε από 
το έδαφος σαν να μην συμβαίνει τίποτα, 
έβαλε τα γυαλιά του και έφυγε.
Η αστυνομία κλήθηκε αμέσως στο μετρό, 
αλλά ο δράστης είχε φύγει.  Οι αστυνομικοί 
της Νέας Υόρκης, χθες το μεσημέρι συνέλα-
βαν τον Τζόσε Ρέγιες, κάτοικο του Μπρονξ 
και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τις 
κατηγορίες της απόπειρας βιασμού, της επί-
θεσης και της παρενόχλησης.
Το θύμα, η 25χρονη γυανίκα, κατέθεσε ότι 
περίμενε το τρένο, όταν ο άνδρας που αργό-
τερα ταυτοποιήθηκε ως ο Ρέγιες, της επιτέ-
θηκε, πλησιάζοντάς την και πετώντας την 
στο έδαφος.

διεθνή νέα

Ο
ι αμερικανικές υγειονομικές αρ-
χές ζήτησαν από όλες τις πολιτεί-
ες της χώρας να προετοιμάσουν 
τη μεγάλης κλίμακας διανομή ενός 

εμβολίου κατά του κορωνοϊού έως τις αρχές 
Νοεμβρίου, πριν από τις προεδρικές εκλο-
γές, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν 
στην κατοχή πολλών αμερικανικών μέσων 
ενημέρωσης.
Το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγ-
χου των Ασθενειών (CDC) «ζητά επειγό-
ντως» από τις πολιτείες να κάνουν ό,τι είναι 
απαραίτητο, ώστε τα κέντρα διανομής για 
ένα μελλοντικό εμβόλιο να μπορούν να είναι 
«σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία έως την 
1η Νοεμβρίου 2020», ανέφερε ο διευθυ-
ντής του CDC Ρόμπερτ Ρέντφιλντ σε επιστολή 
που έστειλε προς όλες τις πολιτείες την περα-
σμένη εβδομάδα και την οποία επικαλέστηκε 
η Wall Street Journal.

Ξεπέρασαν τους 863.000 οι νεκροί 
σε όλο τον κόσμο - Πάνω από 26 ε-
κατ. τα κρούσματα
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει στοιχίσει 
τη ζωή σε τουλάχιστον 863.679 ανθρώπους 
παγκοσμίως, από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμ-
φωνα με την τελευταία καταμέτρηση του Γαλ-
λικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίση-
μες πηγές.
Περισσότερα από 26.074.140 κρούσματα της 
νόσου Covid-19 έχουν καταγραφεί επισή-
μως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη 
της επιδημίας, ενώ 17.071.200 άνθρωποι 
θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί, μέχρι 
σήμερα το μεσημέρι.
Από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης 
έως τις 15:00 σήμερα, καταγράφηκαν 5.944 
νέοι θάνατοι και 265.250 νέα κρούσματα 
έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Οι χώρες 
που έχουν καταγράψει τους περισσότερους 
νέους θανάτους είναι η Βραζιλία με 1.184 
νεκρούς, οι ΗΠΑ (1.080) και η Ινδία (1.043).
Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα 
τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμά-
των με 185.752 θανάτους και 6.115.030 
κρούσματα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο 
Τζονς Χόπκινς.
Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες 
είναι η Βραζιλία με 123.780 θανάτους και 

3.997.865 κρούσματα, η Ινδία με 67.376 
(3.853.406 μολύνσεις), το Μεξικό με 65.816 
νεκρούς (610.957 κρούσματα) και το Ηνω-
μένο Βασίλειο με 41.514 θανάτους (338.676 
κρούσματα).
Το Περού είναι η χώρα που θρηνεί τον μεγα-
λύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον 
πληθυσμό του, με 89 θανάτους ανά 100.000 
κατοίκους, ακολουθούμενο από το Βέλγιο 
(85), την Ισπανία (62), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(61) και την Χιλή (59).
Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) 
μετρά συνολικά 85.077 κρούσματα (11 νέο) 
και 4.634 θανάτους.
Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έχει 
καταγράψει μέχρι σήμερα στις 15:00, 
282.980 θανάτους (7.514.827 κρούσματα), 
η Ευρώπη 216.845 θανάτους και 4.061.430 
κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 194.923 
θανάτους (6.244.721 κρούσματα), η Ασία 
100.879 νεκρούς (5.427.187 κρούσματα), η 
Μέση Ανατολή 37.014 νεκρούς (1.526.761 
κρούσματα), η Αφρική 30.316 θανάτους 
(1.269.758 κρούσματα) και η Ωκεανία 722 
νεκρούς (29.460 κρούσματα).

Η Ουάσινγκτον δεν θα καταβάλει 
τα 80 εκατ. δολάρια που οφείλει 
στον ΠΟΥ
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν θα καταβάλουν 
περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια που οφεί-
λουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Η χώρα σκοπεύει να αποχωρήσει από τον 
ΠΟΥ στις 6 Ιουλίου 2021, αφού ο πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον οργανισμό 
ότι έχει γίνει μαριονέτα της Κίνας μετά την 
πανδημία του κορωνοϊού.
Βάσει απόφασης του αμερικανικού Κογκρέ-
σου του 1948, ο Τραμπ πρέπει να ενημερώ-
σει ένα χρόνο νωρίτερα για την αποχώρηση 
των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ, ενώ η Ουάσινγκτον 
πρέπει να καταβάλει τα χρήματα που οφεί-
λει στον οργανισμό για το τρέχον οικονομικό 
έτος.
Η Νερίσα Κουκ, αναπληρώτρια υφυπουρ-
γός στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρμόδια για τους 
Διεθνείς Οργανισμούς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ 
οφείλουν στον ΠΟΥ 18 εκατομμύρια δολά-
ρια για το οικονομικό έτος 2019 και 62 εκα-
τομμύρια για το οικονομικό έτος 2020.

Κορωνοϊός - ΗΠΑ: Το CDC ενημέρωσε 
για πιθανή διανομή εμβολίου στις 
αρχές Νοεμβρίου
Οι αμερικανικές υγειονομικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις πολιτείες να 
προετοιμαστούν το αμέσως επόμενο διάστημα

Νέα Υόρκη: Νεαρός προσπάθησε 
να βιάσει 25χρονη στο μετρό
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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

Μαθητής: Καλή αρχή

Γ
ια τα παιδιά ο Σεπτέμβρης είναι ο 
πιο δύσκολος μήνας, καθώς τα νή-
πια καλούνται να αποχωριστούν το 
σπίτι και τη γονεϊκή φροντίδα με 

την ένταξή τους σε κάποιον παιδικό σταθ-
μό ή νηπιαγωγείο, ενώ οι μικροί μαθητές 
ήρθε η ώρα που θα πάνε πρώτη φορά 
σχολείο αντιμετωπίζοντας τις μαθησιακές 
απαιτήσεις και τους σχολικούς κανόνες. 
Εχετε αναρωτηθεί πόσο δύσκολο είναι 
αυτό που καλούνται να κάνουν τα μικρά 
μας; Ποια είναι τα συναισθήματά τους; 
Αγχος, φόβος, περιέργεια, αμηχανία, 
ενθουσιασμός…
Παρ’ όλ’ αυτά, μέσα από την κατάλληλη 
προετοιμασία και διαχείριση όλα αντιμε-
τωπίζονται και η σχολική προσαρμογή 
γίνεται πιο εύκολη ενώ οι δυσκολίες που 
μπορεί να εμφανιστούν βελτιώνονται και 
εξομαλύνονται. 
Η προσαρμογή στον παιδικό σταθμό 
αφορά περισσότερο τον γονέα παρά το 

παιδί. Η ετοιμότητα των γονιών να απο-
χωριστούν το παιδί τους είναι εξίσου 
σημαντική για την προσαρμογή του παι-
διού όσο και η ετοιμότητα του ίδιου του 
παιδιού.
Αν ο γονιός δεν είναι έτοιμος ψυχολογικά 
να το αφήσει, το παιδί το αφουγκράζεται 
και αντιδρά, μήπως και τον πείσει να το 
πάρει πίσω μαζί του. 
Από την άλλη, αν ο γονιός εμπιστεύεται 
το σχολικό περιβάλλον και είναι σίγου-
ρος για την απόφασή του να παραδώσει 
για λίγες ώρες το παιδί του σε παιδαγω-
γούς που εμπιστεύεται, τότε όλα είναι πιο 
εύκολα.

Τα στάδια της προσαρμογής
Τα παιδιά βιώνουν άγχος το πρώτο διά-
στημα για τη νέα συνθήκη που καλούνται 
να διαχειριστούν και ανασφάλεια που 
απομακρύνονται από τους γονείς τους και 
το οικείο περιβάλλον τους, όπως είναι το 
σπίτι τους. 
Είναι το λεγόμενο άγχος του αποχωρι-
σμού και θα πρέπει να μάθουν να το δια-
χειρίζονται. Μετά τις δύο πρώτες εβδο-
μάδες, συνήθως, τα συναισθήματά τους 
είναι συγκρουσιακά. 

Νιώθουν από τη μια χαρά για το σχολείο, 
καθώς τους αρέσει που βρίσκονται ανά-
μεσα σε συνομηλίκους τους και παίζουν 
όλοι μαζί, αλλά και ταυτόχρονη λύπη που 
φεύγουν από το σπίτι.
Σταδιακά, τα αρνητικά συναισθήματά τους 
μειώνονται, ενώ το μέσο διάστημα που 
«κρατά» η προσαρμογή στον παιδικό 
σταθμό είναι γύρω στους τέσσερις μήνες 
(μέχρι τα Χριστούγεννα). 
Οσο  καιρός περνάει η ανασφάλεια εξα-
φανίζεται τελείως. Νέα πρόσωπα – φρο-
ντιστές και ευχάριστα ερεθίσματα δεί-
χνουν στα παιδιά τον δρόμο προς την κοι-
νωνικοποίηση και εγκαθιστούν την αυτο-
πεποίθηση και τη χαρά της ανεξαρτητο-
ποίησης.

Πώς μπορεί να αντιδράσει το παιδί;
Το κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο 
αντίδρασης στην αλλαγή, είτε το εκφράζει 
είτε το συγκρατεί. 

Η έκφραση όλου αυτού που βιώνει γίνε-
ται με ποικίλους τρόπους, είτε με το 
κλάμα, είτε με μειωμένη διάθεση, είτε με 
άρνηση να φάει, να κοιμηθεί ή να συνερ-
γαστεί γενικότερα, είτε με θυμό προς τους 
γονείς, είτε με παλινδρόμηση σε πιο πρώ-
ιμα αναπτυξιακά στάδια. 
Οι γονείς δεν θα πρέπει να τρομάξουν με 
τις παραπάνω συμπεριφορές του.
Είναι ο τρόπος να εκφράσει αυτό που του 
συμβαίνει και έχει δικαίωμα σε αυτό. Επι-
πλέον, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
ότι είναι πολύ πιο υγιές να εξωτερικεύει 
ένα παιδί τη δυσκολία στην προσαρμογή 
του (θεωρείται ένα φυσιολογικό στάδιο, 
μέχρι το αναμενόμενο στάδιο προσαρ-
μογής). 
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν υπάρ-
χει παιδί που να μην έχει τελικά προ-
σαρμοστεί, εάν οι γονείς είναι αποφασι-
σμένοι και έχουν υπομονή. Και, φυσικά, 
είναι απαραίτητο να βρίσκεστε πάντοτε 
σε επικοινωνία με τους παιδαγωγούς που 
έχουν αναλάβει να το φροντίσουν και να 
το διδάξουν.

Η συνέχεια στην  επόμενη έκδοση

Ό
λα τα παιδιά θέλουν την επι-
δοκιμασία. Την θέλουν στους 
βαθμούς, στις φιλίες τους, και 
στις αθλητικές τους επιδόσεις. 

Και ο καλύτερος τρόπος που παίρνουν την 
ειλικρινή επιδοκιμασία είναι αυτός που 
γίνεται από τον πατέρα τους.
Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να επιδο-
κιμάζετε τα παιδιά σας σωστά. Πρώτα, 
πρώτα, να είστε πρόθυμοι να καθοδηγή-
σετε τα παιδιά σας. Αυτό σημαίνει να τα 
βοηθήσετε να πάρουν τις σωστές απο-
φάσεις -- όσο δύσκολη κι αν είναι η περί-
πτωση. 
Δεύτερον, να στηρίζετε τα παιδιά σας. Με 
άλλα λόγια να τα επαινείτε για τις προσπά-
θειές τους και να τα ενθαρρύνετε να επιδι-
ώκουν τους στόχους τους. 
Τρίτον, να γνωρίσετε καλά τα παιδιά σας. 
Αυτό σημαίνει να έχετε μπει μέσα στη ζωή 
τους και να ενδιαφέρεστε για την ποιότητα 
της ζωής τους .

Πόσο υγιής είναι ο γάμος σου;
Αν θελήσεις να αξιολογήσεις το γάμο 
σου, ο καλύτερος τρόπος είναι να ρωτή-
σεις κάποιον που τον ξέρει τόσο καλά όσο 
εσύ ή και καλύτερα από σένα... κι αυτός 
ο κάποιος είναι ο άντρας σου/η γυναίκα 
σου. 
Παρακάτω υπάρχουν 2 ερωτήσεις που 
μπορείς να υποβάλεις προκειμένου να 
αξιολογήσεις  τη σχέση σου. 
Πρώτα ρώτησε, “Πώς μπορώ να γίνω 
καλύτερος/η σύζυγος;” Ζήτησε να σου 
δώσει πρακτικά παραδείγματα. Δεύτε-
ρον, ρώτησε , “Μήπως ξέχασα κάποιο 
σημαντικό οικογενειακό γεγονός;” 
Αν έχασες κάποια δραστηριότητα ή 
κάποια εκδήλωση, ζήτησε συγνώμη από 
τον άντρα σου/τη γυναίκα σου ή το παιδί 
σου που τους απογοήτευσες. 
Το μυστικό είναι: Να ακούς χωρίς να προ-
σπαθείς να αμυνθείς και να απαντάς με 
ειλικρίνεια. 

Είστε σε θέση να προσδιορίζετε τα 
ουσιαστικά προβλήματα του γάμου 
σας;

Είναι απλό, απλούστατο για να γίνει μια 
σύγκρουση στο γάμο. 
Λίγο η ακαταστασία, λίγο η κακή διάθεση, 
και κυρίως η παρεξήγηση. 
Για να προσδιορίσουμε το πραγματικό 
πρόβλημα στο γάμο μας πρώτα πρέπει να 
είμαστε ειλικρινείς. 
Άρχισε με αυτό που είναι στην επιφάνεια 
-- πόσο σε πείραξε η αλλαγή των σχεδίων 
ή τα άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη. Μετά, 
ομολόγησε τη βαθύτερη αιτία -- πόσο 
πληγώθηκες ... ίσως γιατί νιώθεις παρα-
μελημένος /η ή ότι δεν σε εκτιμούν . 
Δεύτερον, προσδιόρισε τα προβλήματα 
με υπομονή. Όλα γύρω σου κινούνται με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα -- γιαυτό ίσως περιμέ-
νεις και η αντιμετώπιση της σύγκρουσης 
στο γάμο  να γίνει πάραυτα. 
Το μυστικό όμως είναι να έχετε υπομονή 
και οι δύο όταν αναλύετε τα γεγονότα. 
Πάντοτε να επιδιώκετε να βρίσκετε την 
πραγματική αιτία του προβλήματος στο 
γάμο σας. 

Τρία πράγματα που οι γονείς δεν 
πρέπει να λένε ποτέ στα παιδιά 
τους
Η γλώσσα είναι ένα άγριο θηρίο που μπο-
ρεί να κάνει τεράστια ζημιά όπως ήδη 
ξέρουμε από προσωπική πείρα. 
Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε τον πόνο 
που μπορούν να προκαλέσουν μερικά 
λόγια που πάνω στο θυμό μας απρόσεκτα 
ξεστομίσαμε. 
Εδώ έχουμε μερικά λόγια που δεν πρέπει 
ποτέ να τα πούμε στα παιδιά μας. 
Πρώτα, πρώτα, μη λέτε ποτέ, “Γιατί δεν 
προσπαθείς να γίνεις σαν τον./την ..;” 
Οι συγκρίσεις είναι ανώφελες χωρίς να 
εξυπηρετούν κάποιον θετικό σκοπό. 
Δεύτερον, ποτέ μη λέτε, “Δεν έχω χρόνο 
τώρα.” Αυτό που στην κυριολεξία λέμε 
είναι , “Αυτό που κάνω τώρα είναι πιο 
σημαντικό από αυτό που θέλεις.” 
Τρίτον, “Δε νομίζω ότι μπορείς να το 
κάνεις.” Όταν το λέτε αυτό , το παιδί σας 
ακούει,”Δεν έχω εμπιστοσύνη στις ικα-
νότητές σου.” Αν πιστέψει κάτι τέτοιο , η 
ζημιά θα είναι τεράστια.

Πατέρες, επιδοκιμάζετε 
τα παιδιά σας όπως και 

όταν  πρέπει;
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υγεία

Η 
καθημερινότητα ευθύνεται 
για μεγάλο μέρος του άγχους 
που δεν σας επιτρέπει να χα-
ρούμε τη ζωή. Αφιερώστε λί-

γο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας 
και ακολουθήστε έξι απλές συμβουλές 
ώστε να νιώσετε «ελαφρύτεροι» και 
να αποβάλετε το στρες και τις αρνητι-
κές σκέψεις.
1. Διαλογισμός και αναπνοή
Λίγα λεπτά διαλογισμού την ημέρα μπο-
ρούν να ανακουφίσουν από το άγχος. 
Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Robbie 
Maller Hartman, PhD,  ο καθημερι-
νός διαλογισμός μπορεί να αλλάξει τις 
νευρικές οδούς του εγκεφάλου προς 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι του 
άγχους.
Καθίστε ευθεία με τα δύο πόδια στο 
πάτωμα, κλείστε τα μάτια, συντονίστε 
την αναπνοή σας και διώξτε τις σκέψεις 
που αποσπούν την προσοχή σας.
Επιπλέον, η αναπνοή μπορεί να λειτουρ-
γήσει αγχολυτικά. Καθίστε ευθεία 
με, τα μάτια κλειστά και το ένα 
χέρι στην κοιλιά. 
Εισπνεύστε αργά από τη 
μύτη, αισθανθείτε την ανα-
πνοή να ξεκινά από την 
κοιλιά και να φτάνει μέχρι 
το πάνω μέρος του κεφα-
λιού. Αντιστρέψτε τη διαδι-
κασία καθώς εκπνέετε από 
το στόμα. Σύμφωνα με την 
ψυχολόγο Judith Tutin, PhD, η 
βαθιά αναπνοή μειώνει τις επι-
πτώσεις του στρες επιβραδύ-
νοντας τον καρδιακό ρυθμό 
και μειώνοντας την αρτηριακή 
πίεση.
2. Κοινωνικοποίηση
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα από τα 
καλύτερα εργαλεία για την αντιμετώ-
πιση του άγχους. Μιλήστε με άλλους 
– κατά προτίμηση πρόσωπο με πρό-
σωπο ή τουλάχιστον στο τηλέφωνο. 
Μοιραστείτε αυτό που σας απασχολεί 
και ίσως σας προταθούν λύσεις που δεν 
είχατε σκεφτεί.
3. Αποσυμπίεση
Τοποθετήστε μια ζεστή πετσέτα στο 
λαιμό και τους ώμους σας για 10 λεπτά. 
Κλείστε τα μάτια σας και χαλαρώστε το 
πρόσωπο, τον λαιμό, τον θώρακα και 
τους μύες της πλάτης. Αφαιρέστε τον 
έπειτα και χρησιμοποιήστε ένα μπα-
λάκι τένις ή έναν κύλινδρο αφρού (foam 
roller) για να διώξετε την ένταση.
Ένας τρόπος, σύμφωνα με την Cathy 
Benninger, νοσηλεύτρια και επίκουρη 

καθηγήτρια στο Ιατρικό Κέντρο Wexner 
του Πανεπιστημίου του Οχάιο, είναι 
να τοποθετήσετε το μπαλάκι ανάμεσα 
στην πλάτη σας και τον τοίχο, να ασκή-
σετε απαλή πίεση στριφογυρίζοντάς το 
για έως 15 δευτερόλεπτα και έπειτα να 
το μετακινήσετε σε άλλο σημείο επανα-
λαμβάνοντας τη διαδικασία.
4. Γέλιο
Γελάστε μέχρι να πονέσουν οι κοιλιακοί 
σας. Όχι μόνο θα αλαφρύνετε το ψυχικό 
σας βάρος αλλά το γέλιο θα μειώσει την 
παραγωγή κορτιζόλης, την ορμόνη του 
στρες, και θα ενισχύσει την παραγωγή 
ενδορφινών, των νευροδιαβιβαστών 
του εγκεφάλου που βελτιώνουν τη διά-
θεση. Παρακολουθήστε ξανά την αγα-
πημένη σας κωμική σειρά ή ένα αστείο 
βίντεο, διαβάστε κόμικς ή ελάτε σε 
επαφή με κάποιον που σας φτιάχνει τη 
διάθεση και σας κάνει να γελάτε.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η ακρόαση 
χαλαρής μουσικής μπορεί να μειώσει 
την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό 

ρυθμό και το άγχος. Δημιουργήστε 
μια λίστα αναπαραγωγής φυσικών 

ήχων (τιτίβισμα πουλιών, κύματα, 
ωκεανός) και αφήστε το μυαλό 

σας να ταξιδέψει. Εναλλακτικά, 
μπορεί να σας χαλαρώσουν πιο 
ανεβαστικοί ρυθμοί και, γιατί 
όχι, να τραγουδήσετε συνοδεία 

του αγαπημένου σας τραγουδιού.
5. Άσκηση
Δεν χρειάζεται να τρέξετε για να 
κερδίσετε τα οφέλη ενός δρομέα. 

Όλες οι μορφές άσκησης, όπως η 
γιόγκα και το περπάτημα, μπορούν 
να μειώσουν την κατάθλιψη και το 
άγχος, βοηθώντας τον εγκέφαλο να 

απελευθερώσει τις πολύτιμες ενδορφί-
νες που βελτιώνουν τη διάθεση και βοη-
θούν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει 
το άγχος. Μια γρήγορη βόλτα στη γει-
τονιά, ανεβοκατέβασμα της σκάλας επί 
μερικές επαναλήψεις ή ακόμα και δια-
τάσεις μπορούν να φανούν εξαιρετικά 
ωφέλιμες.
6. Αίσθημα ευγνωμοσύνης
Κρατήστε σημειωματάρια με όλα τα 
θετικά πράγματα που έχουν συμβεί στη 
ζωή σας και αφήστε το αίσθημα ευγνω-
μοσύνης για όλα αυτά να σας γεμίσει 
θετικές σκέψεις. 
 Το χαμόγελο ενός παιδιού, μια μέρα 
γεμάτη ηλιοφάνεια και η καλή υγεία 
μπορούν να μειώσουν το αρνητικό 
ψυχικό φορτίο, ενώ δεν πρέπει να 
παραλείπετε να γιορτάζετε κάθε ευχάρι-
στο γεγονός όπως μια προαγωγή.

Σ
ε απαραίτητο εργαλείο αναδεικνύεται η μά-
σκα για τους μαθητές, που όπως ανακοινώ-
θηκε, θα επιστρέψουν στα σχολικά θρανία 
στις 14 Σεπτεμβρίου.

Για τους μικρούς μαθητές, η επιτροπή των εμπειρογνωμό-
νων προτείνει υφασμάτινη μάσκα. Η καθηγήτρια Παιδια-
τρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου, 
που μετείχε στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου Στέλιου Πέτσα, της υπουργού Παιδείας, Νίκης 
Κεραμέως, του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρι-
κάκου και του προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστερ-
γίου, έδωσε οδηγίες για το ποια είναι η σωστή χρήση της 
μάσκας από τα μικρά παιδιά.
Όπως διευκρίνισε η κ. Παπαευαγγέλλου, οι υφασμάτινες 
μάσκες για τους μικρούς μαθητές θα έχουν δύο μεγέθη. 
Η πιο μικρή μάσκα θα δοθεί στα μικρά παιδιά, για να έχει 
καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο και η πιο μεγάλη θα 
δοθεί στους μεγαλύτερους μαθητές.
Με βάση τις προδιαγραφές, οι μάσκες θα έχουν τουλά-
χιστον δύο στρώσεις υφάσματος και το ύφασμα θα είναι 
καλής ποιότητας με πυκνή ύφανση, αλλά λεπτή ίνα έτσι 
ώστε να είναι πιο καλά ανεκτή, αλλά και πιο αποτελεσμα-
τική.
Τι να κάνουν οι μαθητές που φορούν γυα-
λιά

Οδηγίες έδωσε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και στους μαθη-
τές που φορούν γυαλιά και τα οποία θολώνουν όταν χρη-
σιμοποιούμε την μάσκα.
Η καλύτερη εφαρμογή γίνεται με πίεση του ελάσματος 
στο ύψος της μύτης. «Προφανώς θα υπάρχουν παιδιά τα 
οποία στην αρχή θα νοιώσουν άβολα. Είναι αναγκαίο στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς να δοθεί έμφαση στην εκπαι-
δευτική διαδικασία για την χρήση της μάσκας και είναι 
σαφές ότι με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά 
με την χρήση της μάσκας οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν 
να εκπαιδεύσουν τα παιδιά και να εξηγήσουν γιατί είναι 
απαραίτητη η μάσκα. Το πιο σημαντικό για να έχουμε τα 
παιδιά με το μέρος μας είναι να απαντήσουμε στις απορίες 
τους», τόνισε.

Άνοιγμα σχολείων: Ποια είναι η κατάλληλη 
μάσκα 

Έξι μυστικά που αποφορτίζουν 
και διώχνουν την ένταση

Άθεοι και αγνωστικιστές φέρεται να διατηρούν «προβάδισμα» έναντι καθολικών και βαπτιστών στο πόσο 
καλά κοιμούνται, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα μελέτης του Πανεπιστημίου Baylor στο Τέξας 
των ΗΠΑ που ήλθε να εξετάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ ύπνου και θρησκείας.Το 73% των άθεων και 

αγνωστικιστών συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφεραν ότι κοιμούνται επτά ή περισσότερες ώρες τη νύχτα, που 
αποτελεί και τη σύσταση της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου για την προώθηση της βέλτιστης υγείας.
Αντίθετα, το 63% των καθολικών και μόνο το 55% των βαπτιστών ανέφεραν ότι κοιμούνται τουλάχιστον επτά 
ώρες. Οι άθεοι και οι αγνωστικιστές ανέφεραν, επίσης, ότι αντιμετωπίζουν λιγότερη δυσκολία στον ύπνο, βάσει 
των ευρημάτων που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Sleep.
«Η ψυχική υγεία συζητείται όλο και περισσότερο στο περιβάλλον της Εκκλησίας, όπως και θα έπρεπε, αλλά όχι η 
λειτουργία του ύπνου», επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Kyla Fergason, φοιτήτρια στο Πανε-
πιστήμιο Baylor στο Γουάκο του Τέξας.
«Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η στέρηση ύπνου επηρεάζει αρνητικά πολλές ανθρώπινες ιδιότητες που θεωρούνται 

βασικές αξίες της Εκκλησίας: Το να είσαι θετικό μέλος της κοινότητας, να εκφράζεις αγάπη και αλληλεγγύη 
αντί για θυμό ή επίκριση, και να διαθέτεις ακεραιότητα στην ηθική συλλογιστική και συμπερι-

φορά», συμπληρώσει.
Η σχετική μελέτη, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 1.501 συμμετεχόντων, κατέδειξε 

επίσης πως όσοι ανέφεραν πως κοιμούνται επτά ή περισσότερες ώρες ήταν πολύ 
πιο πιθανό να πιστεύουν ότι θα πάνε στον Παράδεισο.

