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Είμαι σε 
ηλικία που 

δεν χαραμίζω 
χρόνο στο 
να λύνω 

«κόμπους»...
απλά τους 

κόβω!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ... ΠΟΣΗ ΜΑΓΚΙΑ ΑΚΟΜΑ 
ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΞΕΡΟΚΕΦΑΛΟΥΣ...

ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Θέλω κι εύχομαι να σας βρί-
σκω όλους καλά και το κυρι-
ότερο με ΥΓΕΙΑ, το πολυτιμό-
τερο αγαθό που πρέπει όλοι 

μας να το φροντίζουμε χωρίς περιαυτολο-
γίες κι ανούσιες συζητήσεις από περιστα-
σιακούς σωτήρες κι ειδήμονες, που δυστυ-
χώς λόγω του ηλίθιου (για εμένα) Facebook, 
έχουν βρει βήμα να διαλαλούν ότι παπα-
ριά τους κατέβει και μπερδεύουν φιλήσυ-
χους πολίτες σε όλο το κόσμο που διαβά-
ζοντας διάφορα πράγματα από «διάφο-
ρους» ανθρώπους να μπερδεύονται και να 
μην ξέρουν πλέον ποιο είναι το καλό από 
το κακό, το υγιές από το βλαβερό, η προφύ-
λαξη από την επικίνδυνη απερισκεψία και 
πάει λέγοντας.
Πέντε δεκαετίες ολόκληρές που εξασκώ 
αυτό το λειτούργημα δεν προσπάθησα να 
επηρεάσω γνώμες των αναγνωστών μου ή 
ακροατών με το ότι είμαι ειδήμων και πρέπει 
να ακούσουν τι τους λέω ή γράφω δήθεν για 
το καλό τους.
Ζούμε σε μια εποχή παραπληροφόρησης 
σε όλα τα ζητήματα )πολιτικά, κοινωνικά, 
υγείας κλπ). Υπάρχουν κατηγορίες συναν-
θρώπων μας που επηρεάζονται θετικά ή 
αρνητικά και πράττουν ανάλογα με τις ανά-
γκες τους, αλλά όχι με την δική τους λογική 
αλλά με το μυαλό και την λογική κάποιου 
ξερόλα που μπήκε στη ζωή του στο F/B. 
Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, επικίνδυνος 
κι αδιάφορος για τη δική σου ζωή κι οικο-
γένεια.

Είναι γεγονός ότι περνάμε πολύ δύσκολες 
εποχές. Οι πιο «σιτεμένοι»  κουτσά-στραβά 
την βγάλαμε με μικρές ή μεγάλες απώλειες. 
Οι νέες γενεές, όμως, που η τεχνολογία κι 
η επικοινωνία έχει γίνει βίωμα τους και δεν 
μπορούνε χωρίς δύο τηλέφωνα στα χέρια 
τους τι θα κάνουν; Τι σχέδια έχουν για το 
μέλλον τους, αφού ότι τους λένε οι δικοί 
τους άνθρωποι για το καλό τους είναι εντε-
λώς αντίθετο από αυτά που διαβάζουν. 
Κάποια στιγμή και η γενιά η δική μου θα 
φύγει. Λίγα χρόνια ακόμα να μην υπάρχει 
σχεδόν κανείς (δεν το εύχομαι, αλλά ουδείς 
αθάνατος) και η νέα γενιά θα πάρει την τύχη 
στα χέρια της.
Εύχομαι από τα βάθη τη καρδιάς μου να 
πάνε όλα καλά στα καινούρια νιάτα, γιατί 
περισσότερες γνώσεις από εμάς έχουν 
σίγουρα. Αυτό που δεν ξέρω είναι το εάν 
θα μπορέσουν να έχουν και τις ίδιες αντο-
χές που είχαμε εμείς σε όλα τα στάδια της 
πορείας μας στη ζωή αυτή.
Εύχομαι οι εποχές που έρχονται να είναι 
πιο κατανοητές και πιο εποικοδομητικές 
για όλους, γιατί πλέον μπορούμε να μιλάμε 
μόνο για το πιο εγγύς μέλλον κι όχι για το 
μέλλον διαρκείας (με πολλά σχέδια, όνειρα 
και κατακτήσεις).
Προσέχετε όλοι την υγεία σας, ακούστε τους 
δικούς σας γιατρούς κι επιστήμονες κι ας 
δώσουμε μια ευχή ότι ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Αρχίζει ο διάλογος με την Τουρκία 

Κ
οντά στην έναρξη διερευνητικών επαφών βρίσκο-
νται Ελλάδα και Τουρκία μετά και την αποκατά-
σταση της επικοινωνίας μεταξύ των συμβούλων 
του πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη και του 

προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία αναφέρθηκε χθες 
στο συνέδριο του Economist ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε: «Δεν έχω 
συνομιλήσει με τον κ. Ερντογάν μετά την τελευταία τηλεφω-
νική επικοινωνία μας, αλλά σύμβουλοί μας είναι σε επαφή, 
κάτι που, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό. Κι αν συνε-
χίσουμε σε αυτόν τον δρόμο έχω πει ξεκάθαρα ότι είμαι 
ανοιχτός να αρχίσουμε τις διερευνητικές συνομιλίες πολύ 
σύντομα».
Στις εξελίξεις αυτές σημαντικό ρόλο παίζει η Γερμανία και 
συγκεκριμένα η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η οποία αξι-
οποιεί διπλωματικά τη θέση της προκειμένου να φέρει στο 
τραπέζι του διαλόγου τις δύο πλευρές, αν είναι δυνατόν και 
πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. 
Πάντως, όπως φαίνεται από την εξέλιξη των γεγονότων, 
μετά την αποχώρηση του Oruc Reis και τις παρεμβάσεις από 
Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία, ο δίαυλος επικοινωνίας 
ενεργοποιήθηκε ξανά. Το γεγονός αυτό θεωρείται εξαιρε-
τικά σημαντικό, καθώς βοηθάει στην εμπέδωση κλίματος 
εμπιστοσύνης προκειμένου οι δύο πλευρές να επιστρέψουν 
στο τραπέζι του διαλόγου.
Προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, για την ελληνική πλευρά 
παραμένει η «συνέχεια και συνέπεια» στην πολιτική απο-
κλιμάκωσης από την πλευρά της Τουρκίας, προκειμένου 
«να συζητήσουμε, μέσω διερευνητικών συνομιλιών, για 
το ένα θέμα που αφορά την οριοθέτηση των Θαλασσίων 
Ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε 
χθες ο κ. Μητσοτάκης.
Στόχος είναι να επαναληφθούν οι συνομιλίες από εκεί που 
σταμάτησαν τον Μάρτιο του 2016, ενώ η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει διαμηνύσει ότι, αν οι δύο χώρες δεν φτάσουν σε 
συμφωνία, η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να φέρει το ζήτημα 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Η λέξη «άμεσα» που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός, 
αναφερόμενος στη δυνατότητα της Αθήνας να καθίσει στο 
τραπέζι του διαλόγου με τη γείτονα, δημιούργησε προσδο-
κίες για έναρξη συνομιλιών πριν τη Σύνοδο Κορυφής και 
σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ τίποτα δεν πρέπει να 
αποκλειστεί μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.
Άλλωστε σε όλες τις συνομιλίες της με τους διεθνείς «παί-
κτες» η ελληνική πλευρά υπενθυμίζει ότι η Αθήνα ήταν 
έτοιμη για διερευνητικές επαφές από τις 6 Αυγούστου αλλά 
η Άγκυρα ήταν εκείνη που επέλεξε να αποχωρήσει.

Το κλίμα στην Τουρκία
Στην Τουρκία, κλίμα διαλόγου καλλιεργεί το δημοσίευμα 
της εφημερίδας Μιλιέτ, που αναφέρει ότι οι συνομιλίες με 
την Ελλάδα θα ξεκινήσουν άμεσα, πριν τις 25 Σεπτεμβρίου, 
αρχικά σε χαμηλόβαθμο επίπεδο και στη συνέχεια σε πιο 
υψηλό. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι θα γίνουν συνα-
ντήσεις προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση και διάλο-
γος, ώστε να μην επιβληθούν κυρώσεις εναντίον της Άγκυ-
ρας από τις Βρυξέλλες.
Σε άλλο μήκος κύματος κινείται η Γενί Σαφάκ η οποία προα-
ναγγέλλει νέα Navtex για έρευνες του Ορούτς Ρέις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες συντή-
ρησης του σεισμογραφικού στην Αττάλεια.

Το τηλεφώνημα Μέρκελ – Μητσοτάκη
Με αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα επιδιώκει να λάβει διασφα-
λίσεις από τους διεθνείς συνομιλητές της, ότι η αποκλιμά-
κωση από την πλευρά της Άγκυρας δεν είναι απλά ένα προ-
σωρινό τέχνασμα για να γλιτώσει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Αυτό ήταν και το αντικείμενο της σημερινής τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγκελα Μέρκελ, 
στην οποία εξέφρασε τις σχετικές ανησυχίες της Αθήνας, για 
το ενδεχόμενο να βγει ξανά το Ορούτς Ρέις για έρευνες στην 
Ανατολική Μεσόγειο, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Μόνη διαφορά η υφαλοκρηπίδα
Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι ο διάλογος με την Τουρκία θα 
αφορά τη μια και μόνη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών 
δηλαδή την οριοθέτηση ΑΟΖ.
Η Άγκυρα ωστόσο δεν δέχεται όρους στο διάλογο και επι-
διώκει να θέσει σειρά θεμάτων στο τραπέζι, κάτι που έκανε 
σαφές ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλουτ Τσαβού-
σογλου στο άρθρο του στην Καθημερινή.
Επίσης, ειδικά για την Κύπρο, ο κ. Τσαβούσογλου έθεσε 
θέμα ισότιμων δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων στους 
υποθαλάσσιους πόρους του νησιού και ισότιμο διαμοιρα-
σμό κερδών.
Αντίστοιχο ζήτημα με ξεκάθαρο τρόπο, έθεσε και ο Αμε-
ρικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Κατά 
την επίσκεψή του στη Λευκωσία στήριξε την Κυπριακή 
Δημοκρατία έναντι των τουρκικών προκλήσεων, σημεί-
ωσε ωστόσο ότι η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
και των υδρογονανθράκων πρέπει να είναι προς όφελος 
τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων. 

Μητσοτάκης σε Μισέλ: Έτοιμη η Ελλάδα
Το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική 
Μεσόγειο συζήτησαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ 
Μισέλ στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν πριν από λίγη 
ώρα. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε ο πρωθυ-
πουργός σημείωσε ότι η Τουρκία δεν απειλεί μόνο τα κυρι-
αρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά ολό-
κληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσθεσε ότι ήρθε η 
ώρα η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στις πράξεις.     
«Η Τουρκία έχει χρόνο να συνεχίσει το πρώτο βήμα απε-
μπλοκής από την κρίση και πρέπει οι κινήσεις της να έχουν 
συνέχεια και συνέπεια για να δημιουργηθεί πρόσφορο 
έδαφος για να καρποφορήσει ο διάλογος». Σε αυτό το πλαί-
σιο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη 
να ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με αποκελιστικό θέμα 
συζήτησης την υφαλοκρηπίδα και τη χάραξη ΑΟΖ. «Μέχρι 
να υπάρχει οριστική οριοθέτηση είτε μέσω συμφωνίας είτε 
με προσφυγή στη Χάγη, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας 
απαγορελύει μονομερείς ενέργειες», κατέληξε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. 

Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για 
την επανέναρξη συνομιλιών 
με την Ελλάδα», δηλώνει ο 
εκπρόσωπος του Ερντογάν
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Ε
ίστε κόμμα μηδενικής σοβαρότητας 
και μηδενικής υπευθυνότητας. Θυ-
σιάζετε τα πάντα στον κομματικό 
βωμό» σχολίασε ο υπουργός Εργα-

σίας, Γιάννης Βρούτσης.
Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Πάνος Σκουρλέτης , ανέφερε, προκειμένου 
να υποστηρίξει την μη ψήφιση της ρύθμι-
σης: «Πετύχατε να χαθούν 200.000 θέσεις 
εργασίας και έρχεστε να μας μιλήσετε για 

100.000 νέες. Το πρόγραμμα που φέρνετε 
δεν εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που 
θα ενταχθούν σε αυτό, θα διατηρήσουν τις 
παλιές θέσεις εργασίας με τα δικαιώματα 
που ήδη έχουν».
«Ετοιμάζεστε να κάνετε και άλλα, που 
καταστρατηγούν δικαιώματα αιώνων. 
Λέτε ότι οι υπερωρίες δεν θα πληρώνο-
νται, αλλά θα δίνονται ως ρεπό. Αυτό το 
σκέλος της τροπολογίας δεν θα το ψηφί-
σουμε» κατέληξε.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ψηφίζει την κυβερνητική 
τροπολογία για την επιδότηση 
εργασίας και την κατάργηση του 
ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καταδικάζει με 601 ψήφους την 
τουρκική προκλητικότητα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπογραμμίζει ότι απαιτείται 
διάλογος και συνεργασία για να 
αποφευχθούν οι κυρώσεις προς την 
Τουρκία

Μ
ε 601 ψήφους υπέρ, 57 κατά 
και 36 αποχές η Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου υιοθέτησε ψήφισμα με 

το οποίο καταδικάζει τις παράνομες ενέρ-
γειες της Τουρκίας στην αποκλειστική οι-
κονομική ζώνη της Ελλάδας και της Κύ-
πρου, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνει την 
πλήρη αλληλεγγύη προς τα δύο κράτη μέ-
λη. Το ΕΚ εκφράζει επίσης την ανησυχία 
του σχετικά με τη συνεχιζόμενη διαμάχη 
και τον κίνδυνο περαιτέρω 
στρατιωτικής κλιμάκωσης 
μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ και μιας υποψήφιας 
προς ένταξη χώρας και κα-
λεί το Συμβούλιο να εξετά-
σει επιπλέον κυρώσεις σε 
περίπτωση μη συμμόρφω-
σης της Άγκυρας.
Πριν από τη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24/25 
Σεπτεμβρίου σχετικά με την επικίνδυνη 
κλιμάκωση και τον ρόλο της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ευρωβου-
λευτές εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη 
τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο και 
αναφέρουν ότι η ΕΕ είναι ξεκάθαρη και 
αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμ-
φέροντά της. Οι ευρωβουλευτές καλούν 
την Τουρκία να τερματίσει αμέσως παρά-
νομες δραστηριότητες εξερεύνησης και 
γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο, 
να μην παραβιάσει τον ελληνικό εναέ-
ριο χώρο και τα ελληνικά και κυπριακά 
χωρικά ύδατα και να σταματήσει τη «εθνι-
κιστική ρητορική».
Τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπο-
γραμμίζει ότι απαιτείται διάλογος και 
συνεργασία για να αποφευχθούν οι 
κυρώσεις προς την Τουρκία και ζητεί από 
το Συμβούλιο να προετοιμάσει επιπλέον 
μέτρα σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

πρόοδος με την Άγκυρα.

Γενί Σαφάκ: «Επειγόντως να δο-
θούν τουρκικά ονόματα στα αμ-
φισβητούμενα νησιά»
Να δοθούν τουρκικές ονομασίες στα 152 
νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, στο 
Θρακικό, Αιγαίο και Κρητικό Πέλαγος που 
η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική τος 
κυριαρχία, ζητάει σημερινό δημοσίευμα 
της ηλετρονικής έκδοσης της φιλοκυβερ-
νητικής εφημερίδας Γενί Σαφάκ.
Με τίτλο: «Το βασικό πρόβλημα στο 
Αιγαίο: Πρέπει να ανακοινωθούν επει-
γόντως τουρκικά ονόματα στα νησιά και 
στις νησίδες EGAYDAAK», η εφημερίδα 
παρουσιάζει τις εμπρηστικές απόψεις του 
Χασάν Οζκάν, στελέχους του Κέντρου 

Στρατηγικών Ερευνών Ρού-
μελης-Βαλκανίων, ο οποίος 
έχει καταγωγή από την 
ελληνική Θράκη.
Ο όρος «EGAYDAAK» 
πρόκειται για αρκτικόλεξο 
της φράσης «Egemenligi 
Anlasmalarla Yunanistan’a 
D e v r e d i l m e m i s  A d a 
Adac ιkve Kayalιklar», 

δηλαδή «νησιά, νησίδες και βραχονησί-
δες των οποίων η κυριότητα δεν παραχω-
ρήθηκε στην Ελλάδα με διεθνείς συμφω-
νίες και συνθήκες».
Αναφέρει συγκεκριμένα το δημοσίευμα:
«Το ακαθόριστο νομικό στάτους νησιών 
και βραχονησίδων στο Αιγαίο είναι ένα 
από τα μακροχρόνια προβλήματα μεταξύ 
Τουρκίας και Ελλάδας. Ειδικοί αναφέρουν 
πώς η ονομασία και το status αυτών των 
νησιών δεν καθορίστηκαν από τη συν-
θήκη της Λοζάνης του 1923 και των Παρι-
σίων του 1947 και σχολιάζουν πως «Το 
υπουργείο Εξωτερικών επειγόντως πρέ-
πει να ανακοινώσει τα τούρκικα ονόματα 
αυτών των νησιών. Η Ελλάδα δεν προ-
βάλλει μόνο την ηγεμονία της σε αυτά 
τα νησιά αλλά ταυτόχρονα τα εξοπλίζει. 
Μερικά από αυτά μόνο είναι τα νησιά Ρω 
και Στρογγυλή πού βρίσκονται κοντά στο 
Καστελόριζο, η Ψέριμος οι Φούρνοι, το 
Αγαθονήσι και οι Οινούσσες».
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Μια άνευ προηγουμένου διεθνής επιχείρηση που εμπλέκει δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής 
του νόμου σε 10 χώρες είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση της αλβανικής εγκληματικής ομάδας 
«KOMPANIA BELLO», ένα από τα πιο ενεργά δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης στην Ευρώπη

Τ
ις πρώτες πρωινές ώρες της 
15ης Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες 
αστυνομικοί, συμπεριλαμβανο-
μένων ειδικών ομάδων παρέμ-

βασης και σε στενή συνεργασία με ει-
σαγγελείς και ανακριτικούς αξιωματού-
χους, με την υποστήριξη της Europol 
και της Eurojust, πραγματοποίησαν συ-
ντονισμένες επιδρομές κατά της οργά-
νωσης.
Ως αποτέλεσμα, συνελήφθησαν 20 
άτομα: 5 στην Ιταλία, 2 στις Κάτω 
Χώρες, 2 στη Γερμανία, 2 στην Ελλάδα, 
1 στη Ρουμανία, 1 στην Ουγγαρία, 1 
στην Ισπανία, 5 στην Αλβανία και 1 
στο Εμιράτο του Ντουμπάι. Οι ύποπτοι 
προφυλακίστηκαν για διεθνή διακί-
νηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη 
κατοχή και διανομή ναρκωτικών και 
βάναυσες επιθέσεις, συμπεριλαμβα-
νομένου του φόνου. Νωρίτερα, είχαν 
συλληφθεί άλλα 84 μέλη αυτής της 
εγκληματικής ομάδας σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, τον 
Ισημερινό, τις Κάτω Χώρες, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, την Ελβετία και τη Γερ-
μανία.
Η διεθνής επιχείρηση αποτελεί το 
«κορύφωμα» μιας περίπλοκης πεντα-
ετής έρευνας, της οποίας ηγείται η 
ιταλική κρατική αστυνομία (Polizia di 
Stato), υπό τη διεύθυνση της εισαγγελι-
κής υπηρεσίας της Φλωρεντίας (Procura 
della Repubblica di Firenze). Θεωρεί-
ται η μεγαλύτερη που έχει λάβει χώρα 
κατά του αλβανόφωνου οργανωμένου 
εγκλήματος και είναι το αποτέλεσμα 
μιας κοινής έρευνας, με τη συμμετοχή 
της Ιταλίας και των Κάτω Χωρών, στην 
οποία συνεργάστηκαν για πέντε χρό-
νια. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευ-
νας κατασχέθηκαν περίπου 4 τόνοι 
κοκαΐνης και περισσότερα από 5,5 εκα-
τομμύρια ευρώ σε μετρητά.
Για χρόνια, οι διεθνείς εισαγωγείς 
κοκαΐνης εργάζονταν ξεχωριστά από 
τους χονδρεμπόρους και τις συμμορίες 

που διανέμουν τα ναρκωτικά στους 
δρόμους. Σε αυτήν την περίπτωση, 
το αλβανόφωνο δίκτυο που ερευνή-
θηκε δεν ακολούθησε το συνηθισμένο 
μοντέλο και έλεγχε ολόκληρη την αλυ-
σίδα - από την οργάνωση τεράστιων 
αποστολών απευθείας από τη Νότια 
Αμερική, έως τη διανομή σε όλη την 
Ευρώπη.
Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μέσα επι-
κοινωνίας, ο αρχηγός του οργανισμού 
- ένας 40χρονος Αλβανός που εδρεύει 
στον Ισημερινό - διαπραγματεύτηκε 
απευθείας με τα καρτέλ ναρκωτικών 
της Νότιας Αμερικής, διοργάνωσε τερά-
στιες αποστολές κοκαΐνης στα μεγάλα 
λιμάνια της Ευρώπης και, με τη βοήθεια 
συνεργών που εδρεύουν στην Ιταλία, 

τις Κάτω Χώρες και την Αλβανία, οργά-
νωσαν τη διανομή σε όλη την Ευρώπη. 
Η κοκαΐνη διακινούταν λαθραία πέρα   
από τα ευρωπαϊκά σύνορα, κρυμμένη 
σε οχήματα με ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους.
Οι εγκληματίες «ξέπλεναν» τα χρή-
ματά τους χρησιμοποιώντας ένα υπό-
γειο εναλλακτικό σύστημα εμβασμά-
των κινεζικής προέλευσης, γνωστό 
ως σύστημα fei ch’ien. Όπως και με το 
σύστημα μεταφοράς hawala, τα άτομα 
που χρησιμοποιούν το fei ch’ien κατα-
θέτουν ένα ποσό σε ένα «πρακτορείο» 
σε μία χώρα. Ένας άλλος χειριστής απο-
σύρει το αντίστοιχο ποσό αλλού στον 
κόσμο και το μεταβιβάζει στον αποδέ-
κτη. Η οργάνωση πιστεύεται ότι έχει 
ξεπλένει εκατομμύρια ευρώ μέσω 

αυτού του συστήματος.
Η επιχείρηση LOS BLANCOS, συντο-
νισμένη σε διεθνές επίπεδο από την 
Europol και την Eurojust, ήταν το απο-
κορύφωμα πολλών μηνών σχολαστι-
κού σχεδιασμού μεταξύ της επιβολής 
του νόμου και των δικαστικών αρχών.
Ξεκίνησε από την ιταλική κρατική αστυ-
νομία το 2015, υπό τη διεύθυνση της 
εισαγγελικής αρχής της Φλωρεντίας 
(Procura della Repubblica di Firenze) 
και έπειτα δημιουργήθηκε μια κοινή 
ομάδα ερευνών (JIT) μεταξύ της Ιταλίας 
και των Κάτω Χωρών με τη βοήθεια 
και τη χρηματοδότηση της Eurojust και 
Europol. Οι εταίροι της JIT συνεργά-
στηκαν για να αποκαλύψουν το πραγ-
ματικό μέγεθος και την πολυπλοκό-
τητα της εγκληματικής δραστηριότητας 
της συμμορίας «KOMPANIA BELLO», 
να χαράξουν κοινή στρατηγική και να 
οργανώσουν μια εντατική ανταλλαγή 
πληροφοριών και αποδεικτικών στοι-
χείων που απαιτήθηκαν για την τελική 
φάση της έρευνας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αστυνομικής 
επιχείρησης, υπήρξε ομαλή και αποτε-
λεσματική συνεργασία σε πολλά ευρω-
παϊκά σύνορα. Στα κεντρικά γραφεία 
της Europol δημιουργήθηκε μια κοινή 
αίθουσα επιχειρησιακής διοίκησης για 
τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμε-
νων χωρών. Ένας εμπειρογνώμονας της 
Europol ταξίδεψε στη Φλωρεντία για 
να παρέχει την κατάλληλη επιχειρησι-
ακή υποστήριξη στις ιταλικές αρχές, 
διασφαλίζοντας την ταχεία ανάλυση 
των νέων δεδομένων. Ο δικαστικός 
συντονισμός πραγματοποιήθηκε από 
ένα κέντρο συντονισμού στην Eurojust, 
με τη συμμετοχή των εισαγγελέων και 
των ανακριτών δικαστών, σε πραγμα-
τικό χρόνο, για την εκτέλεση και την 
προσαρμογή των αιτήσεων αμοιβαίας 
νομικής συνδρομής που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των διασυνοριακών 
ενεργειών.

Εξαρθρώθηκε οργάνωση που διακινούσε 
μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης σε 10 χώρες 
της Ευρώπης

Επικοινωνία Δένδια-
Λαβρόφ εν μέσω 
έντασης στην Ανατολική 
Μεσόγειο 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην 
τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών 
Εξωτερικών Ελλάδας και Ρωσίας δόθηκε 
έμφαση στις διμερείς σχέσεις

Τ
ηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ο-
μόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε ο υ-
πουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εν 
μέσω τεταμένου σκηνικού στην Ανατο-

λική Μεσόγειο και με την τουρκική προκλητι-
κότητα να είναι οξυμένη το τελευταίο διάστη-
μα.
Στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο υπουρ-
γών Εξωτερικών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις 
και ο προγραμματισμός των διμερών συναντή-
σεων.

Η τουρκική προκλητικότητα
«Υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια δικαίωματα 
της χώρας μας και της τουρκοκυπριακής δημο-
κρατ ίας σ την Ανατολική Μεσόγε ιο. Δεν θα 
αφήσουμε κανέναν να περιορίσει τη χώρα μας, 
η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη 
Μεσόγειο», είπε, νωρίτερα, ο Τούρκος πρόε-
δρος, στη διάρκεια εκδήλωσης στην Άγκυρα.
«Η γλώσσα των απειλών και οι εκβιασμοί δεν 
δουλεύουν σε εμάς. Το γεγονός πως τα προβλή-
ματα με την Ελλάδα μπορούν να λυθούν μέσω 
διπλωματίας και με διάλογο, οφείλεται σ την 
αποφασιστικότητά μας. Τα θέματα αυτά πρέπει 
να λυθούν με διάλογο και διαπραγματεύσεις 
με τους γείτονες, πάντα μέσα στο πλαίσιο των 
κανονισμών» πρόσθεσε ο Ερντογάν.
Νέο αυστηρό μήνυμα απηύθυναν οι Βρυξέλ-
λες στην Άγκυρα για αποκλιμάκωση της έντα-
σης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εξέφρασαν 
ξεκάθαρα τη στήριξή τους στην Αθήνα.
«Η απόφαση της Τουρκίας γ ια παράταση της 
NAV TEX γ ια το Γιαβούζ ,  θα πυροδοτήσε ι 
περαιτέρω εντάσεις και ανασφάλεια στην Ανα-
τολική Μεσόγειο» είχε τονίσει σε ανακοίνωσή 
του ο εκπρόσωπος της Κομισ ιόν γ ια θέματα 
Εξωτερικών Υποθέσεων, Πήτερ Στάνο. 
Ο Λαβρόφ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αναμένεται 
να βρεθεί στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου, 
οπότε θα φάνει και ο ρόλος που θα διαδρα-
ματίσει η Ρωσία στις εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτε-
ρικών ε ίχε βρεθεί προ ημερών σ την Κύπρο 
όπου συζήτησε την κατάσταση στην Aνατολική 
Μεσόγειο αλλά και oi προοπτικές επανέναρξης 
των συνομιλιών για το Κυπριακό.
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Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε τη 
Βικτόρια Χίσλοπ ο πρωθυπουργός, 
λίγο αφότου ορκίσθηκε Ελληνίδα – «Η 
τιμητική πολιτογράφηση είναι ευκαιρία 
να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους οι 
οποίοι είναι Έλληνες στην καρδιά» είπε 
ο κ. Μητσοτάκης

Τ
ην καταξιωμένη συγγραφέα Βικτόρια 
Χίσλοπ, η οποία έχει διακριθεί για μυ-
θιστορήματα τα οποία αντλούν τη θε-
ματολογία τους από τη νεότερη ελλη-

νική ιστορία και έχει πολιτογραφηθεί τιμητικά 
Ελληνίδα, υποδέχτηκε σήμερα στο Μέγαρο 
Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης.
«Θέλω να σε ευχαριστήσω και για όλη την 
στήριξη την οποία παρείχες στην Ελλάδα, 
μέσα από τα γραπτά σου, μέσα από τα λόγια 
σου, μέσα από την κινητοποίηση ανθρώπων 
της τέχνης, της επιστήμης, του 
πολιτισμού, για να στηρίξουν 
τα ελληνικά δίκαια, ειδικά σε 
αυτήν την δύσκολη συγκυρία, 
αλλά πάνω απ όλα για την αγνή 
σου αγάπη για την Ελλάδα, η 
οποία νομίζω ότι αποτυπώνε-
ται σε ό,τι κάνεις και σε ό,τι γρά-
φεις», δήλωσε ο Πρωθυπουρ-
γός.
Η διεθνούς φήμης συγγραφέας, η οποία πλη-
ροφορήθηκε πρόσφατα μέσω τηλεφώνου 
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την είδηση για 
την απόκτηση -τιμής ένεκεν- της ελληνικής 
ιθαγένειας, δώρισε στον Πρωθυπουργό έναν 
αντίτυπο του τελευταίου βιβλίου της με τίτλο 
«Όσοι Αγαπιούνται». Μάλιστα συμφώνησε με 
τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι εδώ και πολύ 
καιρό αισθανόταν Ελληνίδα.
Η κ. Χίσλοπ τόνισε ότι η ίδια αγαπά πάντα την 
Ελλάδα. «Αγαπάω την Ελλάδα και με τα προ-
βλήματα, τις δυσκολίες, όχι μόνο την ομορφιά. 
Αγαπάω τα πάντα», είπε.
«Για εμάς, η διαδικασία της τιμητικής σου πολι-
τογράφησης είναι ακριβώς μια ευκαιρία να 
αναγνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι 
οποίοι είναι Έλληνες στην καρδιά. Και σίγουρα 
εσύ το αποδεικνύεις και με το παραπάνω», 
σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η ορκωμοσία της πραγματοποιήθηκε σε ειδική 
τελετή, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Την κυρία 
Χίσλοπ όρκισε ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 
του Υπουργείου, κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας.

Υποδεχόμενος την κυρία Χίσλοπ ο κ. Μπα-
λέρμπας δήλωσε: «Φτάνουμε στο τελικό στά-
διο της τιμητικής πολιτογράφησης της κας 
Βικτόριας Χίσλοπ. Ο υπουργός Εσωτερικών 
κ. Θεοδωρικάκος, είχε προγραμματίσει, εδώ 
και καιρό, αυτήν τη μικρή τελετή σε ένδειξη 
τιμής και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της 
κυρίας Χίσλοπ στον ελληνικό λαό και στις ελλη-
νικές παραδόσεις. Δυστυχώς, λόγοι υγείας, 
που είναι γνωστοί, τον υποχρεώνουν να μην 
παραβρίσκεται. Σήμερα, είναι εδώ η κα Χίσλοπ 
για να ορκιστεί ως Ελληνίδα πολίτης. Η προ-
σφορά της είναι ιδιαίτερα σημαντική και γνω-
στή σχεδόν σε όλους».
Ακολούθησε η ορκωμοσία της κα Χίσλοπ, η 
οποία αμέσως μετά επισήμανε πως θα ήθελε 
να πει λίγα λόγια από καρδιάς. «Είναι, σήμερα, 
μία πάρα πολύ σημαντική ημέρα, γιατί για 
πολλά χρόνια έχω αγαπήσει την Ελλάδα. Αυτό 
δεν είναι μυστικό, που αγαπάω τους ανθρώ-
πους, το τοπίο, την κουλτούρα, όλα αυτά. Αυτό 

δεν είναι δύσκολο, να 
αγαπήσω την Ελλάδα 
έ τσ ι, αλλά λένε οι 
άνθρωποι ότι η Ελλάδα 
είναι κάτι πιο πολύ από 
αυτό. Το σημαντικό 
είναι να αγαπήσουμε τις 
δυσκολίες και τα προ-
βλήματα, όχι μόνο την 
ομορφιά. Κι εγώ, εδώ 

και πολλά χρόνια, αγαπάω όλη την Ελλάδα και 
η καρδιά μου είναι εδώ. Στο μέλλον θα συνε-
χίσω να υποστηρίζω την Ελλάδα, όπως τώρα. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη 
τιμή σήμερα», ανέφερε η συγγραφέας.
Ο κ. Μπαλέρμπας προσέφερε στην κυρία 
Χίσλοπ εκ μέρους του υπουργού Εσωτερι-
κών, κ. Θεοδωρικάκου, μια σύνθεση γλυπτού 
από το Μουσείο Μπενάκη, ένα μαρμάρινο 
σύμπλεγμα χεριών, σπάραγμα από τη σκηνή 
δεξίωσης αττικού επιτύμβιου ανάγλυφου (325-
300 π.Χ).
Στην κάρτα του κ. Θεοδωρικάκου που συνό-
δευε το δώρο προς την κυρία Χίσλοπ, αναγρά-
φονταν τα εξής: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά, τιμή 
και ευγνωμοσύνη το γεγονός της απονομής σε 
εσάς της ελληνικής ιθαγένειας για όλο τον Ελλη-
νισμό. Χαίρομαι πολύ διότι είμαι σίγουρος ότι 
πλέον απευθύνομαι επίσημα σε μια πρέσβειρα 
του Ελληνισμού, παγκόσμια. Έχοντας προσφά-
τως διαβάσει το βιβλίο σας «Όσοι αγαπιού-
νται», θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αγαπιέστε 
πολύ και από πολλούς».