Εντούτοις, οι σχετικές με τον Παράδεισο αντιλήψεις δεν συσχετίστηκαν με 
δυσκολία των συμμετεχόντων να κοιμηθούν. Σύμφωνα με τους συγγρα-
φείς, αυτό το μοτίβο δείχνει ότι ο καλύτερος ύπνος οδηγεί σε μια πιο 
αισιόδοξη οπτική, η οποία σε αυτήν την περίπτωση εκδηλώνεται ως 
θετική προσδοκία πως θα εισέλθουν στον παράδεισο.

Ποιοι καταφέρνουν να κοιμούνται καλύτερα 
– Ο λόγος που δεν φαντάζεστε

5 συνήθειες που χαρίζουν περισσότερα από 10 χρόνια 
ζωής

Η 
προσκόλληση σε ορισμένες υγιεινές συνήθειες 
και ενός τρόπου ζωής σύμφωνου με τις επιταγές 
της ευεξίας και της επιστήμης μπορεί να προ-
σθέσει χρόνια στη ζωή σας, σύμφωνα με την 

περίφημη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard T.H. Chan 
και μία νέα μελέτη που εξέδωσε.
Οι συγγραφείς της διαπίστωσαν ότι γυναίκες ηλικίας 50 
ετών που διατήρησαν τις ακόλουθες πέντε υγιεινές συνή-
θειες, έζησαν κατά μέσο όρο 10,7 χρόνια χωρίς ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, των καρδιαγγεια-
κών νοσημάτων και του καρκίνου, σε σύγκριση με τις αρχι-
κώς υγιείς γυναίκες που δεν ασκούσαν καμία από αυτές 
τις συνήθειες στην ηλικία των 50 ετών. Και οι πέντε αυτές 

συνήθεις είναι:

–Άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα
-Υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και διαιτολογίου
-Διατήρηση του δείκτη μάζας σώματος στο φυσιολογικό 
εύρος
-Κατανάλωση αλκοόλ έως ένα ποτήρι (μεζούρα) ημερη-
σίως,
– Αποφυγή καπνίσματος
Η εγκυρότητα της εν λόγω έρευνας είναι αδιαμφισβήτητη 
καθώς σε αυτή συμμετείχαν 73.000 γυναίκες και διήρκεσε 
περί τα 34 χρόνια με στοιχεία από όλες τις βαθμίδες υγείας. 
Οπότε τώρα ξέρετε τι να κάνετε για να ζήσετε περισσότερο.
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Η άγνωστη ιστορία του εξωκλησιού που 
βρίσκεται στη μέση του πουθενά στον Πρωταρά

Π
ερπατώντας στην περιοχή του Πρωταρά, με κα-
τεύθυνση το Κάβο Γκρέκο, στα δεξιά υπάρχει μια 
επιγραφή «προς εκκλησία Παναγιώτισσας». Φθά-
νοντας στην εκκλησία, ο δρόμος από ασφάλτινος, 

μετατρέπεται σε χωμάτινο.
Στο βάθος, αχνοφαίνεται ένα ύψωμα. Το Ύψωμα Φανός. 
Συνεχίζοντας την πορεία σου, σε κάποιες στιγμές νιώθεις 
να βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά. Δέντρα, θάμνοι και 
πέτρες. Πολλές πέτρες. Μια ξύλινη επιγραφή σε σχήμα 
τόξου, δείχνει την κατεύθυνση για ένα εξωκλήσι. Τους Αγί-
ους Σαράντα. 
Η ανθρώπινη περιέργεια, πάντα κερδίζει τις αναστολές, γι’ 
αυτό συνεχίζεις την περιδιάβασή σου. Μπροστά σου, εμφα-
νίζεται μια σπηλιά με ένα μικρό τρούλο, ένα άσπρο τοίχο 
στην πρόσοψη και μια μπλε πόρτα.

Αυτό, είναι το εξωκλήσι των Αγίων Σαράντα. Έχει επιλεχθεί 
στις είκοσι πιο περίεργες εκκλησίες στον κόσμο, σύμφωνα 
με την DailyMail κι όχι άδικα.

«Ανάγεται στον 12ο ή 13ο αιώνα και έχει ψήγ-
ματα αγιογραφιών»
Για την εκκλησία, μίλησε ο πάτερ Αυγουστίνος Κκαράς, ο 
οποίος μελέτησε και γνωρίζει καλά την περιοχή, αλλά και την 
ιστορία γύρω από το εξωκλήσι.
«Είναι μια μεγάλη φυσική σπηλιά, η οποία με ελάχιστες 
ανθρώπινες επεμβάσεις διαμορφώθηκε σε εκκλησία. Οι 
ανθρώπινες επεμβάσεις είναι η διαμόρφωση του ανατολι-
κού μέρους για να χρησιμοποιείται ως Αγία Τράπεζα και ο 
μικρός τρούλος που βρίσκεται στην κορυφή. Αυτός ο τρού-
λος είναι και το μοναδικό σημάδι, που δείχνει ότι εκείνος 
ο χώρος είναι εκκλησία. Δηλαδή, αν δει κάποιος το χώρο 
χωρίς το μικρό τρούλο, δεν μπορεί να συμπεράνει ότι είναι 
εκκλησία.
 Ο τρούλος της, είναι πετρόκτιστος και έχει οκτώ μικρά 
παράθυρα, παραπέμποντας σε βυζαντινή τέχνη. Στο εσω-
τερικό του, υπάρχουν ψήγματα αγιογραφίας, τα οποία μπο-
ρεί να ανάγονται στο 12ο ή ακόμα και στον 13ο αιώνα. 
Αυτό σημαίνει ότι έχει μια ιστορία που χάνεται στους αιώ-
νες, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς λειτούργησε. Δηλαδή, μπο-
ρεί να ήταν μια εκκλησία ενός οικισμού ή ένας χώρος που 
υπήρχαν ασκητές μοναχοί. Ο χώρος σαν φυσική κατάσταση, 
δείχνει ότι ήταν ασκητικός, όπου μπορούσαν να μονάσουν 
άνθρωποι. Πιθανότατα να ήταν ασκητικό κέντρο, με μονα-
χούς ασκητές και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, είτε από επι-
δρομές είτε από την παρέλευση των χρόνων».

Oι σταλακτίτες… έδειξαν την αφιέρωση
Με το πέρασμα των χρόνων, η σπηλιά άρχισε να χρησιμοποι-
είται από τους βοσκούς της περιοχής, επειδή μπορούσε να 
προστατεύσει τα ζωντανά τους, από τα έντονα καιρικά φαι-

νόμενα, ενώ στις αρχές του προηγούμενου αιώνα μετατρά-
πηκε ξανά σε εκκλησία.
 Ο λόγος που επιλέχθηκε η ονομασία Άγιοι Σαράντα ήταν 
τυχαία, αφού στην προσπάθεια τους οι άνθρωποι να αφαι-
ρέσουν τους φυσικούς σταλακτίτες που βρίσκονταν εντός της 
σπηλιάς, μετρώντας τους, βρήκαν ότι ήταν σαράντα. Αυτό, 
τους παρέπεμψε αμέσως σημειολογικά στους Αγίους Σαρά-
ντα κι έτσι αποφάσισαν να τους αφιερώσουν την εκκλησία.

Η ιστορία των Αγίων Σαράντα
«Ήταν σαράντα χριστιανοί στρατιώτες, οι οποίοι βρίσκονταν 
στη Σεβάστεια της Μικράς Ασίας και κλήθηκαν να αρνηθούν 
τον Χριστό. Τους Αγίους Σαράντα τους γύμνωσαν και τους 
έβαλαν σε μια παγωμένη λίμνη, αφού δεν απαρνούνταν τον 
Χριστό, για να γίνουν ειδωλολάτρες. Μάλιστα, λέγεται ότι 

οι ειδωλολάτρες κάθισαν σε ένα σημείο και άναψαν φωτιά, 
βλέποντας τους μάρτυρες. Ένας από τους σαράντα μάρτυ-
ρες λιποψύχησε και πήγε να ζεσταθεί, αλλά πέθανε λόγω της 
αλλαγής της θερμοκρασίας. Τη θέση του, πήρε ένας από τους 
στρατιώτες των ειδωλολατρών».
 Αυτός είναι και ο λόγος, που πολλές από τις εικόνες των 
Αγίων Σαράντα, δείχνουν 39 πρόσωπα και ακόμα ένα που 
τρέχει, όπως επίσης και ένα τεσσαρακοστό στεφάνι, να κατε-
βαίνει από τον ουρανό, για να συμπληρώσει τον αριθμό.
 «Η τοπική παράδοση, λέει ότι οι Άγιοι πέρασαν από το σπή-
λαιο των Αγίων Σαράντα στον Πρωταρά, γι’ αυτό και βγήκαν 
οι σαράντα σταλακτίτες. Είναι μια παράδοση που δεν μπο-
ρεί να ευσταθεί βέβαια, γιατί ξέρουμε ότι έζησαν και μαρ-
τύρησαν στη λίμνη της Σεβαστείας. Ήταν μια ευσέβεια των 

ανθρώπων, που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί».
Η εκκλησία, κρύβει εξάλλου και μια ιστορία, την οποία 
θυμούνται μόνο οι παλαιότεροι. Για τους Αγίους Σαράντα, 
γράφτηκε ένα δίστιχο με αφορμή τον Παπάγιωρκη, ο οποίος 
λειτουργούσε την εκκλησία τη δεκαετία του ’60.
 Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και για να λει-
τουργήσει ο Παπάγιωρκης την εκκλησία, έπρεπε να μεταβεί 
στο χώρο με τα πόδια.
 «Μια χρονιά είχε πολλές βροχές και ο Παπάγιωρκης είπε, 
δεν θα πάμε φέτος να λειτουργήσουμε. Λέγεται λοιπόν, ότι 
εμφανίστηκαν οι Άγιοι Σαράντα σε ένα Παραλιμνίτη και πήγε 
και πήρε μήνυμα στον πάτερ. Τότε, βγήκε ένα ποίημα, που 
έλεγε “Άη Σαράντα έλατε, εις το χωρκόν μια νύχτα, τσιλλάτε 
τον Παπάγιωρκη τζαι κάμετε τον πίττα”. Μετά από εκείνο 
το περιστατικό, κάθε χρόνο ότι και να συμβαίνει πρέπει να 
κάνουμε τη γιορτή. Έχει φορές που βρέχει, αλλά η λειτουρ-
γία πρέπει να γίνει, οπωσδήποτε».

Έπονται ανασκαφές στο χώρο
Τα επόμενα χρόνια, γύρω από την εκκλησία αναμένεται να 
γίνουν ανασκαφές, για να διαφανεί κατά πόσον υπάρχει 
κάποιος αρχαίος οικισμός. 
Όπως εξήγησε ο πάτερ Αυγουστίνος, μετά την ανεύρεση 
αρχαίων κτισμάτων γύρω από την εκκλησία της Παναγιώτισ-
σας, που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω, δεν αποκλείεται να 
υπάρχουν κτίσματα και κοντά στους Αγίους Σαράντα.
 «Όταν ανοίξαμε την Παναγιώτισσα για να κάνουμε χώρους 
υποστήριξης του κτιρίου και για να μεγαλώσουμε το ναό, 
είχαμε αρχαιολογικές αποκαλύψεις. Βρήκαμε μια μαρμά-
ρινη στήλη που ανάγεται στον 4ο προ Χριστού αιώνα, με 
κάποια κτίσματα. Βρήκαμε επίσης, το λείψανο του Αγίου 
Ζαχαρία, που ήταν ο τελευταίος εφημέριος της Παναγιώ-
τισσας, τον οποίο σφάγιασαν οι Τούρκοι στην Αμμόχωστο 
τον 17ο αιώνα, γιατί αρνήθηκε να τους παραδώσει την πηγή 
του νερού. Επίσης στα βόρεια του υφιστάμενου ναού, βρέ-
θηκαν τα θεμέλια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της 
Παναγίας. Δηλαδή ενός μεγάλου ναού, του 6ου αιώνα μετά 
Χριστό.
 Είναι λογικό να διέμενε κόσμος στην περιοχή εκεί, γιατί 
υπήρχε κοντά νερό, χωράφια και γενικότερα υπήρχαν τα 
πάντα για να επιβιώσει ένας οικισμός. Αντίθετα, λίγο πιο 
πάνω στους Αγίους Σαράντα ήταν άγονη περιοχή, γι’ αυτό 
εκκλησιαστικά θεωρούμε πολύ πιο πιθανό να ήταν μονα-
στικό κέντρο».
Οι Άγιοι Σαράντα, γιορτάζουν στις 9 Μαρτίου, ωστόσο, λόγω 
του ότι είναι περίοδος της μεγάλης Σαρακοστής και δεν τελεί-
ται Θεία Λειτουργία τις καθημερινές, μεταφέρεται το πλησιέ-
στερο Σάββατο. Κατά τα παλαιότερα χρόνια, οι εορτάζοντες, 
παρέθεταν τραπέζι για όλους στο φυσικό χώρο, κάτι που 
συνεχίζει να γίνεται και σήμερα κάπως παραλλαγμένα.

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ
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Ο
πως σε όλον τον κόσμο, στο Κε-
μπέκ, όπως και στον υπόλοιπο 
Καναδά, καθώς ανοίγουν τα σχο-
λεία, πολιτικοί, ειδικοί, δάσκα-

λοι, και γονείς προβληματίζονται, αγωνιούν 
και συχνά μεταξύ τους διαφωνούν για το 
αν πρέπει να ανοίξουν, υπό ποιες προϋπο-
θέσεις πρέπει λειτουργούν και αν τα μέτρα 
που καθιερώνονται είναι τα ενδεδειγμένα.
Βασικός στόχος των αρμοδίων είναι οι 
μαθητές να έχουν στενές επαφές μόνο με 
τους άλλους μαθητές της ίδιας τάξης και 
εντός της αίθουσάς τους, οπότε αν συμβεί 
κάτι, το πρόβλημα να περιορίζεται μόνο 
στους μαθητές εκείνης της τάξης και να μην 
επεκτείνεται στους μαθητές ολόκληρου του 
σχολείου.
Στα σχολεία του Κεμπέκ, για μαθητές της 
τάξης 5 και άνω, οι μάσκες θα είναι υποχρε-
ωτικές στους διαδρόμους και τους κοινό-
χρηστους χώρους αλλά όχι στις αίθουσες 
διδασκαλίας.
Επί πλέον σε όλες τις τάξεις από το δημοτικό 
σχολείο έως και την 9η ο αριθμός των μαθη-
τών ανά τάξη θα είναι ανάλογος εκείνου της  
προ-πανδημικής αναλογίας.
Οπωσδήποτε τα υλικά απολύμανσης των 
χεριών και οι μάσκες προσώπου θα βρίσκο-
νται σε όλα τα σχολεία του Καναδά.
Το μέτρο χρήσης των μασκών θα ισχύει 
για όλους τους μαθητές, εκτός και υπάρ-
χει ιατρικό σημείωμα εξαίρεσής τους. Αυτό 
θα εκδίδεται μόνο κατόπιν  αυστηρών κρι-
τηρίων.
Για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων 
μπορεί να ισχύουν διαφορετικά μέτρα, 
αφού τα σχολικά συμβούλια και τα κέντρα 
εξυπηρέτησης θα έχουν τη δυνατότητα είτε 
να διατηρήσουν την αναλογία της προ-παν-
δημίας για τους μαθητές των τάξεων 10 
και 11, είτε να θέσουν τους μαθητές σε ένα 
εναλλακτικό πρόγραμμα όπου το  50% της 
διδακτέας ύλης θα γίνεται στα Σχολεία και 
το υπόλοιπο θα παρέχεται στα σπίτια τους 
μέσω διαδικτύου.
Ένα πράγμα θα ισχύει για όλους τους μαθη-
τές ασχέτως της τάξεως που φοιτούν. Ολοι  
θα παραμένουν στην ίδια τάξη και τον ίδιο 
χώρο για τα περισσότερα από τα μαθήματά 
τους και μόνο  οι εκπαιδευτικοί θα μετακι-
νούνται από τάξη σε τάξη.
Αυτό το μέτρο είναι υποχρεωτικό για όλα τα 
σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας, μάλιστα 
προειδοποιεί ότι κανένας σχολικός φορέας, 
ή αρμόδιος ιδιωτικού σχολείου δεν μπορεί 
να επιβάλλει οποιοδήποτε επί πλέον αυτού 
μέτρο.
Εν τω μεταξύ, μόλις μία ημέρα πριν ανοί-
ξουν τα σχολεία ο υπουργός Παιδείας Jean-
François Roberge, ανακοίνωσε ότι οι σχολι-
κές αθλητικές και πολιτιστικές  δραστηριό-
τητες θα επιτρέπονται μόνο μεταξύ μαθη-
τών της ίδιας τάξης, προκειμένου και πάλι 
να είναι ευκολότερος, τόσο ο περιορισμός 
της εξάπλωσης του ιού, όσο και ο καλύτε-

ρος έλεγχος και ιχνηλάτηση εκείνων που 
μολύνθηκαν από αυτόν. 

Στο επίκεντρο η χρήση των μα-
σκών
Το θέμα του μέτρου της χρήσης των μασκών, 
επί του οποίου, παγκοσμίως εστιάζονται 
πολλαπλές διαφωνίες, αν και πολλοί ειδικοί 
το θεωρούν απόλυτα σωστό, αναρωτιόνται 
αν αυτό είναι ικανό να προστατεύσει τους 
μαθητές. 
Πολλοί πιστεύουν ότι το μέτρο αυτό, παρά 
τις δυσκολίες που συνοδεύουν την χρήση 
τους, είναι απαραίτητο κυρίως σε χώρους 
όπου δεν είναι δυνατή η φυσική απόσταση - 
όπως οι διάδρομοι και η καφετέρια των Σχο-
λείων- αλλά είναι λογικό οι μαθητές να μπο-
ρούν να τις βγάζουν όταν βρίσκονται στην 
τάξη.
Σχετικά με την χρήση των μασκών, πολλοί 
ειδικοί πιστεύουν ότι είναι άβολο και ενο-
χλητικό να φορούν τις μάσκες οι μαθητές 
κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. Άλλωστε 
τονίζουν ότι αυτές κάνουν την μεταξύ των 
μαθητών επικοινωνία πολύ δύσκολη.
Όπως ήταν επόμενο, στο θέμα των Σχολείων 
και των μέτρων προστασίας των μαθητών 
και του διδακτικού προσωπικού επικεντρώ-
θηκε η συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε 
την περασμένη Τρίτη ο  διευθυντής δημό-
σιας υγείας του Κεμπέκ Δρ Horacio Arruda. 
Ο Δρ. Arruda, υπερασπίστηκε της απόφα-
σης να μην φοριούνται οι μάσκες εντός των 
αιθουσών διδασκαλίας, λέγοντας ότι οι 
υγειονομικές αρχές θα παρακολουθούν την 
κατάσταση και θα αλλάζουν τους κανονι-
σμούς όπου βλέπουν ότι είναι ανάγκη να το 
πράξουν.
Επί πλέον μεταξύ των άλλων είπε ότι:
Η υγεία των παιδιών, των δασκάλων και 
όλων των δικών τους, είναι η πρώτη μας 
προτεραιότητα. Δεν υπάρχει τέλεια συνταγή 
αντιμετώπισης του προβλήματος και οι προ-
σεγγίσεις είναι διαφορετικές σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Το θέμα της ανά τάξης απομόνω-
σης των μαθητών το θεωρούμε απαραίτητο 
και βασικό.

Στις άλλες Επαρχίες
Σημειώνουμε ότι στο Οντάριο, οι μάσκες θα 
είναι υποχρεωτικές για τους μαθητές από 
την 4η έως και την 12η τάξη και μάλιστα η 
χρήση τους θα είναι υποχρεωτική και εντός 
των χώρων διδασκαλίας.
Πάντως οι περισσότερες  επαρχίες έχουν 
υιοθετήσει παρόμοια με αυτήν του Κεμπέκ 
προσέγγιση.
Ετσι η Μανιτόμπα, η οποία στην αρχή συνι-
στούσε ως προαιρετική την χρήση των 
μασκών, αποφάσισε η χρήση τους να είναι 
υποχρεωτική σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους, αλλά όχι εντός των αιθουσών διδα-
σκαλίας.
Η Βρετανική Κολομβία, η Νέα Σκωτία και η 
Αλμπέρτα σε ό,τι σχετίζεται με την χρήση 

των μασκών, έχουν παρόμοιους με αυτούς 
του Κεμπέκ κανονισμούς. Εξαίρεση παρου-
σιάζουν μερικές σχολικές επιτροπές της 
Αλμπέρτας που καθιστούν υποχρεωτική την 
χρήση των μασκών και εντός των σχολικών 
τάξεων. 
Το φαινόμενο της διαφοροποίησης των 
μέτρων επιστροφής στα σχολεία από Επαρ-
χία σε Επαρχία, καθώς και από Χώρα σε 
Χώρα, είναι κατανοητό, αφού πολλά σχετικά 
με τον ιό και του τρόπου μετάδοσής του, 
εξακολουθούν να είναι άγνωστα.
Οπωσδήποτε αυτό το ευρύ φάσμα των προ-
σεγγίσεων μπορεί να είναι ανησυχητικό για 
τους γονείς και τους δασκάλους, αλλά πιθα-
νότατα θα βοηθήσει τους επιστήμονες να 
μάθουν περισσότερα σχετικά με το πώς εξα-
πλώνεται ο ιός, αφού ευκολότερα θα μπο-
ρούν να αξιολογούν  τις διαφορετικές προ-
σεγγίσεις με τις οποίες αντιμετωπίζονται.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα παιδιά και 
οι έφηβοι κάτω των 18 ετών παρουσιάζουν 
συνήθως μόνο ήπια συμπτώματα και αποτε-
λούν μέχρι τώρα μόνο το 1 έως και 3 % των 
λοιμώξεων, αν και αποτελούν το 29% του 
παγκόσμιου πληθυσμού.

Επί πλέον δεν είναι ακόμη γνωστό σε ποιο 
βαθμό τα παιδιά και οι έφηβοι διαδίδουν 
την ασθένεια.
"Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για 
μια περίπλοκη κατάσταση όπου δεν υπάρ-
χουν αρκετά δεδομένα για να κάνουμε πολύ 
σταθερές προβλέψεις", δηλώνουν με αφο-
πλιστική ειλικρίνεια πολλοί ειδικοί.

Σταθερή η κατάσταση της διάδο-
σης του ιού στο Κεμπέκ
Εν τω μεταξύ, σε ό,τι έχει σχέση με την εξά-
πλωση του ιού, η κατάσταση στην Επαρ-
χία φαίνεται να είναι ελεγχόμενη, αφού την 
Πέμπτη αναφέρθηκαν 111 νέες περιπτώσεις 
και καταγράφτηκαν τρεις επί πλέον θάνατοι.  
Ετσι από την αρχή της πανδημίας, οι κατα-
γεγραμμένοι φορείς ανήλθαν σε 62,056 και 
οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι σε 5,750. Επί 
πλέον στα Νοσοκομεία νοσηλεύονταν 115 
άτομα, 5 δηλαδή περισσότερα από την προ-
ηγούμενη ημέρα και στις εντατικές μονάδες 
θεραπεύονταν 15 άτομα. Ο αριθμός αυτός 
ήταν αυξημένος κατά 3 συγκριτικά με την 
προηγούμενη ημέρα.

Γεώργιος Καρύδης

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ 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

Η Ελλάδα Πάνω Από Τα Κόμματα

Τις προάλλες, αγαπητοί μου συμπατριώτες, 
ο πρωθυπουργός δήλωνε, μέσα στην βου-
λή, με περισσή καυχησιολογία και κομπορ-
ρημοσύνη,  «μεγαλώνουμε την Ελλάδα» .

Με αυτήν και μόνο την φράση του, πρόσβαλε την 
νοημοσύνη κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας και 
υποβίβασε τον πρωθυπουργικό θώκο που κατέ-
χει σε επίπεδο παράγκας,  ακατάσχετης  φαυλότη-
τας και  αναξιόπιστης  σαβουρολογίας  και ανεπαί-
σχυντης αλαζονείας και ναρκισσισμού.
Όπως τον λιβανίζουν και τον εγκωμιάζουν και 
τον παρουσιάζουν τα αργυρώνητα παπαγαλάκια 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα το πιστέψει 
και ο ίδιος πως έχει τα αδιαφιλονίκητα  προσό-
ντα ενός εθνάρχη.  Είμαστε μάρτυρες, φίλοι μου, 
ενός ηγέτη που απεγνωσμένα περιμένουμε για 
να πραγματώσει τα όνειρα και τις ελπίδες γενεών 
και γενεών. Δηλαδή να ανακτήσουμε την Βασι-
λεύουσα και να ελευθερώσουμε  τις αλύτρωτες 
πατρίδες μας.   
Δεν ξέρω πως αντέδρασαν οι διακόσιοι ενενή-
ντα εννιά που υποτίθεται μας  εκπροσωπούν στο 
κοινοβούλιο, αλλά είμαι σίγουρος πως  τα αυτιά 
όλων μας κουδούνισαν στο άκουσμα της μεγαλό-
στομης αυτής δήλωσης.
Την ώρα που έλεγε όλα αυτά τα μεγάλα και τα 
τρανά, αναρωτιέμαι σε ποιους απευθυνόταν. 
Στους αποκαρδιωμένους δεξιούς; 
Στους φανατικούς νεοδημοκράτες;
Στους απογοητευμένους  μεσοαριστερούς του 
Τσίπρα;
Ή στους θαμώνες των καφέ που τους έμαθαν 
περισσότερο να ενδιαφέρονται για το ποια είναι 
η τελευταία λέξη της μόδας στον κατάλογο της 
παγκοσμιοποίησης και όχι εάν το Ιόνιο πέλαγος 
ανήκει σε μας ολοκληρωτικά ή αν έχουμε  επή-
ρεια στον κάβο της  Παλαιοκαστρίτσας ή όχι.      
Στους  χαχόλους των νέων οικισμών,  τους 
λάθρους των δομών που πρόσφατα δημιούρ-
γησε, καταπατώντας περιουσία του Ελληνικού 
κράτους που χωρίς την συγκατάθεση του δώρισε 
στους παράνομους επικοιστές;
Στους λάτρεις των Τούρκικων  σειρών της μικρής 
οθόνης;
Ή πάλι στον αδιάφορο ψηφοφόρο που δεν του 
καίγεται καρφί αν το Καστελόριζο έχει αιγιαλίτιδα 
ή αν είναι το ανατολικότερο σημείο της Ελληνικής  
επικράτειας;
Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις, αγαπητοί μου 
φίλοι, δυστυχώς  αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά σε 
ποιους απευθύνονται και ποιους διοικούν.
Μιλούν στη καρδιά και την μεταλλαγμένη ψυχή 
του κομματικού ψηφοφόρου και όχι του Έλληνα 
εκλέκτορα.
Εάν δεν  πετάξουμε από πάνω μας την μανδύα 
του ποιμνίου ψηφοφόρου μιας και δια παντός  θα 
είμαστε έρμαια και βορά στα στόματα των σαρκο-
φάγων που μας κυβερνούν.
Είτε μας αρέσει, είτε όχι, έφτασε το τέλος των ιδε-
ολογιών, το τέλος των κομμάτων, το τέλος του 
δεξιού και του αριστερού. 
Κολλημένοι στον αραμπά του χθες δεν πρόκειται 
να μας πάει μακριά. Οι καρόδρομοι έχουν παρέλ-
θει. Οι Ουράνιοι λεωφόροι του μέλλοντος καθο-
ρίζουν τις μετακινήσεις μας. Πρέπει να βγούμε 
από το Κομματικό τέλμα που μόνον συμφορές και 

κακομοιριά μας έχει επιφέρει.
Πρέπει να ανοίξουμε καινούργιες λεωφόρους 
που θα μας οδηγήσουν στην ανασύσταση του 
Ελληνισμού.
Οι σημερινοί μας ηγέτες γαντζωμένοι στο βαγόνι 
της παγκοσμιοποίησης και στο δόγμα των διε-
θνιστών δεν ενδιαφέρονται για το συμφέρον 
της Ελλάδας, αλλά για το πώς να ικανοποιήσουν 
τις ορέξεις των αφεντικών τους και τις δικές τους 
μωροφιλοδοξίες.
Μην εκπλαγούμε εάν μάθουμε κατά λάθος, ότι 
η απεμπλοκή των Ενόπλων μας Δυνάμεων για 
να υπερασπίσει την εδαφική μας  ακεραιότητα 
δεν εξαρτάται από τον πρωθυπουργό και το κοι-
νοβούλιο, αλλά από την Καγκελαρία και τους 
μαστροπούς των Βρυξελών.
Τους ακούτε, οι Γερμαναράδες, ήδη μιλούν  να τα 
βρούμε στην μοιρασιά με τους Τούρκους. Δηλαδή 
σώνει και καλά να βάλουμε αμέτι μουχαμέτι τον 
Μογγόλο   συνέταιρο στο Αιγαίο. 
Γι αυτό υπέγραψαν τις απαράδεχτες συμφωνίες 
με Ιταλία και Αίγυπτο. Προετοιμάζουν το έδαφος. 
Δώσαμε κάτι παραπάνω στους μακαρονάδες, 
χαρίσαμε κάτι τις  και στους Αιγυπτίους, έ, να μην 
δώσουμε και λίγο Αιγαίο στους  Αγαρηνούς;
Ο Ελληνικός λαός κύριοι της κυβέρνησης δεν 
τρώει κουτόχορτο όπως θέλετε να νομίζετε. 
Δεν συμφωνεί με την πολιτική της μειοδοσίας 
που ακολουθείτε  και διαμελίζετε την περιουσία 
του Ελληνικού Έθνους χωρίς την έγκριση του. 
Δεν εγκρίνει την πολιτική που ακολουθείτε. Θέλει 
εδώ και τώρα επέκταση  της υφαλοκρηπίδας στα 
δώδεκα ναυτικά μίλια και ανακήρυξη της ΑΟΖ με 
την Κύπρο μας.
Και εάν κάποιοι ενοχληθούν και θέλουν να αντι-
δράσουν με τις αποφάσεις μας, δικαίωμα που μας 
παρέχει το διεθνές δίκαιο, είμαστε έτοιμοι να υπε-
ρασπιστούμε και τα δίκαια μας και την εδαφική 
μας ακεραιότητα.
Οι τουρκαλάδες ποτέ δεν μας νίκησαν. Και ας καυ-
χώνται τα αντίθετα. Η μικρασιατική καταστροφή 
επήλθε με προδοσίες και ραδιουργίες . Και όσο 
για την μάχη του Μαντζικέρτ που πρόσφατα γιόρ-
τασαν, ασφαλώς και γνωρίζουν ότι ο Αυτοκράτο-
ρας τους κατετρόπωσε στην μάχη  και ενώ τους 
κυνηγούσε για να τους αποδεκατίσει ο πανούρ-
γος Ανδρόνικος Δούκας διέδωσε στο στράτευμα 
ότι ο Αυτοκράτορας σκοτώθηκε και δημιουργή-
θηκε πανδαιμόνιο και έτσι βρήκαν την ευκαιρία 
οι λεγεωνάριοι του Αλπ  Αρσλάν  να αναδιοργα-
νωθούν και να ανατρέψουν την παταγώδη ήττα 
τους σε νίκη. 
Η πολιτική των ιδεολογιών έχει παρέλθει ανεπι-
στρεπτί.
Αλλοίμονο   εάν παρέχουμε λευκή επιταγή, στους 
θιασώτες της  παγκοσμιοποίησης , ηγέτες μας να 
διαχειρίζονται τα εθνικά μας θέματα.
 Και τρισαλί εάν συνεχίζουμε να φοράμε τις κομ-
ματικές παρωπίδες  και τυφλωμένοι από ανύπαρ-
κτες ιδεολογίες  και παρωχημένα κόμματα εκλέ-
γομαι  αυτούς που θα διαχειρίζονται τα εθνικά  
θέματα  του Ελληνισμού.
Τα κόμματα ήταν και είναι η κατάρα της κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας και ήρθε η ώρα να τα απε-
μπολήσουμε στο πυρ το εξώτερον.

Σίμος Λεπτοκαρίδης
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Πολύς κόσμος στο Thompson Park χαιρέτησε, 
συνομίλησε και γνώρισε τη Χριστίνα Μίτας

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΏΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

Π
ραγματικά, μια πολύ όμορφη έκπληξη περίμενε ό-
λους όσους παραβρέθηκαν το περασμένο Σαββα-
τοκύριακο στο Thompson Memorial Park. Με συ-
μπαραστάτη της τον υπέροχο καιρό αρκετές δεκά-

δες κάτοικοι του Scarborough, παλαιοί αλλά και καινούριοι 
φίλοι της αγαπητής Χριστίνας Μίτας, είχαν την ευκαιρία μαζί 
με τις οικογένειες τους να γευθούν απολαυστικά παγωτά και 
να συζητήσουν διάφορα θέματα και προβλήματα με την Ελ-
ληνίδα Βουλευτή του Οντάριο. Ευγενική -όπως πάντα- συ-

νομίλησε με πολύ κόσμο κι έλυσε τις διάφορες απορίες που 
τυχόν είχε ο κόσμος. Αισθάνθηκα πραγματικά πολύ όμορφα 
καθώς έβλεπα κατοίκους του Scarborough όλων των ηλικι-
ών κι ειδικά την νεολαία να μιλάνε για διάφορα θέματα με 
τη Χριστίνα. 
Μην ξεχνάτε ότι κι αυτό το Σαββατοκύριακο 12μμ με 2μμ στο 
Thompson Memorial Park, στη γωνία Brimley και St. Laurent 
θα είμαστε όλοι εκεί να μιλήσουμε ξανά με την Χριστίνα και 
να φάμε λαχταριστό παγωτό.

Χωρίς να θέλω να περιαυτολογώ, θα πρέπει στις επόμενες 
εκλογές  - ανεξαρτήτων πολιτικών πεποιθήσεων- να υπο-
στηρίξουμε Έλληνες που θα κατέβουν στις εκλογές μελλο-
ντικά με διάφορα κόμματα. Είναι τιμή μας να εκπροσωπεί-
ται η Ελληνική παροικία στην επαρχιακή και ομοσπονδιακή 
Βουλή, ειδικότερα στους δύσκολους καιρούς που υπάρχουν 
παγκοσμίως και στην πατρίδα μας και πρέπει κάποιοι να 
υποστηρίζουν τις ελληνικές θέσεις. Φυσικά, πλησιάζοντας οι 
εκλογές θα έχουμε να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα.

Η βουλευτής Χριστίνα Μίτα με τον υποψήφιο του Green 
Party of Canada κ. Δημήτρη Λάσκαρη

Πολλά νέα παιδιά στην ομάδα της βουλευτή Χριστίνα Μίτα

Ουρές στο registration office της βουλευτή Χριστίνας Μίτα για να γίνουν φίλοι της καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης Όλοι απόλαυσαν τις δροσερές λιχουδιές που προσέφερε η βουλευτής Χριστίνα Μίτα
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και δροσίστηκε με τα παγωτά που προσέφερε
σε όλους που παρευρέθηκαν

Σύσσωμη η οικογένεια Μίτας: ο σύζυγος κ. Patrick Power, η αεικίνητη μητέρα κα Σούζι Μίτας και τα μωρά Cressida & Sebastian Power με τη 
μαμά Χριστίνα

Η δυναμική ομάδα της βουλευτή 
Χριστίνας Μίτα: ο Executive Assistant 

Patrick Bissett η αεικίνητη Tara Zachar,  
και η Christina Mitasco που κάπου 

έτρεχε. The Winning Team.
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Η 
είδηση του θανάτου του πολυ-
αγαπημένου ερμηνευτή Γιάννη 
Πουλόπουλου, με γύρισε πίσω 
πολλές δεκαετίες, όταν μικρό 

παιδί, πήγαινα με την οικογένεια μου δια-
κοπές στο Λιτόχωρο της Πιερίας όπου για 
πρώτη φορά άκουσα από το ραδιόφωνο 
την μεγάλη επιτυχία «Πάμε για ύπνο Κα-
τερίνα».
Ήταν εκεί που άκουγα και ξανά άκουγα τα 
τραγούδια του Πουλόπουλου και σύνδεσα 
αυτήν την αθώα περίοδο της ζωής μου με 
την φωνή του μεγάλου τραγουδιστή.
Η κάθε ερμηνεία στα τραγούδια του φέρ-
νει μέχρι σήμερα στο μυαλό μας γλυκιές 
αναμνήσεις.
Όταν αργότερα, αφού τελείωσα το Λύκειο 
ήρθα στην Αμερική, είχα μια ακόμα επαφή 
με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Όχι απευ-
θείας με τον ίδιο. Δεν θα ήταν δυνατό κάτι 
τέτοιο.
Με την μέλλουσα σύζυγο του την Μπέττυ, 
που γνώρισα από έναν σπουδαίο φίλο και 
δάσκαλο στις μουσικές μου αναζητήσεις.
Ο «δάσκαλος», για να τον αναφέρω χωρίς 
το όνομα του, ερχόταν τακτικά στην Αμε-
ρική και την πρώτη φορά που τον συνά-

ντησα, έμεινε στο σπίτι της ξάδερφης του, 
που δεν ήταν άλλη από την Μπέττυ.
Ένα κορίτσι που αγαπούσε την Ελλάδα 
και που τελικά διάλεξε να φύγει από την 
οικογενειακή εστία για να παντρευτεί, τον 
μεγάλο ερμηνευτή.
Η ιστορία μοιάζει λίγο με παραμύθι. Μια 
νέα κοπέλα συναντάει τον άρχοντα του 
Νέου Κύματος και τον ερωτεύεται. Ακο-
λουθεί το όνειρο της και φεύγει για την 

Ελλάδα για να σταθεί στο πλευρό του αγα-
πημένου της και να περάσει μαζί του τα 
πιο όμορφα χρόνια της ζωής της.
Η Μπεττυ έμενε τότε στο Μπέισαιντ με την 
οικογένεια της. Ηταν η δεύτερη σύζυγος 
του Πουλόπουλου.
Με τον Γιάννη απέκτησαν μια κόρη, την 
Αλεξάνδρα ή Αντα και σίγουρα η αγάπη 
τους ήταν ένα από τα πιο όμορφα «λαβ 
στόρι» που είχα ακούσει μέχρι τότε.

Δεν την ξαναείδα, ούτε και ρώτησα ποτέ 
τον δάσκαλο, τι κάνει η Μπέττυ.
Κι εκείνοι, δεν απασχολούσαν συχνά τα 
λαϊκά έντυπα, όποτε αν έγραφαν κάτι για 
αυτούς,  πολύ δύσκολα θα το διαβάζαμε 
εδώ, την εποχή πριν από το Ίντερνετ.
Ωστόσο πάντα όταν άκουγα ένα τραγούδι 
του Πουλόπουλου θυμόμουν και την 
Μπέττυ. Ηταν «το γεινονάκι μας».
Το κορίτσι της Ομογένειας, που το κέρ-
δισε με την φωνή του και την καρδιά του, 
ο μοναδικός τροβαδούρος. Η αν προτι-
μάτε για εμάς, εδώ στην Αμερική, το κορί-
τσι που έκλεψε την καρδιά του Γιάννη Που-
λόπουλου.
Την πληροφορία ότι η σύζυγος του Πουλό-
πουλου είχε σχέση με την Ομογένεια πολ-
λοί λίγοι την γνωρίζουν κι ακόμα λιγότεροι 
την αναφέρουν στα κείμενα για το πλούσιο 
ρεπερτόριο και τις ερμηνευτικές ιδιότητες, 
του Γιάννη Πουλόπουλου.
Για αυτό και σκέφτηκα να την γράψω, θέλο-
ντας ταυτόχρονα να εκφράσω στην ίδια 
και την κόρη τους, τα συλλυπητήρια μου 
για την απώλεια του συζύγου και πατέρα.
Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκε-
πάσει.

Το κορίτσι που έκλεψε την καρδιά 
του Γιάννη Πουλόπουλου μεγάλωσε στο Bayside

ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΥ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET 
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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

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=$448/month/Q7=$789/Q3=$398/mo. after application of $3,000-Q5/$3,500-Q7/$1,000-Q3 Audi Credit. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q5=$3,688/Q7=$7,988/Q3=$4,288 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=$25,232/Q7=$43,872/Q3=$23,361 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of Q5/Q7= $0.35/km, Q3=$0.30/km for excess 
kilometres. †$3,000//$3,500/$1,000 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 September 30, 2020, and is subject to change or 
cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Dealer may sell or lease for less.

2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$3,688 down payment

Lease from

per month

Lease from

$448† 2.48%†

Audi Uptown 
Fall Credit

$3,000
Includes

2020 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$7,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$738† 2.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$3,500
Includes

2020 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,288 down payment

Lease from

per month

Lease from

$398† 3.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$1,000
Includes

Fall for Audi Uptown
Sales Event. On Now.
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Αυτόν τον καιρό της πρωτοφανούς 
πανδημίας του κορονοϊού, έπεσε 
στα χέρια μου ένα κείμενο («ποι-
μαντική» επιστολή; εγκύκλιος; 

directiva;) της Ελληνορθόδοξης Ιεραποστο-
λικής Αδελφότητας «Μέγας Αθανάσιος», στο 
Τορόντο, με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2020. 
Το κείμενο έχει να κάνει με τα μέτρα τα οποία 
επεβλήθησαν από τις πολιτειακές αρχές της 
πόλης του Τορόντο και της Επαρχίας της 
Saskatchewan. Πρόκειται για ένα έκτακτο 
μέτρο χρήσης πολλαπλών λαβίδων κατά 
τη μετάληψη της θείας κοινωνίας από τους 
πιστούς στους Ορθόδοξους ναούς.
Είναι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, στο οποίο βρίσκω 
το εν λόγω κείμενο προβληματικό ως προς το 
είδος του, ανάρμοστο δε ως προς το Ελληνορ-
θόδοξο ήθος, την Ιεραποστολική παράδοση 
της Εκκλησίας και την αίσθηση Αδελφότητας 
μεταξύ των πιστών – επιθετικούς προσδιορι-
σμούς, τους οποίους φέρει ως όρους ταυτότη-
τάς του ο κατά τ’ άλλα αγαπητός σύλλογος.
Παρά τις αμφιβολίες μου, θα χειριστώ το κεί-
μενο ως μία επιστολή απευθυνόμενη και προς 
εμένα, εφόσον απευθύνεται γενικά εις «εν Χρι-
στώ» αδελφούς και αδελφές, για να εκφράσω 
τις σκέψεις μου απροκάλυπτα, με όση ειλικρί-
νεια και σαφήνεια διαθέτω. Δεν θα έμπαινα 
στην δοκιμασία αυτή αν δεν γνώριζα (και 
ελπίζω) ότι υπάρχει κάποιο υπέδαφος αγά-
πης προς τον Θεό σ’ εκείνους που έγραψαν την 
επιστολή αυτή. Νομίζω όμως, ότι τα διχαστικά 
χαρακτηριστικά της επιστολής, με την αντιπα-
ράθεσή της προς τους «μισθωτούς ποιμένες», 
επισκιάζουν αυτό το υπέδαφος.Το ύφος της 
είναι αναμφισβήτητα δηκτικό (επίθετο από το 
ρήμα δάκνω=δαγκώνω!). Το στυλ της διακα-
τέχεται από αυτό που το εβραϊκό ρήμα φάρασα 
δηλώνει (= «ξεχωρίζω/διαχωρίζω τον εαυτό 
μου από τους άλλους»). Με τους θρησκευτικούς 
ανθρώπους οι οποίοι ονομάστηκαν από αυτό το 
ρήμα, ο Χριστός είχε πρόβλημα. Το πρόβλημα 
που είχε ο Χριστός με τους Φαρισαίους δεν ήταν 
ότι αυτοί ήθελαν να προβάλουν κάποια προ-
σωπική τους ιδιαιτερότητα· κάτι τέτοιο ο Χρι-
στός το χαιρόταν, το συμμεριζόταν, το εκθείαζε 
και το καλλιεργούσε. Παραδείγματος χάριν, ό 
ίδιος διάλεξε δώδεκα μαθητές, εντελώς διαφο-
ρετικούς τον ένα από τον άλλον· συναναστρά-
φηκε πάσης λογής ανθρώπους, όλων των ηλι-
κιών και των δύο φύλων· συμμετείχε σε πάσης 
φύσεως σχεδόν εκδηλώσεις· μίλησε για πολλα-
πλά και διαφιλονικούμενα ζητήματα και πήρε 
θέση σε αυτά· έκανε πράγματα βατά, κοινά, 
αλλά και «ανορθόδοξα»...
Ο Χριστός είχε πρόβλημα με τους Φαρισαίους, 
διότι εξέφραζαν μια «ιδιαιτερότητα», η οποία 
έλεγε, με τα ίδια τους τα λόγια, ακόμη και όταν 
προσεύχονταν: «οὐκ εἰμί ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν 

ἀνθρώπων»! Μια τέτοια ταυτότητα δεν ενέ-
χει την έννοια του προσώπου, της εικόνας του 
Θεού. Όπως η ίδια λέξη μαρτυρεί [πρόσωπο=-
προς-όπωπα = έχω μπροστά μου και έχω ήδη 
ατενίσει (ένα άλλο πρόσωπο)], το πρόσωπο για 
να υπάρχει προϋποθέτει ότι αναγνωρίζει και 
επιζητεί μιαν άλλη εικόνα απέναντί του, ώστε 
η μία εικόνα να συνδιαλεχθεί, να αγαπήσει και 
να αγαπηθεί από την άλλη. Η Φαρισαϊκή ταυ-
τότητα όμως ήταν εγωκεντρική, κεντρομό-
λος, ουτοπική, υλιστική, διχαστική. Δεν έβλεπε 
πρόσωπα, εικόνες δόξας και αγάπης του Θεού, 
αλλά καρικατούρες, σκέτη ύλη, τοίχους για να 
τους γκρεμίζει.
Τεράστια η διαφορά!
Τα λόγια της επιστολής δείχνουν και το ύφος 
της: «Εκμεταλευόμενοι την πανδημία του 
κορωνοϊού [οι μισθωτοί ποιμένες] σκέφτη-
καν τα κουταλάκια, που δέν είναι τίποτα άλλο 
παρα ένα τέχνασμα για να βολιδοσποπήσουν 
κατα πόσον οι χριστιανοί θα δεχθούν αυτή την 
καινοτομία, ώστε να προχωρήσουν αργότερα 
σε κάποια άλλη ακόμη χειρότερη απο αυτήν».
Θεωρώ την ελαφρώς ανορθόγραφη αυτή ειση-
γητική «προφητεία» μάλλον κακόβουλη, η 
οποία εκθέτει τους συντάκτες της. Η περαιτέρω 
πρόταση: «Η Θεία Κοινωνία δέν είναι γλυκό 
κουταλιού ώστε να το τρώγει ο καθένας με το 
δικό του κουταλάκι», αποτελεί μία ακόμη λαϊ-
κίζουσα, χιουμοριστική τάχα αλλ’ απρεπή περι-
γραφή, η οποία ταυτίζει και εξισώνει (ως μη 
ώφελε) το Μυστήριο των μυστηρίων, το Δώρο 
των δώρων, αυτό τούτο το Σώμα και το Αίμα 
του Χριστού, με το μέσον προσφοράς του. Και 
συνεχίζει: «Όπως γνωρίσ[ζ]ουμε, ο κάθε λει-
τουργός μετά τη μετάδοση κάνει κατάλυση. 
Στα πολλά κουταλάκια, πώς θα γίνει η κατά-
λυση; Θα τα γλύψη ένα-ένα και μετά θα πλη-
θούν σε βραστό νερό με σαπούνι, με διάφορα 
απορρυπαντικά;»
Αυτό, λοιπόν, είναι το θέμα που ενδιαφέρει, ή 
πρέπει να ενδιαφέρει, τον κοινωνούντα και 
αυτό ενδιαφέρει πρώτιστα τους επιστολογρά-
φους του «Μ. Αθανασίου»; Αυτή την ερώτη-
ση-ανάκριση έκαναν άραγε κατά το παρελθόν 
οι ίδιοι στον λειτουργό, πριν κοινωνήσουν: το 
πώς θα κάνει κατάλυση, ώστε (αν συμφωνούν 
με τον τρόπο του) τότε να αποφασίσουν για το 
αν θα πάρουν από αυτόν τη θεία κοινωνία;;;-
Σκέφτηκε άραγε κανείς, πώς κοινώνησαν οι 
Απόστολοι την πρώτη φορά στον Μυστικό Δεί-
πνο, με λαβίδα, χωρίς λαβίδα, τι λαβίδα …;;; Ή 
πώς έγινε κατόπιν η κατάλυση;;; Ή τι εξελίξεις 
έγιναν επί είκοσι αιώνες κατόπιν, στην ανά τον 
κόσμο Χριστιανική κοινότητα;;;
Μήπως άραγε ο διάβολος επιθυμεί, στα μέσα 
ακριβώς αυτής της κρίσης να μας βάλει να 
φάμε άλλους είκοσι αιώνες διαβάζοντας ό,τι 
γράφτηκε και ό,τι δεν γράφτηκε· κάθε παρα-

πομπή και κάθε υποσημείωση βιβλίου· για 
κάθε ένα από τα ζητήματα αυτά ξεχωριστά· σε 
όλες τις γλώσσες και εποχές του κόσμου, πριν 
ν’ αποφασίσουμε αν θα κοινωνήσουμε ή όχι, 
πώς, πότε, με ποιό δάχτυλο, με λαβίδα, ή χωρίς 
λαβίδα, με πόσα κουτάλια, ή πώς θα γίνει η 
κατάλυση, και στο τέλος ποιος θα γράψει και 
θα κυκλοφορήσει την πιο καυτερή εγκύκλιο 
περί της δικής του ορθοδοξότητας;;;
Προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι, ούτε έχω υπό-
λοιπο χρόνου ζωής, για τέτοιου είδους βαθυ-
στόχαστη «θεολογική» έρευνα. Απλώς, στο 
δείλι της ζωής μου, θέτω το ερώτημα – με δέος, 
και τρόμο!
Οι επιστολογράφοι επίσης μιλάνε για τον 
τρόπο μετάδοσης της θείας κοινωνίας ως 
τυχόν «σατανική επέμβαση». Σκληρές λέξεις, 
ανάξιες, αν όχι βλάσφημες, προς το κατεξο-
χήν Μυστήριο της αγάπης! Είναι δυνατόν το 
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας να σχετίζε-
ται καν με, ή να επηρεάζεται καθοιονδήποτε 
τρόπο από, … «σατανική επέμβαση»;; Πού είναι 
το «πύρ» και ο φλέγων «ἄνθραξ» τους οποίους 
βιάστηκαν να αναφέρουν προηγουμένως; 
Καταλαβαίνουν άραγε ότι κάνουν αυτό το φοβε-
ρότατο και φρικτό Μυστήριο (λέξη υπερ-νοϊκή) 
ζήτημα νοησιαρχικού διαπληκτισμού και λεκτι-
κής τάχα υπεράσπισης – σαν να χρειαζόταν το 
Μυστήριο τη δική μας «υποστήριξη»; 
Στην επιστολή αυτή δεν έχουμε παρά τη θρη-
σκευτική και, στην προκειμένη περίπτωση, 
την Ελληνορθόδοξη εκδοχή συνωμοσίας περί 
κορονοϊού, με τους ίδιους όρους και στόχους 
τους οποίους χρησιμοποιεί ο κοσμικός άνθρω-
πος: «ιός της Κίνας» (κατά τον Πρόεδρο Τρα-
μπ!)·«τρόπος καταδυνάστευσης των ανθρώ-
πων από τις κυβερνήσεις» (νεολαίες και αναρ-
χικές ομάδες της οικουμένης)· «αφορμή κατάρ-
γησης της ελευθερίας των πολιτών» (αριστερές 
πολιτικές παρατάξεις και κόμματα)· «επιβολή 
της μάσκας» (νεαροί και νεαρές της «τέχνης» 
και της καλλονής – αλλά και πολιοί εκκλησια-
στικοί)· «υποστήριξη συγκεκριμένων οικονο-
μικών συμφερόντων» (αυτόκλητοι οικονομο-
λόγοι, επιχειρηματίες και άνθρωποι του τζίρου 
και της αγοράς)· «επιβολή ενός νέου τρόπου 
ζωής» (πάσης μορφής νεοφώτιστοι,
«μοντερνιστές», ή σκληροπυρηνικοί συντηρη-
τικοί)· και πάει λέγοντας ...
Η κρίση αυτή αρχίζει να εκτρέφει μια φουρ-
νιά εξειδικευμένων «ιδιοφυών»! Επιφέρει έτσι 
μιαν άλλη πανδημία δημοσιολατρείας, φιλο-
λογίας (συχνά παράλογης και ανορθόγραφης), 
παρα-φιλολογίας, παρα-θεολογίας, παρα-ϊ-
στορίας, παρα-κοινωνιολογίας, παρα-ιατρι-
κής, παρα-πολιτικής …, η οποία τις περισσότε-
ρες φορές δεν είναι τίποτε άλλο παρά συνα-
γωνισμός αυτοπροβολής και περιαυτολογίας 
ανθρώπων που σ’ όλη τους τη ζωή πάσχιζαν 

ίσως να εμφανιστούν σε κάποιο προσκήνιο. Το 
αποτέλεσμα; Μια άλλη πανδημία παραπλη-
ροφόρησης, καταστροφολογίας και συνωμο-
σιολογίας!Ο διχασμός και η πόλωση φτάνει 
και στα κράσπεδα της Εκκλησίας, ανάμεσα σε 
φίλους, συγγενείς, «ἀδελφούς ἐν Χριστῷ», κοι-
νωνούς του Σώματος και του Αίματος του Χρι-
στού -
δείγμα έλλειψης κατήχησης του λαού του 
Θεού; Οι Αχίλλειες πτέρνες της φυλής μας (υπε-
ρηφάνεια, άκρατη αυτοπεποίθηση, εγωκεντρι-
σμός, οίηση, προσωπική εμμονή),
ενδυναμώθηκαν και επηρεάζουν ακόμη 
περισσότερο την Ελληνική Ορθοδοξία, στην 
Πατρίδα και στη διασπορά. 
Το τι λένε οι νόμοι της φύσεως του Θεού, οι 
έγκυροι επιδημιολόγοι με πίστη και Ορθόδοξο 
ήθος, οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων παγκο-
σμίως, οι κοινωνιολόγοι, οι ιστορικοί – και 
(στην προκειμένη περίπτωση) οι πνευματικοί 
άνθρωποι, κληρικοί, ευσεβείς ιερείς ενορια-
κών ναών, διακεκριμένοι επίσκοποι, Σύνοδοι 
τοπικών Εκκλησιών, Πατριαρχεία, Αγιορείτες 
μοναχοί και ασκητές, η συνείδηση του Σώμα-
τος της Εκκλησίας …, όλοι αυτοί έρχονται σε 
δεύτερη, ή πεντηκοστή, μοίρα - αν έχουν καν 
μοίρα!
Είναι ανάγκη να σοβαρευτούμε! Δεν είμαστε 
σε συναγωνισμό ορθοδοξότητας. Είμαστε σε 
συναγωνισμό ταπείνωσης και αγάπης. Είμαστε 
σε συναγωνισμό ανακήρυξης μιας άλλης πρω-
τιάς: του αγίου και μοναδικά επιτρεπτού εγωι-
σμού που λέει: «Πιστεύω, Κύριε, καὶὁμολογῶ, 
ὅτι Σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ 
ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὥν 
πρῶτος εἰμί ἐγώ!» Είναι τα λόγια της ακολου-
θίας της θείας μεταλήψεως· αυτά που πρέπει 
να λέμε με λυγισμένα τα πόδια και την καρδιά, 
πριν πάμε να κοινωνήσουμε. Μόνον έτσι μπο-
ρούμε να πηγαίνουμε να κοινωνούμε. Μετά δε 
την κοινωνία μας, το «ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, 
ἔστω πάντων διάκονος (ή μάλλον, δοῦλος)», 
και το «ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμέ δὲἐλλατοῦ-
σθαι». Αυτά είναι τα μοναδικά γνήσια αθλή-
ματα και τα στάδια αγώνων των Χριστιανών· 
όχι τα κοσμικά χαρακτηριστικά της πρωτιάς, 
της παλικαριάς, της μαγκιάς, ή της «γνησι-
ο-ορθοδοξότητας».
Ας μη πέσουμε θύματα διαμάχης και γίνουμε 
«κορώνες» αυτού του θανατηφόρου ιού, αντί 
χλευαστές και διώκτες του! Ας δούμε την παν-
δημία ως πρόκληση και πρόσκληση· πρόκληση 
πνευματικής ενάργειας, πρόσκληση δε προς 
ενότητα, αγάπη και δοξολογία του αναστάντος 
Υιού του Θεού!