Μητσοτάκης σε Χίσλοπ: Σε 
ευχαριστώ για τη στήριξη και την 
αγνή αγάπη σου προς την Ελλάδα 

Δημοσκόπηση ALCO: Στο 
16,9% η διαφορά της ΝΔ από 
τον ΣΥΡΙΖΑ 

Κυριαρχία Μητσοτάκη επί 
Τσίπρα στο ερώτημα για τον 
καταλληλότερο πρωθυπουργό 
- Το 59% των πολιτών θεωρεί τη 
χρήση μάσκας στα σχολεία ως 
αναγκαία, ενώ το 61% εκφράζει 
ικανοποίηση για τον τρόπο που 
αντιμετώπισε η κυβέρνηση την 
πανδημία

Σ
τις 16,9 μονάδες βρίσκεται η δι-
αφορά της Νέας Δημοκρατίας α-
πό τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δη-
μοσκόπηση της εταιρείας Alco 

για τον τηλεοπτικό σταθμό Open, που 
προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων.
Πιο συγκεκριμένα, σ την πρόθεση 
ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώ-
νει το 39,1%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολου-
θεί στο 22,2%. Τρίτο κόμμα είναι το 
ΚΙΝΑΛ με 6,9% και ακολουθούν το ΚΚΕ 
με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,6%, το 
ΜέΡΑ 25 με 3% και η Χρυσή Αυγή με 
1,8%. Στο 11,9% φτάνει το ποσοστό των 
αναποφάσιστων.
Στο ερώτημα ποιον θεωρούν οι πολίτες 
ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 

ποσοστό 44%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 
22%. Η απάντηση «κανένας από τους 
δύο» έρχεται δεύτερη με 27%.
Το 59% των πολιτών θεωρεί τη χρήση 
μάσκας στα σχολεία ως αναγκαία, ενώ 
το 33% θεωρεί το μέτρο «υπερβολικό». 
Το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ικα-
νοποίηση από την αντιμετώπιση της 
πανδημίας από πλευράς της κυβέρνη-
σης, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 84% 
τον περασμένο Μάιο.
Το 59% των πολιτών θεωρεί σωστό τον 
χειρισμό της κυβέρνησης στο ζήτημα 
των ελληνοτουρκικών, ενώ 23% κάνει 
λόγο για λάθος χειρισμούς.  Παράλ-
ληλα, το 58% των πολιτών θεωρεί ανα-
γκαίες τις νέες εξοπλιστικές δαπάνες, με 
το 25% να εκτιμά ότι τα ποσά αυτά θα 
έπρεπε να διατεθούν για άλλες ανάγκες.
Διπλωματική αντιμετώπιση επιλέγει το 
49% και στρατιωτική το 37%, σε περί-
πτωση που η Τουρκία πραγματοποιήσει 
τελικώς γεώτρηση εντός ελληνικής ΑΟΖ.
Όσον αφορά στα μέτρα που ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, το 
38% δεν τα θεωρεί ικανοποιητικά, το 
36% δηλώνει ικανοποιημένο, ενώ ένα 
26% δηλώνει ότι δεν τα γνωρίζει ή δεν 
απαντά στην ερώτηση.
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επικαιρότητα

Δημοσκόπηση του ZDF αποτυπώνει 
τις διαφοροποιήσεις στη γερμανική 
κοινωνία για τους πρόσφυγες– Οι 
έξι στους δέκα Γερμανούς εκτιμούν 
ότι θα ανοίξει τον δρόμο για δεύτερο 
μεταναστευτικό κύμα 

Μ
ετά την πυρκαγιά στον καταυ-
λισμό προσφύγων της Μόριας 
στο ελληνικό νησί της Λέσβου, 
οι Γερμανοί είναι διχασμένοι ως 

προς το θέμα της υποδοχής ή μη προσφύγων 
στη Γερμανία. Αυτό προκύπτει από σημερι-
νή δημοσκόπηση («πολιτικό βαρόμετρο») 
του δεύτερου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού 
δικτύου ZDF.
Σύμφωνα με αυτήν, το 46% των πολιτών 
τάσσεται υπέρ της υποδοχής μεγαλύτερου 
ποσοστού προσφύγων εφόσον συμμετά-
σχουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Το 43% των πολιτών, αντιθέτως, είναι 
υπέρ της υποδοχής της πλει-
οψηφίας των προσφύγων 
της Μόριας, έστω και αν δεν 
συμμετάσχουν άλλες χώρες 
της ΕΕ. Το 9% των ερωτηθέ-
ντων είναι κατά της οποιασ-
δήποτε υποδοχής προσφύ-
γων.
Σύμφωνα με την ίδια δημο-
σκόπηση, το 62% των Γερ-
μανών πιστεύει ότι μετά την υποδοχή των 
συγκεκριμένων προσφύγων θα ξεκινήσουν 
και πάλι να έρχονται στην Ευρώπη περισσό-
τεροι, ενώ το 34% δεν πιστεύει ότι θα υπάρ-
ξει τέτοιο φαινόμενο.
Μεταξύ των υποστηρικτών των Πρασί-
νων, μόνο μια μειοψηφία, το 41%, αναμέ-
νει ότι μια τέτοια απόφαση θα πυροδοτήσει 
ένα μεγαλύτερο κύμα προσφύγων προς την 
Ευρώπη, ενώ η πλειοψηφία των υποστηρι-
κτών όλων των άλλων κομμάτων πιστεύουν 
το αντίθετο.

«Δεν θα επιβαρυνθεί η Γερμανία 
από την υποδοχή προσφύγων από 
την Ελλάδα» λέει ο Ζεεχόφερ
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών 
Χορστ Ζέεχοφερ υπερασπίστηκε στο Κοινο-
βούλιο (Bundestag) την απόφαση της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης να δεχθεί επιπλέον 

πρόσφυγες από την Ελλάδα.
«Η Γερμανία δεν θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα 
από αυτό. Φέτος, είναι απίθανο να ξεπερα-
στεί το όριο των 100.000 αιτούντων άσυλο. 
Τέτοιες ανθρωπιστικές ενέργειες ήταν δυνα-
τές επειδή η μετανάστευση έχει κατά πολύ 
περιοριστεί συνολικά» τόνισε ο χριστιανο-
κοινωνιστής (CSU) πολιτικός στο ομοσπονδι-
ακό Κοινοβούλιο (Bundestag).
Ο Ζέεχοφερ αντέδρασε με αυτόν τον τόπο 
στις κατηγορίες από τις τάξεις του κόμμα-
τος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), του 
οποίου ο βουλευτής Γκότφριντ Κούριο είπε 
ότι η πυρκαγιά στον καταυλισμό των προ-
σφύγων της Μόριας είχε ως στόχο να εκβιά-
σει για ένα εισιτήριο στη Γερμανία.
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, 
από την άλλη πλευρά, έκανε λόγο για μια 
ομαλή διαδικασία κατά την οποία ελέγχθηκε 
η ταυτότητα όλων εκείνων που ζητούν προ-
στασία.
Τέλος ο Ζέεχοφερ χαρακτήρισε την τρέχουσα 

μεταναστευτική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «μίζερη 
και μικρόψυχη» και τόνισε 
ότι «πρόκειται για ηράκλειο 
άθλο να δημιουργήσει κανείς 
ένα κοινό σύστημα ασύλου 
που θα διαρκέσει για πολλά 
χρόνια».

Μηταράκης στο CNN: 
Η Ελλάδα σέβεται απόλυτα το Διε-
θνές Δίκαιο
Σε διάψευση των κατηγοριών ότι η Ελλάδα 
χρησιμοποιεί παράνομες μεθόδους επανα-
προωθήσεων μεταναστών προς την Τουρ-
κία, προχώρησε ο υπουργός Μετανάστευ-
σης, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο διε-
θνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ενώ συγχρό-
νως έκανε λόγο για δεκάδες εκατομμύρια 
ευρώ που χάνουν οι δουλέμποροι «επειδή 
η χώρα μας προστατεύει τα ελληνικά και 
ευρωπαϊκά σύνορα, τόσο στη θάλασσα, όσο 
και στη στεριά».
«Η Ελλάδα σέβεται απόλυτα το διεθνές 
δίκαιο», επεσήμανε ο κ. Μηταράκης και 
αρνήθηκε ότι υπάρχουν περιστατικά κακο-
μεταχείρισης των νεοεισερχόμενων από το 
ελληνικό λιμενικό, προσθέτοντας το εξής: 
«δεν μπορώ να σας πω τι κρύβεται πίσω από 
τις ιστορίες τους».

Διχασμένοι οι Γερμανοί για την 
υποδοχή προσφύγων από την 
Ελλάδα 

Ελλάκτωρ: Πώς οι Ολλανδοί 
γίνονται οι ρυθμιστές των 
κατασκευών στην Ελλάδα

Ό
σοι προεξοφλούν τις καταιγιστικές 
εξελίξεις που σηματοδοτεί για τον 
όμιλο Ελλάκτωρ, η χθεσινή ανα-
κοίνωση για την απόκτηση με Call 

Option από την Ολλανδική Reggeborgh Invest 
του 12,5% των μετοχών, επισημαίνουν την ε-
ντυπωσιακή ρελάνς που έκανε στο ταμπλό του 
χρηματιστηρίου η μετοχή, η οποία έκλεισε με 
άνοδο 29,9%, δείχνοντας ότι η αγορά αντιδρά 
θετικά στις μετοχικές εξελίξεις που αναμένεται 
να ανακατέψουν την τράπουλα των κατασκευ-
ών στην Ελλάδα και να σημάνουν την αλλαγή 
πορείας.
Ο Ολλανδικός όμιλος που την τελευταία διετία 
έχει κάνει αισθητή την παρουσία στον τομέα 
των υποδομών στη χώρα μας, εξαγοράζοντας 
το 30,2% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόκειται να απο-
κτήσει στην Ελλάκτωρ το ποσοστό που ανή-
κει σήμερα στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα. Το  
Ολλανδικό fund, που ελέγχεται από την πανί-
σχυρη οικογένεια Βέσελς μπορεί να ασκήσει 
το δικαίωμα προαίρεσης μέσα σε 180 ημέρες 
από την 10η Σεπτεμβρίου 2020, μέχρι το τέλος 
Μαρτίου του 2021.
Συμπωματικά η συμφωνία για την απόκτηση 
δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, η οποία 
κατά πληροφορίες κοινοποιήθηκε στην διοί-
κηση της Ελλάκτωρ την Τρίτη, επισφραγίστηκε 
ανήμερα της τακτικής γενικής συνέλευσης των 
μετόχων του μεγάλου επιχειρηματικού ομί-
λου.  Τότε που ο κ. Μπόμπολας μπροστά στην 
έντονη κριτική του κ. Σάκη Καλλιτσάντση για 
κακοδιαχείριση και σκελετούς στα ντουλάπια 
που βρήκε στην σχεδόν χρεοκοπημένη κατα-
σκευαστική εταιρεία Άκτωρ από την προη-
γούμενη διοίκηση, νικούσε κάθε ενδοιασμό 

και καταψήφιζε την παροχή των stock option 
προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τους εργαζόμενους.  Κατά πληροφορίες ο 
πρώην διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ 
είχε απευθυνθεί νωρίτερα στην οικογένεια 
Καλλιτσάντση, προτείνοντας είτε την ενεργο-
ποίησή του στην εταιρεία είτε την πώληση του 
ποσοστού του. Όμως οι τελευταίοι απέφυγαν 
να ρίξουν οποιαδήποτε γέφυρα με τον κ. Μπό-
μπολα.  
Από τις ανακοινώσεις, εικάζεται ότι οι αλλαγές 
για τον όμιλο όχι μόνο δεν θα είναι ραγδαίες 
αλλά και ότι οι Ολλανδοί θα διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο στην στρατηγική αλλά και 
στη διοίκηση του ομίλου το επόμενο διάστημα. 
Μένει να φανεί πόσο εύκολες ή πόσο επώδυ-
νες μπορεί να είναι οι αλλαγές αυτές και ποια θα 
είναι η στάση της σημερινής διοίκησης.
Με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, 
το Ολλανδικό fund, γίνεται επισήμως ο δεύ-
τερος μεγαλύτερος μέτοχος της Ελλάκτωρ με 
σχεδόν 17,5% (είχε προηγηθεί η απόκτηση του 
4,9% των μετοχών της εταιρείας), μετά τους 
αδερφούς Αναστάσιο και Δημήτρη Καλλιτσά-
ντση που κατέχουν το 27,7%.
Στην αγορά ωστόσο προεξοφλούν ότι το επί-
μαχο ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο με τις 
πληροφορίες να αναφέρουν ότι μπορεί να 
προσεγγίζει, ακόμη και να ξεπερνά την συμμε-
τοχή της παρούσας διοίκησης. Να σημειωθεί 
ότι ο όμιλος Βέσελς δια του ισχυρού εκπρο-
σώπου του κ. Χένρι Χόλτερμαν στην Ελλάδα, 
εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά το 2018, 
προσεγγίζοντας αρχικά τους μετόχους της 
Ελλάκτωρ για να αποκτήσει ποσοστό συμμε-
τοχής.

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

Ε
νώ περίπου 400.000 Κεμπεκίωτες εξακολου-
θούν να είναι άνεργοι λόγω της πανδημίας 
COVID-19, το επίδομα έκτακτης ανάγκης του 
Καναδά (CERB) θα λήξει σε λιγότερο από δύο 

εβδομάδες.
Οι αιτούντες που δεν έχουν βρει ακόμη δουλειά θα 
πρέπει να στραφούν στο ταμείο ανεργίας εάν επιθυ-
μούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν οικονομική αποζη-
μίωση από την κυβέρνηση.

Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί ομαλά η μεταφορά του φακέλου, αρκεί να παρασχεθούν 
τα ένσημα (relevé d’emploi) στην κυβέρνηση. Κανονικά, το έγγραφο αυτό δίνεται στον εργα-
ζόμενο κατά τη στιγμή της απόλυσης ή της απόλυσης του.
Ωστόσο, για να είναι επιλέξιμος, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει δουλέψει τουλάχιστον 120 
ώρες. Ένα ποσό που η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει τους τελευταίους μήνες. Είχε προηγου-
μένως οριστεί σε 420 ώρες.
Με μέγιστη διάρκεια 26 εβδομάδων, το ταμείο ανεργίας θα επιτρέψει στα άτομα να λάβουν 
τουλάχιστον 400 δολάρια την εβδομάδα. Σημειώστε επίσης ότι η αίτηση πρέπει να ανανεώ-
νεται κάθε δύο εβδομάδες για να συνεχίσει να λαμβάνεται το επίδομα.
Η καναδική κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει τις πλήρεις λεπτομέρειες της μετάβασης 
στις 23 Σεπτεμβρίου.
Νέο επίδομα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Όσοι δεν θα είναι επιλέξιμοι για το ταμείο ανεργίας, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επο-
χιακοί και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, θα μπορούν να στραφούν σε ένα νέο κυβερνητικό 
επίδομα.
Έτσι, ξεκινώντας από τα τέλη Σεπτεμβρίου, και αν περάσει η ομιλία από το θρόνο της κυβέρ-
νησης Τρουντό, αυτοί οι άνθρωποι θα δικαιούνται το επίδομα της οικονομικής ανάκαμψης. 
Προσφέρει ένα ποσό $400 ανά εβδομάδα.
Ωστόσο, για να δικαιούστε αυτή τη Νέα βοήθεια, το ετήσιο εισόδημά σας για το τρέχον έτος 
(2020) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $38.000. Πρέπει επίσης να έχετε κερδίσει τουλάχιστον 
$5.000 δολάρια το 2020 ή το 2019.
Σημαντικό πράγμα που πρέπει να σημειωθεί: εάν το ετήσιο εισόδημά σας υπερβαίνει τα 
38.000 δολάρια, τότε θα πρέπει να πληρώσετε πίσω 50 σεντς για κάθε επιπλέον δολάριο 
που κερδίσατε.     ΠΗΓΗ: Montreal Greek Times

Πώς από το Επίδομα Έκτακτης Ανάγκης του 
Καναδά (CERB) να πάτε στο Ταμείο Ανεργίας

Η WestJet επιστρέφει χρήματα σε 
όσους ακύρωσαν ευρωπαϊκές πτήσεις

Η Loto-Quebec αναφέρει μείωση 
των εσόδων κατά 4%

T
ο Loto-Quebec ανέφεραν $1.3 δισ. μέρισμα, περίπου 4 τοις εκατό σε σύ-
γκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, αλλά $58 εκατ. υψηλότερα 
από τον στόχο που έθεσε η κυβέρνηση Legault. Τα έσοδα από λαχειοφό-
ρες αγορές, καζίνο και εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών μειώθηκαν 

3,1 τοις εκατό σε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το καθαρό εισόδημα μειώ-
θηκε 4 τοις εκατό σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η 
αεροπορική εταιρία WestJet Airlines προ-
σφέρει επιστροφή χρημάτων σε πελάτες 
με ευρωπαϊκές πτήσεις που ακυρώθηκαν 
λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οι ταξιδιώτες με πτήσεις προς ή από την Ευρώπη 
οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 
μεταξύ 1η Μαρτίου και 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος 
έτους μπορεί να επιστραφούν εντός τεσσάρων εβδο-
μάδων, σύμφωνα με μια ενημέρωση που έστειλε η 
WestJet στους ταξιδιωτικούς πράκτορες.
Η WestJet έρχεται σε επαφή με τους επιβάτες με επι-
λέξιμες πτήσεις που είχαν ήδη αποδεχθεί ταξιδιωτική 
πίστωση για να τους προειδοποιήσει για τη νέα επι-

λογή, δήλωσε η εκπρόσωπος Lauren Stewart.
Τον Ιούνιο, η WestJet υιοθέτησε μια παρόμοια προσέγγιση για τις επιστροφές χρημά-
των για ακυρωμένες πτήσεις προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η πολιτική του αερομεταφορέα έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της Air Canada, η οποία 
ανακοίνωσε προσφορές επιστροφής χρημάτων για ταξιδιώτες με πτήσεις που αναχω-
ρούν από την Ευρώπη, αλλά όχι για πελάτες των οποίων τα ταξίδια προέρχονταν από τον 
Καναδά.
Η Air Canada αμφισβητεί επίσης τις επίσημες καταγγελίες επιστροφής χρημάτων που 
έκαναν οι πελάτες της στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ. Υπήρξαν περισσότεροι από 
1.700 από αυτούς, ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός οποιασδήποτε αεροπορικής εται-
ρείας τον Μάιο (τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).
Ο ευρωπαϊκός νόμος ήταν και παραμένει ότι οι αεροπορικές εταιρείες που ακυρώ-
νουν πτήσεις για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το εισιτήριο 
στην αρχική μορφή πληρωμής στους επιβάτες. Ορισμένοι ταξιδιώτες κατέφυγαν στο 
να ζητούν από τις τράπεζες επιστροφές χρέωσης πιστωτικών καρτών, με μικτά αποτε-
λέσματα.
Το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες έχουν προ-
σφέρει δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια στις αεροπορικές εταιρείες, 
απαιτούν από τους αερομεταφορείς να προσφέρουν αποζημίωση στους επιβάτες που 
πλήρωναν για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν ποτέ. Σε αντίθεση με χώρες όπως η 
Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς έχει καθυστερήσει την ειδική 
στήριξη στους αερομεταφορείς.

Amazon: 100.000 προσλήψεις σε 
ΗΠΑ και Καναδά

Τ
ην πρόσληψη 100.000 εργαζομένων σε ΗΠΑ και Καναδά σχεδιάζει η Amazon.
com, ώστε να αντεπεξέλθει στην «έκρηξη» των αγορών μέσω Διαδικτύου στην 
εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου, οι προσλήψεις 

αφορούν θέσεις μερικής καθώς και πλήρους απασχόλησης σε διάφορες περιοχές και 
με αποδοχές 15 δολάρια την ώρα συν επιδόματα και μπόνους έως και 1.000 δολαρίων 
σε ορισμένες πόλεις. Παράλληλα, η Amazon.com -που έχει την έδρα της στο Σιάτλ- σχε-
διάζει το άνοιγμα 100 υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αυτό το μήνα, όπως σταθμούς 
διανομής, κέντρα διαλογής κ.λπ.
Η Αmazon, που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ 
μετά τον όμιλο λιανικής Walmart, αύξησε το εργατικό δυναμικό αποθήκης κατά 175.000 
εργαζομένους τον Μάρτιο και Απρίλιο, εκ των οποίων 125.000 σχεδιάζει να μονιμο-
ποιήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε 33.000 κενά σε επιχειρηματικές και 
τεχνολογικές θέσεις.
Ο «πυρετός» προσλήψεων έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα επιχειρήσεων σε άλλους 
κλάδους, που καταργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, οι αερομεταφορείς 
των ΗΠΑ έχουν καταργήσει περίπου 50.000 θέσεις στο πρώτο εξάμηνο, ενώ παραδο-
σιακές αλυσίδες λιανικής, όπως οι J.C. Penney, Neiman Marcus Group Inc. και J.Crew 
Group Inc. έχουν τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης.

`Πρωθυπουργός Κεμπέκ: «Αν 
κλείσουμε τα καταστήματα 

Ο 
πρωθυπουργός αντέδρασε σε σχόλια που 
έγιναν νωρίτερα από τον Υπουργό Οικο-
νομίας του Κεμπέκ Πιέρ Φιτζγκιμπόν, ο ο-
ποίος λέει ότι το σημερινό έλλειμμα των 

15 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αυξηθεί επίσης 
σημαντικά εάν η πανδημία αναγκάσει τις επιχειρή-
σεις να κλείσουν ξανά.
Ένα ακόμη κλείσιμο επιχειρήσεων λόγω της πανδη-
μίας θα ήταν μια “καταστροφή” για την οικονομία, 
σύμφωνα με την κυβέρνηση του Συνασπισμού Avenir 

Québec, η οποία ήδη σκέφτεται νέα προγράμματα για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις.
«Δεν βλέπουμε να συμβαίνει, αλλά πράγματι, έβλαψε πολύ, κλείνοντας τις επιχειρήσεις την 
άνοιξη, οπότε δεν θέλουμε να συμβεί αυτό το φθινόπωρο», δήλωσε ο Premier François 
Legault την Τετάρτη. «Θα ήταν καταστροφικό.»
Ο Legault αντιδρούσε σε σχόλια που έκανε νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομίας του Κεμπέκ 
Pierre Fitzgibbon.
«Από οικονομική άποψη, θα ήταν καταστροφή», δήλωσε ο Fitzgibbon. Το τρέχον έλλειμμα 
των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αυξηθεί επίσης σημαντικά, ανέφερε.
Ως αυστηρότερα μέτρα για την επιβράδυνση της προόδου της πανδημίας στον αργαλειό 
του Κεμπέκ, ο Fitzgibbon προβλέπει ήδη μια «δύσκολη πτώση», ακόμη και αν δεν υπάρχει 
άλλο κλείσιμο.Φοβάται έναν καταρράκτη κακών οικονομικών ειδήσεων, κλείσιμο επιχειρή-
σεων και χειρότερα.
«Δεν πρέπει να υπάρχει αιμορραγία», είπε στους διαδρόμους της Εθνοσυνέλευσης.
Σε 12 έως 18 μήνες, πιθανότατα θα υπάρξει μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων και η κυβέρ-
νηση θα χρειαστεί στη συνέχεια να βοηθήσει, δήλωσε ο Fitzgibbon, ιδιαίτερα σε τομείς 
όπως η αεροναυπηγική, τα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλοι.
Το ομοσπονδιακό πρόγραμμα βοήθειας για εμπορικά ενοίκια αποδεικνύεται επίσης ότι έχει 
ελλείψεις, δήλωσε ο Fitzgibbon. Θέλει να διορθώσει αυτό με μια φόρμουλα που μπορεί να 
βοηθήσει όλες τις εταιρείες του Κεμπέκ.
«Σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε τις υπερβολικές πτωχεύσεις», είπε.
       ΠΗΓΗ: Montreal Greek Times
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού 
Κόμματος του Καναδά, Erin 
O’Toole, συναντήθηκε τη Δευτέρα 
με τον πρωθυπουργό του Κεμπέκ 
François Legault. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στις 11 π.μ. στο 
γραφείο του πρωθυπουργού στο 
Μόντρεαλ.

Α
πό τότε που εξελέγη πριν από 
τρεις εβδομάδες, ο κ. O’Toole εί-
χε δηλώσει ότι ο κ. Legault θα ή-
ταν ο πρώτος επαρχιακός αρχηγός 

κυβέρνησης που θα συναντούσε. Ο στόχος 
είναι να “συνδεθεί” μαζί του, είπε στις 25 
Αυγούστου, τονίζοντας ότι έχει “μεγάλο σε-
βασμό” για το έργο που έχει κάνει από την 
αρχή της κρίσης COVID-19.
“Είναι επειδή έχει ένα άνοιγμα για το 
Κεμπέκ. […] Το έχει στην καρδιά, οπότε 
αποφάσισε να ξεκινήσει με το Κεμπέκ”, 
υποσ τήριξε ο βουλευτής του συν τη-
ρητ ικού κόμματος σ το 
Κεμπέκ, Ρίτσαρντ Μαρ-
τέλ.
Ο κ. Martel,  ο οποίος 
δεν παρευρέθηκε σ τη 
συνάν τηση,  ε ίχε  ε λά -
χ ισ τες ενδείξε ις γ ια το 
περιεχόμενο των συζη-
τήσεων που έπρεπε να 
μοιρασ τούν.  “Φυσ ικά 
θ α  ε ί να ι  π ρο τ ε ρα ιό -
τητά μας, ε ίναι η μετα-
φορά σ την υγεία, αυτό 
είναι σίγουρο”, είπε. Ο 
κ. Legault και ο ομόλο-
γός του σ το Ον τάριο, 
Doug Ford, συμφώνησαν την περα-
σμένη εβδομάδα να συνεργαστούν για 
να εξασφαλίσουν αύξηση πολλών δισε-
κατομμυρίων δολαρίων σε αυτές τ ις 
μεταφορές.
Την ημέρα με τά την εκλογή του κ. 
O’Toole, ο François Legault δήλωσε 
ότι “ανυπομονεί πολύ” να συναντήσει 
τον διάδοχο του Andrew Scheer.”Υπάρ-
χουν πολλές περιπτώσεις όπου μπο-
ρείτε να έχετε καλές συζητήσεις”, είπε. 
“Η δέσμευση να μην αμφισβητηθεί ο 
νόμος 21 για την απαγόρευση της χρή-
σης των θρησκευτικών συμβόλων είναι 

μια από αυτές”. “Όσον αφορά τη μετα-
νάστευση, χάρηκα που άκουσα τον κ. 
O’Toole να λέει ότ ι ήταν ανοικτός να 
δώσει στο Κεμπέκ περισσότερες εξου-
σίες όσον αφορά την επιλογή των μετα-
νασ τών”, δήλωσε επίσης ο πρωθυ-
πουργός του Κεμπέκ.
Ο κ. Legault είπε επίσης ότι ανυπομο-
νούσε να ακούσει από τον κ. O’Toole 
γ ια τα “γαλ λικά σε ομοσπονδιακέ ς 
ε ταιρε ίε ς” και γ ια με ταφορέ ς σ την 
υγεία, τις οποίες οι Επαρχίες θα ήθελαν 
να δουν αυξημένες” άνευ όρων.”
Ά λ λα θέματα συζ ήτησης,  ωσ τόσο, 
ε ίταν πιο προκλητ ικές, συμπεριλαμ-
βανομένων των αγωγών που υπερα-
σπίζον ται οι δυτ ικές επαρχίες, όπως 
η Αλμπέρτα, προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η ροή πετρελαίου στις διεθνείς 
αγορές.
Κα τά τη διάρκε ια της  εκσ τ ρα τ ε ίας 
του, ο κ. O’Toole υποσχέθηκε να ορί-
σει έργα αγωγών ως στρατηγικούς για 

τον Καναδά, προκειμέ-
νου να επισπεύσει την 
έγκριση.
Ο κ. Legault έχει δηλώ-
σει σ το παρελθόν ότ ι 
πιστεύει ότι μια επαρ-
χ ία έ χε ι  το δικαίωμα 
να δεχτεί ή να αρνηθεί 
ε νεργε ιακά έργα που 
διέρχονται από την επι-
κράτειά της. Πριν από 
μερικά χρόνια, το έργο 
Energy East  pipeline 
έθεσε κατακραυγή στο 
Κεμπέκ, πριν εγκατα-
λειφθεί από τον χρημα-

τοδότη του.
Ο ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος Erin 
O’Toole λέει ότι δεν θα παρέμβει στην αμφι-
λεγόμενη απαγόρευση θρησκευτικών συμ-
βόλων στο Κεμπέκ για ορισμένους εργαζό-
μενους του δημόσιου τομέα και ότι υποστη-
ρίζει την επέκταση του γλωσσικού χάρτη της 
επαρχίας.
Μετά από συνάντηση με τον πρωθυπουργό 
François Legault τη Δευτέρα στο Μόντρεαλ, 
ο O’Toole δήλωσε στους δημοσιογράφους 
ότι είναι σημαντικό να σεβαστεί την ανεξαρ-
τησία του νομοθετικού σώματος της επαρ-
χίας.

Ο O’Toole συνάντησε τον François 
Legault στο Μόντρεαλ

Νέο βοήθημα για γονείς και 
εργαζόμενους

Έ
να νέο ομοσπονδιακό επίδομα μπορεί, αν εγκριθεί, να βοηθήσει τους Καναδούς 
που αναγκάζονται να απουσιάζουν από την εργασία επειδή πρέπει να ενεργούν 
ως φροντιστές για κάποιο οικογενειακό μέλος. Αν όλα πάνε όπως ελπίζει η κυ-
βέρνηση του Justin Trudeau, το επίδομα θα μπορούσε να υιοθετηθεί ήδη από 

τις 27 Σεπτεμβρίου.
Αυτό θα επιτρέπει σε έναν πολίτη ο οποίος πρέπει, για παράδειγμα, να απουσιάζει 
από την εργασία επειδή συνέβη κρούσμα COVID-19 στο σχολείο του παιδιού του, να 
εισπράξει $500 την εβδομάδα έως και 26 εβδομάδες.
Το επίδομα ισχύει για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, 
το παιδί πρέπει να είναι κάτω των 12 ετών και ο γονέας δεν πρέπει να αμείβεται από τον 
εργοδότη του κατά τη διάρκεια της απουσίας του.
Επιπλέον, ένα άτομο πρέπει να χάσει τουλάχιστον το 60% της κανονικής εργασιακής του 
εβδομάδας για να είναι επιλέξιμο, το ισοδύναμο τριών από τις πέντε ημέρες την εβδο-
μάδα.
Τέλος, πρέπει να έχει κερδίσει τουλάχιστον 5.000 δολάρια το 2019 ή το 2020 σε μισθό.
Επιπλέον, ένας εργαζόμενος που βρίσκεται σε απομόνωση επειδή μπορεί να έχει προ-
σβληθεί με COVID-19 μπορεί να είναι επιλέξιμος για το επίδομα οικονομικής ανάκαμ-
ψης του Καναδά.
Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εργασίας του Κεμπέκ, Ζαν Μπούλετ, παρακάλεσε τους εργοδό-
τες να επιδείξουν ευελιξία σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Η τηλεργασία θα μπορούσε 
να είναι μια εναλλακτική λύση, αν είναι δυνατή.

Νόμιμα υποκατάστατα ναρκωτικών 
για τους χρήστες με επίβλεψη των 
Αρχών

Μ
προστά σε ένα κύμα εκατοντά-
δων θανάτων από υπερβολική 
δόση νοθευμένων ουσιών μέσα σε 
λίγους μήνες, οι Αρχές του Καναδά 

δοκιμάζουν ένα καινοτόμο μέτρο για την προ-
στασία των εξαρτημένων.
Η επαρχία της Βρεταν ικής Κολομβίας, σ το 
δυτικό τμήμα του Καναδά, ανακοίνωσε ότ ι 
θα αρχίσει να διαθέτει νόμιμα υποκατάστατα 
σε τοξικοεξαρτημένους που κινδυνεύουν να 
χάσουν τη ζωή τους από υπερβολική δόση των 
–συχνά νοθευμένων– ουσιών που αγοράζουν 

στον δρόμο. 
Ακόμα περισσότερο, θα επιτρέψει σε νοσηλευτικό προσωπικό να γράφει συνταγές 
χορήγησης αυτών των «καθαρών» ουσιών. Οι ουσίες που θα διατίθενται θα καπνί-
ζονται ή θα είναι ενέσιμες, γράφει ο Guardian. 
Ο τελικός κατάλογος για τις ουσίες που θα χορηγούνται θα αποφασιστεί στα 
τέλη Οκτωβρίου. Οι Αρχές, που αντιμετωπίζουν κύμα θανάτων από υπερβολικές 
δόσεις, επιδιώκουν τη μεγαλύτερη πρόσβαση των εξαρτημένων σε φαρμακευτι-
κές ουσίες. 
Αναγνωρίζουν ακόμα ότι πρόκειται για καινοτόμο πρόγραμμα, με ό,τι σημαίνει 
αυτό. Μόνο μέσα στο 2020 έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανική Κολομβία πάνω 
από 900 άνθρωποι, αριθμός τετραπλάσιος των θυμάτων της Covid-19 για την ίδια 
περιοχή. 
Από το 2016, οι θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών φτάνουν τις 15.000 
σε όλο τον Καναδά. Τα νέα μέτρα έρχονται σε συνέχεια ενός προγράμματος που 
τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο για την αυτοαπομόνωση, όσο γίνεται, των χρη-
στών ναρκωτικών εν μέσω της πανδημίας. Ενα πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπί-
σουν οι Αρχές ήταν ότι οι χρήστες δεν μπορούσαν να βρουν γιατρό να χορηγήσει 
συνταγή με ασφαλή υποκατάστατα ή ζούσαν σε περιοχές χωρίς γιατρούς.
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Α
ναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της παρο-
χής υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκα-
τάστασης για τους χρόνιους πάσχοντες, στο 
πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του 

τομέα της Υγείας, προωθείται η νομοθετική ρύθμιση 
για την ίδρυση και τη λειτουργία κέντρων αποθερα-
πείας και αποκατάστασης, δήλωσε ο Υπουργός Υγεί-
ας Κωνσταντίνος Ιωάννου σε χαιρετισμό του στην ε-
τήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΚΑΦ.
Παράλληλα σημείωσε πως από την 1η Σεπτεμβρίου 
οι ογκολογικές υπηρεσίες εντάχθηκαν στο Γενικό 
Σύστημα Υγείας, διασφαλίζοντας την άμεση και ίση 
πρόσβαση των καρκινοπαθών σε ποιοτικές υπηρε-
σίες υγείας.
Ο κ. Ιωάννου σημείωσε πως “επιδιώκουμε να αντιμε-
τωπίσουμε το κάθε περιστατικό καρκίνου εξατομικεύ-
οντας τα πρωτόκολλα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανά-
γκες του κάθε ασθενούς. Προς επίτευξη των στόχων 
μας, εργαζόμαστε παράλληλα και με πλήρη σύμπνοια 
με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, ώστε να πετύχουμε το ζητούμενο, 
που δεν είναι άλλο από την ολιστική αντιμετώπιση 
του κάθε ασθενούς με βάση τις ανάγκες του”.
Ανέφερε πως “μεσούσης της πανδημίας, το Υπουρ-
γείο Υγείας και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έλα-
βαν την απόφαση να προχωρήσουν στην έναρξη της 

2ης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας, χωρίς 
ωστόσο την ένταξη όλων των υπηρεσιών, λόγω των 
ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούσαν”.
“Παρόλα αυτά, διαφυλάξαμε ότι οι καρκινοπαθείς 
συμπολίτες θα λάμβαναν τις υπηρεσίες υγείας που 
χρειάζονταν, ακολουθώντας τη διαδικασία που ίσχυε 
και προηγουμένως. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, από 
την 1η Σεπτεμβρίου οι ογκολογικές υπηρεσίες εντά-
χθηκαν στο Γενικό Σύστημα Υγείας, διασφαλίζοντας 
την άμεση και ίση πρόσβαση των καρκινοπαθών σε 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας”, ανέφερε.
Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της 
παροχής υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστα-
σης για τους χρόνιους πάσχοντες, στο πλαίσιο της 
ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα της Υγείας, προ-
ωθείται η νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση και τη 
λειτουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστα-
σης, πρόσθεσε.
Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης πως  η συνει-
σφορά του ΠΑΣΥΚΑΦ, ιδιαίτερα μέσα από τα διά-
φορα προγράμματα επανένταξης που προσφέρει, 
αλλά και με τη συνεχή προσφορά υποστηρικτικής 
φροντίδας προς τους ασθενείς και τους οικείους τους, 
είναι το κομμάτι του παζλ που ενισχύει τις δράσεις 
του Υπουργείου.  