Δανιήλ Ι. Σαχάς
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του 
Waterloo, Ontario

Covid-19: κορονοϊός, ή κορωνοϊός;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟTΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ WATERLOO, ONTARIO, κ. ΔΑΝΙΗΛ ΣΑΧΑ,

ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΤΟΡΟΝΤΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ
ΠΟΥ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
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H αγαπητή Ελληνίδα Βουλευτής του Οντάριο,
κα Χριστίνα Μίτας, είναι πανταχού παρούσα!

Η 
αγαπητή επαρχιακή Ελληνίδα 
Βουλευτής, κα Χριστίνα Μίτας, 
στην κυριολεξία βρίσκεται παντού 
και προσπαθεί να στηρίζει και να 

λύνει τα προβλήματα των συμπατριωτών 
της στο Οντάριο. Παρότι είναι στα πρώτα 
πολιτικά της βήματα, έχει αποκτήσει μεγά-
λο σεβασμό από όλες τις μειονότητες που 
ζουν στο Οντάριο κι όπου κι αν πάει την υ-
ποδέχονται με μεγάλη αγάπη και σεβασμό. 
Μπράβο της που μας κάνει υπερήφανους 
σαν Έλληνες και που μας αντιπροσωπεύει 
στην Βουλή του Οντάριο.

Baby and I happily joined Minister Monte McNaughton to announce our investment of $1.8 million for 5 retraining projects in the GTA

On August 18, MPP Mitas joined Premier Ford on tour in Scarborough. The people of Scarborough have been yanked around regarding subways for decades. No more. 
Our government has committed to building a 3-stop Scarborough subway extention. It’s coming – finally

Visited Mad Mexican Food – makers of MPP Mitas’ favourite guacmole with Minister Prabmeet Sarkaria, Friday August 28, on our small business tour. An impressive family owned business that is 
committeed to a local first approach, and truly cares about helping their community

Pleasure to visit Cosmetica Laboratories with the Hon. Prabmeet 
Sarkaria on our small business tour, Friday August  28

Always such a distinct pleasure to visit Baskits and see the great work Robin Kovitz is going in person. Today I had my great colleague the 
Hon Prabmeet Sarkaria with me on our Small Business tour

Great to visit Energy Shack Juice Bar this morning with the Hon. 
Prabmeet Sarkaria. Baby joined us for our first stop to sneak a few 

sips of my smoothie as well! From the Big Hearts Award presentation this past Friday

Lovely time stopping by J’Danse Studio outdoor performances. 
Thank you to this amazing team for putting this together and giving 

the kiddos a chance to dance, see their friends, and feel normal
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Three Denture Care Tips
Your dentures will last longer and fit better if you take proper care of them. Keep 
these points in mind to keep your dentures in top shape:

 ª Clean dentures daily:  Brush your dentures each day the same way that you 
would brush your teeth, with one key difference: Skip the toothpaste. Many 
commercial types of toothpaste can damage dentures. Instead, use a soft-bristle 
denture brush, designed specifically for cleaning dentures, and water to brush all 
surfaces of the dentures, but be careful not to bend any attachments. Rinse your 
dentures with water after each meal. You can buy specialized denture cleaners for 
soaking dentures, but soaking is not a substitute for brushing—you need to brush 
the dentures to remove plaque.

 ª Treat dentures right:  Fill the sink with water or place a folded towel in it when 
handling your dentures, so you don’t break them if they should fall into the sink. 
When you aren’t wearing your dentures, let them soak in cool water or a denture 
cleaning solution to keep them from drying out. Be careful of cleaning solutions 
if your dentures have metal attachments—the solutions could cause the metal to 
tarnish. And don’t soak dentures in hot water—they could warp.

 ª Remove your dentures (full or partial) every night:  This allows the gum tissue 
beneath them a chance to rest.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΟΝTOΣΤΟΙΧΕΙΑΣ ΣΑΣ

MAJD ZAITOUNI, DENTURIST
ZAITOUNI DENTURE CLINIC

FEEL FREE TO CONTACT ME AT
ZAITOUNI DENTURE CLINIC

976 Pape Ave ::: Phone: (647) 340-3000
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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

Die Cutter Operator required
for printing plant in London, Ontario

Must have 5 years experience on Bobst and Heidelberg Blankers
Successful candidate must be able to work shifts and 

forklift certification is preferred
Hourly wage plus benefits

Ζητείται Χειριστής Die Cutter
από τυπογραφείο στο London, Ontario

Απαραίτητη 5ετή πείρα με Bobst και Heidelberg Blankers
Ο κατάλληλος πρέπει να μπορεί να δουλεύει βάρδιες

Προτιμείται άδεια χρήσης περονοφόρας
Ωριαίος μισθός συν παροχές

Send resumes to / Βιογραφικά στο

office@senton.com

ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BAKERY 
ΣΤΟ SCARBOROUGH

ΖΗΤΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ 
ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΤΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΜΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 
416-754-7857

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ 5 ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟ ΤΖΙΜΜΥ
416-452-9695

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ
Είναι γωνία, 

με πάρκινγκ και κοντά 
στο Pape Subway.

Τηλεφωνήστε για πληροφορίες
στον κ. Τζίμμυ

416-463-5773
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Τι είναι ο Παράδεισος;

Τ
ι θα κάνουμε, πως θα περνάμε 
στον ουρανό, σε μιά ζωή που 
ποτέ δεν θα τελειώνη;
Πως θα περνάμε στον ουρανό, 

κοντά στον Θεό, στον Χριστό, συντρο-
φιά με τους αγ ίους; Η Αγ ία Γραφή 
συχνά κάνει λόγο για τη Βασιλεία των 
Ουρανών. Ο ευαγγελισ τής Ιωάννης 
γράφει στην Αποκάλυψη: <<Μακάριοι 
οι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου 
κεκλημένοι>> (ιθ’ 9). Τον μακαρι-
σμό αυτόν θα έπρεπε να τον δούμε σε 
σχέση με ένα προηγούμενο. Σε αυτόν 
μακάρισε <<τους νεκρούς τους απο-
θνήσκον τας απ’ άρτ ι. Ναι, λέγει το 
Πνεύμα, ίνα αναπαύσωνται εκ των 
κόπων αυτών…>> (ιδ’ 13).
Και οι δύο αυτοί μακαρισμοί αναφέ-
ρονται σ την κατάσταση που θα επι-
κρατή σ τη Βασιλεία των Ουρανών. 
Στον ένα γ ίνεται λόγος γ ια την ανά-
παυση, που θα αισθανθούν οι δίκαιοι, 
από τους κόπους, τις δοκιμασίες και 
τις θλίψεις. Και στον άλλο έχουμε ένα 
μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Η Βασι-
λεία των «ουρανών που επιφυλάσει ο 
Θεός στους εκλεκτούς, σ’ αυτούς που 
ανταποκρίνονται σ το προσκλητήριο 
της αγάπης Του, δεν είναι απλή ανά-
παυση. Δεν είναι απουσία δεινών. Δεν 
είναι ουδέτερη κατάσταση.
Η ανάπαυση των δικαίων θα ε ίναι 
μετοχή και συμμετοχή στην απερίγρα-
πτη χαρά του ουρανού. Συμμετοχή στο 
<<δείπνον του γάμου του Αρνίου>>. 
Στην επουράνιο Ιερουσαλήμ, ανάμεσα 
σε μυριάδες αγγέλους, που πανηγυρί-
ζουν και σκορπίζουν τη χαρά, μαζί με 
όλους τους <<εν ουρανοίς απογεγραμ-
μένους>>. (Α’ Κορινθ. β’ 9).
Εκεί η ψυχή βρίσκει το πλήρωμα της 
ευτυχίας της, την εκπλήρωση όλων 
των όμορφων πόθων της. Δεν ζη σε 
κατάσταση παθητικής ακινησίας. Δεν 
έχουμε βουδιστικό Νιρβάνα ούτε τα 
Ηλύσια Πεδία της αρχαιότητος ούτε 
τους υλισ τ ικούς Παραδείσους του 
Ισλάμ. <<Οι καταξιωθέντες του αιώ-
νος εκείνου τυχείν και της αναστάσεως 
της εκ νεκρών...ισάγγελοι είσι και υιοί 
είσι του Θεού, της αναστάσεως υιοί 
όντες>> (Λουκ. κ’ 35-36). 
Να, η ζωή μας, να το έργο μας σ τη 
Βασιλεία των Ουρανών. Οι άνθρω-
ποι γίνονται ισάγγελοι, όμοιοι με τους 
αγγέλους και αναλαμβάνουν το ίδιο 
έργο των αγγέλων κοντά στο θρόνο 
του Θεού. Οι άγγελοι αν τ λούν την 
μακαριότητά τους απο τη θέσι τους και 
το έργο τους κοντά στον Θεό, ατενίζο-
ντας τη δόξα Του. Και για όλες τις άγιες 
ψυχές ισχύουν τα λόγια του Ψαλμω-
δού, όταν με αγαλλίαση έλεγε, <<χορ-

τασθήσομαι εν τω οφθήναι μοι την 
δόξαν σου>>.
Το άπειρο μεγαλείο του Θεού τους 
κάνει να μεταπηδούν από έκπληξη 
σε έκπληξη. Και η αγγελική δοξολο-
γία είναι το φυσικό επακόλουθο της 
ωραίας και μακαρίας ζωής, που ζούν 
κοντά στον Θεό. 
Υπάρχε ι μεγαλύτερη ευτυχ ία από 
το να ζη κανείς αδιάκοπα μέσα σε 
ατμόσφαιρα απέραντης αγάπης; Αν 
αισθάνεται κανείς αγαλλίαση κοντά 
σε ανθρώπους πηγαίας και ειλικρι-
νούς αγάπης, ποιά μακαριότητα θα 
αισθανθή κον τά σ την ασ τε ίρευτη 
Πηγή της αγάπης, τον Θεό;
Οι άγιοι που ζούσαν την αγάπη του 
Θεού και στη γη αυτή, δεν την αντάλ-
λαζαν ούτε με όλους τους θησαυρούς. 
Εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, που 
δεν θα βλέπουν <<εν εσόπτρω και 
εν αιν ίγματ ι>> αλλά θα ατεν ίζουν 
<<πρόσωπον πρός πρόσωπον>> τη 
δόξα του  Θεού και θα δέχωνται την 
αγάπη Του, σαν αναγεννημένοι <<υιοί 
της ανασ τάσεως>>, ποιός θα μπο-
ρούσε να περιγράψη τη μακαριότητά 
τους;
Αυτήν την υπόσχεση έδωσε ο Κύριος 
σε μιά από τ ις πιό δύσκολες σ τ ιγ-
μές, λίγο προ του σταυρικού πάθους, 
στους μαθητάς Του. Να τι τους διαβε-
βαίωσε: Εσείς που μείνατε κοντά μου 
και οι δοκιμασίες δεν σας κλόνισαν, 
για την αφοσιώση σας, σας υπόσχο-
μαι <<ίνα εσθίητε και πίνητε επί της 
τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου>> 
(Λουκ. κβ’ 30).
Υπογραμμίζει την τιμή που επιφυλάσ-
σει σ τους εκλεκτούς. Προνομιακή η 
θέση τους κοντά Του: <<Οι σύνδει-
πνοι του βασιλέως δοκούσι πάντων 
πρωτεύειν>> (Θεοφύλακτος). Αυτοί 
που συντρώγουν με τον βασιλιά θεω-
ρούνται οι πρώτοι από όλους. Πολ-
λοί μπορούν να επικοινωνούν και 
να ανασ τρέφων ται τους άρχον τας. 
Αλλά μόνον οι περισσότερον εικείοι 
συντρώγουν μαζί τους. Μιά τέτοια ιδι-
αίτερα τιμητική θέση επιφυλάσσει ο 
Χριστός στούς μαθητάς Του. 
Παραβολικές εικόνες για να ψηλαφή-
σουμε κάπως τους ασύλληπτους πνευ-
ματικούς κόσμους. Το ζήτημα που θα 
έπρεπε να μας απασχολή περισσότερο 
δεν είναι η κατάσταση, αλλά η κατά-
κτηση της Βασιλείας των Ουρανών. 
Με πόσο πόθο άφηνε την ψυχή του να 
το εκφράση ο διαπρεπής ιεροκήρυ-
κας Ηλίας Μηνιάτης: <<Ω παράδεισε, 
παράδεισε! Εμείς ημπορούμε να σε 
κερδίσουμε, μα εμείς δεν ημπορούμε 
να σε καταλάβουν>>.
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Σ
το Οντάριο αναφέρθηκαν 132 νέα 
κρούσματα COVID-19 την Πέμπτη, 
μόλις ένα κρούσμα λιγότερο από την 
Τετάρτη. Στα θετικά, δεν σημειώθηκε 

κανένας νέο θάνατος, ενώ την προηγούμε-
νη ημέρα σημειώθηκε ένας. Ωστόσο, στα 
αρνητικά οι αριθμοί των τελευταίων η-
μερών είναι ελάχιστα ανησυχητικοί κα-
θώς την Τρίτη και την Δευτέρα είχαν 
σημειωθεί μόλις 112 και 114 κρούσμα-
τα αντίστοιχα.

Περίπου 26,000 τεστ επεξεργάστηκαν 
σ την επαρχία την ίδια ημέρα, 2,000 
περισσότερες εξετάσεις από ότι έγιναν 
την Τετάρτη.
Επιπλέον, 119 άτομα κατάφεραν να 
αναρρώσουν στην επαρχία, αλλά παρα-
μένουν ακόμη 1,236 ε νεργά κρού-
σματα.
Συνολικά έ χουν σημε ιωθε ί  42,554 
κρούσματα κ ι  έ χουν αναρρώσε ι οι 
38,506.

132 τα κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη

Οι εξετάσεις οδήγησης επιστέφουν στην 
κανονικότητα την επόμενη εβδομάδα

Ο
ι υπηρεσίες εξέτασης οδήγη-
σης στο Οντάριο θα συνεχίσουν 
να λειτουργούν πλήρως από 
την επόμενη εβδομάδα μετά τη 

διακοπή της πανδημίας COVID-19 και την 
μείωση των ωρών μετά την επιστροφή. 
Η επαρχιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
Πέμπτη ότι όλα τα κέντρα DriveTest πλή-
ρους απασχόλησης θα προσφέρουν, για 
άλλη μια φορά, το 100% των υπηρεσιών 
τους με όλους τους περιορισμούς να καταρ-
γούνται. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι του 
Οντάριο θα μπορούν πλέον να κάνουν 
κράτηση για τις εξετάσεις των κατηγοριών 
G1 και M1, καθώς και να πραγματοποιούν 
ανταλλαγές αδειών οδήγησης και αναβαθ-
μίσεις βάσει προτεραιότητας.
Με ραντεβού, οι κάτοικοι μπορούν να 

κάνουν κράτηση και να πραγματοποιήσουν 
οδικές εξετάσεις κατηγορίας G2 και Class 
G, καθώς και όλες τις οδικές εξετάσεις για 
μοτοσικλέτες και επαγγελματικών οδηγών. 
Τα κέντρα θα απαιτούν από τους πελάτες να 
φορούν μάσκες, να απολυμαίνουν τα χέρια 
τους και να πραγματοποιούν ελέγχους θερ-
μοκρασίας κατά τη διεξαγωγή οδικών εξε-
τάσεων.

Έ
να άτομο πέθανε στο νοσοκομείο μετά από μια βάρκα που έπεσε στα βράχια στην 
παραλία Woodbine Beach το απόγευμα της Πέμπτης.
Οι πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στους αστυνομικούς ήταν ότι το σκάφος γύρω 
στις 12:30 το μεσημέρι εθεάθη μόλις 75 μέτρα μακριά από τα βράχια της παραλίας.

Ακόμη, οι αστυνομικοί ανέφεραν πως επτά άτομα τραυματίστηκαν, αλλά παραμένει άγνωστος 
ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος.
Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργό-
τερα υπέκυψε στα τραύματα του. Άλλα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με βαριά 
τραύματα κι άλλα τρία άτομα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Δεν έχει ακόμη ανακοι-
νωθεί το πόσο σοβαρά είναι τραυματισμένοι, ούτε το πως προκλήθηκαν τα τραύματα.
Οι αστυνομικοί ανέφεραν επίσης πως οι κλήσεις που δέχθηκαν ήταν από τους διασώστες που 
βρίσκονται στην παραλία.
Τέλος, δεν είναι ακριβές το που συνέβη η σύγκρουση. Το σκάφος έχει σταματήσει πολύ κοντά 
στα βράχια κι είναι πιθανό οι τραυματίες να εκτοξεύθηκαν από το σκάφος και να κατέληξαν στα 
βράχια. Με το τρόπο αυτό μπορεί να δικαιολογηθούν τα σοβαρά τραύματα τους.

1 νεκρός,6 τραυματίες από σύγκρουση 
σκάφους σε βράχους στo Woodbine

Μ
ια γυναίκα από το Τορόντο που δίνει 
μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, η 
οποία αναπνέει μέσα από μια τρύπα 
στο λαιμό της, εκδιώχθηκε από κατά-

στημα επειδή δεν κάλυψε την οπή με μάσκα για τον 
κορωνοϊό, όπως αποκάλυψε ο γιος της.
Ο λόγος για την Elaine Arbeau, η οποία, όπως επι-
σημαίνει ο γιος της, δεν βγαίνει πλέον από το σπίτι, 
εκτός αν πρόκειται να παίξει σε καζίνο ή να πάει σε 
κάποιο κατάστημα με υπηρεσίες τυχερών παιχνι-
διών με τους φίλους της. Σύμφωνα με τον γιο της, η 
67χρονη ήταν ενθουσιασμένη που θα ξαναέβλεπε 
τους φίλους της όταν το κατάστημα άνοιξε και πάλι 

αφού είχε κλείσει λόγω της πανδημίας. Τα πράγματα όμως, δεν πήγαν όπως περίμενε. Όταν μπήκε 
μέσα στο κατάστημα, οι υπεύθυνοι της ζήτησαν να φύγει.
«Της είπαν ότι έπρεπε να φύγει εάν δεν κάλυπτε με μάσκα την τρύπα στο λαιμό της”, δήλωσε ο γιος 
της, Joe Gilbert, στο CTV News Τορόντο την Κυριακή. “Εξήγησε ότι ήταν αδύνατο να γίνει. Έτσι 
αναπνέει.» Ο Gilbert είπε ότι η μητέρα του ντράπηκε και δεν ήθελε να δημιουργήσει μια σκηνή, 
οπότε έφυγε μόνη της. Όταν έφτασε στο πάρκινγκ, άρχισε να κλαίει. Όπως είπε ο Gilbert, η μαμά 
του αισθάνθηκε ταπεινωμένη από το περιστατικό. Όταν η υπεύθυνη είδε την Arbeau να κλαίει στο 
χώρο στάθμευσης, αποφάσισε να της επιτρέψει να επιστρέψει, αλλά εκείνη αρνήθηκε. «Η μαμά μου 
έφυγε», είπε ο Gilbert. «Ήταν πολύ ντροπιασμένη.»
Ο ίδιος εξήγησε ότι η μαμά του πήγε στο σπίτι και έκανε μια έρευνα σχετικά με τους κανόνες που 
αφορούν τις υποχρεωτικές μάσκες και κατάλαβε ότι δεν την αντιμετώπισαν σωστά. Αποφάσισε, 
λοιπόν, να ξαναπάει στο κατάστημα για να προσπαθήσει να μπει ξανά, αλλά και πάλι την σταμάτη-
σαν στην είσοδο.
Η Arbeau τότε κατέγραψε τον υπάλληλο του καταστήματος με το κινητό της. Στο βίντεο, ο υπάλληλος 
της λέει ότι πρόκειται για ιδιωτικό χώρο και ότι οι ιδιοκτήτες θέτουν τους κανόνες που θέλουν. Αν και 
εκείνη του απαντά ότι πιστεύει ότι έχει δικαίωμα να μπει, εκείνος εξακολουθεί να μην της επιτρέπει 
την είσοδο. Ο Gilbert είπε ότι η μαμά του γύρισε στο σπίτι με δάκρυα στα μάτια. «Αυτό που έκαναν 
ήταν λάθος», είπε ο ίδιος. «Η τρύπα δεν μπορεί να καλυφθεί γιατί έτσι αναπνέει, δεν αναπνέει από 
το στόμα ή τη μύτη της.» Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές στην περιοχή του Ντάραμ εντός εμπορικών 
εγκαταστάσεων, αλλά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Εάν μια μάσκα «αναστέλλει την ικανότητα 
ενός ατόμου να αναπνέει με οποιονδήποτε τρόπο» δεν είναι υποχρεωτική.

Έδιωξαν γυναίκα από κατάστημα 
επειδή δεν κάλυψε με μάσκα την τρύπα 
στο λαιμό της, από όπου κι αναπνέει
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Abigail Ratchford: 
Η βασίλισσα των καμπυλών

ΗAbigail Ratchford 
είναι μοντέλο 
και συνεπαίρνει 
τους πάντες με 
τις καμπύλες 
της. Μάλιστα ο 
λογαριασμός της 
στο Instagram 
έχει καταφέρει 
να αποκτήσει 
σχεδόν 10εκ. 
followers, οι οποίοι 
εντυπωσιάζονται με 
τα όμορφα στήθη 
της και τα στητά της 
οπίσθια.
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Ελληνίδα από την Εύβοια με 
38.000+ followers

Έ
νας από τους πιο 
γνωστούς λογα-
ριασμούς σ το 
Instagram ε ί-

ναι αυτό της Μαριέττας 
Μπαράκου. Μπορεί να 
μην γνωρίζουμε πολ-
λά για την επαγγελματι-
κή δραστηριότητα της 
Μαριέττας ωστόσο η ιν-
σταγκραμική δραστηρι-
ότητα της είναι πλουσιό-
τατη. Με καταγωγή από 
την Εύβοια και φίλαθλος 
του Ολυμπιακού, το κο-
ρίτσι με τους 77.000+ 
followers καταφέρνει 
να αναστατώνει τον α-
ντρικό πληθυσμό σε κά-
θε νέα ανάρτησή της στο 
Instagram, είτε με τις φω-
τογραφίες της είτε με τα 
βίντεό της. Από τα σχόλια 
και τα likes καταλαβαί-
νει κανείς ότι η  Μαριέτ-
τα Μπαράκου  διαθέτει ί-
σως το ωραιότερο φυσι-
κό στήθος του ελληνικού 
Instagram και δεν ντρέ-
πεται να το κρύψει.

Τ
η ν  γ ν ω ρ ί σ α μ ε  μ έ σ ω  τ η ς  σ υ μ -
μ ε τ ο χ ή ς  σ τ α  P l a y m a t e  Ρ ω σ ί -
α ς  2019.  Η  Ν ι κο λ έ τ α  Β λ α ν τ ή  ή 
N i ko l e t a  V l a d i  ε ί ν α ι  τ ο  κ ο ρ ί -

τσ ι  που θα ήθε λ ε ς  να  σου χ τυπήσ ε ι  τ ην 
π ό ρ τ α  κα ι  ν α  σ ο υ  ζ η τ ή σ ε ι  ζ ά χ α ρ η  γ ι α 
τ ο ν  κα φ έ  τ η ς .  Η  Ρ ω σ ίδ α  κα λ λ ο ν ή  λ α -
τ ρεύε ι  το  model l ing ,  βγάζ ε ι  τα  προς  το 
ζ ην  τ η ς  α π ό  α υ τ ό  α λ λ ά  έ χ ε ι  σ π ο υ δ α ία 
σ χέδια  γ ια  το  μέ λ λον.

«Η με γάλη μου αγάπη ε ίνα ι  τα  ζ ώα κα ι  η 
ια τ ρική.  Ευε λπ ισ τώ κάποτ ε  ν ’  α νο ίξω το 
δ ικό  μου  ια τ ρ ε ίο  κα ι  να  φ ρ ον τ ί ζ ω  όλα 
τα  ζ ώα»,  α ναφέ ρε ι  αρχ ικά  γ ια  να  μ ιλή -
σ ε ι  α ναφ ορικά  με  τα  χόμπ ι  τ η ς : 
«Όπως κάθε  άλ λος  άν θρωπος,  λα τ ρεύω 
τα ταξ ίδια  κα ι  το  καλό φαγητό.  Δε ν  μπο -
ρώ να  σκεφτώ τ ην  ζ ωή μου χωρίς  αυ τά 
κα ι  ε ί να ι  τα  μόνα που απα ι τώ να  έ χε ι  ο 
σ ύν τ ροφ ός  μου ως  προτ ε ρα ιό τ ητα».

Η Νικολέτα Βλαντή είναι το κορίτσι 
για όλες τις δουλειές

Ο 
Γιώργος Μαυρί-
δης παντρεύεται 
την αγαπημένη 
του ψυχολόγο, 

Κρίστη Καθαρνιά! Οι δυο 
τους είναι ζευγάρι εδώ και 
έναν χρόνο και η πρόταση 
γάμου έγινε στη Χαλκιδική, 
όπου έκαναν τις διακοπές 
τους. Μάλιστα η Κρίστη εί-
χε αναρτήσει στο Instagram 
«Χίλιες φορές ναι». Ο Γιώρ-
γος Μαυρίδης είπε χαρα-
κτηριστικά στο On Time: 
«Είμαι χαρούμενος, είμαι 
καλά, έχω την υγεία μου και 
κοιτάζω μπροστά. Η Κρίστη 
είναι ένας άνθρωπος που 
έχει βρει τα κουμπιά μου. 
Είναι ένας πολύ καλός άν-
θρωπος. Την αγαπάω σαν 
άνθρωπο. Είναι ο άνθρω-
πός μου με όλες τις έννοιες.» 
Όσο για το πότε θα ανέβει 
τα σκαλιά της εκκλησίας το 
ζευγάρι, σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα μέσα στο 2021 α-
ναμένεται να ενωθούν ο πα-
ρουσιαστής και tatoo artist 
Γιώργος Μαυρίδης και η ψυ-
χολόγος Κρίστη Καθαρνιά 
με τα ιερά δεσμά του γάμου!

Γιώργος Μαυρίδης: 
Παντρεύεται

Η Μαριτίνα έχει τα 
καλύτερα ΟΠΙΣΘΙΑ 
στην Ελλάδα

Παράξενη φυλή οι fashion bloggers, 
γιατί όσο εύκολο είναι να πέσεις σε ένα 
account όπως αυτί της Κορφιάτισσας 
(για να το πούμε όπως θα το έλεγαν και 
οι Κερκυραίοι) Μαριτίνας Ανδριώτη, 
εξίσου εύκολο είναι να πέσεις σε κάθε 
κοπέλα που δηλώνει fashion blogger 
επειδή παίζει με τρία φίλτρα και έχει 
ένα φίλο φωτογράφο. Όμως το θέμα 
μας δεν είναι αυτό. Η Μαριτίνα ανήκει 
σε μια γενιά νέων Ελληνίδων που 
μπορεί να μην είναι πολύ γνωστές σε 
αυτό που λέμε «ευρύ κοινό» αλλά 
με τη δουλειά της και την αισθητικής 
έχει ήδη καταφέρει να αναδειχθεί σε 
πριγκίπισσα του ελληνικού Instagram, 
με 113.00 follwoers.

Η Μαρία Λέκα μας 
φτιάχνει την διάθεση με 
μικροσκοπικά μπικίνι

Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα 
από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι 
μόδας «My Style Rocks» και έμεινε 
στη μνήμη του κοινού και κυρίως 
του ανδρικού. Η καστανομάλλα 
καλλονή ακολουθεί με επιτυχία 
καριέρα μοντέλου, ενώ είναι 
ιδιαίτερα δραστήρια στο Instagram, 
με περισσότερους από 220.000 
χρήστες να την ακολουθούν. Αυτήν 
την περίοδο η Μαρία ταξιδεύει στα 
νησιά και απολαμβάνει τις παραλίες, 
φροντίζοντας να δίνει τροφή και 
στους θαυμαστές της, ποστάροντας 
φωτογραφίες της με μικροσκοπικά 
μπικίνι, που απογειώνουν τις ανδρικές 
αισθήσεις.

Ερωτευμένοι στη 
Σαντορίνη! 

Μελαχρινός, πολίστας και με 
ελάχιστες λεπτομέρειες για την 
προσωπική του ζωή, φαίνεται πως 
κέρδισε από νωρίς μια θέση στην 
καρδιά της.
Οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και 
αρκετούς μήνες, ενώ αποφεύγουν 
τις κοινές φωτογραφίες στα social 
media.
Ο λόγος για την Κόνι Μεταξά και 
τον Μάριο Καπότση!
Το ζευγάρι βρέθηκε στη Σαντορίνη 
για διακοπές. Μαζί τους και η 
Έλενα Γαλίφα, η οποία δημοσίευσε 
στο Instgram φωτογραφία, 
αποκαλύπτοντας τις κοινές τους 
διακοπές.



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

4 Σεπτεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Έ
χει ποζάρει για το 
Maxim, απογειώ-
νοντας το εξώφυλ-
λο, ενώ οι φωτο-

γραφήσεις της με μαγιό, τα 
«σπάνε». Είναι μία από τις 
πιο εκρηκτικές παρουσίες 
στον κόσμο του Instagram 
και για πολλούς η «σεξο-
βόμβα» του συγκεκριμέ-
νου μέσου κοινωνικής δι-
κτύωσης. Και για άλλους εί-
ναι η άξια διάδοχος της Ιρί-
να Σάικ. Ο λόγος για την Viki 
Odintcova το εκρηκτικό μο-
ντέλο από την Αγία Πετρού-
πολη της Ρωσίας, η οποία με 
τις «καυτές» της αναρτήσεις 
αναστατώνει κάθε φορά τους 
5 εκατ. followers της. Το κορ-
μί της είναι θεϊκό και για το 
λόγο αυτό θεωρείται από τα 
πιο καλλίγραμμα μοντέλα.

Ρωσίδα καλλονή δείχνει τα 
οπίσθια της και προκαλεί πανικό

Γ
εννημένη σ τον 
Καναδά, η Teresa 
Bond δεν αστειεύ-
εται. Θέλει να έχει 

το πιο sexy account στο 
Instagram και θα παλέψει 
μέχρι τελευταία φωτο-
γραφία για να πετύχει τον 
στόχο της. Με 276.000 
followers να την ακολου-
θούν πιστά και να την α-
ποθεώνουν (όχι άδικα) σε 
κάθε της post δείχνει ότι 
δεν τα πηγαίνει και άσχημα 
αλλά θέλει ακόμη αρκετό 
δρόμο να διανύσει ώστε να 
τα καταφέρει.

H Teresa Bond δεν αστειεύεται

 Βρήκαμε την πιο σέξι 
ρεπόρτερ του κόσμου

Α
ν και ξεκ ίνησε την καριέ-
ρα της από το μόν τελινγκ, 
έ χον τας μάλισ τα κερδίσε ι 
τον  τ ί τ λο της  «Μις  Καλι -

φόρν ια», σύν τομα την κέρδισε η 
δημοσιογραφία. Και συγκεκριμένα 
η τηλεόραση.
Ο λόγος γ ια την Mabelynn Capeluj 
την «καυτή» ρεπόρτερ που τρελαί-
νει με την εμφάνισή της το αμερι-
κανικό κοινό. 

Διαθέτει εκρηκτ ικό ταμπεραμέν το 
και χυμώδες κορμί, που την έχουν 
κά ν ε ι  π ε ρ ι ζ ή τ η τ η  σ τ ο  α νδ ρ ικό 
κοινό.
Η  ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή  ρ ε π ό ρ τ ε ρ  κα ι 
μ ον τ έ λο  κα τ ά γ ε τ α ι  απ ό  τ ο  Σα ν 
Ντ ιέγκο των ΗΠΑ, ενώ συχνά ανε-
βάζ ε ι  σ τ ο  λογα ριασ μό  τ η ς  σ τ ο 
Instagram σέξ ι  φωτογραφίε ς της 
που ενθουσ ιάζουν τους followers 
της.

Η 
Shak ira  κα ι  ο 
Gerard Piqué εί-
ναι ένα από αυτά 
τα ζευγάρια που α-

γαπάμε πολύ και ας τα βλέ-
πουμε σπάνια σε εμφανίσεις 
ή φωτογραφίες. Τα τελευ-
ταία χρόνια τα δημοσιεύμα-
τα τους θέλουν να χωρίζουν, 
χωρίς εκείνοι να παίρνουν 
θέση στην όλη κατάσταση. 
Τελευταία φορά που συνέ-
βη αυτό, ήταν πριν από έναν 
χρόνο, όταν σχεδόν όλη την 
άνοιξη του 2019 τα δημοσι-
εύματα και τα tabloids τους 
ήθελαν να χωρίζουν έπειτα 
από τόσα χρόνια μαζί.

Η σπάνια φωτό της Shakira στην 
αγκαλιά του Pique θέλει το like σου
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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

Ναύπλιο 1986

Η κεντρική πλατεία της 
Καρδίτσας, γύρω στο 1930

Το άγαλμα του Αδαμάντιου 
Κοραή στη Χίο, γύρω στο 1954

Ρόδος, Ιούνιος 
1967

Χανιά, γύρω στο 1975

Το Διοικητήριο στη 
Κομοτηνή, περίπου αρχές 

δεκαετίας ’70

Λουτράκι, τέλη δεκαετίας ’60 ή αρχές 
δεκαετίας ’70

Καλαμάτα, 
πλατεία 23ης 

Μαρτίου, 
δεκαετία ’60

Άργος, τέλη 60s 
ή αρχές 70s

Άποψη από το 
κέντρο της 

Αλεξανδρούπολης
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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

Κεφτεδάκια

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε ένα μεγάλο μπολ βαζουμε τόν κιμά των κρεάτων βρέχουμε το ψωμί 
και το τρίβουμε μέσα στο μπολ 

 ª προσθέτουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε με το χέρι σε απαλές 
κυκλικές κινήσεις πολύ καλά.

 ª Βαζουμε το μπολ με το μείγμα στο ψυγείο τουλάχιστον για μισή ώρα.

 ª Βγάζουμε από το ψυγείο και πλάθουμε τα κεφτεδάκια μας.

 ª Τα αλευρωνουμε με λίγο αλεύρι. Πάρτε μια σακουλιτσα διαφανη ρίξτε 
μέσα το αλεύρι και βάλτε μέσα ανα πέντε κεφτεδάκια. Ανακινήστε την 
σακούλα ελαφρά δεξιά και αριστερά .

 ª Στο τηγάνι σας βάλτε το λαδι να καψη όχι σε δυνατή φωτιά σε μέτρια.

 ª Πριν βάλε τε τα κεφτεδάκια σ το τηγάν ι να τα ξαναπλασε τε ε λαφρά 
πατώντας τα στη μέση με το δάχτυλο σας προς τα κάτω .

 ª 750 γρ. μοσχαρίσια σπαλα ,
 ª 300 γρ. χοιρινή σπαλα χωρις 

λιπος.
 ª 2 φέτες ψίχα ψωμιού
 ª 2κουταλιές σούπας κρασί
 ª 2 κουταλιές ελαιόλαδο
 ª Λιγη ριγανη 
 ª Λιγο πιπέρι 

 ª Λίγο αλάτι 
 ª 2 αυγά κτυπημενα λιγάκι
 ª Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο
 ª Λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο 
 ª Ενα μεγάλο κρεμμύδι
 ª Μισό ποτήρι νερό 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Φοιτητές της ιατρικής βρίσκονται στο μάθημα 
Ιατροδικαστικής.
Τους μαζεύει ο καθηγητής γύρω απ’ το τραπέζι 
με το νεκρό σώμα και τους λέει:
«Στην επιστήμη της νεκροτομίας, είναι απα-
ραίτητο να έχετε δυο βασικά χαρακτηριστικά 
ως γιατροί: Πρώτον να είστε παρατηρητικοί 
και δεύτερον να μην σιχαίνεστε το ανθρώπινο 
σώμα! Και θα ξεκινήσουμε σε αυτό το μάθημα 
με ένα παράδειγμα….»
Τραβάει το σεντόνι και ξεσκεπάζει τον νεκρό. 
Βάζει το γάντι στο χέρι του και τοποθετεί το 
δάχτυλό του στον πισινό του πτώματος. Οι φοι-
τητές άναυδοι έχουν γουρλώσει τα μάτια τους.
Βγάζει το δάκτυλο ο καθηγητής και το βάζει 
αμέσως στο στόμα του με περίσσεια άνεση.
«Καταλάβατε παιδιά μου! Αυτό σας έλεγα. 
Κάντε τώρα και εσείς το ίδιο πράγμα!» τους λέει.
Οι φοιτητές αηδιασμένοι δίσταζαν αρχικά αλλά 
τελικά για να μην κοπούν στο μάθημα ξεκί-
νησαν ένας-ένας να βάζουν το δάχτυλο στον 
πισινό του νεκρού και και στη συνέχεια να το 
βάζουν στο στόμα τους.
 Έπειτα ξερνούσαν και λιποθυμούσαν οι περισ-
σότεροι. Όταν τελείωσαν όλοι, ο καθηγητής 
τους είπε:
«Όσοι λοιπόν ήσασταν παρατηρητικοί θα προ-
σέξατε πως στο νεκρό σώμα έβαλα το μεσαίο 
μου δάχτυλο και στο στόμα μου τον δείκτη 
μου. Ένα παράδειγμα για να μην σιχαίνεστε το 
ανθρώπινο σώμα θα το κάνουμε στο επόμενο 
μάθημα».

Ένα νεαρός έπιασε δουλειά σε ένα πολυκατά-
στημα και την πρώτη του μέρα στην δουλειά 
του λέει ο διευθυντής του καταστήματος:
«Καλή αρχή σου εύχομαι, πάρε αυτήν την 
σκούπα και ξεκίνα να σκουπίζεις. Αυτό θα το 
κάνεις καθημερινά!»
Ο νεαρός μένει για λίγο άφωνος και του λέει με 
θιγμένο ύφος:
«Μα εγώ είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου!»
«Α, με συγχωρείς, δεν το ήξερα. Δώσε μου την 
σκούπα να σου δείξω πώς γίνεται!!!»

Ένας μουσικός έχασε ξαφνικά σε τροχαίο ατύχημα 
τον καλύτερό του φίλο που έπαιζαν μαζί μουσική.
Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τον έχασε τόσο από-
τομα κι έπεσε σε κατάθλιψη.
Κάθε μέρα προσευχόταν να γυρνούσε πίσω να τον 
έβλεπε έστω και λίγο για μια τελευταία φορά. Μετά 
από λίγο καιρό έγινε το θαύμα και εμφανίστηκε 
μπροστά του. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη και 
του έλεγε πόσο του ‘χε λείψει
«Μην ανησυχείς για μένα, περνάω τέλεια στον 
Παράδεισο! Εμφανίστηκα σήμερα εδώ μπροστά 
σου για να σου πω ένα καλό κι ένα κακό νέο. Από 
που να αρχίσω;» «Ξεκίνα από το καλό.» απάντησε 
ο φίλος του. «Τα καλά είναι ότι έχω βρει τις καλύ-
τερες παρέες και περνάμε φανταστικά! Κάνουμε 
συνέχεια συναυλίες.» «Μα αυτό είναι πολύ καλό 
νέο! Χαίρομαι για σένα, μα το κακό νέο ποιο είναι;»
«Το κακό νέο είναι ότι βγήκαν αφίσες που λένε ότι 
έχεις κι εσύ συναυλία το άλλο Σάββατο!»

ΚΡΙΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία της καθημερινό-
τητας εξαιτίας της αντίθεσης του χαρακτήρα 
σας με το κλίμα των ημερών. Μετατρέψτε 
το άγχος σας σε δημιουργικότητα, δεχθείτε 
κάτι που δεν αλλάζει, ελέγξτε τους πανι-
κούς που σας προκαλούν «τρίτοι» και καλ-
λιεργήστε την αισιοδοξία για το οικονομικό 
σας μέλλον.. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στό-
χους σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ 
από τον εαυτό σας σε αρκετά θέματα και 
στο τέλος να μην γίνεται απολύτως τίποτα 
ή να μην γίνεται σωστά. Στην πραγματικό-
τητα υπάρχει χρόνος για όλα, απλώς πρέπει 
επειγόντως να βάλετε προτεραιότητες. Με 
αυτό τον τρόπο όλα θα μπουν σε μία τάξη 
και εσείς δεν θα είστε συνεχώς ψυχικά και 
σωματικά κουρασμένοι.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οικονομικά, τα πράγματα δεν δείχνουν 
να πηγαίνουν άσχημα σε γενικές γραμμές, 
κάποιοι όμως θα ξοδέψετε αρκετά χρήματα 
προκειμένου να εντυπωσιάσετε περισσό-
τερο. Αν κινηθείτε μεθοδικά θα μπορέ-
σετε να έχετε σημαντικά αποκτήματα. 
Ο χώρος εργασίας δεν είναι ο 
πλέον ενδεδειγμένος αυτές 
τις μέρες καθώς εσείς έχετε 
ανάγκη είτε από αλλαγή 
είτε από ξεκούραση. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όλα είναι θέμα αυτοπε-
ποίθησης, για αυτό λοι-
πόν μέσα στις επόμενες 
μέρες, καλό θα ήταν να 
μην αναλάβετε καμία δου-
λειά, αν δεν είστε απόλυτα 
σίγουροι ότι μπορείτε να αντεπε-
ξέλθετε. Μπορεί στην πρόταση μιας νέας 
ιδέας να σας συνεπαίρνει ο ενθουσιασμός, 
αλλά μην τον αφήσετε να καθορίσει την 
τελική σας απόφαση.

ΛΕΏΝ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε γρή-
γορα χαμένο έδαφος στον επαγγελματικό 
χώρο και να έχετε καλές αποδόσεις. Οι καθυ-
στερήσεις και οι αναβολές θα μπορούσαν λίγο 
να μπλοκάρουν την ορμή σας, αλλά μην ανησυ-
χείτε γιατί είναι περαστικό. Οι εντάσεις πάντως 
δεν θα λείψουν. Όπως και στο παρελθόν, έτσι 
και τώρα έχετε να αντιμετωπίσετε παρόμοιες 
εντάσεις, που είναι ικανές να σας βλάψουν 
σοβαρά, μόνο αν προσπαθήσετε να διατηρή-
σετε φθαρμένες καταστάσεις και να εμποδίσετε 
αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πολλή κίνηση και δραστηριότητα αυτή 
την εποχή είναι μέσα στο πρόγραμμα. 
Άνθρωποι και γεγονότα θα σας απασχο-
λήσουν και θα σας απογοητεύσουν (ξενε-
ρώσουν) αρκετές φορές. Τις τυχόν οικονο-
μικές δυσκολίες θα τις αναπληρώσετε με 
τη δημιουργική σας φαντασία. Οι σωστές 
κινήσεις που θα κάνετε θα σας βοηθήσουν 
να πραγματοποιήσετε τα σχέδια που έχετε.

ΖΥΓΟΣ
Το πείσμα και ο εγωισμός σας, μπορεί να 
δυσχεράνουν μία επαγγελματική ή κοινω-
νική σχέση σας. Με μια πιο διπλωματική 
συμπεριφορά θα βγείτε περισσότερο κερ-
δισμένοι. Υπάρχει η πιθανότητα, απροσδό-
κητων εξελίξεων, που όπως κι αν εμφανι-
στούν δεν θα καταλήξουν ικανοποιητικά. 
Είναι σημαντικό να είστε ξεκαθαρισμένοι, 
πράγμα όμως που απαιτεί κάποιο χρόνο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι πολύ ευνοϊκή για 
εσάς. Οι περισσότεροι του ζωδίου σας προ-
βλέπεται να ζήσετε ενδιαφέρουσες στιγμές 
σχετικά με την προσωπική σας ζωή και τις 
γενικότερες διαπροσωπικές σας σχέσεις. 
Έτσι λοιπόν, προετοιμάστε τον εαυτό σας, 
καθώς μπορεί να είστε από αυτούς που θα 
βιώσουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου 
ακόμα και διαπραγματεύσεων θετικά ή 
αρνητικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βασικό στοιχείο για να πετύχετε πιο εύκολα 
τους στόχους σας θα είναι η μεγάλη κοινω-
νικότητά σας, για αυτό θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να εδραιωθείτε στο χώρο σας, ανα-

πτύσσοντας όσο περισσότερο μπο-
ρείτε τις «δημόσιες σχέσεις 

σας». Αποδεχθείτε προ-
σκλήσεις γιατί θα σας 

π ρο σ φ έ ρουν  ώ ρε ς 
χαλάρωσης.

ΑΙΓΟΚΕΡΏΣ
Την περίοδο αυτή 
ευνοούνται συζητή-

σεις, συμφωνίες και 
μετακινήσεις. Παρά τις 

δυσκολίε ς που ακόμα 
είναι φανερό ότι υπάρχουν, 

μπορούν όλα να προχωρήσουν 
αν δείξετε επιμονή και δεν είστε άκα-

μπτοι στις απαιτήσεις των άλλων. Στο στενό 
περιβάλλον η ατμόσφαιρα βελτιώνεται, οι 
δυσκολίες όμως στον επαγγελματικό τομέα 
παραμένουν. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στον επαγγελματικό χώρο έχετε δώσει 
αρκετές, ίσως και πολλές υποσχέσεις, που 
κατά πάσα πιθανότητα δε θα μπορέσετε να 
τις πραγματοποιήσετε. Επειδή όμως έχετε 
δεσμευτεί απέναντι σε πολλούς ανθρώ-
πους, καλό θα είναι να βρείτε έναν τρόπο να 
ξεμπλέξετε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να σας παρεξηγήσουν. 
Μόνο να είστε έντιμοι… Είναι ανθρώπινο να 
μην τα καταφέρνετε σε όλα.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα διχαστείτε ανάμεσα σε υποχρεώ-
σεις και προβλήματα με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί μία κατάσταση όχι και 
τόσο ενθαρρυντική. Η υπευθυνότητα και 
οι έξυπνες ιδέες σας θα τακτοποιήσουν 
τις εκκρεμότητές σας και θα ηρεμήσετε. 
Η εποχή ευνοεί τη σύναψη συμφωνιών, 
επαγγελματικών και μη, αλλά απαιτεί προ-
σεχτικές κινήσεις και πολλή ψυχραιμία. 
Μην είστε υπερευαίσθητοι.
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Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη 
του Θάνου Μικρούτσικου

Μ
ε την εμβληματική πα-
ράσταση των Peeping 
Tom Diptych, sold out 
παραστάσεις και σε 

συνθήκες ασφάλειας, ολοκληρώθη-
κε το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας, εν μέσω μιας πρωτόγνω-
ρης παγκόσμιας συγκυρίας. Το Φε-
στιβάλ της Καλαμάτας ήταν από τα λί-
γα Φεστιβάλ παραστατικών τεχνών 
που πραγματοποιήθηκαν φέτος ο-
λοκληρωμένα στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη, με διεθνείς μετακλήσεις, 
σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς 
και χωρίς αλλαγές στον προγραμμα-
τισμό που είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Αφιερωμένο στη μνήμη του Θάνου 
Μικρούτσικου- ο οποίος από τη 
θέση του υπουργού Πολιτισμού 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημι-
ουργία του θεσμού- και προσαρ-
μοσμένο στις ανάγκες των ημερών, 
το φετινό Φεστιβάλ διοργανώθηκε 
για πρώτη φορά 21-30 Αυγούστου 
και συγκέντρωσε στην Καλαμάτα 
64 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, 21 ομάδες χορού, 25 
εθελοντές και 41 σπουδαστές χορού 
στα επαγγελματικά σεμινάρια. Την 
εναρκτήρια παράσταση TRACES των 
Ultima Vez του Wim Vandekeybus 
παρακολούθησαν η Υπουργός Πολι-

τισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μεν-
δώνη και ο Γενικός Γραμματέας Σύγ-
χρονου Πολιτισμού κ. Νικόλας Για-
τρομανωλάκης, ενώ το δεύτερο σαβ-
βατοκύριακο ήταν παρών ο Γενικός 
Γραμματέας Εσωτερικών κ. Μιχάλης 
Σταυριανουδάκης.
Η συνεργασία και η συνεχής επι-
κοινωνία της Καλλιτεχνικής Διευ-
θύντριας Λίντας Καπετανέα με την 
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού κ. Λίνα Μενδώνη, τον Γενικό 
Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού 
κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον 

Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Π. 
Βασιλόπουλο και τον Πρόεδρο της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» κ. Παντελή 
Δρούγα, οδήγησαν στα πλέον θετικά 
αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας 
τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλές 
Φεστιβάλ με μεγάλα διεθνή και ελλη-
νικά ονόματα.
Όπως αναφέρει η Λίντα Καπετανέα : 
«Η πραγματοποίηση ή μη του Φεστι-
βάλ δεν ήταν καθόλου εύκολη από-
φαση. Ευχαριστώ την Υπουργό Πολι-
τισμού, τον Γενικό Γραμματέα Σύγ-

χρονου Πολιτισμού, τον Δήμαρχο 
Καλαμάτας, τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. 
της ΦΑΡΙΣ που μας εμπιστεύτηκαν, 
τους εργαζόμενους της ΦΑΡΙΣ, τους 
συνεργάτες μου στο Φεστιβάλ, για τη 
σκληρή δουλειά και την πίστη τους 
στο φετινό εγχείρημα, και φυσικά 
το κοινό που ανταποκρίθηκε τόσο 
θερμά στο κάλεσμά μας. Το αποτέ-
λεσμα μάς δικαίωσε όλους. Κάποια 
Φεστιβάλ πραγματοποιούνται όχι 
μόνο για να προωθήσουν μια τέχνη 
αλλά και για να απαντήσουν στην 
ανάγκη μιας ιστορικής στιγμής.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξ
εκίνησαν οι ανασκαφές της φετινής 
περιόδου για την ανάδειξη της αρχαί-
ας Τενέας, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.
Η αρχαιολόγος Δρ Έλενα Κόρκα ξενά-

γησε τον Δήμαρχο Κορινθίων Β. Νανόπουλο 
στην πρώτη μέρα των ανασκαφικών.
Βήμα – βήμα έρχεται στο φως η αρχαία πόλη 
της Τενέας στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Η αρχαι-
ολογική σκαπάνη εντόπισε σε αρχαίο πηγάδι 
βάθους 16 μέτρων δίπλα στα ρωμαϊκά λου-
τρά στην αρχαία Τενέα υστεροαρχαϊκά νομί-
σματα, γλυπτά πιθανότατα της ελληνιστικής 
εποχής, κεραμικά, λυχνάρι της ρωμαϊκής επο-
χής αλλά και μία πυξίδα που χρονολογείται 
από το 580 π.Χ.
Η αρχαία Τενέα, που εντοπίστηκε το 2018 
κοντά στο χωριό Χιλιομόδι Κορινθίας, απο-
καλύπτει σταδιακά τα μυστικά της.
Πέρυσι η ανασκαφική έρευνα βρήκε τα 
πρώτα οικιστικά κατάλοιπα της αρχαίας 
πόλης, γεγονός που προκάλεσε το διεθνές 
ενδιαφέρον καθώς η πόλη – που ο μύθος 
θέλει να ιδρύθηκε από τον Αγαμέμνονα για 
να εγκαταστήσει Τρώες αιχμαλώτους του 
Τρωικού Πολέμου – ήταν γνωστή από τη 
γραμματεία αλλά άγνωστη ως προς την τοπο-

θεσία.
Με τη φετινή έρευνα έχουν έρθει στο φως 
πολλά περισσότερα στοιχεία για την πόλη 
που, σύμφωνα με τον μύθο, ανέθρεψε τον 
Οιδίποδα. Μάλιστα, έχει βρεθεί σε σωστικές 
ανασκαφές της δεκαετίας του 1960 ρωμαϊ-
κός λύχνος με παράσταση του Οιδίποδα σε 
νεαρή ηλικία.
Σύμφωνα με τον μύθο, μετά την πτώση της 

Τροίας, ο Αγαμέμνονας εγκατέστησε Τρωά-
δες από την Τένεδο στην περιοχή, που είναι 
ένα σταυροδρόμι, ένα κεντρικό σημείο. Στους 
ελληνιστικούς χρόνους η αρχαία Τενέα ακμά-
ζει, ενώ στη ρωμαϊκή περίοδο είναι η μονα-
δική πόλη που, σύμφωνα με τις πηγές, δεν 
καταστρέφεται λόγω της κοινής καταγω-
γής των Τενεατών με τους Ρωμαίους (μύθος 
Αινεία).