Υπ.Υγείας: Προωθείται νομοθετική 
ρύθμιση για τα κέντρα αποθεραπείας 

Σύλληψη δύο ατόμων για υπόθεση 
υποβοήθησης παράνομης εισόδου 
μεταναστών 

Δ
ύο άτομα ηλικίας 50 και 53 ετών συνελή-
φθησαν από την Αστυνομία ως ύποπτα για 
υπόθεση παροχής βοήθειας σε υπηκόους 
τρίτων χωρών να εισέλθουν παράνομα στη 

Κυπριακή Δημοκρατία.
 Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 8.30 χθες 
βράδυ, σκάφος στο οποίο επέβαιναν εννέα παρά-
τυποι μετανάστες και βρισκόταν ανοικτά του ακρω-
τηρίου Κάβο Γκρέκο, οδηγήθηκε με τη συνοδεία της 
Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, στο αλιευτικό 
καταφύγιο Παραλιμνίου. 
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε, 
διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία ενός προσώπου, ηλι-
κίας 50 ετών βρίσκονταν στη βάση δεδομένων απα-
γορευμένων μεταναστών. 
Συγκεκριμένα, ο 50χρονος είχε απελαθεί το 2010 από 
το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού προη-
γουμένως είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 15 μηνών 
για απόπειρα παροχής βοήθειας σε υπηκόους τρίτων 
χωρών να εισέλθουν παράνομα στη Δημοκρατία. Ο 

50χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.
 Ακόμα μετά από αξιολόγηση στοιχείων και μαρ-
τυριών, πρόσωπο ηλικίας 53 ετών συνελήφθη και 
τέθηκε υπό κράτηση, για υποβοήθηση υπηκόων τρί-
των χωρών για παράνομη είσοδο στο έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να μεσολάβησαν για 
την παράνομη είσοδο των υπόλοιπων επιβαινόντων 
του σκάφους για παράνομη είσοδο στο έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
 Αφού λήφθηκαν τα στοιχεία όλων των μεταναστών 
στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας 
Παράτυπων Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκι-
νοτριμιθιά. 
Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το 
πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμο-
χώστου για έκδοση διαταγμάτων κράτησης τους.
 Την υπόθεση διερευνά η Υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης σε συνεργασία με το ΤΑΕ Αμμοχώ-
στου.

Ο 
καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του αναφορικά 
με τη διαρροή εγγράφων για τις πολιτογραφήσεις, δήλω-
σε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης.
Σε δηλώσεις ύστερα από επίσκεψη στο Κέντρο Απόστο-

λος Παύλος στο Λιοπέτρι, ο Πρόεδρος της Βουλής ερωτήθηκε και 
για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε χθες ο Γενικός Διευθυντής του 
Σώματος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι δηλαδή «με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον και επανειλημμένα δύο κοινοβουλευτικοί συνερ-
γάτες επικαλούμενοι οδηγίες συγκεκριμένου βουλευτή παραλήπτη, 
ζήτησαν να διαπιστώσουν κατά πόσο κάποια ονόματα αλλοδαπών 
περιλαμβάνονταν στα έγγραφα τα οποία απέστειλε το Υπουργείο 
Εσωτερικών στη Βουλή» αναφορικά με το ζήτημα των πολιτογρα-
φήσεων.
Ο κ. Συλλούρης ανέφερε πως «αναμένουμε να ετοιμαστεί η έκθεση 
και αναμένουμε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Η Βουλή 
έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, όσον αφορά τις εσωτερικές 
διαδικασίες και όσον αφορά το πώς συμβουλεύει ή αντιδρά, στον 
τρόπο που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε έρευνα προς αυτή την 
κατεύθυνση» είπε και σημείωσε πως «πρέπει να γίνουν έρευνες, 
λαμβάνοντας υπόψη πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους».
Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον θα ήταν χρήσιμο το όνομα του 
βουλευτή να δοθεί στη δημοσιότητα, ο Δημήτρης Συλλούρης είπε 
πως «εγώ θα τον ενημερώσω και είναι θέμα δικό του. Όπως έκανα 
και στην άλλη περίπτωση των βουλευτών που τα ονόματα τους ήταν 
στον κατάλογο» είπε, προσθέτοντας πως «τους ενημέρωσα και ο 
καθένας πήρε την απόφαση με ποιο τρόπο θα μιλήσει δημόσια».
Σημείωσε ακόμα ότι «αυτό θα κάνω και τώρα διότι με τον ίδιο τρόπο 
που σεβάστηκα τότε τα προσωπικά δεδομένα, με τον ίδιο τρόπο θα 
το κάνω και τώρα».  
Αναφερόμενος στην περιοδεία του στην ελεύθερη επαρχία Αμμο-
χώστου, ο κ. Συλλούρης είπε πως «η επίσκεψη έχει την έννοια ότι τα 
προβλήματα χρειάζονται μια ομόγνωμη και κοινή προσέγγιση. Τα 
προβλήματα ιδιαίτερα της περιοχής αυτής είναι μεγάλα, πολλά και 
τεράστια, η περιοχή έχει ειδικά χαρακτηριστικά  και το μεγαλύτερο 
πλήγμα το δέχθηκε ο τουρισμός» από την πανδημία του κορωνοϊού.
Πρόσθεσε ότι «λόγω της τουριστικής δραστηριότητας, η περιοχή 
ήταν ο αιμοδότης της Κύπρου, ο τουρισμός και ο τρόπος που λει-
τουργούσε η περιοχή» σήμαινε ότι οι επιχειρήσεις εργάζονταν μόνο 
έξι μήνες και σημείωσε πως «έχουμε φτάσει στο σημείο οι έξι αυτοί 
μήνες να μην είναι πλέον επιχειρηματικά λειτουργικοί και βιώσιμοι».
Γι αυτό το λόγο, συνέχισε «πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε και να σκε-
φτούμε άμεσες λύσεις» και αναφορικά με τους προϋπολογισμούς 
που θα αρχίσουν να συζητούνται σύντομα στη Βουλή, αλλά και 
όσον αφορά «με το ποσό του άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ 
που θα λάβουμε για ανάκαμψη της οικονομίας από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
Ο κ. Συλλούρης αναφέρθηκε «στο επίπεδο διαπιστώσεων και στο 
επίπεδο των άμεσων προτάσεων» διότι όπως εξήγησε έχει αντιλη-
φθεί ακόμα περισσότερο σήμερα από την περιοδεία του ότι «χρειά-
ζονται άμεσες λύσεις. Σ΄αυτά τα πλαίσια δεν βλέπουμε μόνο την λει-
τουργία της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας με τα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, που και αυτά έχουν μεγάλες ανάγκες, ώστε να ανταποκρί-
νονται στις δυσκολίες που και αυτές αυξάνονται».

Συλλούρης: Ο καθένας να 
αναλάβει τις ευθύνες του για 
τη διαρροή εγγράφων για τις 
πολιτογραφήσεις 
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Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ είπε 
ότι βρίσκεται στην Κύπρο για 
να μεταφέρει ένα σαφές και 
συγκεκριμένο μήνυμα, ότι 
πρέπει η αλληλεγγύη της ΕΕ 
να υποδειχθεί με πράξεις και 
όχι λόγια.

Σ
ε δηλώσεις ύστερα από 
συνάντηση με τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη, ο κ. Μισέλ 

ανέφερε ότι ήθελε να διαβουλευ-
θεί στη Λευκωσία και την Αθήνα 
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, που θα συζητήσει τις ευρω-
τουρκικές σχέσεις, και να στείλει 
το μήνυμα ότι οι τουρκικές προ-
κλήσεις δεν είναι ένα θέμα που α-
φορά μόνο την Κύπρο και την Ελ-
λάδα.
Αρχικά οι δύο άνδρες είχαν κατ` 
ιδίαν συνάντηση την οποία ακο-
λούθησαν διευρυμένες συνομιλίες.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ευχα-
ρίστησε τον Πρόεδρο Μισέλ για 
τις συνομιλίες. Είπε ότι η επίσκεψή 
του γίνεται σε μία ιδιαίτερα κρί-
σιμη περίοδο, λόγω της τουρκικής 
προκλητικότητας, υπενθυμίζοντας 
ότι η Άγκυρα μόλις χθες ανανέωσε 
την παράνομη NAVTEX της.
Είπε, επίσης, ότι η Κύπρος προ-
σβλέπει στην εμπλοκή της ΕΕ και 
τόνισε ότι είναι σημαντικό να 
είμαστε ενωμένοι και αποφασι-
στικοί.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας σημείωσε ότι στις συνομι-
λίες συζητήθηκε το Κυπριακό με 
αφορμή και τις παράνομες βλέψεις 
της Τουρκίας στην Αμμόχωστο, 
καθώς και το Μεταναστευτικό.
Απευθυνόμενος στον κ. Μισέλ 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε 
ότι η παρουσία του σήμερα στην 
Κύπρο αποδεικνύει εμπράκτως 
την έντονη ανησυχία της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης για τα τεκταινόμενα 
στην Ανατολική Μεσόγειο και την 
αποφασιστική συμβολή που επι-
θυμεί να έχει για επίλυση τους, 
ώστε να επικρατήσει η ειρήνη και 
ασφάλεια στην περιοχή.
«Ο Πρόεδρος Μισέλ με ενημέ-
ρωσε για τις συζητήσεις που 
συνεχίζει να έχει με την Τουρκία, 
αλλά και με ηγέτες στην Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέ-
πει να συνδράμει αποφασιστικά 
στην εδραίωση συνθηκών στα-
θερότητας στην περιοχή, μένο-
ντας προσηλωμένη στον σεβα-
σμό του διεθνούς δικαίου και του 
δικαίου της θάλασσας.  Ο σεβα-
σμός στην κυριαρχία όλων των 
κρατών μελών θα 
πρέπει να παραμεί-
νει ως κανόνας που 
ουδείς μπορεί να 
αγνοήσει ή να περι-
φρονήσει», ε ίπε 
στις δηλώσεις του ο 
Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης.
Τόνισε ότι στις δια-
βουλεύσεις σήμερα και ενόψει 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
ερχόμενης εβδομάδας επισημάν-
θηκε η σημασία του να παραμεί-
νουμε ενωμένοι και ως προς τα 
μηνύματα και αποφασισμένοι ως 
προς την υλοποίηση των αποφά-
σεων μας, εφόσον η παρανομία 
συνεχίζεται.
«Επανέλαβα στον Πρόεδρο Μισέλ 
ότι, ως Κύπρος, υπογραμμίζουμε 
την ανάγκη να παραμείνουμε επι-
κεντρωμένοι στην αξιοποίηση 
όλων των μέσων που έχουμε στη 
διάθεση μας, αποφεύγοντας τυχόν 
προσεγγίσεις δύο μέτρων και δύο 
σταθμών. Ενόσω υπάρχουν έκνο-
μες ενέργειες σε βάρος κρατών 
μελών θα πρέπει άμεση να είναι 
και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», τόνισε.

 Ανέφερε επίσης ότι σε ό,τι αφορά 
τις τουρκικές απειλές για εποικι-
σμό της περίκλειστης περιοχής 
των Βαρωσίων, ζήτησε τη στήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απο-
τροπή των δεδηλωμένων παρά-
νομων σχεδιασμών της Άγκυρας.
«Ευχαρίστησα θερμά τον Πρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για όλες τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνει σε συνεργασία με 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τη Γερ-
μανική Προεδρία. Επανέλαβα ότι 
η Λευκωσία είναι πάντοτε έτοιμη 
για διάλογο. Ο διάλογος, όμως, 
για να είναι αποτελεσματικός θα 
πρέπει να είναι ορθά δομημένος, 
στη βάση της διεθνούς νομιμότη-
τας, χωρίς εκβιασμούς ή απειλές», 

ανέφερε.
Σ τ ι ς  δ η λ ώ σ ε ι ς 
του ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας 
είπε ότι υπογράμ-
μισε την ανάγκη να 
εργαστούμε όλοι 
ασκώντας την επιρ-
ροή μας, για την 
επανέναρξη των 

συνομιλιών για συνολική λύση 
του Κυπριακού, σύμφωνα πάντα 
με τα Ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών, τις αρχές και αξίες 
της ΕΕ και ιδιαίτερα λαμβάνο-
ντας πάντοτε υπόψη το κοινοτικό 
κεκτημένο.
«Πιστεύουμε πως μόνο η συνο-
λική λύση και επανένωση θα δια-
σφαλίσει οριστικά την ειρήνη, τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια και 
θα φέρει ευημερία σε όλους τους 
κατοίκους αυτής της χώρας», ανέ-
φερε.
Οι συζητήσεις κάλυψαν και το 
θέμα του μεταναστευτικού με τον 
Πρόεδρο να τονίζει ότι η Κύπρος, 
ως χώρα πρώτης γραμμής, καλεί-
ται επί σειρά ετών να αντιμετω-
πίσει μια χωρίς προηγούμενο 
αύξηση των μεταναστευτικών 

ροών, οι οποίες κατά κύριο λόγο 
προέρχονται μεθοδευμένα από 
την Τουρκία.
«Εξήγησα εκ νέου ότι η χώρα μας 
καλείται να διαχειριστεί μια πρω-
τόγνωρη κατάσταση που θέτει 
σε σοβαρή δοκιμασία τις αντο-
χές των υποδομών της, της οικο-
νομίας της και του δημογραφικού 
χαρακτήρα της.  Ανέφερα στον 
Πρόεδρο Μισέλ ότι το ποσοστό 
των αιτούντων ασύλου διεθνούς 
προστασίας ανέρχεται στο 3,8% 
του πληθυσμού των περιοχών 
που η Κυπριακή Δημοκρατία απο-
τελεσματικά ελέγχει. Μια προσπά-
θεια αλλοίωσης του δημογραφι-
κού χαρακτήρα, όπως επισυνέβη 
και στα κατεχόμενα, μια προσπά-
θεια μεθοδευμένη της Τουρκίας 
για να υπάρξει ανάλογη δημογρα-
φική αλλοίωση και στις περιοχές 
που ελέγχει το κράτος», ανέφερε.
Ο Πρόεδρος Ανασ τασ ιάδης 
είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κατά την άποψη του, τυγχάνει 
θύμα εκβιασμών από την Τουρ-
κία, μέσω των εργαλιοποιημέ-
νων, όπως τις χαρακτήρισε, ροών 
προσφύγων και μεταναστών, 
ενώ η κατάσταση στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση επιδεινώνεται λόγω 
της άρνησης της Τουρκίας να 
συνεργαστεί και να εκπληρώσει 
τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις 
έναντι της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, συμπεριλαμβανομένης της 
Συμφωνίας Επανεισδοχής. Αυτό 
είναι βεβαίως κάτι που επίσης θα 
συζητηθεί στο προσεχές Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο.
«Συνολικά, συμφωνήσαμε με τον 
Πρόεδρο ότι η αποτελεσματικό-
τερη αντιμετώπιση του μετανα-
στευτικού ζητήματος για όλες τις 
χώρες πρώτης γραμμής, θα πρέ-
πει να εδράζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης και τον δίκαιο κατα-
μερισμό της ευθύνης και του 
βάρους», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Τ
ην ικανοποίηση του για 
την εύρυθμη λειτουρ-
γία των εκπαιδευτηρίων 
της Πάφου εξέφρασε 

με σημερινή του επίσκεψη σε 
εκπαιδευτήρια στην Πάφο  ο 
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας  Πρό-
δρομος Προδρόμου, προσθέτο-
ντας πως τα σχολεία σε όλη την 
Κύπρο λειτουργούν κανονικά. 
Σε δηλώσεις του στους δημοσι-
ογράφους ο κ. Προδρόμου ανέ-
φερε πως χαίρεται ιδιαίτερα που 
βρίσκεται στην Πάφο και που 
διαπιστώνει ότι τόσο το ΑΛ́ύκειο 
που αποτελεί ιστορικό σχολείο, 
όσο και άλλα σχολεία της Πάφου 
λειτουργούν εύρυθμα. Εύχομαι 
και εδώ στην Πάφο, είπε,  μια 
καλή και παραγωγική χρονιά, 
σημειώνοντας πως θα πρέπει να 
παραμείνουμε σε εγρήγορση να 
τηρούμε τους κανόνες υγιειονο-
μικής προστασίας για να μπο-
ρέσουμε ακριβώς να διατηρή-
σουμε αυτό το πλεονέκτημα του 
να λειτουργεί κανονικά η εκπαί-
δευση μας.  
Κανείς  συνέχισε, δεν θα πρέ-
πει ούτε να εφησυχάζει αγνοώ-
ντας τους κανόνες αλλά ούτε και 
να ανησυχεί υπερβολικά,  γιατί, 
όπως εξήγησε,  εφόσον τηρούμε 
το υγειονομικό πρωτόκολλο 
και τη συνεργασία με τις ιατρι-
κές υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
το οποιοδήποτε περιστατικό 
μπορεί να παρουσιαστεί.  
Ακολούθως συνεχάρη τον Διευ-
θυντή του σχολείου Ιωσήφ 
Ιωσήφ, την διευθυντική ομάδα 
, τους εκπαιδευτικούς που είχε 
την ευκαιρία να δεί για λίγο αλλά 
και τα παιδιά που από ότι φαίνε-
ται , όπως είπε,  έχουν οργανώ-
σει το σχολείο με άψογο τρόπο.
 Μπορούμε συνέχισε, “να  ξεκι-
νήσουμε τηρώντας τους κανόνες 
διαφυλάσσοντας την δυνατότητα 
που έχουμε κερδίσει για να είμα-
στε στα σχολεία με πλήρη φοί-
τηση αλλά ταυτόχρονα να θυμό-
μαστε ότι στο σχολείο είμαστε 
για να μάθουμε γράμματα”.

Ικανοποιημένος ο 
Υπ. Παιδείας από 
την λειτουργία 
των σχολείων της 
Πάφου 

Σαρλ Μισέλ: Είμαστε εδώ με σαφές και αποφασιστικό 
μήνυμα αλληλεγγύης προς την Κύπρο 
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Σε ποτάμια μετατράπηκαν πολλές 
περιοχές στη Φλόριντα και την 
Αλαμπάμα - Αλιγάτορας έκοβε βόλτες 
στην Αλαμπάμα

Ε
μπόλεμη ζώνη θυμίζει το καταστρο-
φικό πέρασμα του τυφώνα «Σάλι» α-
πό τη Φλόριντα με τις νοτιοανατολικές 
πολιτείες των ΗΠΑ να βρίσκονται σε 

κατάσταση υψίστης επιφυλακής ενώ πλήττο-
νται από σφοδρές βροχοπτώσεις.
Πολλές περιοχές έχουν μετατραπεί σε ποτά-
μια, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που 
κάνουν το γύρο των αμερικανικών ΜΜΕ.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή 
του από τις «καταστροφικές πλημμύρες» 
στην Αλαμπάμα, ενώ στην Πενσακόλα, τη 
δυτικότερη πόλη της πολιτείας της Φλόριντα, 
μία γέφυρα κατέρρευσε σαν χάρτινο πύργος 
όταν «τέσσερις μήνες βροχής έπεσαν μέσα σε 
μόλις τέσσερις ώρες».
Εκατον τάδες άνθρωποι 
κοντά στα σύνορα των πολι-
τειών Φλόριντα – Αλαμπάμα 
κινδύνεψαν από τα ορμητικά 
νερά ενώ οι αρχές εκφρά-
ζουν φόβους ότι τα χειρό-
τερα έπονται.
Στην περιοχή Gulf Shores 
της Αλαμπάμα, ένας αλιγά-
τορας 3,5 περίπου μέτρων 
έκοβε… βόλτες στον δρόμο που είχε μετα-
τραπεί σε ποτάμι με μία γυναίκα να παρακο-
λουθεί έντομη το θέαμα και να τον βιντεο-
σκοπεί, φωνάζοντας: «Γι’ αυτό δεν πρέπει να 
βγαίνουμε έξω».
Όπως αναφέρει το CNN, mε ανέμους που 
κινούνταν με 160 χλμ την ώρα, ο «Σάλι» προ-
κάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ σύμφωνα με 
το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων, το νερό φτάνει 
τα 60 εκατοστά καθώς ο κυκλώνας κινείται 
προς την ενδοχώρα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
κήρυξε την Φλόριντα σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. 
«Οι καταστροφές από τον τυφώνα Σάλι ανα-
μένεται να αγγίξουν τα τρία δισεκατομμύρια 
δολάρια», δήλωσε ο Τσακ Γουότσον της εται-
ρείας Enki Research, που παρακολουθεί τους 
κυκλώνες και εκτιμά το κόστος των κατα-
στροφών.
Τα λιμάνια, τα σχολεία και οι επιχειρήσεις 
κατά μήκος της ακτής από όπου πέρασε ο 

Σάλι παρέμειναν κλειστά.
Καθώς ο Σάλι κινούνταν ανατολικά, τα λιμά-
νια κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή άνοι-
ξαν και πάλι για τις απαραίτητες μετακινήσεις.
Στον Κόλπο του Μεξικού ανεστάλη η ημερή-
σια παραγωγή σχεδόν 500.000 βαρελιών 
αργού πετρελαίου, σύμφωνα με το αμερικα-
νικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο καπνός από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές στις ΗΠΑ έφθασε μέχρι 
την Ευρώπη
Οι πυρκαγιές που μαίνονται στις δυτικές ΗΠΑ 
είναι «δεκάδες έως εκατοντάδες φορές» πιο 
έντονες σε σχέση με τον μέσο όρο των 15 
τελευταίων ετών, με έναν ιδιαίτερα πυκνό 
καπνό που έχει φθάσει ακόμη και στην 
Ευρώπη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπη-
ρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή.
Χάρη στις δορυφορικές παρατηρήσεις, 
«παρακολουθούμε το εύρος των πυρκαγιών 

και τη μόλυνση του καπνού 
που μεταφέρεται διά μέσου 
των Ηνωμένων Πολιτειών 
και πέρα από αυτές», σχο-
λίασε σήμερα σε μια ανακοί-
νωση ο Μαρκ Πάρινγκτον, 
επιστήμονας της υπηρεσίας 
επιτήρησης της ατμόσφαι-
ρας Copernicus (CAMS).
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 
πως φέτος αυτές οι «χωρίς 

προηγούμενο» πυρκαγιές είναι «δεκάδες έως 
εκατοντάδες φορές πιο έντονες από τον μέσο 
όρο της περιόδου 2003-2019 στο σύνολο 
των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και σε πολ-
λές πληττόμενες χώρες», διευκρίνισε η υπη-
ρεσία.
Οι πυρκαγιές προκαλούν επίσης πολύ καπνό 
και εκείνες της Καλιφόρνια και του Όρεγκον 
απελευθέρωσαν στην ατμόσφαιρα «πολύ 
μεγαλύτερες ποσότητες άνθρακα το 2020 
απ΄ό,τι οποιοδήποτε άλλο έτος αφότου ξεκί-
νησαν οι μετρήσεις της CAMS το 2003»: 21,7 
μεγατόνους στην Καλιφόρνια και 7,3 μεγατό-
νους στο Όρεγκον.
Ο ιδιαίτερα πυκνός καπνός ταξίδεψε μέχρι 
και την Ευρώπη.
Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως ο 
καπνός παρέμεινε ανοικτά των ακτών του 
Ειρηνικού στις Ηνωμένες Πολιτείες επί πολ-
λές ημέρες λόγω των ατμοσφαιρικών συν-
θηκών, αλλά κατευθύνεται εκ νέου προς τη 
Βόρεια Αμερική τις τελευταίες ημέρες.

Στοιχεία σοκ από την κεντρική 
τράπεζα: Νέο υψηλό για το 
εξωτερικό χρέος της χώρας που 
πρέπει να πληρωθεί το επόμενο 
12μηνο - Το τουρκικό νόμισμα σπάει 
ορμητικά τα αρνητικά ρεκόρ

Τ
ο βραχυπρόθεσμο χρέος της Τουρ-
κίας έκανε άλμα 4,2% από την αρ-
χή του έτους, στα $128,4 δισ. σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία που 

ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική τράπεζα 
της Τουρκίας.
Πρόκειται για εξωτερικό δανεισμό που 
ωριμάζει και πρέπει να αποπληρωθεί ή 
αναχρηματοδοτηθεί στο επόμενο δωδε-
κάμηνο και εκφράζει τις πλέον πιεστικές 
ανάγκες της τουρκικής οικονομίας προκει-
μένου να αποφύγει ένα ανεξέλεγκτο κύμα 
χρεοκοπιών.
Από αυτόν τον υπέρογκο λογαριασμό 
σε συναλλάγμα, το 41,6% είναι σε δολά-
ρια, το 29,2% αφορά δάνεια σε ευρώ. Η 
τουρκική λίρα έχει χάσει πάνω από το ένα 
πέμπτο της αξίας της σε σχέση με αυτά τα 
νομίσματα, έτσι η αποπληρωμή τους θα 
είναι σημαντικά πιο δύσκολη. 
Σχεδον $57 δισεκατομμύρια αφορά δανει-
ακές υποχρεώσεις των τουρκικών τραπε-
ζών σε ξένα ιδρύματα. Οι τουρκικές τρά-

πεζες υποβαθμίστηκαν από τη Moody’s 
– πράγμα που δυσκολεύει περαιτέρω την 
αναχρηματοδότηση του χρέους τους.
Το τουρκικό κράτος θα πρέπει να πλη-
ρώσει $27 δισεκατομμύρια ως τον ερχό-
μενο Σεπτέμβριο, πράγμα που σημαίνει 
ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε εκδόσεις 
ομολόγων που όμως θα είναι πιο ακριβές 
λόγω και της υποβάθμισης χώρας.
Εν τω μεταξύ ρυθμούς «πληθωριστικού» 
νομίσματος κινείται σήμερα το τουρκικό 
νόμισμα καθώς έσπασε με ορμή το ψυχο-
λογικό όριο των 7,5 λιρών έναντι ενός 
δολαρίου και γλιστρά με ταχύτητα χαμη-
λότερα.
Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος λίγο 
μετά το άνοιγμα των αγορών στην Τουρ-
κία επιδεινώθηκε ραγδαία ξεπερνώντας 
και το 7,55 πριν η κεντρική τράπεζα σπευ-
σει να πουλήσει (δανεικά) δολάρια στις 
αγορές συναλλάγματος για να στηρίξει την 
ισοτιμία του.
Η απόπειρα δεν είχε αίσιο τέλος.
Το κύμα πωλήσεων του τουρκικού νομί-
σματος είναι τέτοιο που αμέσως μετά την 
παρέμβαση της τουρκικής τράπεζας, κατα-
γραφηκε νέα υποχώρηση στην ισοτιμία 
(ανοδική γραμμή στα αριστερά του παρα-
κάτω διαγράμματος του αντίστροφου ζεύ-
γους TRYUSD), επαναφέροντας την κοντά 
στα χειρότερα επίπεδα της μέρας.

Τουρκία «Ώρα μηδέν»: Βουτιά 
για λίρα, άλμα για χρέος – 
Στα $128 δισ. ο «άμεσος» 
λογαριασμός για Ερντογάν!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΗΠΑ: Σκηνές πολέμου θυμίζει 
το καταστροφικό πέρασμα του 
τυφώνα Σάλι 
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Σ
ύμφωνα με τον οργανισμό του ΟΗΕ 
για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, 
ο οποίος δημοσιεύει σήμερα μια έκ-
θεση σχετικά με το θέμα αυτό, υπάρ-

χει «μια ευρύτερη τάση για παράνομη χρήση 
ισχύος από την αστυνομία και τις δυνάμεις α-
σφαλείας στη διάρκεια των πέντε τελευταίων 
ετών στον κόσμο».
Ενώ η UNESCO είχε αναφέρει το 2015 πως 
δημοσιογράφοι είχαν εμποδισθεί να ασκή-
σουν το επάγγελμά τους σε περίπου 15 δια-
δηλώσεις, ο απολογισμός υπερδιπλασιά-
σθηκε το 2019, με 32 διαδηλώσεις.
Το επίπεδο αυτό μάλιστα υπάρχει κίνδυνος 
να ξεπερασθεί φέτος, αφού από τον Ιανου-
άριο έως τον Ιούνιο του 2020 «21 διαδηλώ-
σεις σηματοδοτήθηκαν από επιθέσεις στην 
ελευθερία του Τύπου, περιλαμβανομένων 

πορειών στις οποίες δημοσιογράφοι δέχθη-
καν επιθέσεις, συνελήφθησαν, ακόμη και 
φονεύθηκαν».
Για την UNESCO, τα δεδομένα αυτά δείχνουν 
πως «ξεπεράσθηκε ένα νέο ανησυχητικό 
όριο, αποκαλύπτοντας μια σημαντική και 
αυξανόμενη απειλή για την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία πρό-
σβασης στην ενημέρωση σε όλες τις περιφέ-
ρειες του κόσμου».
Ο οργανισμός του ΟΗΕ αναφέρει επίσης πως 
δέκα δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν καλύπτο-
ντας διαδηλώσεις τα πέντε τελευταία χρόνια.
«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα και όλες τις 
αρμόδιες αρχές να φροντίσουν ώστε να 
είναι σεβαστά αυτά τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα», υπογράμμισε η γενική διευθύντρια 
του οργανισμού Οντρέ Αζουλέ.

διεθνή νέα

Ω
ς έναν βίαιο « Δον Ζουάν» που δεν 
έχει όρια και φραγμούς περιγρά-
φει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντό-
ναλντ Τραμπ, το πρώην μοντέλο Έ-

ιμι Ντόρις, σε αποκλειστική του συνέντευξη 
στην εφημερίδα «Guardian».
Η Ντόρις κατηγορεί, μεταξύ άλλων, τον Αμε-
ρικανό δισεκατομμυριούχο ότι διείσδυσε με 
την γλώσσα του βαθιά στο λαιμό της και την 
ακινητοποίησε με μία λαβή στο αμερικανικό 
Open το 1997.
Στην συνέντευξή της στην Guardian, η Έιμι 
ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ της... χύμηξε έξω από 
τους τουαλέτες των Vip στο τουρνουά τένις 
στη Νέα Υόρκη στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997.
Η Ντόρις, η οποία εκείνη την εποχή ήταν 24 
ετών, κατηγορεί τον Τραμπ ότι έβαλε την 
γλώσσα του βαθιά στο λαιμό της, της επιτέ-
θηκε και την κρατούσε με μια λαβή που δεν 
μπόρεσε να ξεφύγει.
«Απλώς διείσδυσε τη γλώσσα του βαθιά στο 
λαιμό μου κι εγώ τον έσπρωχνα μακριά...Και 
κάποια στιγμή με κράταγε όλο και πιο σφι-
χτά με τα χέρια του , σε όλο μου το σώμα, στο 
στήθος, την πλάτη, παντού»....
«Ήμουν έρμαιό του και δεν μπορούσα να 
ξεφύγω », είπε η πρώην ηθοποιός προσθέ-
τοντας:... Αλλά τον δάγκωνα με τα δόντια μου. 
Τον πίεζα. Και νομίζω ότι θα μπορούσα να 
τραυματίσω τη γλώσσα του.
«Μέσω των δικηγόρων του, ο Τραμπ αρνή-
θηκε κατηγορηματικά ότι είχε επιτεθεί σεξου-
αλικά, κακοποιήσει ή συμπεριφερθεί ακατάλ-
ληλα στην Ντόρις», γράφει o Guardian.
Το πρώην μοντέλο, που ζει στη Φλόριντα, 
έδωσε στον Guardian αποδεικτικά στοι-
χεία για να υποστηρίξει τις καταγγελίες της 
σε βάρος του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου 
του εισιτηρίου της στο US Open και έξι φωτο-
γραφίες που την δείχνουν με τον Αμερικανό 
δισεκατομμυριούχο εκείνη την εποχή στη Νέα 
Υόρκη.
Ο Τραμπ ήταν τότε 51 ετών και παντρεμένος 
με τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μαπλς.
Ο λογαριασμός της Αμερικανίδας πρώην 
μοντέλας στα social media επιβεβαιώνει ότι 
είχε εμπιστευθεί σε πολλά άτομα το περι-
στατικό με τον Τραμπ:, όπως , σ’ έναν φίλο 
της στη Νέα Υόρκη και τη μητέρα της Ντόρις, 
στους οποίους τηλεφώνησε αμέσως μετά το 
φερόμενο περιστατικό, καθώς και σε φίλους 
με τους οποίους επικοινωνούσε τα τελευταία 

χρόνια.
Η Ντόρις, 48 ετών ετών και μητέρα δίδυμων 
κοριτσιών, είπε ότι είχε σκεφτεί να μιλήσει 
δημοσίως για το περιστατικό το 2016, όταν 
αρκετές γυναίκες δημοσιοποίησαν παρό-
μοιες κατηγορίες εναντίον του Ρεπουμπλικα-
νού τότε υποψηφίου για την προεδρία. Αλλά 
αποφάσισε να μην εμφανιστεί τότε, εν μέρει 
επειδή πίστευε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βλά-
ψει την οικογένειά της.
«Τώρα αισθάνομαι ότι τα κορίτσια μου που 
γίνονται 13 ετών, θέλω να γνωρίζουν ότι 
δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν να τις κάνει 
κάτι που δεν θέλουν», είπε. «Και θα προτι-
μούσα να είμαι πρότυπο γι’ αυτές. Θέλω να 
δουν ότι δεν κάθισα με τα χέρια σταυρωμένα 
, ότι ύψωσα το ανάστημά μου σε κάποιον που 
έκανε κάτι απαράδεκτο».
Η Ντόρις είπε ότι πέρασε αρκετές ημέρες με 
τον Τραμπ τον Σεπτέμβριο του 1997 αφού 
μετέβη στη Νέα Υόρκη για να περάσει ένα 
Σαββατοκύριακο με τον τότε φίλο της, Τζέι-
σον Μπιν. Εκείνη την εποχή, η Ντόρις ζούσε 
με φίλους στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα, 
ταξίδευε τακτικά στο Μαϊάμι για να κάνει το 
μοντέλο και άλλες δουλειές.
Ο Μπιν, ιδρυτής πολλών περιοδικών μόδας 
και life style, ήταν φίλος του Τραμπ. Tο 1999, 
σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε τον 
επιχειρηματία ακινήτων ως τον «καλύτερο 
φίλο» του.
Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου του 1997, 
η Ντόρις είπε ότι ο Μπιν την πήρε για να 
συναντήσει τον Τραμπ στο γραφείο του στο 
«Trump Tower» στο Μανχάταν, πριν πάει μαζί 
στο US Open στο Κουίνς.
Η Ντόρις είπε ότι η φερόμενη επίθεση συνέβη 
όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο, το 
οποίο ήταν κρυμμένο πίσω από έναν τοίχο 
χωρισμάτων λίγα μέτρα από το σημείο όπου 
οι καλεσμένοι του Τραμπ παρακολουθούσαν 
τον τουρνουά τένις. «Είχα πρόβλημα με τους 
φακούς επαφής μου», είπε. «Θυμάμαι ότι 
πήγα εκεί για να υγράνω τους φακούς μου».
Όταν βγήκε, ισχυρίζεται, ο Τραμπ περίμενε 
έξω. «Αρχικά νόμιζα ότι περίμενε να πάει στο 
μπάνιο, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη αυτό», 
είπε. Ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ την πίεζε με τα 
χέρια του γελώντας νευρικά με την ίδια να του 
λέει: «Οχι, παρακαλώ σταματήστε» και «δεν 
με νοιάζει». «Δεν έχει σημασία ποιος είσαι», 
είπε. «Είχα απλά σοκαριστεί».

Πρώην μοντέλο κατά Τραμπ: 
Περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια 
σεξουαλική επίθεση εις βάρος της
«Μου έβαλε τη γλώσσα του μέχρι τον λαιμό μου!» - Αναλυτικά η περιγραφή

ΟΗΕ: Μεγάλη αύξηση των επιθέσεων 
εναντίον δημοσιογράφων στη 
διάρκεια διαδηλώσεων
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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
                Συνέχεια από την προηγούμενη έκδοση. Τελευταίο μέρος

Η 
προσαρμογή στην Α’ Δημοτικού
Η Α’ Δημοτικού θεωρείται ένας σημα-
ντικός σταθμός στη ζωή ενός παιδιού. 
Μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει, 

κάνει τις πρώτες του πράξεις, μελετά για πρώτη 
φορά στο σπίτι… Μέσα σε μόνο τρεις μήνες μεγα-
λώνει και χάνει την παιδικότητά του. Γι’ αυτό το 
παιδί, όλη του η ζωή ήταν το παιχνίδι. Ακόμη και 
στο νηπιαγωγείο μάθαινε μέσα από το παιχνίδι. 
Τώρα όλα αλλάζουν, η καθημερινότητά του, οι 
προτεραιότητες και οι απαιτήσεις προς το πρό-
σωπό του.
Η τάξη του πλέον έχει θρανία και όχι παιχνίδια. 
Χάνεται η «παρεΐστικη» ατμόσφαιρα που είχε 
συνηθίσει στο νηπιαγωγείο. Πρέπει να μένει καθη-
λωμένο στο θρανίο του περίπου έξι ώρες, παρακο-
λουθώντας τον δάσκαλο με μικρά ενδιάμεσα δια-
λείμματα ξεκούρασης. Περιμένουμε από το παιδί 
να ελέγχει τις ανάγκες του για φαγητό, παιχνίδι και 
εκτόνωση. Μαζί με το παιδί που μεγάλωσε ξαφ-

νικά, μεγάλωσε και ο χώρος του σχολείου. Ερχεται 
σε επαφή με μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία ενδε-
χομένως θα το «πειράξουν» στα διαλείμματα. Ο 
δάσκαλος περιμένει από το παιδί να ανταποκρι-
θεί σε όλες του τις υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις 
όμως δεν τελειώνουν στο σχολείο. Συνεχίζονται 
και στο σπίτι από τους γονείς, γιατί πρέπει να μελε-
τήσει και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επό-
μενη μέρα του σχολείου. Οπως έγινε αντιληπτό 
από τα παραπάνω, το παιδί βρίσκεται αντιμέτωπο 
με πολλές και μεγάλες αλλαγές. Αυτό που χρειάζε-
ται κυρίως είναι χρόνος για να προσαρμοστεί και 
να αντιληφθεί τους κανόνες λειτουργίες του νέου 
του σχολείου. Η περίοδος προσαρμογής θεωρεί-
ται και εδώ το πρώτο τετράμηνο.
Το επόμενο βήμα είναι η μελέτη του παιδιού στο 
σπίτι. Τις περισσότερες φορές αυτή η φάση είναι η 
πιο δύσκολη για την οικογενειακή ζωή, γιατί δημι-
ουργείται ένταση και εκνευρισμός. Στην πραγ-
ματικότητα, το παιδί, αλλά και οι γονείς, χρειάζο-
νται ακριβώς το αντίθετο, ηρεμία και θετικό κλίμα 
για να μπορέσει η μάθηση να ολοκληρωθεί στο 
σπίτι. Καταρχήν, το παιδί χρειάζεται ένα σταθερό 
πρόγραμμα στην καθημερινότητά του: πρωινό 
ξύπνημα, σχολείο, ξεκούραση, μελέτη, παιχνίδι, 
βραδινός ύπνος.
Ολα αυτά πρέπει να τηρούνται με συνέπεια 
για να συνηθίσει το παιδί να οργανώνεται μέσα 
στον χρόνο σύμφωνα με τις ανάγκες του. Ειδικά, 
η ξεκούραση μετά το σχολείο είναι απαραίτητη 
για 30 λεπτά. Το δωμάτιο όπου θα μελετάει το 
παιδί πρέπει να είναι ήσυχο, φωτεινό, χωρίς τηλε-
όραση και περιττά πράγματα πάνω στο γραφείο 

του. Γενικά, οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουν να 
μην αποσπάται η προσοχή του με επισκέψεις, τηλε-
φωνήματα και φασαρία. Ο γονιός δεν θα πρέπει 
να έχει τον ρόλο δασκάλου ώστε να μη χάνεται η 
γονεϊκή σχέση. Αν ο γονέας δεν έχει την υπομονή 
και ηρεμία να διαβάσει με το παιδί, τότε η σκυτάλη 
χρειάζεται να δοθεί σε δάσκαλο στο σπίτι που θα 
αναλάβει αποκλειστικά την προετοιμασία διαβά-
σματος με σωστό τρόπο απεμπλέκοντας τον γονέα. 
Είναι σημαντικό, οι γονείς να παροτρύνουν το παιδί 
να μελετά μόνο του και να τους καλεί για βοήθεια 
μόνο όταν είναι πραγματική ανάγκη. Βέβαια, τις 
πρώτες μέρες του σχολείου οι γονείς θα είναι στο 
πλευρό του παιδιού για να του δείξουν τον τρόπο 
μελέτης σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευ-
τικού. Τέλος, οι γονείς πρέπει να φροντίσουν να 
μένει ικανοποιητικός χρόνος για παιχνίδι καθη-
μερινά. Δεν νοείται παιδί έξι ή επτά ετών να δια-
βάζει τρεις – τέσσερις ώρες. Είναι υπερβολικό για 
την ηλικία του, κουράζεται και δημιουργεί αρνη-

τική εικόνα για το σχολείο που θα το ακολουθεί 
για το υπόλοιπο της σχολικής του ζωής. Το σχολείο 
γενικά είναι ένας χώρος στον οποίο το παιδί θα 
περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του. Γι’ αυτό τον 
λόγο είναι βοηθητικό το παιδί να βλέπει το «σπίτι» 
και το «σχολείο» να συνεργάζονται. Οταν υπάρχει 
κάποιο αξιοσημείωτο ζήτημα (π.χ. μετακόμιση, 
ασθένεια, διαζύγιο) στην οικογένεια, το σχολείο 
πρέπει να ενημερώνεται γιατί οι εκπαιδευτικοί θα 
βλέπουν αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού 
όπου θα είναι έτοιμοι να τις διαχειριστούν.
Χρυσές συμβουλές
Βοηθάμε το παιδί μας να οργανώσει τον χρόνο του 
με διακριτικό κι όχι επιτακτικό τρόπο.
Ακούμε με προσοχή τις εντυπώσεις του από το 
σχολείο χωρίς να σχολιάζουμε και κυρίως δεν 
μπαίνουμε στη διαδικασία να το διορθώνουμε 
διαρκώς.
Σεβόμαστε πάντα το σχολείο και τους εκπαιδευ-
τικούς και σε καμία περίπτωση δεν τους χρησιμο-
ποιούμε ως απειλή τύπου «Θα το πω στη δασκάλα 
σου αν συνεχίσεις» και «Θα γίνεις ρεζίλι στην 
τάξη».
Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις με αδέλφια, φίλους 
και κυρίως προσωπικές προβολές, «Κι εγώ στην 
Πρώτη έτσι ήμουν, άργησα να πάρω μπρος» ή 
«Εγώ είχα προσαρμοστεί αμέσως, ο πατέρας σου 
όμως άργησε πολύ. Σ’ αυτόν μοιάζεις, τι να κάνεις, 
όλα απ’ αυτόν τα πήρες, ακόμα κι αυτό». Προσοχή, 
διότι τέτοιου τύπου δηλώσεις σε αυτή τη μεταβα-
τική – απαιτητική – ευαίσθητη περίοδο είναι πολύ 
πιθανόν να προγραμματίσουν αρνητικά το παιδί 
διά βίου.

Ο 
άντρας και η γυναίκα θα πρέπει 
να έχουν κοινό μέτωπο. Μερικές 
φορές όμως δε λειτουργούμε έ-
τσι. Φέρνουμε σε δύσκολη θέ-

ση τον άντρα μας/τη γυναίκα μας μπροστά 
σε άλλους. Γιαυτό σας προτείνουμε μερικά 
πράγματα που θα πρέπει να αποφεύγετε δη-
μοσίως. Πρώτα, πρώτα, σταματήστε να κα-
τηγορείτε τον άντρα σας/τη γυναίκα σας σε 
άλλους. Δεύτερον, μην κάνεις πλάκα σε βά-
ρος του άντρα σου/της γυναίκας σου . Αυτή 
η συμπεριφορά μειώνει τον/την σύζυγό σου 
και δείχνει ότι δε σε νοιάζει, ακόμα κι αν εί-
ναι έτσι. Τρίτον, μη διηγείσαι τις λεπτομέρει-
ες της ερωτικής σου ζωής σε άλλους. Σε κοι-
νωνικές εκδηλώσεις, έτυχε ν’ ακούσω πολ-
λές φορές άντρες να μιλούν αρνητικά και υ-
ποτιμητικά για τη σεξουαλική τους σχέση με 
τη γυναίκα τους ή ακόμα και την έλλειψή της. 
Μ’αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα 
χάνουν την εμπιστοσύνη της γυναίκας τους. 

Θέλετε να απλοποιήσετε τη ζωή σας;
Ας δούμε το θέμα από κοντά. Όλοι μας είμα-
στε πολυάσχολοι. Μερικές φορές όμως 
παραείμαστε πολυάσχολοι. Εδώ έχουμε να 
σας προτείνουμε 4 τρόπους για να απλοποι-
ήσετε τη ζωή σας. Πρώτα, πρώτα, ξεφορτω-
θείτε κάποια από τα πράγματα που έχετε. 
Όσο λιγότερα πράγματα υπάρχουν γύρω 
σας τόσο λιγότερο χρόνο απασχόλησης θα 
έχετε. Δεύτερον, μάθετε να λέτε , “Όχι.” 
Ένας καλός τρόπος για να προστατέψετε τον 
εαυτό σας και να απαλλαγείτε από πολλές 
ευθύνες είναι να βάζετε όρια. Τρίτον, εσκεμ-
μένα αποσυνδεθείτε από την τεχνολογία. 
Με άλλα λόγια περιορίστε το χρόνο που 
άσκοπα ξοδεύετε στα κοινωνικά μέσα. Και 
τέλος, γυρίστε πίσω στα κλασσικά. Γεμίστε 
το χρόνο σας με δραστηριότητες που ξεκου-
ράζουν όπως ένας περίπατος, ένα βιβλίο 
ή συντροφιά με την υπόλοιπη οικογένεια 
γύρω από το τραπέζι.

Θάθελες ο άντρας σου/η γυναίκα σου 
ή τα παιδιά σου που είναι έφηβοι να 

οδηγούν σαν εσένα;
Η οδήγηση αυτή καθαυτή δημιουργεί 
άγχος. Δεν μπορείς να τρέξεις. Έχει πολλή 
κυκλοφορία. Ο καιρός είναι άσχημος. Απο-
σπάται η προσοχή σου. Όλα αυτά μπορούν 
να προσθέσουν στο άγχος. Αλλά μπορούμε 
να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα ακόμα 
κι όταν δεν είμαστε εμείς στο τιμόνι. Παρα-
κάτω είναι μερικά πράγματα  που πρέπει 
να σταματήσουμε να κάνουμε όταν οδη-
γεί ο άντρας μας/η γυναίκα μας ή το παιδί 
μας ο/η έφηβος. Πρώτα, πρώτα, μην κάνεις 
συνέχεια παρατηρήσεις στον οδηγό για τον 
τρόπο που οδηγεί. Όλοι μας έχουμε κάποιες 
κακές συνήθειες. Αν όμως μας τις θυμίζουν 
διαρκώς δεν πρόκειται να αλλάξουν. Άλλο 
να επισημάνεις κάτι που δεν είδε ο οδηγός, 
κι άλλο να γκρινιάζεις συνέχεια. Δεύτερον, 
μην υποδεικνύεις στον οδηγό ποιος δρόμος 
είναι καλύτερος για να ακολουθήσει. Μπο-
ρείτε από πριν να αποφασίσετε αν θα χρεια-
στεί ο οδηγός πλοηγό.

Είσαι έτοιμος/η να δώσεις μάχη για 
την οικογένειά σου;
Δεν αξίζει να δίνουμε μάχες για όλα τα πράγ-
ματα στη ζωή. Υπάρχει όμως ένα πράγμα 
για το οποίο οι γονείς καλούνται να δίνουν 
μάχες κι αυτό είναι η οικογένειά τους.   
Υπάρχουν 3 μάχες που πρέπει να δώσετε και 
να νικήσετε. Πρώτα, πρώτα, αγωνίσου για 
την ασφάλεια της οικογένειας. Για να κάνεις 
την οικογένειά σου να νιώσει ασφαλής δεν 
εννοώ απλά να βάλεις σύστημα συναγερ-
μού, αλλά να τους κάνεις να νιώσουν ότι 
μπορούν πάντοτε να στηρίζονται σε σένα , 
οποιαδήποτε κι αν είναι η περίπτωση. Δεύ-
τερον, να δίνεις μάχη για την ειρήνη. Με 
άλλα λόγια να επεμβαίνεις αμέσως να συμ-
βιβάζεις και να διευθετείς τυχόν συγκρού-
σεις και διαμάχες μέσα στο σπίτι. Τέλος, να 
δίνεις μάχη  για τη μόρφωση των παιδιών. 
Καθημερινά να σε απασχολεί πώς θα στηρί-
ξεις το παιδί σου  στις ακαδημαϊκές του επι-
δόσεις --- ενθαρρύνοντάς το να βάζει υψη-
λούς στόχους.

Μήπως θυμάσαι αν κάτι 
που έκανες δημοσίως 
πρόσβαλε τον άντρα 
σου/τη γυναίκα σου;
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υγεία

Ο
ι άνθρωποι με περισ-
σότερο λίπος στα πόδια 
φαίνεται πως έχουν λι-
γότερες πιθανότητες να 

έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, υ-
ποστηρίζει νέα προκαταρκτική έ-
ρευνα που παρουσιάστηκε στη δι-
αδικτυακή συνάντηση της Αμερι-
κανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 
6.000 ενήλικες μέσης ηλικίας 37 
ετών, με τις μισές να είναι γυναί-
κες και περίπου το 1/4 της ομάδας 
να παρουσιάζει υψηλή αρτηριακή 
πίεση (άνω του 130/80 mm Hg).
Οι μετρήσεις του λίπους σ τα 
πόδια που έλαβαν οι ερευνητές 
συγκρίθηκαν με τις μετρήσεις του 
συνολικού σωματικού λίπους και 
οι άνδρες που είχαν 34% λίπος 
στα πόδια τους θεωρήθηκε πως 
έχουν χοντρά πόδια, ενώ για τις 
γυναίκες το αντίστοιχο ποσο-
στό ήταν 39%.
Όσοι λοιπόν είχαν αυξη-
μ έ ν η  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η 
λίπους στα πόδια ήταν 
61% λιγότερο πιθανό να 
έ χουν υψηλή αρτηριακή 
πίεση. Τα ευρήματα, μάλι-
σ τα, διατηρήθηκαν και 
μετά την προσαρμογή των 
στοιχείων σε παράγοντες 
όπως η ηλικία, το φύλο, η 
εθνικότητα, το κάπνισμα, η 
κατανάλωση αλκοόλ, τα επί-
πεδα χοληστερόλης και τα 
επίπεδα κοιλιακού λίπους.
Οι ερευνητές θεωρούν πως η 
μέτρηση του πάχους των ποδιών 
θα μπορούσε να βοηθήσε ι 
στην καθοδήγηση των προσπα-
θειών πρόληψης της υπέρτασης. 
«Η κατανομή του λίπους παίζει 
ρόλο. Παρόλο που πιστεύουμε 
ότι γενικά το λίπος είναι επιβλα-
βές, είναι πιθανό το λίπος στα 
πόδια να μην είναι τόσο κακό όσο 
νομίζουμε», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο επικεφαλής ερευνητής 
της μελέτης και φοιτητής στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Rutgers, Aayush Visaria. Προη-
γούμενη έρευνα έχει βρει ότι το 
υπερβολικό λίπος γύρω από τη 
μέση μπορεί να αυξήσει τον κίν-
δυνο καρδιακών παθήσεων και 
διαβήτη, αυτό, όμως, δε σημαίνει 

ότι όσοι συγκεντρώνουν επιπλέον 
λίπος στα κάτω άκρα δε χρειάζε-
ται να διατηρούν ένα υγιές βάρος. 
«Ανεξάρτητα από το σημείο που 
εντοπίζεται το λίπος, η υπερβολή 
δεν είναι ποτέ υγιής. 
Η μελέτη μας υποστηρίζει απλώς 
ότι αν έχετε πλεονάζον λίπος, το 
περισσότερο λίπος σ τα πόδια 
είναι καλύτερο από ό,τι στην κοι-
λιά», εξηγεί ο Δρ. Visaria.
«Τα ευρήματα της μελέτης αυτής 
δεν θα πρέπει να μεταφραστούν 
ως απόδειξη ότι αν ένας ασθενής 
έχει αυξημένο λίπος στα πόδια δεν 
θα αναπτύξει υψηλή αρτηριακή 
πίεση. Πρόκειται για μια μελέτη 
σημαντική για την παρότρυνση 
διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών 
για τους παράγοντες που μπο-
ρεί να καθιστούν χαμηλότερη την 

αρτηριακή πίεση», τονίζει με τη 
σειρά του ο Δρ. Vivek Bhalla, 
διευθυν τής του Κέν τ ρου 

Υπέρτασης του Πανεπιστη-
μίου Stanford. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι 
δεν έχει καταστεί ακόμα 
σαφές πώς η κατανομή 
του λίπους μπορεί να επη-

ρεάσει τον κίνδυνο υπέρτα-
σης, με το ένα ενδεχόμενο 
να αφορά στο γεγονός ότι 
το λίπος που αποθηκεύεται 

στις διάφορες περιοχές του 
σώματος μπορεί να δρα με 
διαφορετικούς τρόπους. 
Ο Δρ. Visaria αναφέρει πως η 

διαφορά ίσως έχει να κάνει με 
τα τριγλυκερίδια, καθώς οι συμμε-
τέχοντες στη μελέτη με περισσό-
τερο λίπος στα πόδια είχαν μειω-
μένα επίπεδα τριγλυκεριδίων.
Ο ερευνητές σημειώνουν, τέλος, 
ότι η μελέτη δεν σχεδιάστηκε για 
να αποδείξει σχέση αιτίου-αποτε-
λέσματος, παρά μόνο έναν συσχε-
τισμό ανάμεσα στα χοντρά πόδια 
και την χαμηλότερη αρτηριακή 
πίεση. 
Κατά συνέπεια, χρειάζονται περισ-
σότερες μελέτες και ειδικότερα σε 
μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, 
καθώς στην παρούσα μελέτη οι 
συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 20-59 
ετών, άρα τα αποτελέσματα δε 
μπορούν να γενικευθούν σε πλη-
θυσμό άνω των 60.

Έ
ναν εύκολο τρόπο να προληφθεί η γνωστική εξασθέ-
νιση που προηγείται συχνά της άνοιας ανέδειξε πρό-
σφατη μελέτη. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, αλ-
λαγές στον τρόπο ζωής των ηλικιωμένων μπορούν 

να προφυλάξουν τη γνωστική τους ικανότητα και την εγκε-
φαλική υγεία.
Στην έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό της Αμερικα-
νικής Γηριατρικής Εταιρείας, 119 άτομα ηλικίας άνω των 65 
ετών με διαγνωσμένη γνωστική εξασθένιση συμμετείχαν σε 
ένα πείραμα οκτώ εβδομάδων. Κατά τη διαδικασία, οι συμ-
μετέχοντες, χωρισμένοι τυχαία σε πειραματική ομάδα και 
ομάδα ελέγχου, λάμβαναν πληροφορίες ηλεκτρονικά ανα-
φορικά με την άνοια, του παράγοντες της καθημερινότητας 
που αυξάνουν τον κίνδυνο της νόσου, τη μεσογειακή δια-
τροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τη γνωστική δρα-
στηριότητα.
Και στις δύο ομάδες δόθηκε η οδηγία να εφαρμόσουν τις 
νέες γνώσεις στις καθημερινές τους συνήθειες, με τη δια-
φορά πως στην πειραματική ομάδα η ενσωμάτωση των 
νέων συνηθειών έγινε με τη συμβολή επαγγελματιών όπως 
συνεδρίες με διαιτολόγους και φυσιολόγους άσκησης καθώς 
και ψηφιακών εργαλείων για την εξάσκηση του εγκεφάλου.
Πάνω από 6 μήνες παρακολούθησης έδειξαν πως οι συμμε-
τέχοντες της πειραματικής ομάδας που εφάρμοσαν επιτυχώς 
και προς το καλύτερο αλλαγές στον τρόπο ζωής τους σημεί-

ωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στις δοκιμασίες γνωστικής 
ικανότητας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν πως μεταβολές και παρεμβάσεις στην καθημε-
ρινή ζωή μπορούν να ανακόψουν την πορεία της γνωστικής 
εξασθένισης.
«Γνωρίζουμε αρκετό καιρό ότι αλλαγές στον τρόπο ζωής 
όπως αυτές που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη μπορούν να 
μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας στον γενικό πληθυσμό. Το νέο 
στοιχείο που κομίζει η έρευνα, είναι ότι με τη σωστή παρέμ-
βαση, τα άτομα που υποφέρουν από γνωστική εξασθένιση 
μπορούν να διατηρήσουν μια επαρκή νευροπλαστικότητα 
ώστε ο εγκέφαλός τους να ανακάμψει από την εξασθένιση», 
δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Mitchell McMaster, Ph.D. 
φοιτητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

Άνοια: Οι απλοί τρόποι που βάζουν φρένο 
στη γήρανση του εγκεφάλου

Έχετε παχουλά πόδια; Δείτε από 
ποια σοβαρή νόσο κινδυνεύετε 
λιγότερο

Πολλά έχουν γραφεί για τον ρόλο των παιδιών στην μετάδοση του ιού  SARS-CoV-2 και τη συμβολή τους στην πανδημία 
COVID-19. Ελληνική μελέτη που έγινε από ομάδα ειδικών με επικεφαλής την Δρ. Έλενα Μαλτέζου, Παιδίατρο – Λοι-
μωξιολόγο, Προϊσταμένη στη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), κατέληξε σε ενδιάφεροντα συμπεράσματα. Παρά τα περιορισμένα στοιχεία 
για τη λοίμωξη του SARS-CoV-2 στις ελληνικές οικογένειες, η επιστημονική ομάδα θέλησε να χαρτογραφήσει τη δυναμική 
του κορωνοϊού σε οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα. Οι ειδικοί εστίασαν στη χρονική περίοδο από τις 26 Φεβρουαρίου, που 
καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στην Ελλάδα, έως και τις 3 Μαΐου που έληξαν τα περιοριστικά μέτρα. Οι 23 οικο-
γένειες (66 ενήλικες και 43 παιδιά) που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα εντοπίστηκαν μέσω του Εθνικού Μητρώου για τη λοί-
μωξη COVID-19, ενώ τα δείγματα τους είχαν αναλυθεί σε τρία εργαστήρια αναφοράς (δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλο-
νίκη). Οι οικογένειες είχαν τουλάχιστον ένα παιδί και οι ερευνητές είχαν σε επαφή δια τηλεφώνου με την μητέρα, κυρίως, ώστε 
να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την πιθανή πηγή της μετάδοσης του κορωνοϊού, τα συμπτώματα που εμφάνισαν τα 
μέλη της οικογένειας και ποιες ήταν οι ενδο-οικογενειακές επαφές. Βάσει αποτελέσματος του RT-PCR τα άτομα εντάχθηκαν σε 

τρεις ομάδες: υψηλού, ενδιάμεσου και χαμηλού ιικού φορτίου. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκέκυψε ότι, στο 
91,3% των οικογενειών το ενήλικο μέλος ήταν η αρχική περίπτωση λοίμωξης. Η μετάδοση από ενήλικα με 

COVID-19 σε παιδί συνέβη σε 19 οικογένειες/ομάδες και από ενήλικα σε ενήλικα σε 12 ομάδες (οικο-
γένειες). Δεν διαπιστώθηκε μετάδοση από παιδί προς ενήλικα ή από παιδί σε παιδί.

Συνολικά, θετικά στον νέο κορωνοϊό βρέθηκαν 68 μέλη οικογενειών (62,4%). Οι πατερά-
δες ήταν τα πρώτα κρούσματα μεταξύ των μελών της οικογένειας σε εννέα περιπτώ-

σεις, οι μητέρες σε οκτώ και οι δύο γονείς σε δύο περιπτώσεις και άλλοι συγγενείς σε 
δύο περιπτώσεις. Οι ερευνητές καταλήγουν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι, ενώ τα 

παιδιά προσβάλλονται από τον SARS-CoV-2 δεν φαίνεται να μεταδίδουν τον ιό 
σε άλλους. Επιπλέον τα παιδιά συνήθως έχουν ασυμπτωματική ή μέτρια νόσο, 
συγκριτικά με τους ενήλικες.

Κορωνοϊός: Μεταδίδουν τα παιδιά τον ιό στους 
γονείς; Ελληνική μελέτη απαντά

Θυμός: Τι σας λείπει και βγαίνετε εκτός εαυτού – Έτσι 
θα ηρεμήσετε

Έ
νας καλός ύπνος μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που 
χρειάζεστε για να τιθασεύσετε το θυμό που ενδεχο-
μένως σας κατακλύζει, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας 
έρευνας του Πανεπιστημίου της Αϊόβα στις Ηνωμέ-

νες Πολιτείες που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή έκδοση 
του Sleep.
Στο πρώτο σκέλος της έρευνας, η επιστημονική ομάδα «χτέ-
νισε» τις καταχωρήσεις ημερολογίου από 202 φοιτητές, οι 
οποίοι κλήθηκαν καθημερινά και για ένα μήνα να καταγρά-
ψουν πώς κοιμούνται τη νύχτα, στρεσογόνους παράγοντες 
στη διάρκεια της ημέρας τους και τα «επίπεδα» θυμού τους.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της σχετικής ανάλυσης κατέ-
δειξαν πως οι φοιτητές ένιωθαν μεγαλύτερο θυμό τις ημέρες 

αφότου είχαν κοιμηθεί λιγότερο από το συνηθισμένο.
Στο δεύτερο σκέλος, οι ερευνητές ανέθεσαν τυχαία σε 147 
άτομα της κοινότητας είτε να διατηρήσουν το τακτικό τους 
πρόγραμμα ύπνου, είτε να περιορίσουν τον ύπνο τους κατά 
περίπου πέντε ώρες σε δύο νύχτες. Κατόπιν εκτιμήθηκε ο 
θυμός που ένιωθαν κατά την έκθεσή τους σε ενοχλητικό 
θόρυβο.
Τα άτομα που είχαν κοιμηθεί καλά προσαρμόστηκαν στο 
θόρυβο και ανέφεραν λιγότερο θυμό έπειτα από δύο ημέρες. 
Αντίθετα, τα άτομα με περιορισμένο ύπνο εμφάνισαν αυξη-
μένο θυμό ως αντίδραση στον ενοχλητικό θόρυβο, γεγονός 
που υποδηλώνει πως η απώλεια ύπνου υπονόμευσε τη συναι-
σθηματική προσαρμογή τους σε ενοχλητική συνθήκη.
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
77η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Η Τρίτη που μας πέρασε (15/09/2020) ήταν μια 
ξεχωριστή ημέρα γιορτινής επετείου για τα 77 
χρόνια από την απελευθέρωση του ακριτικού 
νησιού που κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά 
κάθε Έλληνα: του αγαπημένου μας Καστελλόριζου.

Τ
ο Καστελλόριζο, μόλις 2 ναυτικά μίλια από τις τουρ-
κικές ακτές, αποτελεί το ανατολικότερο σύνορο της 
Ελλάδας και το τέλος της Ευρώπης. Σε αυτό το νησί 
συμπυκνώνεται όλη η ελληνική Ιστορία, από τη νε-

ολιθική εποχή μέχρι τις μέρες μας. Μέσα από τη δόξα του, 
αλλά και μέσα από τις συμφορές του, ταξιδεύουμε σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της ελληνικής ψυχής.
Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδή-
μου Ελληνισμού είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το σφρίγος 
των σπουδαίων νησιωτών μας από αυτή τη γωνιά της Ελλά-

δας. Σε πολλές ελληνικές παροικίες ανά τον κόσμο, η κατα-
γωγή από το Καστελλόριζο αποτελεί τίτλο τιμής, καθώς τα 
ξενιτεμένα παιδιά του ακριτικού νησιού έθεσαν περήφανα 
τον θεμέλιο λίθο της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού.
Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Δωριείς και η κύρια 
λατρεία προς τον Απόλλωνα και τον Δία τον Μεγιστέα. Αργό-
τερα εμφανίστηκαν Φοίνικες, πιο μετά προσαρτήθηκε στη 
Ρόδο και έπειτα έπεσε στα χέρια του τυράννου Ιδριέα της 
Αλικαρνασσού. Από πάνω του πέρασαν οι στόλαρχοι του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο επίγονός του Πτολεμαίος ο Λάγου 
και στη συνέχεια οι Ρωμαίοι, οι οποίοι, δια του Αυτοκράτορα 
Βεσπασιανού, του κατάργησαν ένα είδος αυτονομίας που 
είχε κατακτήσει, κάτι που κράτησε έως ότου το νησί περι-
ήλθε στους Βυζαντινούς κι έχτισε τις πρώτες του εκκλησιές. 
Το 1306 καταλαμβάνεται από τους Ιωαννίτες ιππότες της 
Ρόδου, 100 χρόνια αργότερα από τον αιγυπτιακό στόλο που 
την ερήμωσε, λίγο αργότερα από τους Καταλανούς και από 
τον βασιλιά της Νεάπολης, έπειτα από τους Ισπανούς και πιο 
μετά από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Μετά από 90 
χρόνια ενετικής κυριαρχίας, το νησί περιήλθε στην κατοχή 
των Τούρκων, από τους οποίους απελευθερώθηκε το 1915 
ύστερα από πολλαπλές προσπάθειες, μεταξύ των οποίων 
και η ηρωική συμμετοχή του νησιού με τα πλοία του στον 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Γράφει χαρακτηριστικά 
ο Παλαιών Πατρών Γερμανός: «Ομοίως και οι Κασιώται και 
Καστελλοριζιώται με τα μικρά των πλοία επροξένησαν φρί-
κην και τρόμον εις τα παράλια της Συρίας και πολλά εκ των 
τουρκικών πλοίων εκυρίευσαν». 
Το 1835, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’, παραχώρησε στα Δωδε-
κάνησα εσωτερική αυτοδιοίκηση και φορολογικές απαλλα-

γές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, το Καστελλόριζο χάρη στη 
ναυτιλία, ως τις αρχές του 20ου αιώνα, να γνωρίσει τη μεγα-
λύτερη ακμή της ιστορίας του. Πολλοί κάτοικοί του ασχο-
λούνταν και με τη σπογγαλιεία. Το 1886, υπήρχαν στο νησί 
100 εργαστήρια επεξεργασίας σπόγγων. 
Στις 24 Δεκεμβρίου του 1910, οι Νεότουρκοι παρέδωσαν 
στο νησί διάταγμα υποχρεωτικής στράτευσης. Δύο μέρες 
αργότερα, οι Καστελλοριζιοί απέρριψαν τους όρους του 
διατάγματος. Παράλληλα, καταργήθηκε η εξαίρεση από 
τη φορολογία, περιορίστηκε σημαντικά το εμπόριο με τις 
απέναντι ακτές της Ανατολίας, καθιερώθηκε υποχρεωτικός 
κατάλογος αρρένων ικανών σωματικά, ενώ και οι θρησκευ-
τικές ελευθερίες ανακλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Οι διαμαρ-
τυρίες των νησιωτών με τη μεσολάβηση και την υποστήριξη 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν έφεραν κανένα απο-
τέλεσμα. Έτσι, πολλοί κάτοικοι του Καστελλόριζου, κυρίως 
άντρες, αποφάσισαν να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στο 

εξωτερικό. Πολλοί, όμως, παρέμειναν στο νησί ελπίζοντας 
ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν.
Στις 29 Σεπτεμβρίου 1911, οι Ιταλοί εισέβαλαν στη Λιβύη 
που βρισκόταν κάτω από οθωμανική κυριαρχία. Η εισβολή 
αυτή είχε αντίκτυπο και στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ Οκτω-
βρίου 1911 και Μαΐου 1912, η εμπορική δραστηριότητα 
στην περιοχή μηδενίστηκε, με το σταμάτημα και από τους 
Νεότουρκους των συναλλαγών με την Ανατολία και τα 
χωρικά ύδατα των Δωδεκανήσων ελέγχονταν από ιταλικά 
πλοία που έκαναν περιπολίες. Ο Ιταλός στρατηγός Ameglio, 
επικεφαλής των στρατευμάτων της χώρας του στην περι-
οχή, έστειλε αναφορά στη Ρώμη, τονίζοντας τα οφέλη από 
την κατάληψη των Δωδεκανήσων, καθώς έτσι θα αναγκάζο-
νταν οι Οθωμανοί να εγκαταλείψουν την Τρίπολη της Λιβύης 
και την Κυρηναϊκή. Η εισήγησή του έγινε δεκτή και μεταξύ 
22 Απριλίου και 22 Μαΐου 1912, οι Ιταλοί κατέλαβαν όλα 
τα μεγάλα νησιά των Δωδεκανήσων εκτός από το Καστελ-
λόριζο.
Ο Ameglio απέκλειε την κατοχή του Καστελλόριζου από 
την ξηρά, καθώς βρισκόταν μακριά από τα άλλα νησιά των 
Δωδεκανήσων και δεν τη θεωρούσε στρατηγικά βιώσιμη 
επιλογή. Οι Καστελλοριζιοί, βλέποντας ότι απομονώνο-
νται, έστειλαν στη Ρόδο τον πρωτοπρεσβύτερο Θεοδόσιο 
Σιμωνίδη, ο οποίος στις 8 Μαΐου 1912 συναντήθηκε με τον 
Ameglio, δεν κατάφερε όμως να τον πείσει να στείλει στρα-
τεύματα στο νησί. Η κατάσταση στο Καστελλόριζο άρχισε να 
γίνεται δραματική. Ως το τέλος του 1912, περισσότεροι από 
4.000 κάτοικοι του νησιού το εγκατέλειψαν οριστικά, αφή-
νοντας σ’ αυτό 4.000 – 5.000 κατοίκους, χωρίς εισοδήματα, 
τρόφιμα και χωρίς καμία επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο.