«Παρουσία»: Η 
έκδοση λόγου και 
τέχνης της Ένωσης 
Αιτωλοακαρνάνων 
Λογοτεχνών 

Ε
νδιαφέρον τα δοκί-
μ ια,  απολαυσ τ ικά 
δ ιηγ ή μ α τ α ,  π ρ ω -
τ ό τ υ π α  α φ ι ε ρ ώ -

ματα αλλά και ποίηση περι-
λαμβάνε ι, με ταξύ άλλων, 
το τ ε λευταίο τ εύχος της 
«Παρουσ ίας», της τριμη-
νιαίας έκδοσης της Ένωση 
Αιτωλοακαρνάνων Λογοτε-
χνών που κυκλοφορεί ανελ-
λιπώς από το 1997 ως βήμα 
έκφρασης των ε γ χώριων 
λογοτεχνικών δυνάμεων.
Η βία, η τυραννία του διαδι-
κτύου, το «Συμπόσιο» του 
Πλάτωνα αλλά και η παρουσία 
της θάλασσας στην λογοτεχνία 
είναι κάποια από τα θέματα 
με τα οποία καταπιάνονται τα 
δοκίμια που δημοσιεύονται 
σε αυτό το τεύχος με τις υπο-
γραφές των Γρηγορίου Φιλ. 
Κωσταρά, Δημήτρη Γιάκου, 
δρ. Γεωργίας Μ. Παραγιου-
δάκη, Γ. Ι Πατσόπουλου κ.α.
Το τεύχος συμπληρώνεται 
με τα διηγήματα των Γιάννη 
Βλαχογιάννη και Πέτρου Ν. 
Λινάρδου ενώ δημοσιεύο-
νται, παράλληλα, αφιερώματα 
– προσωπογραφίες του Ελβε-
τού φιλέλληνα γιατρού Ιωάννη 
Ιάκωβου Μάγερ, του αστρο-
νόμου – δασκάλου Κωνσταντί-
νου Χασάπη και της τελευταίας 
μούσας του Κωστή Παλαμά, 
Στέλλας Διαλέτη.
Η Ένωση Αιτωλοακαρνάνων 
Λογοτεχνών ιδρύθηκε το έτος 
1993 από λογοτέχνες και συγ-
γραφείς που κατάγονται από 
την Αιτωλία και την Ακαρνα-
νία. Βασικοί στόχοι της είναι 
η ανάδειξη και καταγραφή 
των Αιτωλοακαρνάνων Λογο-
τεχνών και Συγγραφέων και 
του έργου τους, η ανάπτυξη 
δεσμών μεταξύ τους, η διεκ-
δίκηση πολιτιστικών αγαθών 
για την Αιτωλοακανανία, η 
δημιουργία υποδομής για την 
έκδοση έργων Αιτολοακαρ-
νάνων λογοτεχνών αλλά και 
η συνεργασία με παρεμφε-
ρείς φορείς και συλλόγους για 
κοινή δράση.

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ασφάλεια 

Ξεκίνησαν οι ανασκαφές στο Χιλιομόδι Κορινθίας - 
Στο φως η αρχαία Τενέα 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Π
ρεμιέρα για την Εθνική στον όμιλο του 
Nations League κόντρα στην Σλοβενία, με 
τον Τζον φαν Σιπ να δίνει φανέλα βασικού 
στον Στράτο Σβάρνα, ο οποίος έκανε το ντε-

μπούτο του με την γαλανόλευκη στο στήθος.
Ο Μπάρκας υπερασπίστηκε την εστία, δεξιά στην 
άμυνα ο Μπακάκης, αριστερά ο Γιαννούλης και ο 
Σβάρνας με τον Σιόβα στο κέντρο της άμυνας. Κουρ-
μπέλης και Ζέκα οι δύο κεντρικοί μέσοι. Αριστερό 
εξτρέμ ο Μάνταλος, δεξί ο Λημνιός, σε ελεύθερο 
ρόλο ο Μπακασέτας και στην κορυφή του 4-2-3-1 ο 
Παυλίδης.

Ανώτερη αλλά χωρίς ουσία η Ελλά-
δα
Καλό πρώτο ημίχρονο για το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα. Το 
σύνολο του Φαν Σχιπ, πήρε τον έλεγχο 
της μεσαίας γραμμής, κράτησε μπάλα 
και δεν απειλήθηκε ούτε στιγμή από 
τους Σλοβένους που στο μεγαλύτερο 
διάστημα περιορίστηκαν πίσω από την 
μπάλα και σε ρόλο παθητικό. Η Ελλάδα 
βρήκε χώρους τόσο μέσα από το passing game 
όσο και με άμεσο ποδόσφαιρο(βαθιές μπαλιές στην 
πλάτη της άμυνας) αλλά της έλειψε αυτή η μία, τέλεια 
επαφή στο επιθετικό τρίτο που θα έφερνε περισσό-
τερες πιθανότητες για γκολ.
Ο Παυλίδης στο 6’ και το 29’ δεν κατάφερε να βάλει 
δύσκολα στον Όμπλακ ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
οι ενέργειες των Ελλήνων παικτών από τα άκρα, είτε 
ήταν καλές αλλά διαβάζονταν σωστά από την αντί-
παλη άμυνα, είτε δεν έβρισκαν στόχο.
Η Εθνική δημιουργούσε προϋποθέσεις στα δύο 
τρίτα του γηπέδου αλλά στο τρίτο δεν είχε την ουσία 
που έπρεπε.

Δυνατό ξεκίνημα, κατοχή και από μια χα-
μένη ευκαιρία!
Στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης η Ελλάδα 
έβγαλε ορμή, ενέργεια, πίεσε την Σλοβενία και στο 
52’ ο Όμπλακ μπλόκαρε το σουτ του Λημνιού. Όπως 
και τέσσερα λεπτά αργότερα εκείνο του Μπακασέτα 
από απόσταση.
Το δυνατό ξεκίνημα δεν είχε συνέχεια. Η Εθνική είχε 

την κατοχή, η Σλοβενία περίμενε καλά οργανωμένη 
και δεν αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα να κρα-
τήσει μακριά από την εστία της, την γαλανόλευκη 
ομάδα.
Ο Φαν Σχιπ άργησε να αλλάξει πράγματα στην δημι-
ουργία. Έβαλε τον Φούντα στο 75 αντί του Παυλίδη 
και τον Μασούρα στην θέση του Μάνταλου στο 87’! 
Η Ελλάδα ήθελε αλλά δεν μπορούσε και η μεγάλη 
της ευκαιρία ήρθε από ένα τυφλό γέμισμα προς τα 
αντίπαλα καρέ στο 81’! Ο Σιόβας, όμως, αν και αμαρ-
κάριστος ούτε έσπασε την μπάλα δίπλα στον Φού-
ντα, ούτε την κοντρόλαρε αλλά ούτε και σούταρε. 
Η επαφή ήταν... πρόχειρη και εύκολη λεία για τον 

Όμπλακ.
Παρά την κατοχή η Εθνική δεν είχε φάσεις 

και λίγο έλειψε να χάσει το ματς στο 
86’, όταν ο Σπόραρ μόνος του από το 
ύψος της μικρής περιοχής, έστειλε την 
μπάλα άουτ με προβολή.
MAN OF THE MATCH: Στράτος Σβάρ-
νας. Λες και έπαιζε χρόνια στην 

Εθνική. Άριστος ανασταλτικά, καλός 
με την μπάλα στα πόδια, ωριμότητα και 

σοβαρότητα στο παιχνίδι του. Πολύ καλό ντε-
μπούτο για τον 23χρονο στόπερ της ΑΕΚ.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ : Όμπλακ. Ο πορτιέρο της Σλοβενίας 
μπορεί να μην έκανε την τρομερή επέμβαση αλλά 
όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, με κορυφαία την επέμ-
βαση στο τακουνάκι του Παυλίδη στο 29.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αδυναμία της Ελλάδας να 
μετατρέψει την μεγάλη κατοχή της μπάλας σε ευκαι-
ρίες. Η ομάδα του φαν Σιπ ήταν ακίνδυνη και έκανε 
εύκολη την ζωή της Σλοβενίας.
Η ΓΚΑΦΑ: Ο Σιόβας στην μεγαλύτερη ευκαιρία της 
Ελλάδας, είχε την χειρότερη δυνατή αντίδραση. 
Αμαρκάριστος, με χώρο και χρόνο να στοπάρει την 
μπάλα. Δεν σούταρε, δεν πάσαρε δίπλα στον Φού-
ντα και απλά με μία άψυχη προβολή την... γύρισε 
στον Όμπλακ.
Σλοβενία: Όμπλακ, Στογιάνοβιτς, Μπλάζιτς, Μέβλια, 
Μπάλκοβετς, Ρεπ (52’ Ζίβετς), Μπίγιολ (78’ Κούτερ), 
Βέτριχ, Μπόχαρ, Βούτσκιτς (61’ Ζάιτς), Σποράρ. 
Ελλάδα: Μπάρκας, Μπακάκης, Σβάρνας, Σιόβας, Γιαν-
νούλης, Κουρμπέλης, Ζέκα, Λημνιός, Μπακασέτας, 
Μάνταλος (87’ Μασούρας), Παυλίδης (76’ Φούντας).

SPORTSNEWS

Το νέο ξεκίνημα της εθνικής Ελλάδος στο Nations League δεν έκρυβε συγκινήσεις. Το 0-0 στη 
Σλοβενία ήταν η... σφραγίδα μιας εμφάνισης προσαρμοσμένης στα δεδομένα της εποχής, με 
τους διεθνείς να προσέχουν στα μετόπισθεν, αλλά να είναι ακίνδυνοι επιθετικά

«Τσίμπησε» βαθμό, αλλά 
τίποτα άλλο...

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των 
ελληνικών ομάδων στην 
Ευρώπη

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά

Μ
ε τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια-Ερυθρός Α-
στέρας θα τεθεί αντιμέτωπος στα πλέι οφ του 
Champions League ο Ολυμπιακός, όπως προέκυψε 
από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πριν από 

λίγο στη Νιόν της Ελβετίας.
Τα παιχνίδια στη φάση των πλέι οφ του Champions League είναι «κανο-
νικά» (διπλά δηλαδή) και όχι μονά όπως συνέβη στους προηγούμε-
νους γύρους. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου στο 
«Γεώργιος Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς στις 29 ή 30 του ίδιου μήνα.
Όσο για τον ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να περάσει την Μπενφίκα στο μονό 
ματς που θα γίνει στην Τούμπα, θα αντιμετωπίσει την Κράσνονταρ σε 
διπλά παιχνίδια, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στη Ρωσία και 
τη δεύτερη στη Θεσσαλονίκη.
Λογική και επόμενη η αντίδραση του ΠΑΟΚ: «Ο ήλιος ανατέλλει, το 
νερό βράζει κι εμείς παίζουμε με Μπενφίκα και Άγιαξ»!
Βλέπετε, δεν είναι η πρώτη φορά που οι «Αετοί της Λισαβόνας» θα βρε-
θούν στο δρόμο του «Δικεφάλου». Αληθινή αετομαχία, Νο 7.
Μέχρι τώρα ΠΑΟΚ και Μπενφίκα έχουν αναμετρηθεί έξι φορές στα 
ευρωπαϊκά κύπελλα. Ο απολογισμός του «Δικεφάλου» είναι μια νίκη, 
μια ισοπαλία, τέσσερις ήττες, με τέρματα 5-12 και την πανίσχυρη πορτο-
γαλική ομάδα να παίρνει και τις τρεις φορές την πρόκριση.

Europa League: Η Σεντ Γκάλεν αντίπαλος της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από τον 3ο προκρι-
ματικό γύρο του Europa League και θα βρει στο δρόμο της την Σεντ Γκά-
λεν στην Ελβετία – Με Ριέκα ο Άρης, με Χάμαρμπι ή Λεχ Πόζναν ο ΟΦΗ
Πιθανότατα τον πιο ανεπιθύμητο αντίπαλο θα βρει μπροστά της η ΑΕΚ 
στην προσπάθεια να κάνει το πρώτο βήμα επιστροφής στους ομίλους 
του Europa League.
Η «Ένωση» κληρώθηκε ν’ αντιμετωπίσει τη Σεντ Γκάλεν στο μονό παι-
χνίδι που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα η τύχη δεν στάθηκε σύμμαχος των «κιτρινόμαυρων» ούτε στο 
θέμα της έδρας, καθώς θα κληθούν να διεκδικήσουν την πρόκριση στην 
Ελβετία.
Στα υπόλοιπα ελληνικά ζευγάρια ο Άρης κληρώθηκε με την Ριέκα εάν 
περάσει την Κόλος Κοβάλιβκα. Νέα καλή κλήρωση για τον ΟΦΗ ο 
οποίος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Λεχ Πόζ-
ναν.

UEFA: Ανακοίνωσε τις ημερομηνίες Ολυμπιακού και ΠΑ-
ΟΚ στα Play Off του Champions League
Η UEFA γνωστοποίησε τις ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού και 
του ΠΑΟΚ, εάν προκριθεί, στα Play Off του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το πρώτο ματς με τον νικητή του ζευ-
γαριού Ομόνοια-Ερυθρός Αστέρας στο «Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 
23 Σεπτεμβρίου ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 29 του μηνός, 
ημέρα Τρίτη.Οσον αφορά τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Μπενφίκα, θα 
παίξει παίξει με την Κράσνονταρ στην Ρωσία την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, 
με τη ρεβάνς να ορίζεται την Τετάρτη 30 του ίδιου μήνα σε Τούμπα ή 
«Ντα Λουζ». Ολες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 22:00 το βράδυ.
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Η 
ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι ο τελικός του 
Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ της ΑΕΚ 
και του Ολυμπιακού θα διεξαχθεί 
στις 12 Σεπτέμβρη στο Πανθεσσα-

λικό.
Μετά την πρόταση του ΟΦΗ στη Λίγκα για να 
ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα στις 12 
Σεπτέμβρη, αλλά και να διεξαχθεί εκείνη την 
ημερομηνία ο τελικός του Κυπέλλου, η ΕΠΟ 
ανακοίνωσε την απόφασή της.
Οριστικά ο τελικός μεταξύ της ΑΕΚ και του 
Ολυμπιακού θα λάβει χώρα το Σάββατο 12 
Σεπτέμβρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο και η 
σέντρα θα γίνει στις 21:00.
Νωρίτερα η Αστυνομία δεν είχε δώσει την 
έγκρισή της να διεξαχθεί ο αγώνας στη Ριζού-
πολη και έτσι η ΕΠΟ στράφηκε στην επιλογή 
του σταδίου στον Βόλο.
«Ο τελικός αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος 
περιόδου 2019-2020 μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΚ – 
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., σύμφωνα με την 
από 42/31.08.2020 απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., θα διεξαχθεί τo Σάβ-
βατο 12 Σεπτεμβρίου στο «Πανθεσσαλικό Στά-
διο» Βόλου με ώρα έναρξης 21:00», αναφέρει 
η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

ΕΠΟ: Θα στείλει ερώτημα στην 
UEFA για τα ρόστερ του τελικού!
Και όμως δεν υπάρχει ακόμα απάντηση για 
τα ρόστερ που θα παίξουν ο Ολυμπιακός με 
την ΑΕΚ στον τελικό της 12ης Σεπτεμβρίου για 
το Κύπελλο (σε Ριζούπολη ή Πανθεσσαλικό). 
Και αυτό διότι η ΕΠΟ αποφάσισε να στείλει 
έγγραφο ερώτημα / αίτημα στην UEFA (πιθα-
νότατα το ίδιο και στη FIFA) για να ρωτήσει 
εάν θα πρέπει να αγωνιστούν οι φιναλίστ με τα 
περσινά ρόστερ τους ή τα φετινά.

Παναθηναϊκός: «Η ΕΠΟ ετσιθελικά 
διαλύει κάθε είδους προγραμματι-
σμό των ΠΑΕ»!
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωσή 
της καταφέρεται εναντίον της ΕΠΟ για την από-
φασή της να ορίσει τον τελικό του Κυπέλλου 
στις 12 Σεπτεμβρίου!
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
 «Φτάσαμε 13 ημέρες πριν την προγραμμα-
τισμένη έναρξη του πρωταθλήματος, για να 
αποφασίσει η ΕΠΟ ετσιθελικά να διαλύσει 
κάθε είδους προγραμματισμό των ΠΑΕ, με τον 

παράλογο ορισμό του τελικού Κυπέλλου στις 
12 Σεπτεμβρίου. Ενός τελικού που θα μπο-
ρούσε να είχε διεξαχθεί εδώ και καιρό, αλλά 
τελικά επιλέχθηκε ως ημερομηνία η προκα-
θορισμένη για την πρεμιέρα της Super League 
1, 12η Σεπτεμβρίου. Τέτοιες ακραίες συμπερι-
φορές πρέπει να προβληματίσουν το σύνολο 
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου αλλά και 
την Πολιτεία».

Μαρτίνς στη Record: «Στην Ελλάδα 
οι αρμόδιοι δεν σέβονται τον θεσμό 
του Κυπέλλου»
Ο Πέδρο Μαρτίνς έδωσε μία μεγάλη συνέ-
ντευξη στην πορτογαλική Record, για τον 
τελικό του Κυπέλλου, τον Ολυμπιακό και 
θέματα του ρόστερ.  Ειδικότερα ο Πορτογάλος 
προπονητής του Ολυμπιακού είπε στη Record 
και τον δημοσιογράφο Πέδρο Πόντε για:
 Το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας πριν τον 
τελικό: Η ομάδα τα πηγαίνει καλά με δεδομέ-
νες τις συνθήκες που υπάρχουν. Το ματς του 
τελικού θα έπρεπε να είχε παιχθεί στο τέλος 
της περασμένης σεζόν, όμως για λόγους που 
δεν έχουν να κάνουν με το άθλημα ματαιώ-
θηκε. Είμαστε υποχρωμένοι να παίξουμε το 
περσινό ρόστερ, έχοντας χάσει ήδη παίκτες 
όπως τους μπακ μας, Ομάρ Ελαμπντελαουί, 
Τσιμίκα και Γκασπάρ. Παίκτες βασικούς για 
εμάς, όμως πρέπει να προσαρμοστούμε σε 
μία νέα πραγματικότητα. Έτσι είναι η κατά-
σταση και πρέπει να δούμε τις λύσεις για τα 
όποια προβλήματα. Δεν θα είμαστε πλήρεις 
(όπως ήταν η ομάδα εννοεί) αλλά είμαστε 
σίγουροι για τη νίκη μας.
Τον τελικό: Ήταν μία χρονιά με προκλήσεις 
για όλους μας. Ο τελικός είχε προγραμματι-
στεί μία εβδομάδα μετά το τέλος του πρωτα-
θλήματος αλλά δεν περιμέναμε να ακυρωθεί. 
Ειλικρινά ακόμα δυσκολεύομαι να καταλάβω 
γιατί δεν έγινε. Αυτά είναι θέματα έξω από 
το ποδόσφαιρο που δεν βοηθούν το άθλημα 
στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου υπήρξε θέμα 
ανεπάρκειας στο πως οργανώθηκε από τους 
αρμόδιους και έτσι δεν παίξαμε. Στην Ελλάδα 
οι αρμόδιοι δυστυχώς δεν σέβονται και δεν 
αξιολογούν σωστά το Κύπελλο. Στην Πορτο-
γαλία ή την Αγγλία για παράδειγμα είναι ένα 
βασικό event. Το πιο βασικό ίσως μετά το 
πρωτάθλημα. Εδώ δυστυχώς δεν το βλέπουν 
έτσι.

Οριστικά στις 12 Σεπτέμβρη 
στο Πανθεσσαλικό ο τελικός 
ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Στον Ολυμπιακό εξέδωσαν ανακοίνωση 
κατά του Αγγλου αρχιδιαιτητή 
και κάνουν λόγο για αθέτηση των 
δεσμεύσεών του!

Δ
ριμύ κατηγορώ κατά του Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ «εξαπέλυσε» ο Ολυμπια-
κός, που μέσω του Τάκη Αγραφιώτη 
ξεκαθάρισε πως αίρει την εμπιστο-

σύνη του στο πρόσωπο του Αγγλου νέου αρ-
χιδιατητή. Οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωσή 
τους στέκονται στο γεγονός πως δεν άλλαξε τη 
σύνθεση της ΚΕΔ και αναρωτιούνται  «με ποια 
κριτήρια επέλεξε ακριβώς τους ίδιους πέντε 
συνεργάτες του κ. Περέιρα;». 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ξεκαθάρισε δια του 
εκπροσώπου της χθες ότι απέσυρε την εμπι-
στοσύνη της στον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, διότι 
δυστυχώς ξεκίνησε τη θητεία του ως Πρόεδρος 
της ΚΕΔ ακόμα χειρότερα και από τον προκά-
τοχό του κ. Περέιρα.
 Αρχικά, έφερε αιφνιδιαστικά και εκτός ημερή-
σιας διάταξης ένα θέμα στην Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΕΠΟ ώστε να εγκριθεί η ακατανόητη 
απόφασή του, να ανακυκλώσει ως συμ-
βούλους του στην ΚΕΔ τα πρόσωπα 
που είναι υπαίτια για τις χειρότε-
ρες ημέρες της ελληνικής διαι-
τησίας. Στη συνέχεια θεώρησε 
σωστό να βγάλει και καταγ-
γελτική ανακοίνωση κατά της 
μεγαλύτερης ελληνικής ομάδας 
και μιας εξ αυτών που τον επέλεξε 
για τη χρυσοπληρωμένη του θέση.
 Για να είναι ξεκάθαρο σε όλους και 
πρώτα από όλα στον ίδιο τον κύριο Κλάτεν-
μπεργκ, στην ΕΠΟ, στους αρμόδιους φορείς 
και σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους, ο λόγος 
που ήρθε στην Ελλάδα ο κ. Κλάτενμπεργκ είναι 
γιατί συνομολόγησαν οι πάντες ότι για να πάμε 
μπροστά πρέπει να ξηλωθεί το σύστημα των 
διαιτητών-υπαλλήλων συγκεκριμένων συμφε-
ρόντων και ότι χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο 
που θα έχει επιλεγεί από τους «Big 4» ακριβώς 
με αυτή την εντολή.
 Αυτό είχε δηλώσει και ο ίδιος στη συνέντευξη 
πριν την πρόσληψή του, ότι θα τα αλλάξει όλα 
στην ελληνική διαιτησία. Μάλιστα, ρητός και 
σαφής όρος της συμφωνίας ήταν ο κύριος 
Κλάτενμπεργκ να έχει μόνο ξένους συνεργά-
τες ώστε να αποφύγει ακριβώς τις πιέσεις που 
αναφέρει στην ανακοίνωσή του.
 Αντιθέτως, είδαμε πως επέλεξε πέντε Έλλη-

νες που βαφτίστηκαν «σύμβουλοι» και όλως 
τυχαίως είναι ακριβώς οι ίδιοι πέντε που απα-
σχολούσε και ο προκάτοχός του κ. Περέιρα. 
Οι κ.κ. Τριτσώνης, Κουκουλάκης, Καλύβας, 
Λώλης και Ιωσηφόγλου λοιπόν μετά τη χθεσινή 
απόφαση του κ. Κλάτενμπεργκ παραμένουν 
συνεργάτες της ΚΕΔ. Έτσι, αντί λοιπόν ο κ. Κλά-
τενμπεργκ να μας απευθύνεται με απαράδεκτο 
ύφος και ενώ μάλιστα επικαλείται έννοιες όπως 
η διαφάνεια, μπορεί να μας απαντήσει σήμερα 
γιατί χθες κώφευε στις ίδιες ερωτήσεις μας, για 
το ποιος του υπέδειξε αυτούς τους πέντε συνερ-
γάτες και την παραμονή τους; Είδε άλλους ενδι-
αφερόμενους για τις θέσεις αυτές και αν ναι, 
ποιους και με ποια κριτήρια επέλεξε ακριβώς 
τους ίδιους πέντε συνεργάτες του κ. Περέιρα;
 Όλα στο φως κ. Κλάτενγμπεργκ, να λάμψει η 
αλήθεια και να λογοδοτήσετε για τις αποφά-
σεις σας.
 Να τονίσουμε μάλιστα στον κ. Κλάτενμπεργκ 
ότι σίγουρα δεν θα μας πει ποιος θα είναι ο 
προπονητής μας, αλλά ο Ολυμπιακός, ως η 
μεγαλύτερη -σε όλα τα επίπεδα- ελληνική 
ομάδα έχει άποψη για το ότι δεν πρέπει να είναι 
συνεργάτες του, αυτοί που χρεωκόπησαν την 
ελληνική διαιτησία και εν γένει το ελληνικό 

ποδόσφαιρο. 
Περαιτέρω, επειδή ο κ. Κλάτεν-

μπεργκ γνωρίζει ότι για να προ-
σληφθεί πέρασε συνέντευξη και 
από εμάς, προφανώς και αντι-
λαμβάνεται ότι έχουμε λόγο 
για τις πράξεις του και τις επι-
λογές του όταν αναιρεί αυτά για 

τα οποία δεσμεύθηκε, δηλαδή να 
αλλάξει την ελληνική διαιτησία.

 Ωστόσο, ακολουθώντας μία έτοιμη και 
ήδη αποτυχημένη συνταγή, το μόνο βέβαιο 
είναι ότι θα συνδέσει το όνομά του και την τύχη 
του με αυτούς που πλήγωσαν ανεπανόρθωτα 
το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρό-
νια, οδηγούμενος με βεβαιότητα σε παταγώδη 
αποτυχία. 
Αντί να μιλάτε δημοσίως συνεχώς κ. Κλάτεν-
μπεργκ, πρέπει να δουλέψετε σκληρά και να 
κάνετε πράξη αυτά για τα οποία προσληφθή-
κατε με τις παχυλές αμοιβές σας και όχι να συνε-
χίσετε το «έργο» του εκδιωγμένου από το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο προκατόχου σας.
 Σας καλούμε άμεσα να ανακαλέσετε την από-
φασή σας για τους πέντε συνεργάτες του κ. 
Περέιρα άλλως σας καθιστούμε αποκλειστικά 
και προσωπικά υπεύθυνο για τις συνέπειες 
αυτής της μεθοδευμένης απόφασης στην ελλη-
νική διαιτησία.