Στις 5 Οκτωβρίου 1912, υπογράφτηκε η Συνθήκη του Ουσί, 
με την οποία τα οθωμανικά εδάφη στην Αφρική περνούσαν 
στην κατοχή της Ιταλίας, η οποία υποχρεωνόταν να εγκα-
ταλείψει τα Δωδεκάνησα. Με μια μυστική συμφωνία στο 
Λονδίνο, οι Μεγάλες Δυνάμεις, Μ. Βρετανία, Ρωσία και Γαλ-
λία, αναγνώρισαν την κυριαρχία της Ιταλίας στα Δωδεκά-
νησα, με αντάλλαγμα την ουδετερότητα της στις εξελίξεις 
των Βαλκανικών Πολέμων που είχαν αρχίσει να μαίνονται. 
Το Καστελλόριζο, που δεν είχε καταληφθεί από τους Ιτα-
λούς, παρέμενε, τυπικά τουλάχιστον, κάτω από οθωμανική 
κατοχή.
Το 1913, μετά τον πόλεμο της Λιβύης μεταξύ Ιταλίας και 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Καστελλοριζιοί φυλάκισαν 
τον οθωμανό κυβερνήτη και τη φρουρά του και κήρυξαν 
προσωρινή κυβέρνηση. Το νησί παρέμεινε αυτόνομο μέχρι 
που επανήλθε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές 
του 1914. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου - ενώ το Ελληνικό Βασίλειο ήταν ακόμα ουδέτερο 
- το γαλλικό ναυτικό κατέλαβε το νησί για να το χρησιμοποι-
ήσει ως ναυτική βάση. Το νησί παραχωρήθηκε στην Ιταλία 
βάσει των Συνθηκών των Σεβρών (1920) και της Λωζάνης 
(1923) και ενσωματώθηκε στα Ιταλικά Νησιά του Αιγαίου, 
όπου ανήκαν ήδη τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.
Μετά την ιταλική συνθηκολόγηση του Σεπτεμβρίου 1943, 
το νησί καταλήφθηκε από συμμαχικές δυνάμεις και παρέ-
μεινε υπό την κατοχή τους για την υπόλοιπη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου 
του 1943 εισέπλεε υπερήφανο το Αντιτορπιλικό «Ναύαρ-
χος Κουντουριώτης» στο λιμάνι του νησιού φέρνοντας το 
μήνυμα της Ελευθερίας. Αυτή ακριβώς την επέτειο εορτά-
ζουμε σήμερα. Την πρώτη γεύση πραγματικής ελευθερίας 
του πολύπαθου αυτού νησιού μας. 
Αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, 9 Μαΐου 1945, οι ξενι-
τεμένοι και βασανισμένοι Καστελλοριζιοί επιστρέφουν στο 
νησί τους. Το 1947, το Καστελλόριζο πέρασε στην Ελλάδα 
βάσει της Συνθήκης του Παρισιού. Συγκεκριμένα, προσχώ-
ρησε επίσημα στο ελληνικό κράτος στις 7 Μαρτίου 1948, 
μαζί με τα άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. 
Τιμούμε πάντα τους αγώνες και τις θυσίες των συμπατριω-
τών μας Καστελλοριζιών. Παραμένουμε πιστοί στη μνήμη 
τους, παραμένουμε παραστάτες και αρωγοί σε κάθε τους 
πρωτοβουλία και βήμα.
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Προκήρυξη θέσης Συμβασιούχου 
Ορισμένου Χρόνου

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο προκηρύσσει τη 
θέση Κλητήρα, πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδι-
αφέρον τους υποβάλλοντας, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 
σχετική αίτηση και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση grgencon.tor@mfa.gr.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν βάσει του βιογραφι-
κού τους θα κληθούν σε συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι:

1) Η άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής είναι απαραίτητη και 
θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

2) Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που δεν είναι Καναδοί πολίτες πρέπει 
να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στον Καναδά κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησής τους

Αρχιερατικός εσπερινός στον ιερό ναό Τιμίου σταυρού
και Αγίου Νεκταρίου στο Barrie 

Xοροστατούντα του Σεβασμιοτάτου επισκόπου Αθηναγόρα και σεβαστού πατέρα Θεόδωροu
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Τα Μέτωπα του Ελληνισμού

Ο
ι αντιπερισπασμοί και ο αποπροσα-
νατολισμός  ήταν ανέκαθεν ο συνη-
θέστερος τρόπος να στρέψει κάποιος 
την προσοχή του λαού από τα κρίσι-

μα και σημαντικά στα καθημερινά και ανούσια 
θέματα της επικαιρότητας.
 Σύψας, Τσιόρδας … , αόρατοι ιοί, «ο μεγάλος 
αδελφός», και κρούσμα εδώ κρούσμα εκεί και 
συνεδριάσεις στου Μαξίμου με τους Λοιμωξι-
ολόγους. Και ερωτώ για τον κορονοϊό  γίνονται 
καθημερινές συσκέψεις για να παρθούν τάχατις 
οι ορθές  πολιτικές αποφάσεις, αλλά για την επι-
βολή των ξένων γλωσσών από τα νήπια και την 
κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών δεν ρωτή-
θηκε κανένας  ειδικός επιστήμονας . Αποφάσι-
σαν , ο Κούλης, η Νίκη και ο περίγυρος της.    
 Ξένες γλώσσες από τα νήπια. Ετοιμάζουμε τους 
επόμενους εργάτες των διεθνιστών. Αγγλικά 
για δουλεία και γκρίκινγκλις για καφέ και 
μαστούρα. Σε ζωγραφικό κάδρο τον μέλλον των 
Νεοελλήνων. Από ραγιάδες εξελιχθήκαμε σε 
γρεκύλους. Ούτε κουβέντα από το Υπουργείο 
Παιδείας να αναθρέψει Έλληνες.
Και δυστυχώς βλέπω και ακούω για ξεσηκωμό 
και αντίδραση για τις μάσκες, αλλά ούτε μύτη 
δεν άνοιξε για την επιβολή των ξένων γλωσσών 
στα δημοτικά και την απαξίωση της αρχαίας 
Ελληνικής. Ενώ σε αντίθεση με μας, όλος ο πολι-
τισμένος κόσμος, διδάσκει αρχαία ελληνική 
γραμματεία  στα παιδιά τους.
Οι μάσκες, φίλοι μου είναι κάτι περαστικό. 
Σήμερα είναι αύριο δεν είναι. 
Για το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται να 
φωνάξουμε και να παραπονεθούμε. Ανατολικά 
μας  μπάζουν λαθρομετανάστες και απειλές και 
δυτικά στέλνουμε τα παιδιά μας στας Ευρώπας. 
Και σε μια δεκαετία το δημογραφικό θα τρο-
μάζει.   
Είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κοροϊδίας 
και εμπαιγμού από τους κυβερνήτες μας και από 
τα χαλκευμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Ο Ελληνισμός βάλλεται από παντού και αν ο 
λαός δεν βγεί στους δρόμους να διεκδικήσει την 
ελληνική του ταυτότητα και το μέλλον της πατρί-
δας μας ίσως αύριο να είναι πολύ αργά.
Ευτυχώς που υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης  και μαθαίνουμε  κάτι παραπάνω και 
τουλάχιστον δεν αιφνιδιαζόμαστε με τις απρό-
σμενες  εξελίξεις.
Την περασμένη εβδομάδα διέρρευσαν οι προ-
τάσεις της Καγκελαρίας  που ανέλαβε ρόλο δια-
μεσολαβητή στην κρίση με τους Μογγόλους και 
τις πρωτοφανείς και ανεκδιήγητες διεκδικήσεις 
τους  όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική 
Μεσόγειο.
Ούτε λίγο ούτε πολύ μας ζητούνε να αποστρα-
τικοποιήσουμε  Δεκαέξι Νησιά μας.  Άκουσον 
– Άκουσον.   
Το σκηνικό τέλειο, θα το ζήλευε και ο μεγαλύ-
τερος σκηνοθέτης της έβδομης τέχνης. Εδώ και 

μήνες τρομοκρατία και εκφοβισμό σε δόσεις. 
Το Δόγμα  Σοκ της Κλάιν  σε πλήρη εφαρμογή.
Κατ’ αρχάς , φίλοι μου, είναι αδιανόητο να δεχό-
μαστε  την  Γερμανική πρωτοβουλία ή το ΝΑΤΟ  
για να εκτονωθεί η καλοστημένη κρίση. 
Οι Γερμαναράδες  εχθροί του Ελληνισμού απο-
δεδειγμένα και φίλοι και σύμμαχοι και στους 
δύο μεγάλους πολέμους  με τους Τούρκους  
ανέλαβαν δήθεν να μας σώσουν  από τον μπα-
μπούλα τον Σελτζουκομογγόλο.
Και η πλάκα η μεγάλη είναι ότι ο πρωθυπουργός 
μας βγήκε σήμερα και το έπαιξε ο σκληρός της 
άγριας Δύσης.
Αρνείται να πράξει το μοναδικό αξιοπρεπές  
που είναι πρώτα η επέκταση των χωρικών μας 
υδάτων  στα 12 ναυτικά μίλια.  Ανακήρυξη της 
ΑΟΖ  με την Κύπρο. Αποχώρηση των στρατευ-
μάτων κατοχής από την Μεγαλόνησο   και μετά 
εάν κάποιοι έχουν αντίρρηση, Χάγη. 
Και όχι να τον τραβάει η Μέρκελ από το αυτί και 
να καθίσει με το ζόρι για μοίρασμα του Αιγαίου. 
Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο που για κανέναν 
λόγο η Ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να συρ-
θεί σε συνομιλίες που μόνον χαμένη θα βγει.
Συνεχίζεται το ίδιο βιολί να ξεπουλιέται λίγο – 
λίγο μέρος του Ελληνισμού, γιατί δυστυχώς οι 
ηγέτες μας έχουν απαρνηθεί το  φτερωτό άρμα 
του Ελληνισμού και έχουν γαντζωθεί  στην χρυ-
σοφόρα άμαξα, που οδηγεί στην δουλεία  της 
παγκοσμιοποίησης.
Θυμάστε, πριν δύο χρόνια ξεπούλησαν οι Προ-
ηγούμενοι την Μακεδονία μας με την προδοτική 
συμφωνία των Πρεσπών. Μετά ήρθαν οι Τωρι-
νοί  που υποτίθεται, όταν ήταν αντιπολίτευση, 
ήταν ενάντιοι της επαίσχυντης συμφωνίας της 
λίμνης. Όταν παρέλαβαν την εξουσία αντί να την 
ακυρώσουν και να την πετάξουν στον κάλαθο 
των αχρήστων, την επικύρωσαν  χωρίς χρονο-
τριβές και ενστάσεις και τώρα πάντα σύμφωνα 
με τα λόγια του πρωθυπουργού, ανυπομονεί να 
κάνει ‘’μπίζνες ’’ με τον Ζόραν και τους τσιγγανο-
σερβοαλβανοβουλγαρόφωνους.
Τρία είναι τα μέτωπα που δοκιμάζεται σήμερα 
ο Ελληνισμός. Το Ελληνοτουρκικό. Οι Λαθρο-
εισβολείς. Η απαξίωση της Αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, που πει-
σματικά αγνοεί τις προτάσεις των ακαδημαϊκών 
μας που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 
και αυτοί εφαρμόζουν εντολές των Διεθνιστών.
Οι ηγέτες μας, έως τώρα έχουν δείξει ότι δεν 
είναι ικανοί να χειριστούν  τα τρία αυτά μεγάλα 
μέτωπα που αντιμετωπίζει σήμερα η πατρίδα 
μας. 
Ο Ελληνισμός , συμπατριώτες, κινδυνεύει. Χρει-
άζεται από όλους μας εγρήγορση και ομοψυχία. 
Το μέλλον των παιδιών μας και η πατρίδα μας 
καλεί. Η προτροπή του Κάλβου επίκαιρη όσο 
ποτέ. «Θέλει αρετή και τόλμη η Ελευθερία.»

Σίμος Λεπτοκαρίδης

ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΙ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

DR. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19

ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΤΟ 658 DANFORTH AVENUE
ΓΩΝΕΙΑ PAPE, ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ,                            
ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

FAMILY MEDICINE CLINIC
DR. A. DRACOPOULOS M.D.

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

416.551.5051
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Το HHF γράφει ιστορία στο Golf Classic που διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία. 
Συγκεντρώθηκαν $140.000 καθαρά έσοδα δημιουργώντας νέο ρεκόρ εν μέσω πανδημίας

Α
γαπητοί παίκτες γκολφ, χορηγοί και υποστηρικτές του HHF, 
επιτρέψτε μας να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη γενναι-
όδωρη υποστήριξή που δείξατε στο 25ο ετήσιο HHF Golf 
Classic που οργανώσαμε και φέτος με ασφάλεια και επιτυ-

χία τη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στο Carrying Place Golf & Country Club .
Με τη βοήθειά σας, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε περίπου 
$140.000 καθαρά έσοδα, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ συγκέ-
ντρωσης χρημάτων ύψους $133.000 από πέρυσι.
Αυτό είναι ένα απίστευτο επίτευγμα, δεδομένου ότι έπρεπε να περιο-
ρίσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων μας φέτος και να αντιμετω-
πίσουμε τις προκλήσεις και ευαισθησίες που παρουσιάζει το τρέχον 
περιβάλλον.
Τα καθαρά κεφάλαια που συγκεντρώνονται από αυτήν την εκδήλωση 
προορίζονται για ελληνικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά έργα και 
πρωτοβουλίες που είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε το 2021, καθώς 
και εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για τον εορτασμό της 200ης επε-
τείου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας που έχει προγραμματιστεί για αργό-
τερα το επόμενο έτος.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Manor bypeterandpauls.com, το Carrying 
Place, όλους τους εκπληκτικούς εθελοντές μας και τη φετινή Επιτροπή 
Γκολφ με τον Jim Vlahos (Πρόεδρος), τον Steve Mirkopoulos, τον Κων-
σταντίνο Αλεξίου και τον John Dagonas για την υποστήριξή τους στη 
διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας όλων των συμμετεχόντων.
Επίσης, πολλά, πολλά ευχαριστώ σε όλους εσάς που ακολουθήσατε τα 
κυβερνητικά υγειονομικά πρωτόκολλα και λάβατε τις κατάλληλες προ-
φυλάξεις σε αυτή τη περίοδο αυξημένης υγειονομικής ανησυχίας. Ο 
σεβασμός και το πνεύμα αλληλεγγύης που δείξατε όλοι κατά τη διάρ-
κεια του τουρνουά ήταν υπέροχο.
Συγχαρητήρια στους Andy Seretis, Simon Houlton, Nick Seretis και 
Spiros Seretis για το 4ο που κέρδισε με σκορ -11! (Σημείωση: Υπήρχε 
ισοπαλία για την πρώτη θέση, αλλά η ισοπαλία έσπασε χρησιμοποιώ-
ντας τη μέθοδο παλινδρόμησης USGA)
Ακολουθεί μια λίστα με τους νικητές της τυχερής κλήρωσης και των 

νικητών των δώρων. Όλα τα δώρα, συμπεριλαμβανομένων και των 
βραβείων του τουρνουά, θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ταχυ-
δρομείου σε όλους τους νικητές του διαγωνισμού:
Νικητής Grand Raffle: Demo Dovolos - Διαμονή δύο διανυκτερεύσεων 
στο Theodore Boutique Hotel στην Κρήτη  (ισχύει για την περίοδο ταξι-
διού του 2021 και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, δεν συμπεριλαμ-
βάνεται το αεροπορικό εισιτήριο)
Νικητής: Nick Skentzos - Two 2021 Raptors Εισιτήρια - Courtside Seats 
| Σειρά B (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της σεζόν)
Νικητής: Michael Lagopoulos - Two 2021 Raptors Εισιτήρια - Reds | 
Ενότητα 122 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της σεζόν)
Νικητής: Loui Pappas - Δύο εισιτήρια για μια Παραγωγή Θεάτρου 
Mirvish για την περίοδο 2021 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της σεζόν)
Νικητής: Paul Wolanski - $ 100 Δωροεπιταγή στο Floga από τον 
Mr.Greek
Νικητής: Θάνος Ζησόπουλος - $ 100 Δωροεπιταγή στο Floga από τον 
Mr.Greek
Νικητής: Joe Chiaravalloti - $ 100 Δωροεπιταγή στο Floga από τον 
Mr.Greek
Νικητής: Thanasi Tromboukis - $ 100 Δωροεπιταγή στο Harbour Sixty
Νικητής: Peter Dais - 100 $ δωροεπιταγή στην ταβέρνα Mamakas
Νικητής: Nick Liontas - Δωροεπιταγή 100 $ στην Agora Greek Market 
& Cafe
Νικητής: John Mavriyannakis - $ 100 Δωροεπιταγή στο Bar Koukla
Νικητής: Marco Rinaldi - $ 100 Δωροεπιταγή στο GolfTown
Νικητής: Michael Fiasche - $ 100 Δωροεπιταγή στο GolfTown
Νικητής: Terry Andrews - $ 100 Δωροεπιταγή στο GolfTown
Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και σας ευχαριστώ πάλι!
Ελπίζω να σας δούμε όλους πάλι το 2021.
Μείνετε ασφαλείς και χαιρετισμούς,

Γιώργος Κερογλίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Hellenic Heritage Foundation

Οπωσδήποτε, στο κείμενο αυτό 
υπάρχουν οι ευχαριστίες σε πολ-
λούς επιφανείς Έλληνες, και 
μπράβο τους, που συνεισφέρουν 

σε τέτοιες προσπάθειες.
Η εφημερίδα μας όμως, θέλει 
να πει συγχαρητήρια και σε ένα 
άτομο που δουλεύει σκληρά και 

αθόρυβα για όλες τις πετυχημέ-
νες εκδηλώσεις του HHF, στον κ. 
Γιώργο Κερογλίδη. Low profile, 
πολύ δουλειά.

Η κα Κάρολαϊν Κερογλίδη και η κα Γκόλφα Τάσχος
Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης, ο αεικίνητος εργάτης του HHF, μαζί με τις κυρίες Ειρήνη Κερογλίδη, 

Γκόλφα Τάσχος, Παρθένα Κερογλίδη, Κάρολαϊν Κερογλίδη και Ελένη Βοττέας
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Το HHF γράφει ιστορία στο Golf Classic που διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία. 
Συγκεντρώθηκαν $140.000 καθαρά έσοδα δημιουργώντας νέο ρεκόρ εν μέσω πανδημίας
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Όλα τα χρήματα θα διατεθούν για τα Ελληνικά 
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά καθώς και εκδηλώσεις 
για την 200η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας

                               

Από το «Ελληνικό Σπίτι» ο πρόεδρος, κ. Ιωάννης Φαναράς, και ο 
Γενικός Διευθυντής, κ. Κώστας Κωστούρος

Η κα Πατ Αγραπίδη και η κα Μάριλιν ΓκιτσίδηςΗ κα Ειρήνη Κερογλίδη και η κα Ελένη Βοττέας

Από τα αριστερά η κα Ελένη Βοττέας, η κα Ειρήνη Κερογλίδου, η 
κα Πατ Αγραπίδη και η κα Μέριλιν Γκιτσίδης
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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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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστό-
πουλος και είμαι ο φαρμακο-
ποιός στο φαρμακείο “Apollon 
Pharmacy” (698 Danforth 
Avenue, Toronto).  Σήμερα θα 
μιλήσουμε για τον κορωνοϊό ιό 
και το εμβόλιο της AstraZeneca: 
Πόσο θα κρατήσει η παύση των 
δοκιμών – Τι λένε οι ειδικοί.

Μ
ια «ανεξήγητη ασθένεια», 
που εμφανίστηκε στη Φάση 
ΙΙΙ έθεσε σε παύση το πρό-
γραμμα κλινικών δοκιμών 

του εμβολίου AZD1222, που αναπτύσ-
σουν από κοινού το Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης και η βιοφαρμακευτική εται-
ρεία AstraZeneca. Σύμφωνα με την επί-
σημη ανακοίνωση της AstraZeneca που 
εξεδόθη αργά το απόγευμα της Τετάρ-
της, η παύση των κλινικών δοκιμών είναι 
«μια ενέργεια ρουτίνας που πρέπει να 
συμβαίνει όποτε υπάρχει δυνητικά ανε-
ξήγητη ασθένεια σε μία από τις κλινικές 
δοκιμές, διασφαλίζοντας ότι διατηρούμε 

την ακεραιότητα των δοκιμών».
Η εταιρεία παραδέχεται την ύπαρξη 
μεμονωμένου συμβάντος που αφορά σε 
γυναίκα ασθενή που λάμβανε μέρος στη 
Φάση ΙΙΙ της κλινικής δοκιμής που διεξά-
γεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και χαρα-
κτηρίζει την ανεπιθύμητη ενέργεια «ανε-
ξήγητη ασθένεια» χωρίς να την κατο-
νομάζει, γεγονός που σημαίνει ότι δεν 
σχετίζεται με τις συνήθεις παρενέργειες 
που καταγράφονται σε κλινικές δοκι-
μές εμβολίων και αφορούν σε: πυρετό, 
κεφαλαλγία, μυϊκά άλγη και ευερεθιστό-
τητα στο σημείο της έγχυσης.

Είναι εγκάρσια μυελίτιδα;
Πληροφορίες των New York Times υπο-
στηρίζουν ότι πρόκειται γ ια εγκάρ-
σια μυελίτιδα, μια φλεγμονή του νωτι-
αίου μυελού, ενός σημαντικού τμήμα-
τος του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Η AstraZeneca ωστόσο δεν κάνει καμιά 
συγκεκριμένη αναφορά στην εν λόγω 
πάθηση στην επίσημη ανακοίνωσή της, 
γεγονός που υπονοεί ότι μπορεί ακόμα 
να μην έχει συνδεθεί η συμπτωματολο-

γία της εθελόντριας με τη συγκεκριμένη 
πάθηση.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, 
κ. Pascal Soriot, σε δηλώσεις του είπε 
ότι «η αναστολή προκλήθηκε από τις 
παρενέργειες του εμβολίου Covid-19 
σε μια γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
που εμφάνισε νευρολογικά συμπτώματα, 
που θύμιζαν εγκάρσια μυελίτιδα. Η διά-
γνωση της γυναίκας δεν έχει επιβεβαι-
ωθεί, αλλά η κατάσταση της υγείας της 
βελτιώνεται και πιθανότατα θα πάρει εξι-
τήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη».
Ο κ. Soriot επιβεβαίωσε επίσης ότι η κλι-
νική δοκιμή σταμάτησε και τον περα-
σμένο Ιούλιο καθως ένας άλλος εθελο-
ντής παρουσίασε συμπτώματα νευρολο-
γικής φύσεως. Μετά από περαιτέρω εξέ-
ταση, διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλή-
ρυνση, γεγονός που δεν σχετίζεται με τη 
χορήγηση του εμβολίου.

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήμα-
τα
Η ανεξάρτητη επιτροπή των εμπειρο-
γνωμόνων που έχει αναλάβει να εκδώ-
σει σχετικό πόρισμα καλείται τώρα να 
δώσει απαντήσεις σε μια καίριων ερω-
τημάτων, όπως η ηλικία της εθελόντριας, 
τον χρόνο εμφάνισης των συμπτωμάτων 
και τη σοβαρότητα αυτών, αν εμφανί-
στηκε η παρενέργεια μεταξύ της χορή-
γησης των δύο δόσεων του AZD1222 ή 
μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστι-
κού σχήματος και φυσικά αν υπάρχουν 
και άλλοι εθελοντές με ανάλογη συμπτω-
ματολογία.
Δυστυχώς προς το παρόν δεν έχει κατα-
στεί εφικτό να προσδιοριστεί το χρονικό 
διάστημα που θα χρειαστεί η επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για να εκδώσει το 
πόρισμά της απαντώντας στα καίρια αυτά 
ερωτήματα. Μπορεί να χρειαστεί μερικές 
ημέρες ή και εβδομάδες.

Παύση ερευνών μέχρι πότε;
Στο μεσοδιάστημα η AstraZeneca έχει 
αποφασίσει την παύση όλων των κλι-
νικών δοκιμών Φάσης ΙΙΙ που είναι σε 
εξέλιξη σε Ηνωμένο Βασίλειο, Βραζιλία, 
Νότια Αφρική και ΗΠΑ με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 17.000 ανθρώπων. 
Στις ΗΠΑ είναι από τον Αύγουστο σε εξέ-
λιξη η διαδικασία ένταξης στο δείγμα 
συνολικά 30.000 εθελοντών. Πάντως, 
σύμφωνα με τον ειδικό επί των εμβο-
λίων, καθηγητή Ρόμπερτ Μποουϊ από 
το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ «αν από την 
έρευνα αποδειχθεί ότι η ασθένεια είναι 
μεμονωμένη και άσχετη με το εμβόλιο, 
τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι κλι-
νικές δοκιμές θα ανασταλούν από μια 
εβδομάδα έως έναν μήνα».
Και ο Δρ. Μπόουϊ σε δηλώσεις του στον 

Guardian σημειώνει ότι «η παύση είναι 
μάλλον απόρροια της υπερβολικής προ-
σοχής και όχι του γεγονότος ότι υπάρχει 
πρόβλημα με το εμβόλιο». Σε κάθε περί-
πτωση οι ειδικοί εκτιμούν ότι η παύση 
είναι ένα καλό σημάδι την ποιότητα του 
προγράμματος ανάπτυξης του εμβολίου. 
Με τον Δρ. Μπόουϊ να σημειώνει ότι «το 
θέμα έλαβε διαστάσεις καθώς τα βλέμ-
ματα όλου το κόσμου είναι στραμμένα 
πάνω στο συγκεκριμένο εμβόλιο». Και 
εκτιμά ότι η επιτροπή των ειδικών θα 
χρειαστεί μια με δύο εβδομάδες για να 
καταλήξει σε συμπεράσματα και οι κλι-
νικές δοκιμές θα ξεκινήσουν και πάλι σε 
περίπου έναν μήνα. Οπότε το εμβόλιο θα 
είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2021, αντί 
του Νοεμβρίου του 2020 που είχε αρχικά 
εκτιμηθεί.
Θετικό σημάδι για την ασφάλεια του τελι-
κού προϊόντος θεωρεί την παύση των 
δοκιμών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) σχολιάζοντας πως «είμαστε 
ικανοποιημένοι που βλέπουμε αυτούς 
που αναπτύσσουν εμβόλια να διασφαλί-
ζουν την επιστημονική ακεραιότητα των 
δοκιμών και να τηρούν τις καθιερωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τους κανό-
νες για την ανάπτυξη εμβολίων».
Στην ίδια γραμμή την Τρίτη και πριν προ-
κύψει το ζήτημα με το AZD1222, οι διευ-
θύνοντες σύμβουλοι των εννέα φαρμα-
κευτικών εταιρειών που αναπτύσσουν 
εμβόλια για τον κορωνοϊό (AstraZeneca, 
BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson 
& Johnson, Merck, Moderna, Novavax, 
Pfizer και Sanofi) ανακοίνωσαν την κοινή 
δέσμευσή τους «για την υπεράσπιση της 
ακεραιότητας της επιστημονικής διαδι-
κασίας καθώς εργάζονται για την υπο-
βολή αιτημάτων έγκρισης των πρώτων 
εμβολίων για την Covid-19».

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να 
προτείνετε κάποιο θέμα, θα παρα-
καλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στε ίλετε  e -mail  στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com
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Και οι κλειστές δομές 
όμορφα καίγονται…

Η 
τηλεοπτική λοβοτομή των 
Ελλήνων συνεχίζεται αλλά 
ακόμη και η φτιασιδωμένη 
επικαιρότητα είναι πλέον 

ανίκανη να καλύψει τις αληθινές δι-
αστάσεις της φωτιάς που κατακαίει 
την Μόρια και την Μυτιλήνη. «Ενη-
μερωθήκαμε» από τα κανάλια πως 
«ο κρατικός μηχανισμός κινητοποι-

ήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση 
όλων των προβλημάτων που δημι-
ουργήθηκαν από την φωτιά στο ΚΥΤ 
της Μόριας». 
Με το που κ ινητοποιήθηκε λοι-
πόν άμεσα ο κρατικός μηχανισμός, 
συνέβησαν τα πιο περίεργα: εκδη-
λώθηκαν δύο ακόμη πυρκαγιές στην 
δομή της Μόριας, οι οποίες κατέ-
καψαν ό,τ ι ε ίχε απομείνει από την 
πρώτη πυρκαγιά. Οι 35 λαθρομετα-
ναστοπρόσφυγες που βρισκόντου-
σαν σε καραν τ ίνα λόγω κορωνο-
ϊού, εξαφανίστηκαν και ακόμη τους 
ψάχνουν. Πάνω από 12.000 αλλο-
δαποί, φορείς ή όχ ι του ιού, συν 
γυναιξί και τέκνοις κατέλαβαν την 
ευρύτερη περιοχή, οι κάτοικοι της 
Λέσβου ανέβηκαν στα κάγκελα δια-

μαρτυρόμενοι αλλά και οι πρώην 
τρόφιμοι του καταυλισμού διαμαρ-
τύρον ται επε ιδή ο άμεσα κινητο-
ποιηθείς κρατικός μηχανισμός τους 
μοίρασε να φάνε κλούβια αυγά.  
Δεν αντιλέγω πως η Πολιτεία καλεί-
ται να αν τ ιμετωπίσει σ την Λέσβο, 
κάτω από έκτακτες και ειδικές συν-
θήκες μια μεγάλη ανθρωπισ τ ική, 
υγειονομική αλλά και εθνική απειλή 
όμως η επικοινων ιακή προβολή 
των γεγονότων μαρτυρεί αδυναμία, 
πανικό και δημοσκοπικό άγχος. Σε 
αυτέ ς τ ις περιπτώσεις χρε ιάζε ται 
σεμνότητα και υπευθυνότητα όπως 
αυτή που επιδε ικνύε ι  ο Ελ λην ι-
κός Στρατός τα στελέχη του οποίου 
καλούνται γ ια μια ακόμη φορά να 
βγάλουν το φίδι από την τρύπα. 
Βεβαίως είναι απαράδεκτο οι Έλλη-
νες φαντάροι να καλούνται να καθα-
ρίσουν τα αποκαΐδια, την βρώμα και 
την δυσωδία σ τον καταυλισμό της 
Μόριας. Την «βρώμικη δουλε ιά» 
αυτή θα μπορούσαν κάλλιστα να την 
φέρουν εις πέρας οι ίδιοι οι αλλοδα-
ποί φιλοξενούμενοι αντί να περιέρ-

χονται με τα τελευταίας τεχνολογίας 
iPhone ανά χείρας και να βιντεοσκο-
πούν την καταστροφή που κάποιοι 
από τους δικούς τους προκάλεσαν, 
φωνάζον τας ή και τραγουδών τας 
μάλιστα «bye bye Μόρια».
Κάτ ι ακόμη: άκουσα πως κάποιος 
υπουργός της Κυβερνήσεως ε ίπε 
πως αν υπήρχαν κλειστές δομές δεν 
θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο με την 
κατασ τροφή της Μόριας. Δηλαδή 
αυ τό σημαίνε ι  πως οι  ανοιχ τ έ ς 
δομές είναι ευάλωτες σε πυρπόληση 
ενώ οι κλειστές δομές είναι πυρίμα-
χες ή και άκαυστες!!! Κύριε υπουργέ 
και οι κλειστές δομές όμορφα καί-
γον ται αν κάποιος το αποφασίσει 
αυτοβούλως ή λάβει σχετικές προς 
τούτο εντολές.

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Στην περιοχή
Danforth Avenue & Danforth Road

Είναι ανεξάρτητο και ήσυχο,
κατάλληλο για ζευγάρι.

Σε καινούρια κατάσταση.

Τηλ: 416.898.0637
Ζητήστε την κα Αφροδίτη

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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«ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 
Η ΔΥΝΑΜΙΣ»

«
Δεν υπάρχουν καταστάσεις α-
πελπιστικές. Υπάρχουν μόνο άν-
θρωποι που απελπίζοντε. Και εί-
ναι εκείνοι που δεν έλπίζουν στον 

Θεό». Δεν υπάρχουν, πράγματι, καταστά-
σεις απελπιστικές; Δεν υπάρχουν γεγονότα 
τραγικά  άποτυχίες σοβαρές, δοκιμασίες 
ισχυρές, θλίψεις αναπάντεχες; Δεν υπάρ-
χουν χτυπήματα στη ζωή, άλλεπάλληλα και 
συγκλονιστικά, που γονατίζουν και τις δυ-
νατές ακόμα ψυχές; Δεν έφορμα , όχι σπά-
νια, ακάθεκτη και προκλητική ή αδικία, η 
βία, η τρομοκρατία, το έγκλημα, ή συκο-
φαντία, ωστε να γεμίζουν με απο γοήτευ-
ση και τους πιο αισιόδοξους; Πόσα άνα-
παντητα «γιατί» μπροστά στο συσσωρευ-
μένο πόνο, την κυριαρχία του κακού και 
των κακών; 
«Όλα αυτά υπάρχουν. Και στον κατάλογο 
της θλίψεως, της ποικίλης δοκιμασίας, θα 
μπορούσε κανείς και πολλά άλλα να προ-
σθέση. Υπάρχουν άσφαλώς καταστάσεις 
δύσκολες, τραγικές, όχι όμως και απελπι-
στικές για τον πιστό Χριστιανό. Απελπιστι-
κές καταστάσεις υπάρχουν μόνο για τον 
άνθρωπο που δεν έμαθε να ελπίζω. Να 
ελπίζεις όχι γενικά και αόριστα, αλλά να 
έχη όλη την ελπίδα του στηριγμένη στον 
παντοδύναμο Θεό. Τον άνθρωπο, τον 
χωρίς υπερφυσικό στήριγμα, το καθετί 
τον γεμίζει απελπισία και απογοήτευση. 
Για τον άνθρωπο όμως της πίστεως, που 
έχει ρίξει την άγκυρα της ελπίδας του στον 
ουρανό, τίποτα δεν είναι απελπιστικό. Γιατί 
ελπίζει και στην απελπισία. Ελπίζει και εκεί 
που όλα φαίνονται μαύρα και σκοτεινά. 
Ο άνθρωπος αυτός βλέπει φως και μέσα 
στο σκοτάδι. Και στά πιο μεγάλα αδιέξοδα 
περιμένει το χέρι του Θεού να του ανοίξη 
με τρόπο θαυμαστό πόρτες άγνωστες. 
Σε παρόμοια κατάσταση βρέθηκαν πολ-
λοί άνθρωποι του Θεού. Να θυμηθούμε 
τον πολυδοκιμασμένο από την ανθρώπινη 
μικρότητα και κακότητα βασιλιά Δαβίδ; Οι 
κρίσιμες, οι τραγικές καταστάσεις είχαν 
γίνει ο αχώριστος σύντροφός του. Σε μια 
τέτοια που κινδύνευαν όχι τα αγαθά του, 
αλλά η ίδια ή ζωή του, μικρόψυχοι φίλοι 
του, τον συμβούλεψαν να ζητήση τη σωτη-
ρία του στη φυγή. «Όλα φαίνονταν απελπι-
στικά. Καμιά ελπίδα και από πουθενά. Οι 
πολύμοχθοι αγώνες του για την παλινόρ-

θωση της πατρίδος του χωρίς αποτέλεσμα. 
Η μοχθηρία τν έχθρν του είχε κυριαρχή-
σει. Και η φονική έναντίον του μανία καρα-
δοκούσε. Κατάσταση απελπιστική! Ναί, 
για τους πολλούς. Όχι όμως για τον ένα, 
για τον πιστό Δαβίδ, για τον άνθρωπο του 
Θεού. Να ή απάντησή του στις κραυγές του 
πανικού και της απελπισίας: «Επί τω Κυρίω 
πέποιθα πώς έρείτε τη ψυχή μου μετανα-
στεύου έπί τα όρη ως στρουθίον;» (Ψαλ 
μός ‘ 1) . Έγ έχω στηρίξει την πεποίθησή 
μου και την ελπίδα μου στον παντοδύ-
ναμο Κύριο. Πώς, λοιπόν, εσείς μου λέτε να 
φύγω και να μεταναστεύσω σαν φοβισμένο 
σπουργίτι στα βουνά, για να βρώ εκεί τη 
σωτηρία μου; Επί τω Κυρίω πέποιθα». Τέσ-
σερις λέξεις όχι δυνάμεως, αλλά παντοδυ-
ναμίας. Αύτές προφέρει ο Δαβίδ. Και τις 
προφέρει όχι με τα χείλη. Αναβλύζουν από 
μια αταλάντευτη ψυχή, στηριγμένη πάνω 
στον ακλόνητο βράχο της πίστεως και της 
ελπίδος στην προστασία του ουράνιου 
Πατέρα, Τέσσερις λέξεις που δείχνουν, ότι 
απελπιστικές καταστάσεις υπάρχουν μόνο 
για τους ανθρώπους που απελπίζονται. Και 
απελπίζονται, γιατί δεν έμαθαν
το μυστικό της ελπίδας και της δυνάμεως. 
Της ελπίδος που δεν προτρέπει σε φυγή, 
αλλά σε καταφυγή στο άπόρθητο φρούριο 
της αγάπης του Θεού.
«Έχω σύμμαχο, επαναλαμβάνει ο κάθε 
πιστός, όχι άνθρωπο ανίσχυρο, αλλά τον 
παντοδύναμο Κύριο. Και ό παντοδύναμος 
Κύριος είναι Πατέρας μου όλος ενδιαφέ-
ρον για ό,τι μου συμβαίνει. Βλέπει την αδι-
κία. Γνωρίζει την κακουργία των εχθρών 
μου. Ξέρει τις επιβουλές τους. Θα μέ άφή-
σές υπεράσπισηστο; Ποτέ. Και δεν θα με 
αφήση αβοήθητο, ανυπεράσπιστο, γιατί 
δεν στηρίζομαι στις δυνάμεις μου. «Έπί τω 
Κυρίω πέποιθα». Δέν άτενίζω στις κακότη-
τες της γης. «Έχω υψωμένη την καρδιά στον 
ουρανό. Και ο ουρανός με βεβαινει πως 
ό θρίαμβος του κακού είναι προσωρινός, 
φαινομενικός. Κανένας που στηρίχθηκε 
στον Θεό, δεν διαψεύστηκε ποτέ. Πώς, λοι-
πόν, εγώ θα διαψευσθώ; Ή έλπίδα μου δεν 
στηρίζεται σε αδύναμους ανθρώπους. Νά, 
το μυστικό μου, ή δύναμή μου, η ελπίδα 
μου: «Έπί τω Κυρίω πέποιθα». Εμείς, αλή-
θεια, σε ποιόν ελπίζουμε; Σε ποιόν έχουμε 
στηρίξει την καρδιά μας, τη ζωή μας;
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Σ
το Οντάριο αναφέρθηκαν 293 νέα 
κρούσματα COVID-19 την Πέ-
μπτη, μια μικρή μείωση καθώς 
την Τετάρτη σημειώθηκαν 315 

κρούσματα.  Ακόμη, σημειώθηκαν τρεις 
νέοι θάνατοι που οφείλονται στον κο-
ρωνοϊό και πλέον ο συνολικός αριθμός 
των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους 
στην επαρχία λόγω της πανδημίας αυξή-
θηκε στους 2,825.
Το 70% των κρουσμάτων σημειώθηκαν 

σε ανθρώπους κάτω της ηλικίας των 40 
ετών.
Τα 85 από 293 κρούσματα σημειώθη-
καν στο Τορόντο, 63 σημειώθηκαν στο 
Peel Region και 39 σημειώθηκαν στην 
Όταβα.\
Σημειώθηκαν επίσης 21 κρούσματα σε 
σχολεία της επαρχίας. Συνολικά σε 51 
σχολεία έχουν σημειωθεί 62 κρούσματα.
Η επαρχία συνολικά έχει 45,676 κρού-
σματα, αλλά το 88.5 % έχει αναρρώσει.

293 κρούσματα και 3 νέοι θάνατοι 
στο Οντάριο την Πέμπτη 

Η TTC καλεί πίσω 132 εργαζόμενους από 
συνδικαλιστικές οργανώσεις

Η 
Επιτροπή Διαμετακόμι-
σης του Τορόντο ανα-
φέρει ότι ανακαλεί 132 
ακόμη συνδικαλισμέ-

νους υπαλλήλους μετά την προσω-
ρινή απόλυση 450 υπαλλήλων τον 
Απρίλιο, όταν ξεκίνησαν οι απολύ-
σεις λόγω του COVID-19.
Αυτοί οι εργαζόμενοι προσ τ ίθε-
ν ται σ τους 150 που ε ν τάχθηκαν 
επίσης στις αρχές του μήνα καθώς 
όλο και περισσότεροι μαθητές επι-
στρέφουν στις τάξεις τους.
Η  κ ί ν ησ η  θ α  υπ ο σ τ η ρίξ ε ι  μ ια 
π ιθανή αύξησ η τ ης  επ ιβα τ ικής 
κίνησης που αναμένεται τον Οκτώ-
βριο.
Η TTC αναφέρει πως πριν την παν-

δημία 1,7 εκα τομμύρια πολί τ ε ς 
χρησ ιμοποιούσαν καθημερινά τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατά την 
διάρκεια της πανδημίας ο αριθμός 
έφτασε σ τα χαμηλότερα επίπεδα 
(15-20%), ενώ τώρα βρίσκεται σ το 
35 -40% όπου περίπου 630.000 
άνθρωποι χρησιμοποιούν ξανά τα 
μέσα μεταφοράς.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο ξεκίνησε έ-
να νέο εθελοντικό διαδραστικό εργα-
λείο ελέγχου για να βοηθήσει τους γο-
νείς, τους μαθητές και το προσωπικό με 

την καθημερινή αξιολόγηση των συμπτωμάτων 
COVID-19 και των παραγόντων κινδύνου που α-
παιτείται πριν από το σχολείο.  Τα αποτελέσματα 
θα επιτρέψουν στους γονείς, τους μαθητές και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό να γνωρίζουν εάν πρέ-
πει να πάνε στο σχολείο κάθε μέρα ή να λάβουν 

τα απαραίτητα μέτρα. Το εργαλείο αυτό είναι ένα ακόμη μέσο που η επαρχία του Οντά-
ριο θα χρησιμοποιεί για να βοηθήσει για την πρόσληψη της εξάπλωσης του COVID-19.
«Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τους μαθητές και το προσωπικό ασφα-
λές, και αυτό περιλαμβάνει αυτό το νέο εργαλείο ελέγχου που θα βοηθήσει τους ανθρώ-
πους να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους από το COVID-19. Είναι ευθύνη 
όλων να ελέγχουν τον εαυτό τους ή το παιδί τους για συμπτώματα πριν πάει στο σχολείο. 
Εάν είστε άρρωστοι ή κάποιος στο σπίτι σας είναι άρρωστος, ακόμη και με ήπια συμπτώ-
ματα, παραμείνετε στο σπίτι», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ.
Οι χρήστες απλώς θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα συμπτώματα και τους κιν-
δύνους που ενημερώνονται από τον ιατρό και το εργαλείο θα ενημερώσει αμέσως τους 
χρήστες εάν είναι ασφαλές να πάνε το σχολείο εκείνη την ημέρα.
Το εργαλείο προστατεύει το απόρρητο και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για 
την υγεία. Το εργαλείο αναπτύχθηκε επίσης εσωτερικά από την Ontario Digital Service 
χωρίς επιπλέον κόστος για τους φορολογούμενους.

To Οντάριο εγκαινιάζει νέο COVID-19 
Screening εργαλείο για την προστασία 
των μαθητών και του προσωπικού

Η 
πληροφορία είχε διαρρεύσει από μία ανώτερη κυβερνητική πηγή το πρωί της 
Πέμπτης στο  680 NEWS. Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, την 
επιβεβαίωσε το απόγευμα σε συνέντευξη Τύπου.
Μέχρι τη Πέμπτη το επιτρεπτό όριο σε εσωτερικούς χώρους ήταν 50 άτομα 

και 100 σε εξωτερικούς. Το μέτρο θα ισχύσει για το Τορόντο, την Όταβα και το Peel 
Region. 
Την Τετάρτη ο κ. Νταγκ Φορντ ανέφερε πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται για να σκληρύνει 
τα μέτρα για τη δημόσια υγεία σε κοινωνικές συγκεντρώσεις, υστέρα από την δραμα-
τική αύξηση των κρουσμάτων στην επαρχία. Μάλιστα, ανέφερε πως μπορεί να υπάρ-
χουν κυρώσεις για όσους δεν ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια. Την Πέμπτη 
στην ανακοίνωση ανέφερε πως τα πρόστιμα θα φτάνουν τις $100.000 για τους οικοδε-
σπότες των πάρτι και $750 σε όποιον συμμετέχει.
«Θα υπάρξουν σοβαρά πρόστιμα για αυτούς που αγνοούν κι αδιαφορούν για τα μέτρα. 
Είναι τα υψηλότερα (πρόστιμα) στη χώρα και είναι υπό επαρχιακή δικαιοδοσία… οπότε 
θα είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν τις οδηγίες», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
Το πρωί της Πέμπτης ο Δήμαρχος  του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, δήλωσε πως συμφωνεί με 
τον περιορισμό στον αριθμό ατόμων στις κοινωνικές συγκεντρώσεις.
«Υπάρχουν μέρη στην επαρχία, πολλά μέρη όπου απλά δεν έχουν νέες υποθέσεις ή 
ίσως έχουν μία. Αλλά έχουμε πρόβλημα εδώ με τη γραμμή τάσεων. Ο ιατρός μας για την 
υγεία μας είπε χθες ότι η γραμμή τάσεων είναι πολύ ανησυχητική», ανέφερε ο Δήμαρ-
χος στο Breakfast Television.

10 άτομα σε εσωτερικούς και 25 σε εξωτερικούς 
χώρους από τη Παρασκευή - Μέχρι και $100.000 
τα πρόστιμα 
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Nicky Gile : 
Εχει αυτό το… κάτι

Διαθέτει ένα 
εντυπωσιακά 
καλλίγραμμο 
κορμί και χυμώδεις 
καμπύλες. Και θα 
έλεγε κανείς πως 
στην περίπτωση της 
Nicky Gile, η φύση 
στάθηκε ιδιαίτερα 
γενναιόδωρη. Η ίδια 
γνωρίζει καλά τα 
ατού της εμφάνισής 
της και το δείχνει.

Αν κάνεις μία βόλτα 
στο λογαριασμό της 
πρώην τσιρλίντερ 
και νυν μοντέλου 
στο Instagram θα 
πέσεις πάνω σε σέξι 
φωτογραφίες της. 
Οι περισσότερες 
με μαγιό που 
αναδεικνύουν τα 
εντυπωσιακά της 
κάλλη.
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Eurovision 2021: Στικούδη vs 
Παπαδοπούλου 

E
urovision 2021: 
Κόντρα ανάμε-
σα στην Κατερί-
να Στικούδη και 

την Ειρήνη Παπαδοπού-
λου για το ποια θα εκ-
προσωπήσει την Κύπρο 
στον μουσικό διαγωνι-
σμό! Στην Κύπρο, το ΡΙΚ 
σχεδιάζει τη δική του δυ-
ναμική επιστροφή στην 
Eurovision με στόχο αυ-
τή τη φορά να καταφέρει 
να σηκώσει το τρόπαιο. 
Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της εκπομπής, Ευτυ-
χείτε, και τον Γιάννη Που-
λόπουλο, το ΡΙΚ επιθυμεί 
στη Eurovision 2021 να 
λάβει μέρος με ένα τρα-
γούδι έθνικ και χορευτι-
κό και κατάλληλες θεω-
ρούν την… Κατερίνα Στι-
κούδη και την Ειρήνη Πα-
παδοπούλου! Ποια όμως 
από τις δύο θα εκπροσω-
πήσει τελικά την Κύπρο; 
Αυτό θα το μάθουμε μέ-
σα στον Οκτώβρη

Η 
Κυριακή Κατσογρεσάκη 
ε ίνα ι  αεροσυνοδός και 
την γνωρίσαμε μέσα από 
την συμμετοχή της σ τον 

τρίτο κύκλο του My Style Rocks.
Η Κρητικιά καλλονή ήταν μία από 
τις πιο δυνατές διαγωνιζόμενες του 
ριάλιτ ι μόδας του ΣΚΑΪ και κατέ-
πληξε τους πάν τες με την φυσική 
ομορφιά και τα μοναδικά προσό-
ντα της.
Πρόκε ιτα ι  γ ια έ να πολυτάλαν το 

πλάσμα που δεν βασ ίζ ε ται μόνο 
σ τα κάλλη της και προσπαθεί συ-
νεχώς να εξελίσσει την προσωπι-
κότητά της. Η Κυριακή φόρεσε το 
μπικίνι της και πήγε για μπάνιο στο 
Principote στον Πάνορμο, όπου την 
τσάκωσε η κάμερα του Mykonos 
Live TV.
Χάρη στα πλούσια ελέη της η πρώ-
ην παίκτρια του My Style Rocks κα-
τόρθωσε να κλέψει την καρδιά του 
ανδρικού πληθυσμο

Η αεροσυνοδός του My Style Rocks 
«έκαψε» τη Μύκονο

Ο 
Άγγελος Για-
κουμίδης εί-
ναι ο τηλεοπτι-
κός παρτενέρ 

του Γιώργου Λέντζα, στη 
νέα αθλητική – ταξιδιω-
τική εκπομπή του ΑΝΤ1, 
Football Stories. . 
«Δεν έχω καμία εμμονή 
με το σώμα μου, τουλάχι-
στον δεν θα το έλεγα εμ-
μονή. Η γυμναστική ξε-
κίνησε πριν από κάποια 
χρόνια ως το μέσο για να 
ξεπεράσω μια πολύ δυ-
σάρεστη κατάσταση. Εί-
χα αϋπνίες και έψαχνα να 
βρω τρόπο για να κουρά-
σω το σώμα μου να πάει 
για ύπνο. 
Όταν ήμουν 20 χρονών, 
σκοτώθηκε ο καλύτερός 
μου φίλος με μηχανή. Ή-
ταν ο άνθρωπος στον ο-
ποίο οφείλω όσα είμαι 
σήμερα και είχα υπολογί-
σει όλο το πρόγραμμα της 
ζωής μου πάνω του. Όταν 
σκοτώθηκε, κατέρρευσε 
το σύμπαν. Νέκρωσα μέ-
σα μου. 

Άγγελος Γιακουμίδης: 
“νέκρωσα μέσα μου…”

Η Ευρυδίκη 
Βαλαβάνη έκανε 
πλαστική

Στην φωλιά των Κου-Κου και τον 
Γιώργο Κρικοριάν μίλησε η Ευρυδίκη 
Βαλαβάνη και αναφέρθηκε στη σχέση 
της με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, 
γιατί αποχώρησε από την εκπομπή, 
Καλύτερα δεν γίνεται, αν μιλάει με 
τη Ναταλία Γερμανού και φυσικά 
αναφέρθηκε στην αισθητική επέμβαση 
στην οποία υποβλήθηκε. Η Ευρυδίκη 
Βαλαβάνη έκανε αισθητική επέμβαση 
στο στήθος της, πριν από ένα χρόνο.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έχω κάνει 
αισθητική επέμβαση. Έχω φτιάξει 
το στήθος μου πριν από ένα χρόνο. 
Εντάξει δεν βγάζει και μάτι ρε παιδιά»!
Για δείτε την ξανά με μαγιό; Εσείς 
παρατηρείτε τη διαφορά;

Αραβανή: Σόλο βραδινή 
έξοδος στο θέατρο 
Άλσος!

Ο φωτογραφικός φακός του gos-
sip-tv.gr την «τσάκωσε» στο θέατρο 
Άλσος οπού και παρακολούθησε 
την παράσταση «Πάμε μια βόλτα». 
Μπορεί η Ευαγγελία Αραβανή 
να απέχει συνειδήτα από την 
τηλεόραση, ωστόσο βιώνει μια 
από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους 
αφού η προσωπική της ζωή 
είναι στα καλύτερά της. Σε αυτές 
τις φωτογραφίες όμως εμείς θα 
σχολιάσουμε το υπέροχο look που 
επέλεξε να κάνει σε θεατρική έξοδο.

O Μάριος Σεργίου 
φωτογραφίζεται δια 
χειρός Σ. Χριστοδούλου

Για ακόμη μία φορά λοιπόν ο 
Σταύρος μας εξέπληξε και μάθαμε 
ακόμη ένα γοητευτικό μελαχρινό. 
Ο Σταύρος Χριστοδούλου είναι 
πασίγνωστος Έλληνας φωτογράφος 
με εμπειρία εντός κι εκτός Ελλάδος.  
Ο Μάριος Σεργίου έχει κάνει τα 
πρώτα του βήματα στο χώρο 
του μόντελινγκ και με τέτοιο 
παρουσιαστικό η καριέρα του 
φαίνεται πως θα απογειωθεί πολύ 
σύντομα. Άλλωστε έχει ήδη το δικό 
του κοινό στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όπου τα λάικς στις 
αναρτήσεις τους πέφτουν βροχή.
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Σ
τις ΗΠΑ βρέθηκε το 
τελευταίο διάστημα 
η Demi Rose συνε-
χίζοντας να… καλ-

πάζει στο χώρο του μόντε-
λινγκ. Το νεαρό μοντέλο πα-
ρά τη δουλειά δεν έριξε τις 
γέφυρες με τους φίλους της 
στο Instagram καθώς με συ-
χνές αναρτήσεις της φροντί-
ζει να τους ενημερώνει για 
το πώς περνάει και φυσικά 
να τους… αναστατώνει. Το 
νεαρό μοντέλο πόζαρε με ά-
κρως αποκαλυπτική διάθε-
ση εντυπωσιάζοντας με τα 
πλούσια προσόντα της.

Διάσημο μοντέλο τα έδωσε 
όλα στο… πιάτο με αυτό το 

φόρεμα!

Δ
ύσκολη η 
ζωή στις μέ-
ρες του κο-
ρ ο ν ω ϊ ο ύ 

για την 22χρονη σέξι 
influencer Η κόρη της 
βαρώνης Karren Brady, 
αντιπροέδρου μετα-
ξύ άλλων της Γουέστ 
Χαμ, η 22χρονη Sophia 
Peschisolido, φαίνεται 
ότι δεν απολαμβάνει τις 
μέρες του εγκλεισμού 
στο Λονδίνο, λόγω της έ-
ξαρσης του κορωνοϊού. 
Η σέξι Instagrammer 
τροφοδοτεί καθημερινά 
τους περισσότερους από 
111.000 followers της με 
χαλαρά στιγμιότυπα από 
την καθημερινότητά της, 
διαφημιζόντας παράλλη-
λα ρούχα και αξεσουάρ 
μέσω του λογαρισαμού 
της. Η υπόδειξη της πά-
ντως για τις μέρες της κα-
ραντίνας στο σπίτι είναι να 
φοράμε χαλαρά ρούχα,άνε-
τα όπως κι η ίδια

Η άτακτη Σοφία δεν κρατιέται, ούτε 
στην καραντίνα

Η πιο σέξι επιχειρηματίας του 
Instagram

Μ
όλις στα 15 της χρόνια ξε-
κίνησε την καριέρα της στο 
μόντελινγκ, ενώ έχει πάρει 
μέρος στα καλλιστεία «Μις 

Υφήλιος» εκπροσωπώντας τη χώρα της, 
τη Ρωσία. Ο λόγος για την Anastasia 
Reshetova, η οποία τα «σπάει» με την ε-
ντυπωσιακή της εμφάνιση.
Κα ι  πώς να  μην  τα  σπάε ι;  Είνα ι 
ε ν τυπωσ ιακά όμορφη,  ε νώ δια -
θ έ τ ε ι  έ να  κα λ λ ί γρ α μμ ο  κο ρμ ί. 
Α λ λά το μον τ έ λο δεν επαναπαύ-

τηκε σ τ ις  δάφνε ς της εμφάν ισής 
της.
Αν και 24 χρόνων έ χε ι  δημιουρ-
γήσε ι  τη δική της επιχε ίρηση με 
καλλυν τ ικά, χωρίς να έχει εγκατα-
λε ίψε ι το μόν τε λιν γκ. 
Και μπορε ί  να ε ίναι  παν τρεμένη 
κα ι  μ η τ έ ρ α  ε ν ό ς  λ ί γ ω ν  μ ην ώ ν 
μ ω ρ ο ύ,  ό μ ω ς ,  φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι  σ τ ο 
λογαριασμό της σ το Instagram να 
ανεβάζ ε ι  φωτογραφίε ς  της,  που 
αναδεικνύουν τη σέξι πλευρά της.

Η 
Demi Lovato δεν 
κρύβει τίποτα α-
πό τους θαυμαστές 
και τους εκατομμύ-

ρια ακόλουθούς της για τον 
αρραβωνιαστικό της Max 
Ehrich. Η αγαπημένη μας 
τραγουδίστρια είναι πιο κα-
λά από ποτέ στην προσωπι-
κή της ζωή, αφού πρόσφα-
τα δέχθηκε την πρόταση γά-
μου του αγαπημένου της. Η 
28χρονη star μοιράζεται συ-
χνά στον προσωπικό της λο-
γαριασμό στο Instagram φω-
τογραφίες από την καθημερι-
νότητά της και φυσικά αρκε-
τές με τον εκλεκτό της καρ-
διάς της, Max. Κατά τη διάρ-
κεια μιας πρόσφατης εμφά-
νισής της στο SiriusXM Hits 
1 του The Morning Mash Up, 
η Demi εξήγησε πως η έναρ-
ξη της σχέσης με τον Max εν 
μέσω πανδημίας, τελικά τους 
επηρέασε θετικά.

Η αποκάλυψη της Demi Lovato για την 
σχέση της με τον Max Enrich
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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

Μετέωρα 
1959

Ποδηλατοδρομίο 
Φαλήρου στις αρχές του 

20ου αιωνα

Φωτογραφία της παραλίας 
του Βόλου (~1930)

Αθήνα 
1930

Αθήνα Πεδίον 
του Άρεως 1932

Ηράκλειο,τα παλιά τείχη 
στο λιμάνι και η πύλη στο 

μόλο πριν την κατεδάφιση, 
1900-1902

Ισθμός Κορίνθου 
1884 - Αρχικό 

στάδιο κατασκευής 

Το κοριτσάκι βρέθηκε από την αποστολή της Unicef, στο 
χωριό Οχιά Λακωνίας, κατά την περίοδο του εμφυλίου. 

Εκείνη και η γιαγιά της ήταν οι μόνοι κάτοικοι του χωριού 
που επέζησαν. Οταν πήρε τα μεγάλα αγορίστικα 
παπούτσια που βρέθηκαν πανηγύριζε για ώρες. 

Το όνομά της μικρής, Ελευθερία

Σαντορίνη 
1917

Επιστροφή από τους 
αγρούς, Κριτσά, 

Κρήτη, δεκαετία 1960
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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

Λαχανοντολμάδες με 
κρέας 

ΥΛΙΚΆ

 ª Για αρχή καθαρίζουμε το λάχανο και κόβουμε με ένα μαχαίρι το κοτσάνι όσο πιο 
βαθιά μπορούμε! Το βάζουμε σε μια κατσαρόλα με ζεστό νερό σε μέτρια φωτιά με 
το κοτσάνι να κοιτάζει προς τα κάτω έτσι ώστε να αφαιρούμε σιγά σιγά τα φύλα μας!

 ª Αφού έχουμε τελειώσει με το λάχανο και τα έχουμε βάλει σε ένα μεγάλο μπολ τα 
φύλλα μας για να κρυώσουν ξεκινάμε να κάνουμε την γέμιση! Κόβουμε σε πολύ, 
πολύ μικρά κομματάκια την τηγανιά μας και σε ένα βαθύ τηγάνι βαζουμε το λάδι μας 
να κάψει και τσιγαρίζουμε την τηγανιά μας ίσα να πάρει χρώμα! 

 ª Στη συνέχεια βάζουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια μας και τα φρέσκα κρεμμυδάκια 
και ανακατεύουμε μέχρι να μαλακώσουν! Μετά βάζουμε το ρύζι, τα μπαχαρικά μας 
και ρίχνουμε 2 κούπες νερό ίσα να πάρει μια βραση (το ρύζι μας να είναι σχεδόν ωμό) 
σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε για να μη μας κολλήσει!

 ª Έπειτα αφού έχει τραβήξει το νερό η γέμιση μας αφαιρούμε από την φωτιά και 
ρίχνουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και τον άνηθο! Ρίχνουμε από πάνω και λίγο 
ακόμη ελαιόλαδο ωμό και ανακατεύουμε!

 ª Αφού έχουμε έτοιμη και την γέμιση ξεκινάμε να τυλίγουμε! Αφαιρούμε το κοτσάνι 
από το λαχανόφυλλο και βάζουμε μια γεμάτη κ.σ. από την γέμιση και τυλίγουμε 
προσεκτικά να είναι καλά κλειστές οι γωνίες για να μη μας ανοίξουν!  Σε μια μεγάλη 
κατσαρόλα βάζουμε στον πάτο ότι κοτσάνια και λαχανόφυλλα μας έχουν χαλάσει για 
να μην αρπάξουν στο βράσιμο και βάζουμε νερό μέχρι την μέση αλάτι και λίγο ελαι-
όλαδο. Τοποθετούμε ένα πιάτο πάνω από τους λαχανοντολμάδες και βράζουμε σε 
μέτρια φωτιά για περίπου 40λεπτά

 ª 1 μεγάλο λάχανο ή δύο μεσαία 
 ª 1 κιλό τηγανιά χοιρινή 
 ª 2 κούπες ρύζι 
 ª 2 ξερά, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια 

 ª 1/2 ματσάκι μαϊντανό 
 ª 1/2 ματσάκι άνηθο 
 ª Αλάτι, πιπέρι , Ρίγανη , Δυόσμο , 

Ελαιόλαδο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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– Θέλω να χωρίσουμε
– Γιατί;
– Γιατί κουράστηκα
– Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς

Τρέχει ένας τύπος πίσω από το λεωφο-
ρείο, τρέχει-τρέχει και οι επιβάτες αρχί-
ζουν και γελάνε…
Κάποια στιγμή του λέει ένας:
-Ρε Βλάκα, σταμάτα να τρέχεις πίσω από 
το λεωφορείο, θα κατουρηθούμε από τα 
γέλια !!
Και ο άλλος του λέει:
-Τώρα θα χεστείτε !!! Εγώ είμαι ο οδηγός 
του λεωφορείου !

Ήταν ένα κοριτσάκι, η Μούμα και ήτανε 
πολύ στενοχωρημένη.
Έρχεται ενας φίλος της λοιπόν και της λέει:
– Μούμα; Τι έχεις; Θες αγκαλίτσα;
– Οχι
– Θες φιλάκι;
– Οχι
– Θες έρωτα;
– Ναι
Ηθικό δίδαγμα; Μούμα θες έρωτα, 
έρωτα, έρωτα…

– Τι είναι κόκκινο και πετάει;
– Σαλάμι αέρος!

– Χώρισα..
– Και εγώ πήρα ένα αυτοκόλλητο …
– Που κολλάει αυτό ;
– Παντού !

Ποιο είναι το αντίθετο της Μυτιλήνης;
ΜηΤηΔένεις……!!

– Πώς λέγεται ο Γαλάτης DJ;
– Ινδεμίξ (in the mix)….

– Πως λέγεται ο Γαλάτης τραβεστί που 
κάνει πιάτσα;
– Συγγρού-Φιξ!

Πάει ένα παιδάκι στη μαμά του κλαίγο-
ντας
– Μαμά, μαμά, στο σχολείο με φωνάζουν 
σαμπουάν!
– Έλα τώρα Τζόνσον! Όχι πια δάκρυα!!

Παίζουν δύο κρουασάν πόκερ. Ποιο θα 
κερδίσει; Το κρουασάν με-ρέντα!

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.

ΛΕΩΝ
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.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
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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Το έργο θα εκτελεσθεί με 
βάση την εγκεκριμένη 
αναστηλωτική μελέτη 
εφαρμογής, έτσι ώστε να είναι 
επισκέψιμο από το κοινό, 
χωρίς να αποκαθίσταται η 
αρχική του χρήση ως λουτρού

Η 
«αποκατάσταση και ανά-
δειξη του Οθωμανικού 
Λουτρού στο Κάστρο Ι-
ωαννίνων σε επισκέψιμο 

μνημείο», με απόφαση του περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Κα-
χριμάνη, εντάσσεται στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-
2020.
Το κτίριο του Οθωμανικού Λου-
τρού είναι χαρακτηρισμένο ως μνη-
μείο με το Προεδρικό Διάταγμα, 
από το 1925Δ. 11-6-1925. Τα Λου-
τρά είναι από τα πρωιμότερα οθω-
μανικά μνημεία που έχουν διασω-
θεί μέσα στο Φρούριο των Ιωαν-
νίνων και συνδέεται άμεσα με την 
περιοχή της ΒΑ Ακρόπολης. Το κτί-
ριο του Οθωμανικού Λουτρού, 
μετά την αποκατάσταση θα είναι 
εμβαδού 290μ2 στερεωμένο, ανα-
στηλωμένο, επισκέψιμο και λει-
τουργικό μαζί με τον άμεσο περι-
βάλλοντα χώρο του διαμορφωμένο 
με πλακόστρωση.
Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση 
την εγκεκριμένη αναστηλωτική 

μελέτη εφαρμογής, έτσι ώστε να 
είναι επισκέψιμο από το κοινό, 
χωρίς να αποκαθίσταται η αρχική 
του χρήση ως λουτρού. Στο πλαί-
σιο του έργου περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, εργασίες καθαρι-
σμού από τη βλάστηση, αποκατά-
στασης και ανακατασκευής τμη-
μάτων του χώρου, κατασκευή και 
τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβα-
σης κοινού (συμπεριλαμβανο-
μένων ΑμεΑ), καθώς και δράσεις 
προβολής, όπως έκδοση πληρο-
φοριακού υλικού ή διοργάνωση 
εκδηλώσεων. Φορέας υλοποίη-
σης του έργου, προϋπολογισμού 

1.250.000 ευρώ, είναι η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Ο δήμος Ιωαννιτών εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ένταξη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπει-
ρος» του έργου αποκατάστασης και 
ανάδειξης των Οθωμανικών Λου-
τρών, το οποίο ανοίγει το δρόμο 
για τη δημιουργία Πάρκου Πολιτι-
σμού στο Κάστρο.
Ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής 
Ελισάφ ευχαρίστησε όλες τις υπη-
ρεσίες του δήμου και της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων που 
συνεργάστηκαν για την υποβολή 
της πρότασης και εξέφρασε την 

βεβαιότητα ότι το έργο θα ξεκινή-
σει σύντομα. «Το Κάστρο αποτελεί 
ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας 
και του πολιτισμού των Ιωαννίνων. 
Οφείλουμε να το αναδείξουμε. 
Εκτιμώ ότι γίνεται η αρχή, ώστε τα 
επόμενα χρόνια να αποτελέσει ένα 
ανοιχτό, ένα ζωντανό Πάρκο Πολι-
τισμού», τόνισε.
Η υποβολή του έργου είχε γίνει από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννί-
νων στο πλαίσιο της Προγραμμα-
τικής Σύμβασης που εγκρίθηκε και 
υπογράφηκε από τον δήμο Ιωαννι-
τών, την Περιφέρεια Ηπείρου και το 
Υπουργείο Πολιτισμού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

M
ια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη 
έκθεση, που περιλαμβάνει σημα-
ντικά ευρωπαϊκά έργα- ελαιογρα-
φίες και γλυπτά- του 19ου αιώνα 

και του ελληνικού Νεοκλασικισμού σε διάλογο 
με αρχαία αριστουργήματα θα φιλοξενήσει το 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Η έκθεση, με τίτ-
λο «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή 
Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου», θα εγκαινια-
στεί στις 10 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως 
τις 5 Απριλίου.
Όπως φανερώνει και ο τίτλος της τα έργα προ-
έρχονται από τη Συλλογή Θανάση και Μαρίνας 
Μαρτίνου, μία μοναδική Φιλελληνική Πινακο-
θήκη καλλιτεχνικών έργων και αριστουργημά-
των, τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο 
κοινό. Πρόκειται για ευρωπαϊκές, φιλελληνικές, 
καλλιτεχνικές δημιουργίες καθώς και έργα Ελλή-
νων καλλιτεχνών εμπνευσμένα από θέματα της 
αρχαιότητας, τα οποία παρουσιάζονται δίπλα σε 
σημαντικές αρχαιότητες που προέρχονται από 
μεγάλα Μουσεία της Ιταλίας και της Ελλάδας.
Η έκθεση, υπό την επιμέλεια της Ιστορικού 
Τέχνης Φανής Μαρίας Τσιγκάκου και του Καθη-
γητή Ν. Χρ. Σταμπολίδη, στοχεύει στην ανάδειξη 
των αρχαιολατρικών πτυχών του φιλελληνικού 

κινήματος, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
Επανάσταση του 1821. Η αρχαιολατρεία υπήρξε 
ο μακροβιότερος σύνδεσμος των Ευρωπαίων με 
την Ελλάδα. Κατά την Επανάσταση μετασχηματί-
στηκε σε φιλελληνισμό και αποτυπώθηκε εικα-
στικά σε ευρωπαϊκα έργα τέχνης. Μετά τη δημι-
ουργία του ελληνικού κράτους υιοθετήθηκε 
από τους Έλληνες νεοκλασικούς καλλιτέχνες με 
στόχο την ανάδειξη της αδιάρρηκτης συνέχειας 

της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς.
Τα αρχαία αριστουργήματα θα συνομιλήσουν 
με τις νεοκλασικές εκδοχές τους, μέσα σε ένα 
σκηνογραφημένο περιβάλλον. Ο επισκέπτης θα 
βιώσει μια θεατρική εμπειρία καθώς το Μέγαρο 
Σταθάτου θα μεταμορφωθεί σε εσωτερικό μιας 
μεγαλοαστικής ευρωπαϊκής κατοικίας του 19ου 
αιώνα, υπό τη σκηνογραφική επιμέλεια της 
Χλόης Ομπολένσκυ και του Ανδρέα Γεωργιάδη.