Ολυμπιακός κατά Κλάτενμπεργκ: 
«Να λογοδοτήσετε για τις 
αποφάσεις σας»
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στο «στόχαστρο» των Νικς ο ΒανΒλίτ

Στα... ραντάρ των Νιου Γιορκ Νικς ενόψει της νέας σεζόν έχει μπει ο Φρεντ Βαν-
Βλίτ, όντας free agent.
O γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας του 
θα είναι ελεύθερος με τους Νιου Γιορκ Νικς να τον έχουν πολύ ψηλά στη λίστα τους καθώς 
βρίσκονται σε αναζήτηση ενός ποιοτικού γκαρντ με χαρακτηριστικά παρόμοια με τα δικά 
του.
Πάντως, δεν αποκλείεται τελικά να μην είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, καθώς αποτελεί 
ένα από τα σημεία αναφοράς της ομάδας του Τορόντο και όπως είναι φυσικό θα του προ-
σφέρουν ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο για να τον κρατήσουν.
Συνεπώς, η επιλογή για τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του είναι αποκλειστικά δική 
του και θα πρέπει να πάρει σχετικά άμεσα απόφαση.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Τορόντο - Μόντρεαλ 0-1 : Αντίο 
αήττητο 

Τ
ο Canadian Clasique έληξε με νικήτρια την ομάδα του Μόντρεαλ με 1-0. Το Τορόντο 
ηττήθηκε για πρώτη φορά μετά από 18 παιχνίδια.
Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στο Μόντρεαλ οι δύο ομάδες 
συναντήθηκαν ξανά. 

Το Τορόντο τότε είχε νικήσει 1-0 και το Μόντρεαλ είχε μόνο μια τελική εντός εστίας αλλά 
αυτή την φορά το ματς ήταν εντελώς διαφορετικό.
Το πρώτο ημίχρονο είχε φοβερό ρυθμό και πάρα πολλές φάσεις και στις δύο εστίες. Το 
Μόντρεαλ άνοιξε το σκορ στο 14’ με κεφαλιά του Καμάτσο σε στατική φάση.
Το Τορόντο πίεσε αλλά ο τερματοφύλακας Ντιόπ ήταν εξαιρετικός. Στις καθυστερήσεις του 
πρώτου ημιχρόνου το Τορόντο κέρδισε πέναλτι. 
Ο Ποθουέλο όμως αποφάσισε να το εκτελέσει με πάσα (!!!) για τον Πιάτι. Ο Αργεντινός σκό-
ραρε αλλά είχε μπει γρήγορα στην περιοχή και το γκολ τελικά δεν μέτρησε.
Ημίχρονο 0-1. 
Το Μόντρεαλ ήταν αρκετά προσεκτικό αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν επέτρεψε στο 
Τορόντο να απειλήσει όσο στο πρώτο ημίχρονο.
Η καλύτερη ευκαιρία ήταν η προβολή του Άλτιντορ στο 62ο λεπτό η οποία έφυγε άουτ. 
Η δύναμη των φιλοξενούμενων και η καλή οργάνωση κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν και 
έδωσε την νίκη στην ομάδα του Τιερί Ανρί με 1-0.
Το Τορόντο διατηρεί το καλύτερο ρεκόρ στην MLS αλλά ηττήθηκε για πρώτη φορά μετά από 
18 παιχνίδια.
Αυτό το Σάββατο η ομάδα του Τορόντο και περυσινή φιναλίστ θα αναμετρηθεί με τους Βαν-
κούβερ Γουάιτκαπς

Ε
ξαιρετικός για ακόμα μία φορά ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς, επιβλήθηκε με 
3-0 σετ του Μαξίμ Κρέσι και προ-
κρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open 

για πρώτη φορά στην καριέρα του
ΟΣτέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει ακάθεκτος 
στο US Open. Ο Έλληνας τενίστας ήταν εξαι-
ρετικός κόντρα στο Μαξίμ Κρέσι, παίρνο-
ντας την πρόκριση με 3-0 σετ (7-6 (7-2), 6-3 
και 6-4) στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης 
ή αλλιώς στην φάση των 32, κάτι που κατά-
φερε για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε πρόβλημα από 
το σερβίς του Αμερικανού, δίνοντάς του 21 

άσους. Αυτό ωστόσο δεν έμελλε τελικά να 
του στοιχίσει.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό 
σε εξέλιξη πρώτο σετ, το φινάλε του οποίου 
βρήκε τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 7-6, 
χάρη στο 7-2 με το οποίο επιβληθηκε στο 
τάι-μπρέικ. Το δεύτερο σετ ήταν απλή υπό-
θεση για τον Στεφ, που το πήρε με συνο-
πτικές διαδικασίες με 6-3. Στο τρίτο σετ, ο 
Κρέσι φάνηκε να αντιδρά, περνώντας μπρο-
στά με 4-3 στα γκέιμ, ωστόσο ο Τσιτσιπάς 
έδειξε χαρακτήρα, πήρε τα τρία επόμενα 
γκέιμ και τελικά το σετ με 6-4, κατακτώντας 
τη νίκη και παράλληλα την πρόκριση.

Α
βέβαιο παραμένει μέχρι στιγμής το μέλ-
λον του Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρί-
της. Ο μάνατζερ του Ουαλού εξτρέμ, 
Τζόναθαν Μπάρνετ, πρόκειται να έρθει 

σε επαφή τις επόμενες ημέρες με τη διοίκηση των 
«μερένγκες», προκειμένου να βρεθεί λύση για το 
αν θα συνεχίσει ή όχι στην ομάδα της Μαδρίτης. Η 
αλήθεια είναι πως ο 31χρονος επιθετικός μετά τη 
διακοπή που υπήρξε στην ποδοσφαιρική κοινότη-
τα, λόγω της πανδημίας του κορονοιού, υιοθέτησε 
μία στάση που προβλημάτισε τους ανθρώπους της 

Ρεάλ, καθώς επέλεξε να μην ταξιδέψει στην Αγγλία για την αναμέτρηση στο Champions 
League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.
Ούτε η ομάδα της Μαδρίτης, ούτε κανείς άλλος μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητα 
του Μπέιλ και πως πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών παγκοσμίως. 
Παρόλα αυτά, η Ρεάλ γνωρίζει καλά ότι ο ποδοσφαιριστής στερείται κινήτρων, με απο-
τέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί στο ανώτερο επίπεδο.
Η συνάντηση των δύο πλευρών αναμένεται να υπάρξει καθοριστική για την εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι οι «μερένγκες» επιθυμούν να μάθουν εάν ο παίκτης 
είναι διατεθειμένος να αλλάξει τη στάση του ή διαφορετικά να αναζητήσουν άλλο σύλ-
λογο για τη συνέχιση της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ρεάλ Μαδρίτης: Αρχίζει 
διαπραγματεύσεις με τον 
Μπέιλ

Τσιτσιπάς: Άνετη πρόκριση 
στον 3ο γύρο του US Open

Πατέρας Μέσι: «Δύσκολα 
θα παραμείνει ο Λίο στην 
Μπαρτσελόνα»

Σ
τη Βαρκελώνη βρίσκεται απ’ το 
πρωί της Τετάρτης (02/09) ο Χόρ-
χε Μέσι, πατέρας και μάνατζερ του 
Λιονέλ Μέσι, προκειμένου να συ-

ζητήσει με τον Τζουζέπ Μαρία Μπαρτο-
μέου το μέλλον του Αργεντινού σούπερ 
σταρ.
O ατζέντης του 33χρονου επιθετικού μπο-
ρεί να αρνήθηκε να σχολιάσει το μέλλον 

του γιου του στα ΜΜΕ που τον περίμεναν 
στο αεροδρόμιο, αλλά δεν ίσχυσε το ίδιο 
και κατά την άφιξή του στο σημείο που 
πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Μπαρ-
τομέου.
Η κάμερα του «El Chiringuito TV» τον 
περίμενε, με τον Χόρχε Μέσι να απαντάει 
πως «Δύσκολα θα παραμείνει ο Λίο στην 
Μπαρτσελόνα...».

Σ
ε καραντίνα μπήκε ο Γιουσέιν 
Μπολτ, που προσβλήθηκε από 
τον κορονοϊό. Πριν από τρεις 
ημέρες γιόρτασε τα 34α γενέ-

θλιά του, με τον Ραχίμ Στέρλινγκ της 
Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται στο 
πάρτι του στη Τζαμάικα.
Ο Μπολτ δεν γνώριζε γ ια το πάρτι, 
ήταν έκπληξη και γ ια εκε ίνον,  το 
θετικό όμως είναι ότι διοργανώθηκε 
σε εξωτερικό χώρο. Χωρίς ιδιαίτερες 
αποστάσεις, βέβαια, με αποτέλεσμα 
πολύς κόσμος να αισθάνεται αυτή τη 
στιγμή άβολα γνωρίζοντας ότι ο σπου-
δαίος ολυμπιον ίκης ε ίχε ήδη προ-
σβληθεί από τον κορονοϊό χωρίς να 

το γνωρίζει. Δεν είναι ξεκάθαρο προς 
το παρόν αν έ χε ι συμπτώματα, το 
σίγουρο είναι ότι θα παραμείνει απο-
μονωμένος για αρκετές ημέρες μέχρι 
τα τεστ να δείξουν ότι ο οργανισμός 
του έχει αναρρώσει. 
Ο σπουδαίος παλαίμαχος σπρίν τερ 
έχει ήδη μπει σε καραντίνα, φαίνε-
ται όμως πως το... κακό έχει ήδη γίνει 
καθώς ανάμεσα σ τους καλεσμένους 
του ήταν αρκετοί αθλητές από τον 
χώρο του ποδοσφαίρου, του κρίκετ 
και του σ τίβου, ανάμεσά τους και ο 
Ραχίμ Στέρλινγκ της Μάντσεστερ Σίτι 
που υποβάλλεται και εκείνος σ τους 
σχετικούς ελέγχους.

Θετικός στο κορονοϊό ο 
Γιουσέιν Μπολτ

Το αντίο της Ασημάκη στις 
πισίνες

Μ
έσω του Contra.gr, η μαχητι-
κή φουνταριστή της Εθνικής 
Ελλάδας και του Ολυμπιακού 
-1η σκόρερ όλων των εποχών 

στο ελληνικό πρωτάθλημα- αποχαιρετά 
στα 32 τον πρωταθλητισμό μ’ ένα συγκι-
νητικό γράμμα-μάθημα για τους νέους α-
θλητές. 
Κλείνει το κεφάλαιο της αθλητικής καριέ-
ρας της κι ανοίγει ένα νέο: της προπονή-
τριας στις ακαδημίες του Alma Club.
Έξι χρονιές (2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018) πήρε τον τίτλο της MVP στο ελλη-
νικό πρωτάθλημα, στο οποίο είναι 1η σκό-

ρερ όλων των εποχών με 735 γκολ. Πέτυχε 
τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη αθλή-
τρια στο ελληνικό πρωτάθλημα τις σεζόν 
2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Επίσης, είναι η Ελληνίδα με τους περισσό-
τερους εγχώριους τίτλους, αλλά και ευρω-
παϊκούς, ενώ το 2007 ήταν 1η σκόρερ του 
Κυπέλλου Ισπανίας, στο οποίο αγωνί-
στηκε με την Αλκορκόν. 
Το 2011 αναδείχθηκε κορυφαία πολίστρια 
στον κόσμο από την Παγκόσμια Ομοσπον-
δία Υγρού Στίβου (FINA) και κορυφαία 
στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία Υγρού Στίβου (LEN).
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Η Καλαμάτα φορτσάρει για τις 
μεταγραφικές κινήσεις και πάει για 
κόλπο με τον έμπειρο επιθετικό.

Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται η μεταγραφική 
ενίσχυση της Καλαμάτας που φου-
λάρει ώστε να είναι ανταγωνιστική 
τη νέα σεζόν.

Με την προετοιμασία να έχει ξεκινήσει, η 
Μαύρη Θύελλα στοχεύει σε κινήσεις που 
θα την ανεβάσουν επίπεδο σε όποια κατη-
γορία κι αν αγωνιστεί.
Η υπόθεση με τον τερματοφύλακα Δημή-
τρη Ταΐρη προχωρά και εάν δεν προκύψει 
κάτι δραματικό δε θα αργήσει να «τελειώ-
σει».
Παράλληλα, έχει αναθερμανθεί το ενδι-
αφέρον της Καλαμάτας για τον Βαγγέλη 
Μάντζιο και αναμένονται εξελίξεις τις 
επόμενες ημέρες.
O έμπειρος επιθετικός, που δεν χρειάζε-
ται και ιδιαίτερες συστάσεις, έχει αποχω-
ρήσει από τον Λεβαδειακό και αναζητά 
τον επόμενο σταθμό της καριέρας 
του.

ΠΑΟ Βάρδας: Ενίσχυ-
ση στην εστία με Βο-
ρύλλα
Τον 23χρονο υψηλόσωμο 
τερματοφύλακα, Χρήστο 
Βορύλλα απέκτησε ο ΠΑΟΒ.
Η σχετική ανακοίνωση:
Η Διοίκηση του Π.Α.Ο ΒΑΡΔΑΣ ανα-
κοινώνει την συνεργασία της με τον υψη-
λόσωμο των 1,92 cm Πατρινό τερματοφύ-
λακα ΒΟΡΥΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ (19/07/97) .
Έχει αγωνιστεί στην Κ20 της Παναχαϊκής 
και ως επαγγελματίας στην Β’ Εθνική με 
την ομάδα της Παναχαϊκής.
Επίσης αγωνίστηκε στην Λαμία όπου 
πανηγύρισε και την άνοδο της στην Super 
League.
Το 2017-18 συνεχίζει δανεικός απ την 
Λαμία στην Καλλιθέα (Β’ Εθνική) και μετέ-
πειτα στην ΑΕ Λευκίμμης (Γ’ Εθνική).
Συνέχισε κάτω απ τα δοκάρια του Παν-
θηραϊκού ( Γ’ Εθνική ) την Παλαιόχωρα 
Χανίων (Γ’ Εθνική) και στον Θιναλιακό 
Κέρκυρας πέρυσι.
Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας 
υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα 
μας .

Νίκη Βόλου: Φιλική ήττα από την 
ΑΕΛ, ντεμπούτο για Πολίμο
Την ήττα με σκορ 0-2 γνώρισε η Νίκη 
Βόλου από την ΑΕΛ, σε φιλική αναμέ-
τρηση που διεξήχθη σήμερα, Τετάρτη, στο 
στάδιο «Αθ. Ραγάζος», στον Αλμυρό.
Για τους κυανόλευκους αυτό ήταν το τρίτο 
φιλικό (Παναχαϊκή, Τοξότης) στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας τους για το πρωτά-
θλημα της Σούπερ Λιγκ 2. Ο Στάικος Βεργέ-
της είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει παίκτες 
και σχήματα ενώ ντεμπούτο με τη φανέλα 
της Νίκης Βόλου έκανε ο Ηλίας Πολίμος.
Σ’ ένα μέτριο από πλευράς ποιότητας 
παιχνίδι, οι βυσσινί πέτυχαν δύο τέρ-
ματα στην επανάληψη, εκμεταλλευόμε-
νοι δύο αδράνειες στην αμυντική λειτουρ-
γία της κυανόλευκης άμυνας. Συγκεκρι-
μένα, ο Στελιάνο στο 76’ δοκίμασε σέντρα 
από τα αριστερά με την πορεία της μπά-
λας να ξεγελά τον Κώστα Παπαδόπουλο 
και να καταλήγει στα δίχτυα ανοίγοντας το 
σκορ. Πέντε λεπτά πριν τη συμπλήρωση 
του 90λεπτου ένα λάθος διώξιμο από την 

άμυνα έστρωσε την μπάλα στον 
Τρούγιτς, ο οποίος αφού πρώτα 

προσποιήθηκε, με ψηλοκρε-
μαστό πλασέ έγραψε το 0-2, 
που ήταν και το τελικό σκορ.

Νέα ανανέωση στα 
Χανιά: Έμεινε και ο 

Γρομητσάρης
Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στη 

ΠΑΕ Χανιά ο Χρήστος Γρομητσάρης.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την ανανέωση 
της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή 
Χρήστο Γρομητσάρη.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Μετά από την ανανέωση της συνεργασίας 
με την ομάδα μας ο 29χρονος αμυντικός 
(15 συμμετοχές – 1 γκολ στη Super League 
2, 1 συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδας) 
δήλωσε στο chaniafc.gr τα εξής: «Είμαι 
χαρούμενος που ξαναβρίσκομαι στην 
ομάδα και βλέπω ξανά γνωστά μου πρό-
σωπα. Πέρυσι έγινε μια πολύ μεγάλη προ-
σπάθεια από την ομάδα για την επίτευξη 
του στόχου της ανόδου στην πρώτη κατη-
γορία, αλλά δυστυχώς αυτό μας το στέρη-
σαν και δεν καταφέραμε να αγωνιστούμε 
ως το τέλος γι’ αυτό. Φέτος εύχομαι μέσα 
από τους αγώνες και τα καλά αποτελέ-

σματα να καταφέρουμε να πετύχουμε 
αυτόν τον στόχο. Είναι καλό ότι η ομάδα 
έχει κρατήσει το ίδιο προπονητικό τιμ και 
τους περισσότερους από τους ποδοσφαι-
ριστές της ώστε να υπάρχει η κατάλληλη 
χημεία για την επίτευξη του στόχου. Εύχο-
μαι να έχουμε υγεία και μια καλή σεζόν».

Πετούσε «φωτιές» η Ρόδος: Έριξε 
«επτάρα» στο πρώτο φιλικό!
Καταιγιστική η Ρόδος και με εντυπωσιακό 
ξεκίνημα στο πρώτο φιλικό!
Εντυπωσιακό ξεκίνημα της Ρόδου, στο 
πρώτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε απένα-
ντι στον Άρη Αρχαγγέλου , στην Αρχάγ-
γελο σήμερα (2/9) στο πλαίσιο της προε-
τοιμασίας της επικρατώντας με 7 – 0.
Ο προπονητής κ. Βελιτζέλος δοκίμασε 
όλους τους παίκτες, κατά τη διάρκεια της 
φιλικής αναμέτρησης.
Τα γκολ σημείωσαν Μακρυδημήτρης (8′), 
Γκίνης (15′), Δελαπόρτας (30′), Γιόνδης 
(40′) Γκαρσία (48′), Αρναρέλλης (65′), και 
Μισέλ (80′).

Παναχαϊκή-Τρίκαλα 0-1: Φιλικό 
«χτύπημα» με Ζώγκο στο 90′!
Τα Τρίκαλα νίκησαν 1-0 την Παναχαϊκή στο 
φιλικό που έγινε στο Βόλο.
Ένα γκολ του Ζώγκου στο 90′ υπέγραψε τη 
φιλική νίκη των Τρικάλων επί της Παναχαϊ-
κής στο Βόλο. Ο ΑΟΤ κατάφερε να περάσει 

το τεστ με τους Πατρινούς μετά από στη-
μένη φάση και κεφαλιά που αιφνιδίασε 
την άμυνα.
Παρότι η Παναχαϊκή είχε περισσότερες 
επιθετικές πρωτοβουλίες, κυρίως στο 
πρώτο ημίχρονο με τον Μπάτροβιτς να 
χάνει τεράστια ευκαιρία στο 41′, δεν μπό-
ρεσε να είναι ουσιαστική απέναντι στα Τρί-
καλα.
Και οι δύο ομάδες πάντως είχαν μέτρια 
παρουσία κάτι που κρίνεται λογικό σε 
περίοδο προετοιμασίας.

Νέα προσθήκη για τον Εδεσσα-
ϊκό
Αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό απέ-
κτησε ο Εδεσσαϊκός.
Πρόκειται για τον 22χρονο Γιάννη Μυλωνά 
ο οποίος πέρσι ανήκε στη Δόξα Γρατίνης.
Η ανακοίνωση:
“Ο Εδεσσαϊκός βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του 
22χρονου Γιάννη Μυλωνά.
Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με 
καταγωγή μέσα από την ‘Εδεσσα γεννη-
μένο στις 11 Οκτωβρίου του 1998.
Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός την 
προηγούμενη χρονιά αγωνιζόταν με τα 
χρώματα της Δόξας Γρατίνης ενώ παλιό-
τερα έχει αγωνιστεί στην Κ17 του Άρη 
Θεσσαλονικής και στην Κ20 του Απόλλων 
Καλαμαριάς.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Καλαμάτα: Βαγγέλης Μάντζιος, το μεγάλο «κόλπο»!

αθλητικά
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αθλητικά

Ο Άντι Ρόμπερτσον μίλησε με τα καλύτερα 
λόγια για τον Κώστα Τσιμίκα, ωστόσο ξεκα-
θάρισε ότι στόχος του είναι να παραμείνει 
αυτός η πρώτη επιλογή του Κλοπ για την 
θέση του αριστερού μπακ.
ΟΆντι Ρόμπερτσον έκανε δηλώσεις στο επί-
σημο site της Λίβερπουλ, όπου κλήθηκε να 
σχολιάσει την παρουσία του Κώστα Τσιμίκα 
στην Λίβερπουλ. 
Ο Σκωτσέζος ακραίος αμυντικός μίλησε 
με τα καλύτερα λόγια, ωστόσο 
δήλωσε ότι δεν σκοπεύει 
να αφήσει την θέση του 
βασ ικού αρισ τερού 
μπακ στην ομάδα.
Ο  Ρ ό μ π ε ρ τ σ ο ν 
δ ή λ ω σ ε ,  μ ε τ α ξ ύ 
άλλων, για τον Τσι-
μίκα: 
«Έχει μπει πολύ καλά. 
Μπορούμε να δούμε 
ότι αυξάνει την αυτοπε-
ποίθησή του ως παίκτης και 
ως μέλος του συνόλου, κάτι που 
οφείλεται σε όλη την ομάδα και το προσω-
πικό».
«Τον έχω δει στην προπόνηση και δείχνει 
πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορώ να πω ότι 
τον έχω δει πολύ να παίζει με τον Ολυμπι-
ακό, γιατί αυτό είναι θέμα της ομάδας, και 
προφανώς έχουν δειότι μπορεί να βελτιώ-
σει την ομάδα και δεν έχω αμφιβολία ότι θα 
το κάνει».

«Για μένα προσωπικά, είναι στη θέση μου 
και θέλω να μείνω ο νούμερο ένα αριστε-
ρός μπακ.  Θέλω να παίξω όσα περισσότερα 
παιχνίδια μπορώ, να είμαι υγιής και να δια-
τηρώ την απόδοσή μου σε υψηλά επίπεδα 
και να παίξω όλα τα παιχνίδια. Ξέρω ότι 
αυτό δεν είναι πάντα πιθανό, αλλά έχω αυτή 
την νοοτροπία. Αυτός είναι ο στόχος μου και 
είμαι βέβαιος ότι και αυτός έχει παρόμοιους 
στόχους. Χρειαζόμαστε τον συναγωνισμό 

στην ομάδα».
Μετά την υπογραφή στη Λίβερ-

πουλ από τον Ολυμπιακό, ο 
Κώστας Τσιμίκας δήλωσε: 
«Είμαι πολύ χαρούμε-
νος. Είμαι υπερήφα-
νος που ε ίμαι εδώ. 
Για εμέ να η Λίβερ -
πουλ είναι η μεγαλύ-

τερη ομάδα στον κόσμο. 
Είναι τιμή να βρίσκομαι 

εδώ και θα δώσω τον καλύ-
τερό μου εαυτό. Μου αρέσει 

πολύ. Μου αρέσει πολύ το πρωτά-
θλημα εδώ. Το έβλεπα στην τηλεόραση και 
ήταν πάντα όνειρό μου από μικρό παιδί να 
έρθω και να παίξω στην Premier League. 
Με πολλή δουλειά και συγκέντρωση, 
κάνοντας αυτό που θέλει ο προπονη-
τής, μπορώ να είμαι στο υψηλότερο επί-
πεδο. Θέλω να πετύχω τους στόχους μας. 
Να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα και να 
κατακτήσουμε το Champions League». 

Α
βέβαιο παραμένει μέχρι στιγμής το μέλ-
λον του Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρί-
της. Ο μάνατζερ του Ουαλού εξτρέμ, 
Τζόναθαν Μπάρνετ, πρόκειται να έρθει 

σε επαφή τις επόμενες ημέρες με τη διοίκηση των 
«μερένγκες», προκειμένου να βρεθεί λύση για το 
αν θα συνεχίσει ή όχι στην ομάδα της Μαδρίτης. Η 
αλήθεια είναι πως ο 31χρονος επιθετικός μετά τη 
διακοπή που υπήρξε στην ποδοσφαιρική κοινότη-
τα, λόγω της πανδημίας του κορονοιού, υιοθέτησε 
μία στάση που προβλημάτισε τους ανθρώπους της 

Ρεάλ, καθώς επέλεξε να μην ταξιδέψει στην Αγγλία για την αναμέτρηση στο Champions 
League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.
Ούτε η ομάδα της Μαδρίτης, ούτε κανείς άλλος μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητα 
του Μπέιλ και πως πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών παγκοσμίως. 
Παρόλα αυτά, η Ρεάλ γνωρίζει καλά ότι ο ποδοσφαιριστής στερείται κινήτρων, με απο-
τέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί στο ανώτερο επίπεδο.
Η συνάντηση των δύο πλευρών αναμένεται να υπάρξει καθοριστική για την εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι οι «μερένγκες» επιθυμούν να μάθουν εάν ο παίκτης 
είναι διατεθειμένος να αλλάξει τη στάση του ή διαφορετικά να αναζητήσουν άλλο σύλ-
λογο για τη συνέχιση της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ρεάλ Μαδρίτης: Αρχίζει 
διαπραγματεύσεις με τον 
Μπέιλ

Ρόμπερτσον: «Πολύ καλός 
ο Τσιμίκας, αλλά θέλω να 
παραμείνω νούμερο ένα»

Πατέρας Μέσι: «Δύσκολα 
θα παραμείνει ο Λίο στην 
Μπαρτσελόνα»

Σ
τη Βαρκελώνη βρίσκεται απ’ το 
πρωί της Τετάρτης (02/09) ο Χόρ-
χε Μέσι, πατέρας και μάνατζερ του 
Λιονέλ Μέσι, προκειμένου να συ-

ζητήσει με τον Τζουζέπ Μαρία Μπαρτο-
μέου το μέλλον του Αργεντινού σούπερ 
σταρ.
O ατζέντης του 33χρονου επιθετικού μπο-
ρεί να αρνήθηκε να σχολιάσει το μέλλον 

του γιου του στα ΜΜΕ που τον περίμεναν 
στο αεροδρόμιο, αλλά δεν ίσχυσε το ίδιο 
και κατά την άφιξή του στο σημείο που 
πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Μπαρ-
τομέου.
Η κάμερα του «El Chiringuito TV» τον 
περίμενε, με τον Χόρχε Μέσι να απαντάει 
πως «Δύσκολα θα παραμείνει ο Λίο στην 
Μπαρτσελόνα...».