Διεθνές Φεστιβάλ 
Ποίησης Αθηνών: 
Επιμένει ποιητικά 
και στις δύσκολες 
συνθήκες 

Π
οίηση σε πείσμα των και-
ρών» είναι το σύνθημα 
του φετινού, 6ου Διε-
θνούς Φεστιβάλ Ποίη-

σης Αθηνών, το οποίο θα διεξαχθεί, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν, από τις 21 έως τις 24 
Σεπτεμβρίου. Το φετινό πρόγραμμα 
θα περιλαμβάνει τόσο φυσικές όσο 
και ψηφιακές εκδηλώσεις μεταξύ 
των οποίων ποιητικά αναλόγια σε 
εξωτερικούς χώρους, διαδικτυακές 
απαγγελίες αλλά και ένα αφιέρωμα 
στην ισπανόφωνη ποίηση
Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημα-
ντικό λογοτεχνικό γεγονός, το 
οποίο δημιουργήθηκε μέσα στα 
χρόνια της κρίσης, το 2013), και 
φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα 
της Ελλάδας στον κόσμο, καθιστώ-
ντας την Αθήνα σημαντικό ευρωπα-
ϊκό κέντρο λογοτεχνίας και ταξιδι-
ωτικό προορισμό για τους λάτρεις 
της ποίησης. Διοργανώνεται από 
τον Κύκλο Ποιητών, έχει την αιγίδα 
και επιχορηγείται από το υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και διε-
ξάγεται σε συνεργασία με τον Δήμο 
Αθηναίων, το Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών και το Ελληνικό Ίδρυμα 
Πολιτισμού.
Η φετινή χρονιά, λόγω των ειδικών 
συνθηκών της πανδημίας, ήταν μια 
πρόκληση για την οργανωτική επι-
τροπή του Φεστιβάλ, που έπρεπε να 
βρει ευφάνταστες και δημιουργικές 
λύσεις για τον τρόπο διεξαγωγής 
του σε ένα περιβάλλον αβεβαιότη-
τας. Αποφασίστηκε όμως το Φεστι-
βάλ να πραγματοποιηθεί πιο περιο-
ρισμένο, όχι μόνο με διαδικτυακές 
αναγνώσεις αλλά και με ποιητικά 
αναλόγια σε εξωτερικούς χώρους.
Στο πρόγραμμα των διαδικτυακών 
αναγνώσεων , σημαντικά ονόματα 
της παγκόσμιας ποίησης διαβάζουν 
ποιήματά τους μαζί με Έλληνες ομο-
τέχνους τους. Ανάμεσα στα ονό-
ματα που συμμετέχουν ξεχωρίζουν 
ο ιρλανδός Πωλ Μολντούν, η νιγη-
ριανή Άγιο Αγιόλα-Αμάλε, η ιρακινή 
Ντούνια Μιχαήλ, ο θρυλικός Τζακ 
Χίρσμαν κι ο διευθυντής του Ιowa 
Writing Program Κρίστοφερ Μέριλ 
απ’ τις ΗΠΑ, ο Ζαν Πορτάντ από το 
Λουξεμβούργο κι ο Νίκολα Ματζί-
ροφ από τη Βόρεια Μακεδονία κ.ά.

Ιωάννινα: Σε Πάρκο Πολιτισμού αναδεικνύεται 
το Κάστρο

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Οι αρχαιολογικές 
πτυχές του φιλελληνικού κινήματος
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά

Μ
ια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις 
και... τέσσερις η ώρα του τεράστιου ΠΑ-
ΟΚ! Ηταν η ΣΤΙΓΜΗ του απέναντι στην 
πανίσχυρη Μπενφίκα. Οι ασπρόμαυροι 

καταθέτοντας ψυχή και καρδιά πέταξαν έξω τους «Αε-
τούς της Λισαβόνας» και συνεχίζουν να ονειρεύονται. 
Ένα εμπόδιο έμεινε, πλέον, η ρωσική Κρασνονταρ, 
στο δρόμο προς τους χρυσοφόρους ομίλους του Τσά-
μπιονς Λιγκ. 

Έτσι ξεκίνησαν τον «τελικό»
Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς ήταν σε τρίτο σερί επίσημο παιχνίδι 
κάτω από τα δοκάρια του «Δικεφάλου». Μπροστά του 
η γνωστή τριάδα των στόπερ αποτελούμενη 
από τους Ιγκανσον, Βαρέλα και Μιχαηλίδη.
Οι δύο εσωτερικοί μέσοι θα είναι οι 
Σβαμπ και Ελ Καντουρί, με τον Κρέσπο 
στο δεξιό άκρο σε ρόλο φουλ-μπακ 
και στην απέναντι πλευρά ο Γιαννού-
λης.
Ο φορμαρισμένος Τζόλης και ο αρχηγός 
Πέλκας θα κινούνται πίσω από τον μονα-
δικό προωθημένο που θα είναι και σ’ αυτό 
το παιχνίδι ο Άκπομ.
Για την Μπενφίκα ο Ζόρζε Ζεσούς επέλεξε να ξεκι-
νήσει την αναμέτρηση ποντάροντας στη βραζιλιά-
νικη δύναμη των άκρων (Πεντρίνιο, Εβέρτον), είδε 
τον Γκριμάλδο να είναι 100% έτοιμος και του έδωσε 
φανέλα βασικού για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο 
Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν κάτω από τα δοκάρια με 
τετράδα μπροστά τους Αλμέιδα, Ρούμπεν Ντίας, Βερ-
τόγκεν και Γκριμάλδο.
Στη μεσαία γραμμή ως εσωτερικοί μέσοι ξεκίνησαν οι 
Βάιγκλ και Τααράμπτ, οι δύο Βραζιλιάνοι, Πεντρίνιο 
και Εβέρτον, στις πτέρυγες, με τον Πίζι πίσω από τον 
προωθημένο Σεφέροβιτς.

H μπάλα στην Μπενφίκα
Η Μπενφίκα μετά τα πρώτα λεπτά άρχισε να ανεβάζει 
ρυθμό και να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Αναμενό-
μενο. Το ήξερε καλά ο Φερέιρα, που εξαρχής επέλεξε 
μια συντηρητική τακτική, με πολλούς παίκτες πίσω 
από την μπάλα, με στόχο να βγει ο ΠΑΟΚ στην κόντρα.
Ο ρυθμός που επέβαλαν οι Λουζιτανοί, ειδικά στην 
ανάπτυξη των επιθέσεών τους, ήταν από το ξεκίνημα 

του αγώνα εντυπωσιακός, ωστόσο μέχρι το 25’ δεν 
είχαν καταφέρει να απειλήσουν την εστία του Ζίβκο-
βιτς. Το έκανε με τη βολίδα του Τααράμπτ που δοκί-
μασε τα αντανακλαστικά του Σέρβου τερματοφύλακα 
και πολύ περισσότερο με την κεφαλιά του Σεφέροβιτς 
(27’) και το δοκάρι του Πίζι με την συμπλήρωση μισής 
ώρας παιχνιδιού. Η κυριαρχία της Μπενφίκα έφερε 
τον Πεντρίνιο σε θέση βολής, αλλά και πάλι ο Ζϊβκο-
βιτς ήταν στη σωστή θέση (42’).
Ο ΠΑΟΚ, με σύμμαχο και την τύχη, καλή αμυντική 
συμπεριφορά, λίγα λάθη στο δικό του μισό του γηπέ-
δου, κατόρθωσε και έβγαλε στο 0-0 το πρώτο ημί-
χρονο, όμως οι παίκτες του Φερέιρα γνώριζαν ότι 

είχαν ανηφόρα μπροστά τους. Η Μπενφίκα 
-αν και χωρίς επίσημο ματς- έδειχνε να 

είναι μια και δύο ταχύτητες πάνω, η δια-
φορά ποιότητας ήταν τεράστια μεταξύ 
των δύο ομάδων, χρειαζόταν τόλμη και 
θάρρος για να μπορέσουν οι «ασπρό-
μαυροι» να αντιδράσουν.

Η ώρα του Γιαννούλη!
Ο Ζίβκοβιτς ήταν εκεί και στο 57’ απομα-

κρύνοντας σωτήρια το σουτ του Εβέρτον με 
τους παίκτες του Ζεσούς να αυξάνουν την πίεση τους. 
Ο ΠΑΟΚ έψαχνε την στιγμή του. Και τη βρήκε με τον 
Γιαννούλη που έφτιαξε και τελείωσε τη φάση του 1-0 
με την συνδρομή Βερτόνγκεν. Με το δεύτερο ευρω-
παϊκό γκολ του Κατερινιώτη διεθνή άσου ο «Δικέφα-
λος» είχε μπει μπροστά στο σκορ και έβαζε δύσκολα 
στην Μπενφίκα.
Ο Ζεσούς έριξε στο ματς πολλά από τα βαριά χαρτιά 
που είχε στον πάγκο. Και Νούνιες και Βινίσιους μέσα, 
με στόχο την ισοφάριση, όμως ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός 
που ξαναχτύπησε φτάνοντας στο 2-0. Ο Γιαννούλης 
έκανε καταπληκτική κούρσα, πάσαρε στον Άντρια 
Ζίβκοβιτς και αυτός εκτέλεσε την πρώην ομάδα του!
Ο «Δικέφαλος» απείχε σκάρτα είκοσι λεπτά από τη 
μεγαλειώδη πρόκριση!
Ξανά ο Ζίβκοβιτς είπε «όχι» στο σουτ του Πίζι (81’), 
με την Μπενφίκα να πιέζει ασφυκτικά, αλλά τους παί-
κτες του ΠΑΟΚ να ανταποκρίνονται εξαιρετικά στις 
απαιτήσεις και στις δύσκολες καταστάσεις. Στις καθυ-
στερήσεις οι Λουζιτανοί μείωσαν με τον Ράφα Σίλβα, 
αλλά ήταν πολύ αργά.

Τα «αστέρια» του Τσάμπιονς Λιγκ πιο κοντά από ποτέ! Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα πλέι οφ με 
το 2-1 επί της Μπενφίκα και πλέον στα δύο ματς με την Κράσνονταρ... παίζει ρέστα για την 
παρθενική συμμετοχή στους ομίλους. Στη Ρωσία το πρώτο παιχνίδι

ΠΑΟΚάρα, τα αστέρια
σε περιμένουν

Ολυμπιακός: Με Ομόνοια 
στα play offs, πρώτο ματς 
εντός στις 23 Σεπτεμβρίου

Η Ομόνοια απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα στη διαδικασία των 
πέναλτι και ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τους Κύπρι-
ους στα play offs του Champions League. Στις 23 και 29 Σεπτεμ-
βρίου τα ματς.
Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων έχει οριστεί για τις 23 

Σεπτεμβρίου στο Καραϊσκάκη. Η ρεβάνς θα είναι στις 29 του μήνα 
στην έδρα της Ομόνοιας. Και τα δύο ματς θα αρχίσουν στις 22.00.
 Η Ομόνοια είναι η ομάδα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός πριν λίγο 
καιρό στον Ρέντη, στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης και σίγουρα κι οι 
δύο ομάδες έχουν μια ιδέα από τι πρόκειται να συναντήσουν, καθώς 
εν τέλει θα έρθουν αντιμέτωποι.
 Η Ομόνοια συνάντησε για 3η φορά τον Ερυθρό Αστέρα και ήταν και 
η... φαρμακερή καθώς τον άφησε εκτός της συνέχειας της Ευρώπης 
στα πέναλτι. Τη σεζόν 2001/02, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε την πρό-
κριση με συνολικό σκορ 3-2. Το 2012/13 οι δύο ομάδες παίζοντας 
στον τρίτο προκριματικό του Europa League έμειναν στο 0-0 και στις 
δύο αναμετρήσεις με την πρόκριση να κρίνεται στη διαδικασία των 
πέναλτι υπέρ των Σέρβων με 6-5.  
Για να φτάσει στον τρίτο γύρο προκριματικών, χρειάστηκε να αποκλεί-
σει την Αραράτ από την Αρμενία και την Λέγκια Βαρσοβίας και τα δύο 
ματς στην παράταση.
 Στο κυπριακό πρωτάθλημα, στα πρώτα δύο ματς, πήρε ισοπαλία στην 
Πάφο με 2-2 και νίκησε την Καρμιώτισσα με 1-0, έχοντας 4 βαθμούς. 
Στη συνέχεια πήρε το 1-1 εκτός έδρας με την Ανόρθωση πιάνοντας 
τους 5 πόντους και είναι 6η με 2 πόντους διαφορά από την 4η Ανόρ-
θωση.
 Σύστημα: 4-2-3-1 ή 4-3-3
 Αναλυτικά οι τίτλοι:
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (20 ΦΟΡΕΣ): 1960-1961, 1965-1966, 1971-
72, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1977-1978, 1978-1979, 1980-
1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 
1988-1989, 1992-1993, 2000-2001, 2002-2003, 2009-2010.
 ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (14 ΦΟΡΕΣ): 1964-1965, 1971-1972, 1973-
1974, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1987-1988, 
1990-1991, 1993-1994, 1999-2000, 2004-2005, 2010-11, 2011-12.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ο
νειρο ήταν και... πάει για τον 
ΟΦΗ, καθώς αποχαιρέτησε 
πρόωρα το Europa League 
μετά την ήττα που γνώρισε 

απόψε από τον Απόλλωνα Λεμεσού με 
1-0. Ενα αποτέλεσμα «κρύο», καθώς οι 
φιλοξενούμενοί του δεν ήταν καλύτε-
ροι, αλλά εκμεταλλεύτηκαν την εμπει-
ρία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις και διαχειρίστηκαν σωστά το ματς 
όταν άνοιξαν το σκορ και μετά.  
Ο Γιώργος Σίμος ξεκίνησε με τον Βάτερ-
μαν κάτω από τα γκολπόστ, τους Μαρι-
νάκη, Βούρο, Σελίμοβιτς κεντρικούς 
αμυντικούς, τον Ουές δεξιό μπακ-χαφ, 
τον Γιαννούλη αριστερό, τους Στάικο, 
Μεγιάδο «6αρο-8άρια», τον Νέιρα 
μπροστά τους και τον Σαρδινέρο σε 
ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Φιγκε-
ρέιδο. 
 Σέντρα λοιπόν στην αναμέτρηση και 
οι Κρητικοί είχαν το εύλογο τρακ της 
επιστροφής στα Κύπελλα Ευρώπης 
μετά από περίπου 20 χρόνια. Ετσι στα 
πρώτα λεπτά ο Απόλλων είχε μία ελα-
φρά υπεροχή. Οχι κάτι extreme όμως, 
απλά πίεζε ψηλά, δεν επέτρεπε στους 
γηπεδούχους να αναπτυχθούν και με 
τον Αγκίρε προσπαθούσε να παίξει, 
κυρίως, κάθετα. Ομως ο Ουές, κατά 
πρώτο λόγο, και οι Μεγιάδο, Σελίμο-
βιτς κατά δεύτερο ήταν εξαιρετικοί. 
Γενικότερα ο ΟΦΗ αμύνονταν υποδειγ-
ματικά και εκτός από μία σέντρα-σουτ 
του Αγκίρε, οι φιλοξενούμενοι δεν 
απείλησαν άλλη φορά ουσιαστικά.  
Κάπου εκεί οι παίκτες του Σίμου άρχι-
σαν να βρίσκουν (και) τα μεσοεπιθετικά 
τους πατήματα. Σταδιακά πήραν μέτρα 
στο γήπεδο και μετέφεραν το παι-
χνίδι στο μισό της Κυπριακής ομάδας. 
Χωρίς, το τονίζουμε αυτό, να απολέ-
σουν την σωστή αμυντική τους συμπε-
ριφορά. Διάδρομοι κλειστοί, build up 
από πίσω και ξεκίνησαν να πατούν 
περιοχή. 
Αρχικά χωρίς να δημιουργούν «καθα-
ρές» φάσεις,, μέχρι που φτάσαμε στο 
42’, όταν ο Σαρδινέρο έστρωσε στον 
Φιγκεϊρέδο μέσα στο «κουτί» και εκεί-
νος πλάσαρε πέφτοντας, όμως ο Δημη-

τρίου απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ. 
Ετσι η ανάπαυλα βρήκε το ματς χωρίς 
σκορ, αλλά τον ΟΦΗ καλύτερο και 
εκείνο που απώλεσε την μεγάλη ευκαι-
ρία του 45λεπτου. Βασικά, την μονα-
δική του πρώτου ημιχρόνου. 
Λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου 
μισού ο Απόλλων προχώρησε σε δύο 
αλλαγές και διαφοροποίησε τον σχη-
ματισμό του που πλέον ήταν 4-1-4-1. 
Αυτό μάλλον μπέρδεψε για λίγο τους 
γηπεδούχους, αλλά ήταν αρκετό για 
να γίνει η... ζημιά. Στο 49’ ο Νταμπό 
σε βαθιά μπαλιά βγήκε στην πλάτη 
της άμυνας, ο Σελίμοβιτς δεν τον πρό-
λαβε, ο Γάλλος φορ «άδειασε» και τον 
Βούρο, έσ τρωσε σ τον επερχόμενο 
Σαλάι και εκείνος πλάσαρε εύστοχα τον 
Βάτερμαν. Το «μισό» και πλέον γκολ 
όμως... ανήκει στον 32χρονο στράικερ. 
Η «ψυχρολουσία» του 1-0 σαφώς και 
επηρέασε τους Κρητικούς, πόσο μάλ-
λον από τη στιγμή που  έμειναν πίσω 
στο σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα. 
Και λίγο αργότερα γίναμε μάρτυρες 
μίας κωμικοτραγικής σκηνής. Μετά από 
γύρισμα παίκτη του Απόλλωνα ο Φιγκε-
ρέιδο μπήκε στη φάση, έκλεψε την 
μπάλα και βρέθηκε απέναντι από τον 
Δημητρίου. Ομως ο  βοηθός Περέτι τον 
υπέδειξε σε θέση οφ σάιντ και ο ρέφερι 
Μαρέσκα το έδωσε. Οι γηπεδούχοι δια-
μαρτυρήθηκαν έντονα, ο Ιταλός διαιτη-
τής μάλλον κατάλαβε την «γκάφα μεγα-
τόνων» που συνέβη και έδωσε... ελεύ-
θερο, σε  μία φάση... βγαλμένη, με όλο 
το θάρρος, από τα τοπικά! 
Πλέον ο χρόνος κυλούσε και δεν ήταν 
υπέρ του ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι με την 
είσοδο των Ναμπί. Σολίς άλλαξαν σχη-
ματισμό (4-3-3), πήραν την κατοχή, 
αλλά δεν κατάφεραν να βρουν κενούς 
χώρους και να απειλήσουν ουσιαστικά. 
Ο Απόλλων διαχειρίστηκε σωστά το 
ματς, κράτησε το μηδέν και μάλιστα 
στο 88’ «φλέρταρε» με το δεύτερο 
γκολ όταν ο Γιαννιώτας βγήκε στο τραν-
ζίσιον, έδωσε στον Ντιγκινί όμως εκεί-
νος από καλή θέση σούταρε ψηλά άουτ. 
Οι γηπεδούχοι σε αυτό το διάστημα 
δεν έκαναν τελική. 

ΟΦΗ - Απόλλων Λεμεσού 0-1

Κατώτερος των περιστάσεων...

Eυρώπη τέλος και για τον Άρη! Οι 
κίτρινοι γνώρισαν ήττα-σοκ από την... 
πρωτάρα Κόλος Κοβαλίβκα (1-2) και 
μετέτρεψαν σε εφιάλτη τα όνειρα για κάτι 
καλό στο Europa League. Η γκολάρα του 
Μπρούνο Γκάμα δεν ήταν αρκετή. 

Τ
ο ευρωπαϊκό ταξίδι δεν… άρχισε ποτέ 
για τον Άρη καθώς η άσημη Κόλος Κο-
βαλίβκα επικράτησε με 1-2 στο «Κλ. Βι-
κελίδης», απέκλεισε την ελληνική ομά-

δα και παράλληλα έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 
των 42 χρόνων αήττητου που είχαν οι «κίτρι-
νοι». 
Αν υπήρξε έκπληξη σε επίπεδο επιλογών των 
δύο προπονητών αυτή είχε να κάνει με την από-
φαση του Μίκαελ Ένινγκ για τον ρόλο του Λού-
κας Σάσα και την τοποθέτηση στο δεξί άκρο της 
άμυνας. Βέβαια, ο Βραζιλιάνος είχε δοκιμαστεί 
σε αντίστοιχο ρόλο και την περσινή χρονιά, είχε 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης κι αυτό 
έπαιξε τον ρόλο του. Η δε χρησιμοποίηση των 
Μπερτόγλιο, Λόπεθ στο αρχικό σχήμα ή η επι-
λογή του 4-2-3-1 ήταν απόρροια του τρόπου 
λειτουργίας του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο του 
αγώνα με τη Λαμία όπου μ’ αυτή τη διά-
ταξη έκανε την ανατροπή. Από την 
άλλη πλευρά, ο Ρουσλάν Κοστί-
σιν φάνηκε συνεπής στα όσα 
είχε πει στις προηγούμενες ημέ-
ρες καθώς χρησιμοποίησε τρεις 
στόπερ, διάταξη 5-4-1 επενδύ-
οντας στην ικανότητα της ομάδας 
του στις αντεπιθέσεις. 
Ο Άρης δεν είχε τρόπος διάσπασης 
της πολυπρόσωπης άμυνας της Κόλος. 
Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που Μπρούνο 
Γκάμα και Γιάννης Φετφατζίδης δεν βρήκαν 
πεδία δράσης καθώς έπεσαν… θύματα της 
σωστής αλληλοκάλυψης των Ουκρανών. Ό,τι 
καλό δημιούργησε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο 
ήταν από τα πόδια του Φακούντο Μπερτόγλιο.  
Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δύο ομά-
δες έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην προ-
στασία του μηδέν, το πρώτο ημίχρονο προσέ-
φερε ελάχιστες στιγμές. Στην πραγματικότητα 
οι δύο ομάδες είχαν από μία φάση. Στο 33’ ο 
Χουλιάν Κουέστα έκανε σπουδαία απόκρουσε 
σε μια φάση όπου οι… πλανήτες ενώθηκαν 
προς όφελος της Κόλος. Ξεκίνησε από λάθος 
του Λίντσεϊ Ροζ, συνεχίστηκε με «στραβό» σουτ 
του Λισένκο και κατέληξε με τον Σμίρνιι να απει-
λεί με κεφαλιά ψαράκι αλλά ο Ισπανός τερματο-
φύλακας γλίτωσε την ομάδα του. 

Πριν καλά-καλά πατήσουν οι ποδοσφαιριστές 
το χορτάρι του «Κλ. Βικελίδης» στα πρώτα δευ-
τερόλεπτα του β’ ημιχρόνου, η Κόλος Κοβαλί-
βκα έβαλε πολύ δύσκολα στον Άρη. Από εκτέ-
λεση φάουλ στο 47ο λεπτό και ολιγωρία της 
άμυνας ο Νόβακ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
κάνοντας το 0-1. Το γκολ των Ουκρανών έβαλε 
τον Άρη στο δωμάτιο του πανικού για 4-5 αγω-
νιστικά λεπτά. Στη συνέχεια ο Άρης έγινε πιο 
πιεστικός, είδε τον Φετφατζίδη να αστοχεί από 
το ύψος της μεγάλης περιοχής για να φθάσουμε 
στο 55’. Σε φάση που άρχισε από το πείσμα του 
Μπερόγλιο, ο Μπρούνο Γκάμα βρέθηκε στο 
ύψος του πέναλτι και με δυνατό σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα (1-1).   
Έχει αλλάξει το παιχνίδι. Ο Άρης πιέζει πιο πολύ, 
τρέχει περισσότερο στο γήπεδο, είναι πιο απαι-
τητικός από τον εαυτό του, αλλά η «γκάφα» του 
Χουλιάν Κουέστα στο 63ο λεπτό έβαλε και πάλι 
την ομάδα του στην… ανηφόρα. Σε σέντρα από 
τη δεξιά πλευρά, ο Άντιουκχ σούταρε από πλά-
για θέση κι ενώ φαινόταν εύκολη απόκρουση 
για τον Ισπανό τερματοφύλακα, ο τελευταίος 
δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα η οποία 
κατέληξε στα δίχτυα.  
 Το γκολ της Κοβαλίβκα οδήγησε τον Μίκαελ 

Ένινγκ σε ριζοσπαστικές αλλαγές. Έριξε 
στο παιχνίδι τον Δημήτρη Μάνο αντί 

του Γκανέα και τοποθέτησε στο 
κέντρο της άμυνας τον Χαβιέρ 
Ματίγια! Από δύο στημένες 
φάσεις οι Ουκρανοί αναζή-
τησαν το τρίτο γκολ, αλλά και 
με σουτ του Σελέζνιοφ στο 76’ 

όπου απομάκρυνε ο Κουέστα. Η 
δεύτερη κίνηση του Γερμανού προ-

πονητή εμπεριείχε ακόμη μεγαλύτερο 
ρίσκο καθώς απέσυρε τον Λούκας Σάσα κι έριξε 
στο παιχνίδι τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Στο 79’, από 
σέντρα του Μπρούνο Γκάμα και κακή εκτίμηση 
της φάσης από τον τερματοφύλακα της Κόλος ο 
Άρης άγγιξε την ισοφάριση αλλά δεν την πέτυχε. 
Μάλιστα στο 84’ η Κόλος θα μπορούσε να είχε 
«τελειώσει» το παιχνίδι αλλά ο Κουέστα σταμά-
τησε τον Άντιουκχ σε μοναδικό τετ α τετ. 
 Το παιχνίδι απέκτησε έντονο ρυθμό στα τελευ-
ταία λεπτά με τον Άρη να πιέζει αλλά και να αφή-
νει χώρους παίζοντας ουσιαστικά με τη φωτιά. 
Στο 83’ ο Μαντσίνι επιχείρησε το πλασαριστό 
σουτ αλλά ο Βόλινετς απέκρουσε με δεύτερη 
προσπάθεια. Ο Άρης αύξησε τα ποσοστά κατο-
χής της μπάλας αλλά δεν μπορούσε να βρει 
τελική ευκαιρία πέραν αυρής του Μαντσίνι στις 
καθυστερήσεις όπου από το ύψος του πέναλτι 
έστειλε την μπάλα άουτ. 

Αρης - Κόλος Κοβαλίβκα 1-2

Τα έκανε...
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

«Ο Μαρκ Γκασόλ σκέφτεται την 
επιστροφή του στην Ευρώπη»

Ο 
Μαρκ Γκασόλ σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη σύμφωνα με ισπανικά δη-
μοσιεύματα.
Ο Μαρκ Γκασόλ είναι ελεύθερος από τους Τορόντο Ράπτορς με τους οποίους 
κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA την περίοδο 2018-19 καθώς το συμβόλαιό 

του έληξε.
Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Ξαβιέ Γκαρσία, ο Ισπανός σκέφτεται πολύ 
σοβαρά το ενδεχόμενο της επιστροφής του στα ευρωπαϊκά παρκέ για οικογενειακούς 
λόγους. Σημειώνεται ότι το ίδιο ακριβώς είχε κάνει πέρσι και ο Νίκολα Μίροτιτς που είχε 
πάει στην Μπαρτσελόνα.
Εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να γνωστοποιηθεί η τελική απόφαση του 35χρο-
νου καθώς σε περίπτωση που δεν αγωνιστεί στην Ευρώπη πρόκειται να συνεχίσει την 
καριέρα του σε άλλη ομάδα του NBA.
Την περσινή σεζόν ο Γκασόλ είχε μετρήσει κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 
3,3 ασίστ ανά αγώνα.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο ο 
Νερς στους Ράπτορς

Μ
ε νέο συμβόλαιο για την τρομερή δουλειά που έχει κάνει στους Ράπτορς αντά-
μειψε η ομάδα του Τορόντο τον Νικ Νερς.
Είναι ο άνθρωπος που τους έχει δώσει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας 
τους. Ο Νικ Νερς είναι ήδη για δύο χρόνια στους Τορόντο Ράπτορς και ετοιμά-

ζεται να μείνει για αρκετά ακόμα.
Η φοβερή δουλειά που έχει κάνει ο 53χρονος προπονητής στην ομάδα του Καναδά είναι 
μέχρι στιγμής εντυπωσιακή. Εκτός από το περσινό πρωτάθλημα, φέτος η πορεία του κλαμπ 
ήταν εντυπωσιακή παρόλο που αποκλείστηκε από τους Μπόστον Σέλτικς με δεδομένο ότι 
έφυγε ο MVP Καουάι Λέοναρντ.
Αποτέλεσμα αυτού; Η διοίκηση των Ράπτορς του πρόσφερε ένα νέο πολυετές συμβόλαιο 
στον προπονητή της με σκοπό να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια στο Τορόντο, όπως 
αναφέρει δημοσιογράφος από την Αμερική το οποίο και υπέγραψε.

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο Πλατανιάς είναι οριστικά εκτός 
Super League 2 και ο Διαγόρας παίρνει 
τη θέση του.

Τ
ο μοιραίο δεν αποφεύχθηκε για τον 
Πλατανιά και η ομάδων των Χανιών 
οδεύει οριστικά πια στα τοπικά πρω-
ταθλήματα . Στην SL2 περίμεναν έως 

και σήμερα την καταβολή των χρημάτων για 
το παράβολο καθώς υπήρχε η περίπτωση να 
έχει γίνει κατάθεση μέσω εμβάσματος.
Κάτι τέτοιο συνέβη και με τις προβλεπόμε-
νες διαδικασίες που δρομολογήθηκαν από 
την τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης (16/9) ο Πλα-
τανιάς είναι εκτός πρωταθλήματος. Τη θέση 
του θα πάρει ο Διαγόρας με βάση την προ-
κήρυξη.
Το αδιέξοδο για τον Πλατανιά που σήμανε 
και το τέλος εποχής φάνηκε από χθες. Στην 
τηλεδιάσκεψη κανείς δεν εμφανίστηκε ώστε 
να τον εκπροσωπήσει, ενώ δεν ζητήθηκε 
από κανέναν παράταση για τη δήλωση συμ-
μετοχής στην SL2.
Κάποιοι περίμεναν μέχρι και την 
τελευταία, σήμερα δηλαδή, 
μήπως εμφανιστεί η καταβολή 
του παράβολου από άλλη τρά-
πεζα, κάτι που δεν έγινε. Είναι 
πλέον οριστικό και αμετά-
κλητο το θέμα και κλείνει έτσι 
το κεφάλαιο Πλατανιάς.
Αξίζει να σημειωθεί πως εάν 
από εδώ και στο εξής κάποια ΠΑΕ 
δηλώσει αδυναμία συμμετοχής, τότε η 
θέση θα καλυφθεί από ομάδα της FL.

Ξάνθη: Το νέο «μπαμ»» που δυνα-
μώνει την άμυνα!
Μεταγραφών συνέχεια για την Ξάνθη που 
συνεχίζει με δυναμικό τρόπο την ενίσχυση 
της σε όλα τα επίπεδα, με την ενίσχυση του 
ρόστερ με παίκτες ποιοτικούς και έμπειρους 
για να οδηγήσουν τον σύλλογο στην γρή-
γορη επάνοδο στην μεγάλη κατηγορία να 
αποτελεί προτεραιότητα.
Έτσι και το απόγευμα της Τετάρτης(16/9) 
έφτασε ακόμη ένας ποδοσφαιριστής που θα 
ενισχύση την προσπάθεια της Θρακιώτικης 
ομάδας, με τον Σάκη Παντελιάδη να αποτε-
λεί την 13η μεταγραφή που ήδη έχει ολο-
κληρώσει η Ξάνθη. Μετά την απόκτηση των 
Ανδρέα Τάτου, Τάσου Παπάζογλου, Γιάννη 
Στάθη, Κώστα Τσαμούρη, Σάββα Σιατρα-

βάνη, Μάρκο Τεσίγια, Χαλίλ Ιμπράμ Τανζού, 
Κωνσταντίνο Βαλμά, Θανάση Παπάζογλου, 
Θανάση Ντίνα και τους δύο νεαρούς Κύπριος 
Στυλιανό Κωνσταντίνου και Μιχάλη Κυριά-
κου.
Αποκτώντας έναν παίκτη που είναι πασίγνω-
στος για το πολύ δυνατό αράουτ του, με τον 
Κατερινιώτη αμυντικό στα 33 του να έχει μια 
αξιοπρόσεκτη καριέρα έχοντας αγωνιστεί 
σε Εθνικό Κατερίνης, Βέροια, Πιερικό, Παν-
σερραϊκό, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρα Τρί-
πολη, Ομόνοια, Ατρόμητο, Λαμία ενώ την 
τελευταία διετία αγωνιζόταν στον Λεβαδει-
ακό. Πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής 
με 127 συμμετοχές στην Α’ Εθνική και 125 
στην Β’ Εθνική, έχοντας και 18 συμμετοχές 
στην Ευρώπη με την φανέλα των Αστέρα Τρί-
πολης και Ομόνοια.

Οπούντιος Μαρτίνου: Υπέρβαση 
με τον Αργεντινό Άμποτ!
O Οπούντιος Μαρτίνου έχει «κλείσει» τον 
Αργεντινό επιθετικό Νικολάς Άμποτ!
Εκπληκτική η ιστορία του Αργεντινού επιθε-

τικού, Νικολάς Άμποτ, ενός κοσμο-
πολίτη του ποδοσφαίρου, που 

αποφάσισε να φορέσει τη 
φανέλα του Οπούντιου Μαρ-
τίνου, ομάδας Γ’ εθνικής 
κατηγορίας στην Ελλάδα.
Σχεδόν στα 35 του χρόνια (σ.σ. 

στις 28 Σεπτεμβρίου έχει γενέ-
θλια), ο γεννημένος στην Μαρ 

ντε Πλάτα, Αμποτ, αναμένεται να 
κάνει το ντεμπούτο του στις 10 Οκτω-

βρίου στην έδρα του Θησέα Αγριάς, φορώ-
ντας την 30η (!) διαφορετική φανέλα στην 
διάρκεια της μακράς καριέρας του, από τότε 
που έκανε ντεμπούτο με την Ρασίνγκ ντε Τζε-
νεράλ λα Μαδρίτ, στην πατρίδα του.

Ηρακλής: Σούπερ προσθήκη στον 
άξονα, τον έκλεισε και συνεχίζει
Ο Ηρακλής έκλεισε τον Γιώργο Ιορδανίδη και 
φουλάρει την ενίσχυσή του.
Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση στον 
Ηρακλή, ο οποίος θα παλέψει για το εισιτή-
ριο της ανόδου στην επόμενη κατηγορία στο 
τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
Ο Γηραιός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 
Γιώργο Ιορδανίδη, μια κίνηση.
Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής έχει αγωνι-
στεί σε Πιερικό, Παναιτωλικό, Αετό Σκύδρας, 
Αναγέννηση Γιαννιτσών, Πύδνα Κίτρους, 

Αχαρναϊκο, Αιολικό και Νίκη Βόλου.
Να θυμίσουμε, ότι ο Ηρακλής έχει εντάξει 
στο δυναμικό του πέρα του 31χρονου έμπει-
ρου μέσου και τους Πέππα, Πουρτουλίδη, 
Κανακούδη, Τσίτα Πιπερτζή, Μέλκα, Παπα-
δόπουλο, Ματθαίου και Κοβάτση.

Δόξα Δράμας: Δικός της ο Αργεντι-
νός, έρχονται κι άλλοι!
Η Δόξα Δράμας ανακοίνωσε την απόκτηση 
του Φερνάντο Εμάνουελ Ιμπάνιεθ.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΠΑΕ Δόξα Δράμας ανακοινώνει την από-
κτηση του Αργεντινού, Fernando Emanuel 
Ibanez.
Ο 27χρονος πολυσύνθετος Λατινοαμερικά-
νος (γεννημένος στο Μπούενος Άιρες στις 
7/10/1993, έχει ύψος 1.75) αγωνίζεται στον 
κεντρικό άξονα της μεσαίας γραμμής και 
πέρυσι είχε 17 συμμετοχές και 1 γκολ στη Β΄ 
Αργεντινής, με τη φανέλα της Τέμπερλεϊ.
Ο Ibanez παλιότερα έπαιξε σε Ταγιέρες, Ουρ-
κίζα και Εστουντιάντες, ενώ μέσα στο καλο-
καίρι είχε ενταχθεί στη Νίκη Βόλου, από την 
οποία αποχώρησε πρόσφατα.
Καλωσορίζουμε τον Fernando Emanuel στην 
ομάδα μας και ευχόμαστε μια σεζόν με υγεία 
και πολλές διακρίσεις με τα ασπρόμαυρα των 
“Μαυραετών”».
Αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες ανα-
κοινώσεις με παίκτες που θα ενισχύσουν το 
ρόστερ στη νέα εποχή που ξημέρωσε στη 

Δόξα Δράμας.

Κράτησε τον Νίκο Κατσή ο Θε-
σπρωτός
Ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας 
με τον Νίκο Κατσή η ΠΑΕ Θεσπρωτός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Νίκος Κατσής!!!
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κοντά 
μας!!!Από τους πιο νεαρούς της ομάδας 
μας, επιθετικός, που προέρχεται όμως από 
τις ακαδημίες του Κεραυνού Πετρούπολης 
με 32 ματς σε ενάμιση χρόνο στην πρώτη 
ομάδα, ενώ το 2018-19 κατέγραψε 27 συμ-
μετοχές και 5 γκολ με τη φανέλα του Άρη 
Πετρούπολης στην Α’ κατηγορία και 15 συμ-
μετοχές και 1 γκολ στον Άγιο Ιερόθεο, (Γ’ 
Εθνική) ,απ’ όπου και μας ήρθε!!
Καλή συνέχεια Νίκο, με μια δυνατή αγωνι-
στική χρονιά, υγιής και τυχερή!!!»

Αήττητος Σπάτων: Απέκτησε παί-
κτη της Super League 2!
Ο Αλέξανδρος Σπίντζος επέστρεψε από την 
Κέρκυρα στον Αήττητο Σπάτων!
Η σχετική ανακοίνωση: Ο Αήττητος Σπάτων 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει την απόκτηση του Αλέξανδρου Σπίντζου. 
Ο 22χρονος υψηλόσωμος κεντρικός αμυντι-
κός επιστρέφει στα Σπάτα μετά το πετυχη-
μένο του πέρασμα από την Κέρκυρα και τα 
σαλόνια της Super league 2.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Οριστικό: Τέλος ο Πλατανιάς, στην SL2 ο Διαγόρας!

αθλητικά
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αθλητικά

Η 
Λίβερπουλ ήρθε σε συμφω-
νία με την Μπάγερν σύμφω-
να με την αγγλική ιστοσελί-
δα «Athletic» και θα κάνει δι-

κό της τον Τιάγκο Αλκάνταρα δίνοντας 
30.000.000 ευρώ στους Βαυαρούς. Α-
πό τα κόκκινα της Μπάγερν σε αυτά της 
Λίβερπουλ! 
Ο Τιάγκο Αλκάνταρα είχε ξεκαθαρίσει 
πως δεν θα ανανέωνε με την Μπάγερν 
Μονάχου μπαίνοντας στον τελευταίο 
χρόνο συμβολαίου του και η Λίβερ-
πουλ άσκησε τεράστιο πρέσινγκ στον 
ίδιο και στους πρωταθλητές Ευρώπης, 
επί σειρά μηνών, με το έντονο φλερτ να 
καταλήγει όπως όλα δείχνουν σε ποδο-
σφαιρικό γάμο.
Όπως αποκάλυψε η αγγλική ιστοσε-
λίδα «Athletic», Λίβερπουλ και Μπά-
γερν Μονάχου έδωσαν τα χέρια για 
τη μετακίνηση του 29χρονου Ισπανού 
επιτελικού μέσου στο «Άνφιλντ» ένα-
ντι του ποσού των 30.000.000 ευρώ 
και το μόνο που απομένει για την ολο-
κλήρωση του deal είναι να τα βρει και ο 
παίκτης με τους κόκκινους.
Η συμφωνία αυτή ήρθε μετά από την 
απαίτηση της Μπάγερν να ολοκληρω-
θεί το θέμα είτε θετικά είτε αρνητικά 

πριν από την έναρξη της Bundesliga (οι 
Βαυαροί αντιμετωπίζουν την Σάλκε την 
Παρασκευή), με τον Τιάγκο να αποχαι-
ρετάει έτσι το Μόναχο έπειτα από επτά 
χρόνια άκρως επιτυχημενης παρουσίας 
και να ετοιμάζεται να γίνει το δεύτερο 
απόκτημα των πρωταθλητών Αγγλίας 
σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο μετά 
από τον Κώστα Τσιμίκα.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η 
απόκτησή του Ισπανού εγκεφαλικού 
χαφ δεν συνδέεται με την περίπτωση 
του Τζίν ι Βαϊνάλντουμ, με τη συζή-
τηση που είχε ο Κλοπ με τον Ολλανδό, 
όπου συμφώνησαν να συνεχίσει στο 
Άνφιλντ.

Λίβερπουλ: Παίρνει Τιάγκο 
Αλκάνταρα με 30 εκατ.

Champions League: Βαυαρική 
κυριαρχία στα βραβεία, χωρίς Μέσι, 
Ρονάλντο η λίστα των υποψήφιων

Η 
κλήρωση του Champions League 
πλησιάζει, αφού θα διεξαχθεί 
την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην 
Νιόν αντί της Αθήνας, όπως ανα-

κοίνωσε η UEFA. Εκεί θα ανακοινω-
θούν και οι καλύτερες παίκτες α-
νά κάθε θέση.
Η ευρωπαϊκή ποδοσφαι-
ρική ομοσπονδία ανακοί-
νωσε ποιοι ποδοσφαιρι-
στές είναι υποψήφιοι για το 
βραβείο του καλύτερου παί-
κτη σε κάθε θέση. Μετά από το 
2007, ανάμεσα στους υποψηφίους 
δεν βρίσκονται τα ονόματα των Κριστιάνο 
Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.
Η Μπάγερν Μονάχου κυριαρχεί, αφού 
επτά παίκτες της βρίσκονται στην λίστα της 
UEFA. Ενδεικτικά στους υποψήφιους καλύ-
τερους αμυντικούς, υπάρχουν μονάχα παί-

κτες των Βαυαρών, οι οποίοι έφτασαν και 
στην κατάκτηση του Champions League.
Η επιτροπή των βραβείων αποτελείται από 
τους 32 προπονητές των ομάδων που συμ-

μετείχαν στο Champions League, 
μαζί με 55 δημοσιογράφους 

χωρών - μελών της UEFA. 
Οι τεχνικοί δεν επιτρέπεται 
να ψηφίσουν παίκτες της 
δικής τους ομάδας.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι:

Τερματοφύλακες: Νάβας 
(Παρί), Νόιερ (Μπάγερν), 

Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης)
Αμυντικοί: Αλάμπα (Μπάγερν), Ντέιβις 

(Μπάγερν), Κίμιχ (Μπάγερν)
Μέσοι: Τιάγκο (Μπάγερν), Ντε Μπράινε 
(Μάντσεστερ Σίτι), Μίλερ (Μπάγερν)
Επιθετικοί: Λεβαντόβσκι (Μπάγερν), 
Εμπαπέ (Παρί), Νεϊμάρ (Παρί).

Η Premier League εξέδωσε ανακοί-
νωση στην οποία ζητά από την κυβέρ-
νηση της χώρας να επιτραπεί η είσο-
δος θεατών στα γήπεδα από 1η Οκτω-
βρίου, καθώς έχουν χαθεί πολλά χρή-
ματα.
Η Premier League εξακολουθε ί να 
ζητά από την κυβέρνηση του Ηνω-
μένου Βασιλείου να της επιτραπεί η 
είσοδος θεατών στα γήπεδα. Με ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η διοργανώ-
τρια,  ξεκαθάρισε ότ ι  έ χουν χαθε ί 
πολλά χρήματα από τη μη παρουσία 
οπαδών και ζήτησε από 1η Οκτω-
βρίου να αλλάξει η κατάσταση.
Η Premier League καθιστά σαφές ότι όλα 

τα κλαμπ θα παρέχουν συνθήκες ασφά-
λειας στον κόσμο και κάνει λόγο για ελεγ-
χόμενη επιστροφή του στα γήπεδα.
Μένει να φανεί αν θα υπάρξει αντίδραση 
από τη βρετανική κυβέρνηση μπροστά 
στο αίτημα της διοργανώτριας.

Premier League: «Έχουμε χάσει 
χρήματα, θέλουμε κόσμο από 

Παρί: Επίσημη πρόταση στην Νάπολι 
για την αγορά του Κουλιμπαλί

Η
Νάπολι διαπραγματεύεται με την 
Ρόμα για την μετακίνηση του Αρ-
κάντιους Μίλικ στην ιταλική πρω-
τεύουσα, ωστόσο άλλος είναι ο 

παίκτης από τον οποίο προσδοκά να γεμί-
σει τα ταμεία της σε αυτή τη μεταγραφική 
περίοδο.
Ο λόγος φυσικά για τον Καλιντού Κουλι-
μπαλί, που αποτελεί εδώ και χρόνια μήλον 
της Έριδος για μεγαλους ευρωπαϊκούς συλ-
λόγους, με την ηλεκτρονική έκδοση της 
«Tuttosport» να αποκαλύπτει την Πέμπτη 
(17/9) πως η ομάδα που έσυρε πρώτη το 
χορό είναι η Παρί Σεν Ζερμέν.

«Υπάρχει επίσημη προσφορά: είναι της 
Παρί Σεν Ζερμέν η οποία μέσω του Λεονάρ-
ντο έκανε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση. 
Αυτή είναι για αγορά του Καλιντού Κουλι-
μπαλί έναντι 52.000.000 ευρώ συν μπόνους 
ύψους 7.000.000 ευρώ.
Το αφεντικό της Νάπολι αντιστέκεται προς 
το παρόν, ελπίζοντας πως θα ακολουθήσει 
ρελάνς από την Μάντσεστερ Σίτι», αναφέρει 
το σχετικό δημοσίευμα, το οποίο υπογραμ-
μίζει πως η πρόταση των πολιτών δύσκολα 
θα έρθει, από τη στιγμή που ο Πεπ Γκουαρ-
διόλα φαίνεται να έχει ως πρώτο στόχο τον 
Χιμένες της Ατλέτικο Μαδρίτης.

«Προχωρημένες επαφές Ουέσκα - 
Μπενφίκα για Σάμαρη»

Σ
ύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Ουέσκα βρίσκεται σε προχωρημέ-
νες επαφές με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Ανδρέα Σάμαρη.
Μετά τον Δημήτρη Σιόβα που ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα το 
μεσημέρι της Πέμπτης (17/09), η Ουέσκα φαίνεται πως κινείται για την 

απόκτηση ενός ακόμη Έλληνα ποδοσφαιριστή, με τον οποίο ο 32χρονος στό-
περ συνυπήρξε στον Ολυμπιακό.
Ο λόγος για τον Ανδρέα Σάμαρη. Σύμφωνα, λοιπόν, με ρεπορτάζ της ιστοσελί-
δας «cartv.es», οι διοικούντες την ισπανική ομάδα βρίσκονται σε προχωρημέ-
νες επαφές με τους αντίστοιχους της Μπενφίκα για την απόκτηση του 31χρονου 
διεθνή στόπερ.
Μετά τον αποκλεισμό των «Αετών της Λισαβόνας» από τον ΠΑΟΚ στον 3ο προ-
κριματικό γύρο του Champions League, είναι δεδομένο πως θα υπάρξει προ-
σπάθεια να αποχωρήσουν ποδοσφαιριστές για να ελαφρυνθεί το μπάτζετ. 
Ούτως ή άλλως, μετά την επιστροφή του Ζόρζε Ζεζούς, ο Σάμαρης δεν ήταν στα 
βασικά πλάνα του Πορτογάλου τεχνικού.
Το συμβόλαιο του έμπειρου μέσου με την Μπενφίκα ολοκληρώνεται το καλο-
καίρι του 2023. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ, 
υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποχωρήσει από την 
ομάδα.
O Σάμαρης έχει πραγματοποιήσει 187 συμμετοχές με την Μπενφίκα, μετρώντας 
πέντε γκολ και δέκα ασίστ. Παράλληλα, έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλή-
ματα και ένα Κύπελλο Πορτογαλίας.
Το ισπανικό πρωτάθλημα ταιριάζει στον Δημήτρη Σιόβα και αυτό αποδεικνύε-
ται στην πράξη. Μετά από τρία χρόνια παρουσίας στην Λεγκανές, ο 32χρονος 
διεθνής στόπερ παραμένει στην La Liga αλλάζοντας φανέλα, με το αποκλειστικό 
ρεπορτάζ του Sport24.gr για τη συμφωνία του με την Ουέσκα να επιβεβαιώνε-
ται απόλυτα και τη νεοφώτιστη στα μεγάλα σαλόνια να ανακοινώνει την Πέμπτη 
(17/9) την απόκτησή του.
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Αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, ο ΑΠΟΕΛ πήρε μια άνετη 
πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, κερδί-
ζοντας την Καϊσάρ εκτός έδρας με 4-1.
Η ομάδα του Μαρίνου Ουζυνίδη έμεινε πίσω στο σκορ στο 6ο 

λεπτό, ωστόσο αντέδρασε νωρίς και ανέτρεψε το σκορ με Ντε Βινσέντι 
(15, 93’’), Ανουάρ (26’) και Ατζίλι (48’).
Ο ΑΠΟΕΛ ήταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κυρίαρχος και 
με μια αρκετά καλή εμφάνιση προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό, εκεί 
όπου θα βρει απέναντι του το νικητή του ζευγαριού Ολύμπια Λιουμπλιά-
νας-Ζρίνσκι που αρχίζει στις 19:30.

Λάθος υπολογισμός και 1-0 η Καισάρ
Ενώ ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι, στην πρώτη ευκαιρία της, 
η Καισάρ άνοιξε το σκορ με σκόρερ τον Lobjanindze στο 6ο λεπτό. Μετά 
από μακρινό σουτ, ο Μιγκέλ Σίλβα έκανε λάθος υπολογισμό και στο… 
ριμπάουντ ο επιθετικός των Καζάκων έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ και ανατροπή
Ο ΑΠΟΕΛ δεν επηρεάστηκε από το γρήγορο γκολ, αντέδρασε και κατά-
φερε μέσα σε ένα 11λεπτο να κάνει την ανατροπή. Στο 15ο λεπτό, ο 
Ζαχίντ έκανε εξαιρετική πάσα στον Ενσούε, ο οποίος έδωσε στον Ντε 
Βινσέντι, ισοφαρίζοντας σε 1-1. 11 λεπτά αργότερα, ο Ανουάρ μετά από 
εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και ολοκλήρωσε την ανα-
τροπή για τον ΑΠΟΕΛ.

Αλλαγή και γκολ με το καλημέρα
Ο Ομέρ Ατζίλι πέρασε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο από τον 
ΜαρΊνο Ουζουνίδη και τρία λεπτά αργότερα, έστειλε την μπάλα στα 
δίκτυα, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, 
όπως και ο Ανουάρ. Στο 48’ μετά από σέντρα του Ενσούε, ο Ατζίλι 
έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίκτυα. Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε το 4-1 στο 
93΄με τον Τόμας Ντε Βινσέντι να σκοράρει από πολύ κοντά.

Ακόμα 280.000 ευρώ…
280.000 ευρώ μπαίνουν στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ για την συμμετοχή στον 
Γ’ προκριματικό γύρο.
Oι Γαλαζοκίτρινοι μετά τα 240.000 ευρώ του Α’ γύρου και στις 260.000 
του Β’ γύρου εξασφάλισαν ήδη 780.000.
Πλέον οι Γαλαζοκίτρινοι στοχεύουν σε ακόμα μία πρόκριση για να συμ-
μετάσχουν στα πλέι οφ του Europa League εξασφαλίζοντας ακόμα 
300.000 ευρώ.

Το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς 
Λιγκ κρίθηκε στην άχαρη διαδικασία των 
πέναλτι. Η Ομόνοια οδήγησε το παιχνίδι 
αρχικά στην ημίωρη παράταση όπως έκανε 
και στα προηγούμενα δύο ευρωπαϊκά, για 
πρώτη φορά όμως φέτος πήγε στη διαδικασία 
των πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια του 
αγώνα (4-2 πέναλτι), με δύο εξαιρετικές 
αποκρούσεις του Φαμπιάνο

Α
ν και η Ομόνοια ευτύχησε ν’ ανοίξει το σκορ 
στο ΓΣΠ με τον Λούφτνερ στο 31’ του αγώ-
να, η πίεση που έβαλε ο Ερυθρός Αστέρας 
έφερε αποτελέσματα για την ομάδα της Σερ-

βίας, που με το γκολ του Ιβάνιτς στο 45’, έστειλε τις 
δύο ομάδες στην ανάπαυλα με σκορ 1-1.
Στο 19’ ο Ερυθρός Αστέρας απείλησε με γυριστό ανά-
ποδο ψαλίδι του Μπεν, η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ. 
Μετά από ένα δεκάλεπτο αδράνειας, η Ομό-
νοια άνοιξε το σκορ στο 31’ μετά από τρία 
κόρνερ και εκτελέσεις του Γκόμεθ, η 
μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ακο-
λούθως ο Λούφτνερ με κοντινή κεφα-
λιά άνοιξε το σκορ για το 1-0. Οι «πρά-
σινοι» δεν άντεξαν στην πίεση που 
έβαλε ο Ερυθρός μετά το γκολ και στην 
εκπνοή του ημιχρόνου ήρθε η ισοφάριση 
από την ομάδα της Σερβίας με τον Ιβάνιτς 
για το 1-1.
Η πρώτη φάση στην επανάληψη ήρθε από το σουτ 
του Κάταϊ μέσα από την περιοχή, με τον Φαμπιάνο 

να απομακρύνει την μπάλα. Ένα φάουλ σε πολύ καλό 
σημείο για τον Ερυθρό Αστέρας, ήταν αρκετά απει-
λητικό για την εστία του Φαμπιάνο, ο Κατάι έκανε 
μια όμορφη εκτέλεση, όμως ο τερματοφύλακας της 
Ομόνοιας δήλωσε ξανά παρών, με τον Βραζιλιάνο να 
εμπνέει σιγουριά.
Στο 56’ η Ομόνοια καταγράφει την πρώτη της τελική 
στο β’ μέρος, μετά από σέντρα-σουτ του Μποτεάκ, με 
την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει σε κόρνερ.
Άλλη μία τελική για τον Ερυθρό στο 59’ με παράλ-
ληλο γύρισμα από τον Μπεν Ναμπουχάνε, η μπάλα 
ήταν με το μέρος της Ομόνοιας και πήρε ευτυχώς για 
την ομάδα του Μπεργκ αρκετό ύψος.
Ο Φαμπιάνο μπορεί να ενέπνεε σιγουριά όμως ο Ερυ-
θρός Αστέρας δεν το έβαζε κάτω και με τη συμπλή-
ρωση μίας ώρας είχε νέα ευκαιρία με τον Ιβάνιτς να 
κάνει το πλασέ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων 
η μπάλα. Άμεση απάντηση από την Ομόνοια με εξαι-
ρετικό σουτ από τον Βίτορ Γκόμες στο 62’ η μπάλα 

πέρασε μόλις δίπλα από την εστία του Μπόρ-
χαν.

Στο 67’ ο Μποτεάκ βρέθηκσε σε πλεονε-
κτική θέση χάνοντας ΤΕΡΑΣΤΙΑ ευκαι-
ρία για την Ομόνοια. Ο Γάλλος άσος 
είχε έμπνευση,  έκανε το γυριστό σουτ, 
ο Μπόρχα όμως έδιωξε εντυπωσιακά 

την μπάλα.
Με τη συμπλήρωση του 75ου λέπτου και 

μετά από ώρα ο Ερυθρός Αστέρας έγραψε 
τελική, με το πλασέ του Ναμπουχάνε η μπάλα 

χτύπησε στα πόδια του Λέτσιακς και απομακρύν-
θηκε.Μέχρι το 80’ η Ομόνοια αύξησε τις κινήσεις 

της στην περιοχή του Ερυθρού, όμως 
όσο η ώρα περνούσε και παρέμενε το 
1-1 για τις δύο ομάδες, όλα έδειχναν 
παράταση και έτσι και… έγινε. 
Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της παρά-
τασης  βρήκε την Ομόνοια πιο ενεργή 
σε κινήσεις και αυτοματισμούς, ο Ερυ-
θρός Αστέρας έδειχνε κάπως ανήμπο-
ρος για ν’ απειλήσει τον Φαμπιάνο 
με την καλή φάση των «πρασίνων» 
να έρχεται από ένα γυριστό σουτ του 
Σενέ. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο 
ομάδων φαίνονταν αρκετά ταλαιπω-
ρημένοι τόσο από την προσπάθεια 
όσο και από τις υψηλές θερμοκρασίες. 
Το β’ ημίχρονο της ημίωρης παράτα-
σης δεν έφερε ούτε αυτό ουσιαστικό 
αποτέλεσμα, με το πολύ κρίσιμο και 
ακατάλληλο για καρδιακούς παιχνίδι 
να οδηγείται στην άχαρη διαδικασία 
των πέναλτι. 
Η Ομόνοια ήταν η νικήτρια των πέναλτι 
με 4-2! και τον Φαμπιάνο να έχει δύο 
εξαιρετικές αποκρούσεις, με τ’ όνειρο 
να συνεχίζεται για το «τριφύλι».

αθλητικά
Ομόνοια-Ερ. Αστέρας 1-1 (4-2 πεν.)

Ιστορική πρόκριση για την Ομόνοια
Kαϊσάρ-ΑΠΟΕΛ 1-4
Αντέδρασε και πήρε την 
πρόκριση!

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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αθλητικά

Ολυμπιακός Β’: Ο δρόμος μέχρι τις 
διασταυρώσεις με τις ομάδες της Α1

Δύο νίκες σε δύο αγώνες μετράει ο Ολυμπιακός Β’ στο Κύπελλο Ελλάδας. Δείτε ποιες είναι οι 
επόμενες αποστολές των ερυθρόλευκων και τι πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις 
ομαδες της Basket League 2020/21.

Πέρυσι ν ίκησε τον Ερμή σ τον Λαγκαδά και 
ηττήθηκε από το Ανατόλια στη δεύτερη αγω-
ν ισ τ ική της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλα-
δας. Φέτος ο Ολυμπιακός Β’ με τράει δύο 
ν ίκες σε ισάριθμους αγώνες, απέναν τ ι σ τη 
Δάφνη Δαφνίου (96-72) και το Μαρούσι (92-
87), έχει προκριθεί σ την τρίτη αγωνισ τ ική 
της πρώτης φάσης της διοργάνωσης και σιγά-
σιγά αρχίζει να κοιτάει πιο μακριά, με φόντο 
τη διασταύρωσή της με τις ομάδες της Basket 
League 2020/21.
Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Δημή-
τρη Τσαλδάρη είναι το Παγκράτι, τρίτο δια-
δοχικό εκτός έδρας ματ ς, καθώς η αναμέ-
τρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 20/9 σ το 
κλειστό του Μετς. Αν οι ερυθρόλευκοι νική-
σουν την ομάδα του Δημήτρη Λιόγα, τότε θα 
προκριθούν στην τέταρτη αγωνιστική της Α2 
φάσης και εκεί θα παίξουν ξανά εκτός έδρας 
με τον νικητή του ζευγαριού Αμύντας - 
Πανερυθραϊκός, αναμετρηση που 
έχει προγραμματιστεί για τις 23 
Σεπτεμβρίου.
Στην πιθανότητα που ο Ολυ-
μπιακός Β’ κάνει δύο ν ίκες 
σ τα επόμενα δύο ματ ς, θα 
προκριθεί στην Β’ φάση του 
Κυπέλλου και εκεί θα αν τ ι-
με τωπίσε ι εν τός έδρας τον 
Κολοσσό Ρόδου. Η λογική λέει 
ότ ι κάπου εκεί θα ολοκληρω-
θεί η πορεία του, αν όμως γ ίνει 
η υπέρβαση, σ την δεύτερη αγων ι-
στική της Β’ φάσης οι Πειραιώτες θα παίξουν 
με τον νικητή του ζευγαριού Ιωνικός - Άρης 
στο βοηθητικό του ΣΕΦ, με φόντο τα προη-
μιτελικά και τον Προμηθέα Πάτρας στις 7 ή 
8 Νοεμβρίου. Στα ημιτελικά θα ακολουθήσει 
κλήρωση.

Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών 2020-2021

Α’ Φάση - 1η Αγωνιστική - Κυριακή 
13/09/2020

ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   
66-93
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ   57-71
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   
72-96
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ   70-75
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ   54-70
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ – ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ   
73-57

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   
87-72
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   92-54

Α’ Φάση - 2η Αγωνιστική - Τετάρτη 
16/09/2020

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ   88-73
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ   75-79
Γ Σ  ΑΜΑΡΟΥ Σ ΙΟΥ –  ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΣΦΠ   
87-92
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ– ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ   83-74
Α’  Φ ά σ η  -  3 η  Αγω ν ισ τ ική  -  Κυ ρ ια κή 
20/09/2020

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Α’  Φ ά σ η  -  4 η  Αγ ω ν ισ τ ι κ ή  -  Τε τ ά ρ τ η 
23/09/2020

ΝΙΚΗΤΗΣ Α 13 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α 14

B’ Φάση - 1η Αγωνιστική, 
Σάββατο 26/09/2020

ΠΑΟΚ 2004 – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
ΓΣΣ
ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 

(ΙΩΝΙΚΟΣ) – ΑΡΗΣ
ΝΙΚΗΤΗΣ Α 15 – ΑΕ ΧΟΛΑΡ-

ΓΟΥ (ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ)
ΓΣ ΑΓ ΙΑΣ ΕΡΜΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΓΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
B ’  Φ ά σ η  -  2 η  Αγ ω ν ι σ τ ι κ ή ,  Τε τ ά ρ τ η 
30/09/2020

ΝΙΚΗΤΗΣ Β 16 – ΝΙΚΗΤΗΣ Β 19
ΝΙΚΗΤΗΣ Β 17 – ΝΙΚΗΤΗΣ Β 18
Γ’ Φάση - Προημιτελικοί Αγώνες – Σάββατο 7 
ή Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

ΝΙΚΗΤΗΣ Β 21 – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΣ ΚΥΜΗΣ (ΛΑΥΡΙΟ) – ΑΕΚ ΝΕΑ 2014
ΗΡΑΚΛΗΣ 2014 – ΝΙΚΗΤΗΣ Β 20
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971
Δ’ Φάση - Ημιτελικοί Αγώνες - Τετάρτη 
10/02/2021

………………………… - ……………………….
………………………… - ……………………….
Ε’ Φάση - Τελικός - Κυριακή 14/02/2021 

28.  ΝΙΚΗΤΗΣ Δ 26 – ΝΙΚΗΤΗΣ Δ 27

Όσα ειπώθηκαν στη 
συνάντηση των Μπακς με 
τον Αντετοκούνμπο

Στο σπίτι του Γιάννη Αντετο-
κούνμπο έγινε η συνάντηση με 
τον ιδιοκτήτη των Μπακς, Μαρκ 
Λάσρι. Ποιοι βρέθηκαν σ τη 
συζήτηση, τι ειπώθηκε, σε τι 
κλίμα ολοκληρώθηκε το ραντε-
βού, πόσες ώρες κράτησε; Το 
Athletic έχει όλο το ρεπορτάζ.
Ησεζόν των Μπακς ολοκληρώ-
θηκε πρόωρα. Ο στόχος ήταν 
το πρωτάθλημα, όμως η ομαδα 
του Μιλγουόκι δεν έφτασε όχι 
στους NBA Finals, αλλά ούτε καν 
στους τελικούς της Ανατολικής 
Περιφέρειας.  Αποκλείστηκε 
καθαρά από τους ανωτερους 
συνολικά Μαϊάμι Χιτ και πήγε 
για ψάρεμα με αρκετά ζητήματα 
να ζητούν λύσεις. 
Ο Γιάν νης  Αν τ ε τοκούνμπο 
δήλωσε σε κάθε τόνο ότι δεν 
σκοπεύε ι  να το...  σκάσε ι, 
φώναξε προς κάθε κατεύθυνση 
ότι θα μείνει για να παλέψει και 
από τη συνάντησή του με τον 
εκ των ιδιοκτητών του οργα-
νισμού, Μαρκ Λάσρι, προκύ-
πτει πως υπήρξε μεταξύ τους 
σύμπνοια ώστε η κοινή τους 
πορεία να συνεχιστεί για πολλά 
ακόμη χρόνια και γιατί όχι μέχρι 
τη δύση της καριέρας του Greek 
Freak.
Ο -Μαροκινής καταγωγής- δισε-
κατομμυριούχος Μαρκ Λάσρι, ο 
οποίος είχε δώσει μια μεγάλη 
συνέντευξη στο Sport24.gr το 
2018 δείχνοντας το όραμά του 
για τους Μπακς, ήταν ο άνθρω-
πος που συνάντησε τον Αντε-
τοκούνμπο το περασμενο Σάβ-
βατο και μαλιστα στο σπίτι του 
Greek Freak στο Ρίβερ Χιλς, μια 
γειτονιά στην όχθη της λίμνης 
Μίσιγκαν. Όπως αναφέρει το 
Athletic στη συνάντηση βρέ-
θηκε και ο Άλεξ Λάσρι, ο αντι-
πρόεδρος των Μπακς, μαζί με 
τον Θανάση Αντετοκούνμπο και 
τον ατζέντη του MVP του 2019 
και οσονούπω και του 2020, 
Άλεξ Σαράτση.
Η συζήτηση κράτησε τρε ις 
ώρες και περιελάμβανε πολλά 
θέματα σχετικά με το παρελθόν, 
το παρόν και κυρίως το μέλλον 
του οργανισμού, χωρίς πάντως 

να γίνει λεπτομερής συζήτηση 
για τη supermax πρόωρη επέ-
κταση που θα δώσουν οι Μπακς 
στον ηγέτη τους καθώς οι κανο-
νισμοί της Λίγκας απαγορεύ-
ουν τέτοια εξέλιξη πριν ανοί-
ξει η offseason. Ούτως ή άλλως 
είναι δεδομένο ότι τα Ελάφια θα 
ρίξουν στο τραπέζι το μάξιμουμ 
ποσό, το έχουν παραδεχθεί και 
δεν υπάρχει περίπτωση να μην 
το κάνουν.
«Το σημαντικότερο ήταν ότι 
όλες οι πλευρές έφυγαν ευχα-
ριστημένες, καθώς υπήρξε η 
αίσθηση της συνεργασίας που 
οι Μπακς ελπίζουν ότι θα παρα-
μείνει. Η συνάντηση ήταν ένα 
σημαντικό πρώτο βήμα σε μία 
από τις πιο κρίσιμες offseasons 
στην ιστορία του οργανισμού. 
Το τι θα συμβεί, θα εξαρτηθεί 
από τον Αντετοκούνμπο» ανα-
φέρει το Athletic. Αυτό που 
ενδιαφέρει τον Γιάννη είναι να 
βελτιωθεί το ρόστερ, να δυνα-
μώσει χωρίς να σκέφτονται οι 
ιδιοκτήτες τους φόρους πολυ-
τελείας, να δημιουργηθεί μια 
ομάδα που θα διεκδικεί στο 
παρκέ και όχι στα λόγια πρωτα-
θλήματα.
Με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ 
να είναι ασφαλής και να συνεχί-
ζει για την τρίτη από τις τέσσερις 
σεζόν του συμβολαίου που υπέ-
γραψε το καλοκαίρι του 2018, οι 
Μπακς ξέρουν ότι η προτεραιό-
τητά τους είναι ένας πραγματικά 
καλός πόιντ γκαρντ αντί του Έρικ 
Μπλέντσο. 
Ο Κρις Πολ είναι πολύ ακριβός 
(84.5 εκατομμύρια για τα επό-
μενα δύο χρόνια) και ίσως να 
μην ταιριάζει με τον χαρακτήρα 
του Αντετοκούνμπο, το σίγουρο 
όμως είναι ότι τα «θέλω» των 
Μπακς συμβαδίζουν με τα 
«θέλω» του Γιάννη που εκτιμα 
όσα έχουν κάνει στο Μιλγου-
όκι για εκείνον, από τη μέρα 
που τον επέλεξαν στο Draft του 
2013, μέχρι τη σειρά με τους 
Μαϊάμι Χιτ στην οποία τον κρά-
τησαν στα... πιτ για να προφυλά-
ξουν τον καταπονημένο αστρά-
γαλό του.
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