Ο 
Νεϊμάρ ε ίναι ο τρί-
τος παίκ της της Παρί 
Σεν-Ζερμέν που ε ίναι 
θε τ ικός σ τον κορονοϊό 

με τον Βραζ ιλιάνο να επισ τρέ-
φε ι σ τη Γαλ λία με τά από διακοπέ ς 
σ την Ισπαν ία.
ΗΠαρί Σε ν-Ζερμέν ε ίχε  ανακοινώ -
σ ε ι  π ω ς  τ ρ ε ι ς  π α ίκ τ ε ς  τ η ς  ε ί χα ν 
βγε ι  θε τ ικοί  σ τον κορονοϊό χωρίς 
να ανακοινώσε ι  τα  ονόματα τους. 
Λίγε ς ώρε ς αργότερα έγ ινε γ νωσ τό 
πως τα δύο πρώτα κρούσματα ήταν 
αυ τά  τον  Ν τ ι  Μαρία  κα ι  Παρέδε ς 
ενώ την Τε τάρτη (2 /9) έγ ινε γ νωσ τό 
σύμφωνα με την «Lequipe» πως το 
τρίτο κρούσμα ε ίναι αυτό του Νε ϊ -
μάρ.
Το  δ η μ ο σ ί ε υ μ α  τ η ς  κο ρ υ φ α ί α ς 
αθλητ ικής  εφημε ρίδας  α ναφέ ρε ι: 
«Θε τ ικός σ τον κορονοϊό ο Νε ϊμάρ. 
Ο Βραζ ιλιάνος ε ίναι έ νας από τους 
τρε ις παίκ τ ε ς της Παρί που βρέθη-

καν θε τ ικοί σ τον κορονοϊό. 
Η  Πα ρί  ε π ιβ ε βα ίω σ ε  π ω ς  υ π ά ρ -
χουν  τ ρ ία  κρούσ μα τα  κο ρονο ϊού 
με τά τα τ εσ τ που έ γ ιναν την Τρίτη 
(1 /9) το πρωί. 
Σύμφ ωνα  με  τ ην  ε ν ημέ ρω σ η μας 
αυτοί ε ίναι οι  Παρέδε ς,  Ντ ι  Μαρία 
και Νε ϊμάρ. Και οι τρε ις ποδοσφαι-
ρ ισ τ έ ς  θ α  μ π ο υ ν  σ ε  κα ρ α ν τ ί ν α . 
Όλοι  τους  ε ίχαν  μόλις  επ ισ τ ρέψε ι 
από διακοπέ ς σ την Ίμπιζα».

Νεϊμάρ: Θετικός σε τεστ για 
κορονοϊό

Γιουβέντους: Συμφώνησε με 
Inter Miami ο Ιγκουαΐν

Ο 
Γκονσάλο Ιγκουα ΐ ν  φα ί -
νε ται πως με τράε ι τ ις τ ε-
λευταίε ς του ημέρε ς σ τη 
Γιουβέν τους,  καθώς έ χε ι 

συμφωνήσει με την Inter Miami του 
Ντέιβιν τ Μπέκαμ γ ια συμβόλαιο έως 
τον Δεκέμβριο του 2022.
ΗInter Miami τα έχει βρει σε όλα με 
τον Γκονσάλο Ιγκουαΐν γ ια συμβό-
λαιο έως τον Δεκέμβριο του 2022, 
όπως αναφέρει το TyC Sports. 
Το μόνο που απομένει ε ίναι να απο-
δεσμευτ ε ί  από τη Γιουβέν τους,  με 

την οποία έχε ι συμβόλαιο γ ια έναν 
ακόμη χρόνο, αλλά ο Αν τρέα Πίρλο 
του ξεκαθάρισε ότι δεν τον υπολογί-
ζει γ ια την νέα χρόνια.
Μά λ ισ τα  η  “Με γά λη  Κυρία”  τον 
πρότεινε σ την Φιορεν τ ίνα, ωσ τόσο 
οι “Βιόλα” επέλεξαν να μην ασχολη-
θούν με την περίπτωσή του.
 Στ ην  Ίν τ ε ρ  Μα ϊάμ ι  ο  32 χ ρ ονο ς 
Α ργ ε ν τ ι νό ς  επ ιθ ε τ ικό ς  θα  σ υνα -
ν τ ήσ ε ι  τ ο ν  Μπ λ εζ  Μα τ ου ιν τ ί  μ ε 
τον οποίο ήταν συμπαίκτης και σ τη 
Γιουβέν τους.
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Ο 
Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου είναι ο αντίπαλος της Ομό-
νοιας στον γ’ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Εί-
ναι η τρίτη φορά που οι πράσινοι θα τεθούν αντιμέτωποι 
με τους πρωταθλητές Σερβίας. Η πρώτη, καταγράφηκε το 

2001-02 στο Τσάμπιονς Λιγκ όταν ο Ερυθρός Αστέρα επικράτησε 3-2 με 
συνολικό σκορ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, ενώ το 2012-13 συ-
ναντήθηκαν στο Γιουρόπα Λιγκ όπου τα δύο ματς ολοκληρώθηκαν χωρίς 
γκολ (0-0) και το δεύτερο οδηγήθηκε στην παράταση όπου οι Σέρβοι επι-
κράτησαν 6-5 και προκρίθηκαν.
Ο αγώνας θα είναι μονός και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 15 ή 16 
Σεπτεμβρίου στο ΓΣΠ. Μπορεί οι δύο προκρίσεις επί των Αραράτ-Αρμε-
νία και Λέγκια να ήρθαν εκτός έδρας, όμως στο «τριφύλλι» εύχονταν και η 
τύχη τους έκανε το χατίρι να δώσουν τη σημαντική αναμέτρηση στη Λευ-
κωσία.
Θυμίζουμε πως η Ομόνοια εάν προκριθεί στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ 
θα εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή σε όμιλο 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εάν αποκλειστεί στον γ’ προκριματικό γύρο θα 
συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ.
Την Τρίτη (1/9, 13:00) θα γίνει η κλήρωση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ 
και η Ομόνοια θα μάθει πιθανό αντίπαλο στο ενδεχόμενο φυσικά που προ-
κριθεί στον προθάλαμο των χρυσοφόρων ομίλων.

Ο Ερυθρός Αστέρας ζήτησε να μην κληθούν παίκτες του 
στην εθνική Σερβίας
Διόλου αψήφιστα δεν έχει πάρει ο Ερυθρός Αστέρας την κλήρωση με την 
Ομόνοια στον γ’ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, εξ ου και κάνει 
ό,τι περνά από το χέρι του για να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες προ-
ετοιμασίας για τη μονή αναμέτρηση στο ΓΣΠ, στις 15 ή 16 Σεπτεμβρίου.
Όπως αποκαλύπτουν τα σερβικά Μ.Μ.Ε., η ομάδα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς 
ζήτησε (και πέτυχε) να μην κληθούν παίκτες της στην εθνική Σερβίας για τα 
παιχνίδια με Ρωσία και Τουρκία το προσεχές επταήμερο.
Ο Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς ήθελε να καλέσει στο αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα τους Αλεκσάνταρ Κάταϊ, Μάρκο Γκόμπελιτς και Μίλαν Ρόντιτς, 
ωστόσο από τον Ερυθρό Αστέρα τον ενημέρωσαν πως προέρχονται από 
τραυματισμούς και είναι προτιμότερο να μην επιβαρυνθούν, προκειμένου 
να είναι έτοιμοι για τις επόμενες υποχρεώσεις του συλλόγου τους.
Μεταξύ αυτών και το παιχνίδι με την Ομόνοια, το οποίο σε περίπτωση 
νίκης εξασφαλίζει στον πρωταθλητή Σερβίας την παρουσία στους ομίλους 
του Γιουρόπα Λιγκ (τουλάχιστον) και σχεδόν οκτώ εκατομμύρια σε έσοδα 
(πέντε από τη συμμετοχή στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και 2,92 εκατ. για 
τη συμμετοχή στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, σε περίπτωση μη εισόδου 
στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης). 
Η συμβιβαστική λύση που βρέθηκε ήταν να μην κληθούν τον Σεπτέμβριο 
παίκτες από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά αυτό να συμβεί εν όψει του μπαράζ 
με τη Νορβηγία στις 8 Οκτωβρίου.

«Αγώνας 5 εκ. ευρώ»
Αναμενόμενο και απόλυτα λογικό τα ΜΜΕ της Σερβίας και ειδικά οι αθλη-
τικές ιστοσελίδες να ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με την αναμέτρηση της 
Ομόνοιας με τον Ερυθρό Αστέρα για τον γ` προκριματικό γύρο του Τσάμπι-
ονς Λιγκ.
Ένα από τα δημοσιεύματα επί των πιθανών κερδών που έχει αυτή η αναμέ-
τρηση και φυσικά θα τα επωφεληθεί η ομάδα που θα προκριθεί. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα της ιστοσελίδας zurnal.rs τα κέρδη από τον αγώνα του ΓΣΠ 
φτάνουν τα 5 εκ. ευρώ ενώ σε περίπτωση που ο Ερυθρός Αστέρας αγωνι-
στεί στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ θα έχει κέρδος 20 εκ. ευρώ.

Δύο δύσκολες κληρώσεις και μια βατή, 
έβγαλε η κληρωτίδα για τις κυπριακές 
ομάδες, στον τρίτο προκριματικό γύρο του 
Γιουρόπα Λιγκ.
 

Τ
ην χειρότερη κλήρωση έχει η Ανόρθωση, 
η οποία θα κληθεί να αγωνιστεί απέναντι 
στην κροατική Όσιγιεκ, ή την ελβετική Βα-
σιλεία εκτός έδρας. Η ομάδα της Αμμοχώ-

στου, μετά από την συγκεκριμένη κλήρωση, δια-
τηρεί λιγοστές ελπίδες πρόκρισης στον επόμενο 
γύρο, ωστόσο θα τις κυνηγήσει, με στόχο να κάνει 
την έκπληξη.
Δύσκολη είναι και η κλήρωση του Απόλ-
λωνα, ο οποίος σε περίπτωση που ξεπε-
ράσει το εμπόδιο του ΟΦΗ, θα αγωνι-
στεί απέναντι στην σουηδική Χάμαρ-
μπι ή την πολωνική Λεχ Πόζναν, με το 
παιχνίδι να διεξάγεται στην Κύπρο. 
Σίγουρα, οι γαλάζιοι, με τις ομάδες 
που υπήρχαν στην προκλήρωση τους, 
είχαν την χειρότερη δυνατή κλήρωση.
Από την άλλη, η κληρωτίδα έκλεισε το 
μάτι στον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος εάν ξεπεράσει το 
εμπόδιο της Καϊσάρ από το Καζακστάν, θα αγωνι-
στεί στην έδρα του, με αντίπαλο την σλοβένικη Ολί-

μπια Λουμπλιάνας ή την Ζρίνσκι από την Βοσνία 
Ερζεγοβίνη.
Ως εκ τούτου, οι γαλαζοκίτρινοι έχουν μια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία, σε περίπτωση που παρουσι-
αστούν όπως πρέπει τόσο στον δεύτερο, όσο και 
στον τρίτο προκριματικό, να βρεθούν στα πλέι-οφ 
της διοργάνωσης.
 Οι αγώνες του τρίτου προκριματικού, θα διεξα-
χθούν στις 24 Σεπτεμβρίου, όμως, από τη στιγμή 
που ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας κληρώθηκαν εντός 
έδρας, εάν και εφόσον περάσουν και οι δύο τα 
εμπόδια του δεύτερου προκριματικού, πιθανότατα 
να γίνει ρύθμιση από την ΟΥΕΦΑ, για αλλαγή της 
ημέρας διεξαγωγής ενός εκ των δύο αγώνων.

ΑΠΟΕΛ-Απόλλωνας: Αλλάζει η 
μέρα του αγώνα, εάν…
ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας κληρώθηκαν 
να παίξουν εντός έδρας για τον 3ο 
προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και 
αν οι δυο ομάδες μας προκριθούν 

από Καισάρ και ΟΦΗ αντίστοιχα, τότε 
η ΟΥΕΦΑ θα κληθεί να αλλάξει μέρα 

διεξαγωγής του ενός αγώνα, αφού αμφό-
τερες χρησιμοποιούν το ΓΣΠ.

Ελπίζουμε ότι και οι δυο ομάδες μας θα πάρουν το 
εισιτήριο της πρόκρισης και η ΟΥΕΦΑ θα κληθεί να 

αλλάξει τη μέρα του αγώνα που είναι 
καθορισμένη στις 24 Σεπτεμβρίου. 
Το πιο πιθανό είναι ο ένας αγώνας να 
μεταφερθεί στις 22 του μήνα.

Δύσκολη κλήρωση, αλλά…
Η Ανόρθωση δεν είχε καλή κλή-
ρωση, αφού εκτός από το γεγονός 
ότι της έπεσε η 2η πιο δυνατή ομάδα 
στον 3ο προκριματικό (βάση βαθμο-
λογίας της ΟΥΕΦΑ), κληρώθηκε και 
εκτός έδρας.
Η ομάδα του Τιμούρ θα έχει δύσκολο 
έργο κόν τρα σ τη Βασιλεία, εάν 
φυσικά οι Ελβετοί περάσουν το 
εμπόδιο της Όσιγεκ Κροατίας. Η 
Ανόρθωση ελπίζει σε μια έκπληξη 
των Κροατών, έτσι ώστε να μην κλη-
θούν να αγωνιστούν εκτός έδρας με 
τη Βασιλεία, αλλά να ταξιδέψουν για 
Κροατία.
Όπως και να έχει, η Ανόρθωση θα 
πάει είτε Ελβετία, είτε Κροατία με 
στόχο μια μεγάλη πρόκριση στα play 
off του Γιουρόπα Λιγκ.

αθλητικά

Δύο δύσκολες και μια βατή κλήρωση 
για τις κυπριακές ομάδες

Ομόνοια: Ο Ερυθρός 
Αστέρας στο ΓΣΠ το 
εμπόδιο για τους ομίλους



66 4 Σεπτεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ χρειάζεται 2εκατ 
ευρώ για να βγει η χρονιά»

Την ανάγκη για τη συγκέντρωση 2 εκατομμυρίων ευρώ εξέφρασε στη συνέντευξη Τύπου ο 
Δημήτρης Χατζόπουλος, ενώ προκηρύχθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ζητήθηκε η 
συνδρομή των φίλων της ομάδας.

Την πρώτη συνέν τ ευξη Τύπου έδωσε η νέα 
διο ίκηση τ ης  Κ ΑΕ ΠΑΟΚ σ το γήπεδο τ ης 
Πυλαίας,  ύσ τ ερα από τη Γε ν ική Συνέ λευση 
που ε ίχε πραγματοποιηθε ί την 31η Αυγού-
σ του. Σε αυτήν παρευρέθησαν ο Αποσ τόλης 
Καρακούσης (πρόεδρος), ο Θανάσης Χατζό-
πουλος (μέλος), ο Βασίλης Τριλυράκης (μέλος), 
ο Μιχάλης Γιαννακίδης (team manager) και ο 
Ηλίας Πετρογιάννης (εμπορικός διευθυντής), 
οι οποίοι ενημέρωσαν για την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η ομάδα.
Οι ομιλητές εξέφρασαν την ανάγκη να συγκεντρω-
θούν έσοδα της τάξεως των 2 εκατομμυρίων ευρώ 
για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, ο προϋπο-
λογισμός της οποίας ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια 
ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό αντιστοιχεί σε διακανονι-
σμούς για οφειλές προηγούμενων ετών. Παράλληλα, 
ο Θανάσης Χατζόπουλος επανέλαβε την έκκληση 
στον κόσμο να βοηθήσει την ομάδα στη νέα προ-
σπάθεια που γίνεται. Μάλιστα, υπάρχει 
πλάνο για προκήρυξη Αύξησης Μετοχι-
κού Κεφαλαίου στην οποία θα μπο-
ρούν να συνδράμουν οι φίλοι της 
ομάδας, με τη συμμετοχή τους να 
θεωρείται απαραίτητη προκειμέ-
νου το εγχείρημα να στεφθεί με 
επιτυχία. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η ύπαρξη του ΠΑΟΚ θα τεθεί εν 
αμφιβόλω.
Όσον αφορά την εύρεση οικονο-
μικής βοήθειας, ο Θανάσης Χατζό-
πουλος ανέφερε πως το νέο Δ.Σ. βρίσκε-
ται σε συζητήσεις με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, ώστε και αυτός να συνδράμει. 
Πρόθεσή τους είναι να κανονιστεί μία συνάντηση, 
χωρίς κάτι να είναι βέβαιο, ενώ όσον αφορά το τηλε-
οπτικό συμβόλαιο της ομάδας οι ιθύνοντες της ομά-
δας σημείωσαν ότι περιμένουν τις εξελίξεις από τον 
ΕΣΑΚΕ για την κεντρική διαχείριση και το PAOK TV.
Στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν ο πρόεδρος της 
ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Καρακούσης, τα νέα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, Θανάσης Χατζόπουλος 
και Βασίλης Τριλυράκης, ο νέος team manager της 
ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Μιχάλης Γιαννακίδης και ο νέος εμπορι-
κός διευθυντής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Ηλίας Πετρογιάννης.
ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ: «ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗ»
Στη συνέχεια μίλησε το μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, 
Βασίλης Τριλυράκης: «Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα 
του Θανάση Χατζόπουλου, ο οποίος είναι αδερφι-
κός φίλος για να βοηθήσω κι εγώ στην προσπάθεια 
που κάνει ο ίδιος να επαναφέρει το τμήμα σε καλύ-
τερες μέρες. Ο δικός μου ο ρόλος είναι στην οργά-
νωση των γραφείων. Δεν έχω σχέση με το μπασκετικό 

κομμάτι. Προσπαθούμε να οργανώσουμε το τμήμα 
και έχουμε νέο Εμπορικό Διευθυντή τον Ηλία Πετρό-
γιαννη, έχουμε Προϊστάμενη Marketing την Ναστάζια 
Μαγουλά, έχουμε την Κατερίνα Γιαννακοπούλου στη 
νομική υπηρεσία και έχουμε νέο οικονομικό διευθυ-
ντή τον Χρήστο Δάνη. Γίνεται μια προσπάθεια να λει-
τουργήσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σαν μια κανονική Ανώνυμη 
Εταιρία. Τα προβλήματα είναι πολλά και το μεγαλύ-
τερο είναι τα έσοδα, με την κατάσταση να είναι πρω-
τόγνωρη λόγω της πανδημίας. Δεν υπάρχουν χορη-
γίες, δεν υπάρχει το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Προσπα-
θούμε να έχουμε τη βοήθεια της οικογένειας Σαβ-
βίδη, θα σας μιλήσει και ο κύριος Χατζόπουλος για 
αυτό πιο αναλυτικά».
Για τη βοήθεια που χρειάζεται η ομάδα:
Χατζόπουλος: «Η βοήθεια που χρειάζεται η ομάδα 
είναι κυρίως οικονομική για να μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Όπως έχετε δει το 
αγωνιστικό κομμάτι έχει στελεχωθεί, εκεί λειτουργή-

σαμε πολύ γρήγορα, σε σημείο που κάποιοι 
απόρησαν. Όλοι αυτοί διακανονισμοί 

που λέμε, μέχρι τώρα έχουν πλη-
ρωθεί οι προκαταβολές, οι διακα-
νονισμοί τραβάνε για κάποιους 
μήνες. Κάθε μήνα θα χρειάζο-
νται κάποια χρήματα για να πλη-
ρώνονται οι δόσεις της Εφορίας, 
του ΕΦΚΑ και γενικά όλες οι υπο-

χρεώσεις μας. Οι συμφωνίες, 
για παράδειγμα, που έγιναν με τη 

FIBA, για τους παίκτες που πήγαν στα 
BAT, αν δεν τηρηθούν, θα γυρίσουμε 

στο αρχικό ποσό και θα υπάρχουν και ban 
για την ομάδα. Όποιος έχει την όρεξη και τη θέληση 
να βοηθήσει την προσπάθεια για να μείνει ο ΠΑΟΚ 
ζωντανός, μπορεί να βοηθήσει. Δεν υπάρχουν ονό-
ματα, υπάρχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, τον οποίο περιμέ-
νουμε να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας».
Για τη βοήθεια που περιμένει από τους 
κύριους Σαββίδη και Αμοιρίδη:
Χατζόπουλος: «Με τον κύριο Αμοιρίδη έχουμε έρθει 
ήδη σε συμφωνία. Είναι δίπλα μας. Με την πλευρά 
του Σαββίδη είμαστε σε συζητήσεις, εκκρεμεί μια 
συνάντηση, η οποία λόγω του κορονοϊού είναι λίγο 
δύσκολο να οργανωθεί. Προφανώς θα γίνει κάποια 
τηλεδιάσκεψη. Είμαστε σε συζητήσεις για να δούμε 
αν και εφόσον θέλουμε να βοηθήσουν αυτή την προ-
σπάθεια».
Για το τηλεοπτικό συμβόλαιο:
Χατζόπουλος: «Περιμένουμε τις εξελίξεις από τον 
ΕΣΑΚΕ για την κεντρική διαχείριση και από το PAOK 
TV. Αυτό που θα μετρήσει είναι ποιο θα είναι το συμ-
φέρον της ομάδας, που θα έχει το μεγαλύτερο έσοδο 
η ομάδα».

ΑΕΚ: Εντάχθηκε στην 
προετοιμασία ο Βαγγέλης 
Μάντζαρης

Με τον Βαγ γέ λη Μάν τζαρη 
θα συνε χ ισ τούν οι  προπο -
νήσε ις της ΑΕΚ το επόμενο 
διάσ τημα,  με  τον  30χρονο 
πόιν τ  γ καρν τ  να  σ υμμε τ έ -
χε ι σ το πρόγραμμα του Ηλία 
Παπαθεοδώρου.
Ένα νέο μέλος υπάρχει σ την 
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  τ η ς  Α Ε Κ , 
α ρχής  γ ε νομέ ν ης  απ ό  τ ην 
Τε τάρτη 2 Σεπτεμβρίου. 
Ο  λόγο ς  γ ια  τ ο ν  Βα γ γ έ λ η 
Μ ά ν τ ζ α ρ η ,  ο  ο π ο ί ο ς  θ α 
σ υμμε τ έ χ ε ι  σ το  προπονη -
τ ικό  π ρόγραμμα του  Ηλ ία 
Παπαθεοδώρου προκε ιμέ-
νου να βοηθήσε ι  λόγω της 
λε ιψανδρίας που υπάρχει.
Τις τ ε λευταίε ς ημέρες αυξή-
θηκαν τα προβλήματα απου-
σ ιών  με τά  τους  τ ραυμα τ ι -
σμούς των Ματ Λοτζέσκι και 
Γιόνας Ματσ ιούλις, την ώρα 
που ο Ταϊρίς Ράις ακολουθεί 
ατομικό πρόγραμμα. 
Εξάλ λου,  νοκ  άου τ  τ έθηκε 
κ ι  ο Κωσ τής Γόν τ ικας λόγω 
π ρ ο βλ ή μ α τ ο ς  σ τ ο ν  δ ε ξ ι ό 
ασ τράγαλο.
Σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  φ ά σ η 
πάν τως,  δε ν  φα ίν ε τα ι  πως 
τ ίθε ται θέμα απόκτησης του 
30χρονου πόιν τ γκαρν τ από 
την Ένωση.

Δανεικός στον Ιωνικό 
Νικαίας ο Τολιόπουλος
Η σ υ μ φ ω ν ί α  α ν ά μ ε σ α  σ ε 
Α ΕΚ  κα ι  Ι ω ν ι κό  Ν ι κα ί α ς 
ε π ισ ημ ο π ο ιήθ ηκε ,  μ ε  τ ην 
Ένωσ η να  ε νημε ρώνε ι  γ ια 
τ η  με τακόμιση του Βασ ί λη 
Τολιόπουλο σ τους μπλε. 
Ο ι  δύο πλευρέ ς  ήταν πολύ 
κο ν τ ά  σ ε  σ υ μ φ ω ν ία  ε δ ώ 
και μερικέ ς ημέρε ς γ ια τον 
24χρονο γκαρν τ ,  ο  οποίος 
αφήνει -γ ια ένα χρόνο- τους 
κιτρινόμαυρους γ ια να αγω-
ν ισ τ ε ί  υπό τ ις  οδηγ ίε ς  του 
Στέργ ιου Κουφού ως δανε ι-
κός.

«H  #A EK B C  α ν α κο ι ν ώ ν ε ι 
ότ ι  σήμερα (31/08) συνήψε 
σ υ μ φ ω ν ία  μ ε  τ ο ν  Ιω ν ικό 
Ν ικα ία ς  γ ια  τ ην  π α ρ α χώ -
ρηση του Βασ ίλη Τολιόπου-
λ ο υ,  μ ε  τ η  μ ο ρ φ ή  δ α ν ε ι -
σμού.
 Η συμφωνία αφορά έως το 
Καλοκαίρι  του 2021» ανα -
φέ ρε τα ι  σ τ ην  ανακοίνωσ η 
που εξ έδωσ ε  κα ι  μο ίρασ ε 
μ έσ ω τ ων  so c ia l  med ia  η 
Ένωση.
Λίγη ώρα αργότερα ήρθε κ ι 
η ανακοίνωση του Ιων ικού 
Νικαίας γ ια το ίδιο θέμα: 
«Ο IONIKOS BC HELLENIC 
COIN ανακοινώνει την από-
κ τ η σ η  τ ο υ  Βα σ ί λ η  Τολ ιό -
πουλου, με τη μορφη δανει-
σ μ ο υ  α π ό  τ ην  ο μ άδ α  τ η ς 
ΑΕΚ γ ια τη σεζόν 2020/21».

Επτά με δέκα μέρες στα 
«πιτς» ο Λοτζέσκι
Το φιλικό με τον Παναθηνα-
ϊκό το  Σάββατο 29 Αυγού-
σ του βγήκε... ξ ινό σ τον Ματ 
Λοτζ έσκι, ο οποίος αποχώ-
ρησε με πρόβλημα τραυμα-
τ ισμού σ το πόδι. 
Ο πολύπε ιρος φόργουορν τ 
έκανε εξ ε τάσε ις ,  οι  οποίε ς 
έ δ ε ι ξ α ν  ε λ α φ ρ ιά ς  μ ο ρ φ ή 
θλάση σύμφωνα με την ενη-
μ έ ρ ω σ η  τ ω ν  κ ι τ ρ ι ν ό μ α υ -
ρων.
Η ουσ ία ε ίνα ι  πως θα με ί -
νε ι εκ τός προπονήσεων γ ια 
επτά με δέκα ημέρες, με το 
ια τ ρικό  επ ι τ ε λ ε ίο  τ ης  ΑΕΚ 
να  ε ξ ε τάζ ε ι  βέ βα ια  καθη -
μερινά την πορεία της απο-
κα τ ά σ τ α σ η ς .Έ τ σ ι ,  δ ε ν  θ α 
δ ώ σ ε ι  τ ο  « π α ρ ώ ν »  σ τ ο 
φιλ ικό με  τον  Άρη το Σάβ-
βατο 5 Σεπτεμβρίου, ενώ εν 
αμφιβόλω τ ίθε ται η συμμε-
τοχή  του  κα ι  σ ε  αυ τά  που 
α κο λ ο υ θ ο ύ ν  μ ε  Π ΑΟΚ  ( 7 
Σεπτεμβρίου) και Προμηθέα 
Πάτρας (9 Σεπτεμβρίου).
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