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Και τώρα 
Κρεατοπιττάκια!!!
Καλή σας όρεξη!
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Εύκολο

να φιλοσοφείς

όταν το 

πρόβλημα

το έχει

άλλος

ΑΥΤΗ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

γνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω όλους 

καλά αδέλφια και να έχετε την 

υγειά σας. Αυτό είναι το κυριό-

τερο στην δύσκολη πλέον πραγματικότητα 

που για πολλούς (όχι για όλους) είναι πράγ-

ματι πολύ δύσκολη.

Ξέρετε, όταν είσαι σε μια δουλειά-λειτούρ-

γημα για κοντά 55 χρόνια είναι εύκολο να 

βάλεις τα κλάματα ή τα γέλια ανάλογα με 

αυτό που ακούς και βλέπεις κάθε μέρα. Εγώ 

προσωπικά με το μέσον ενημέρωσης, που 

έχω την ευλογία να έχω όλες αυτές τις δεκα-

ετίες, προσπάθησα στο να μην υπερβάλ-

λουμε όσο τον δυνατόν ή να μην προβλημα-

τίζουμε αρνητικά αυτούς που μας εμπιστεύ-

ονται κι ενημερώνονται από εμάς.

Τα καλά χρόνια της δημοσιογραφίας που 

δεν μπορούσες να γράψεις πουθενά χωρίς 

κάποιο χαρτί από κάποια σχολή δημοσιο-

γραφίας πέρασαν. Η ενημέρωση ήταν πιο 

έμπιστη κι εποικοδομητική. Τώρα; Τώρα, 

δυστυχώς, με αυτό το τερατούργημα του 

Facebook ο κάθε αγνώστων στοιχείων και 

λογικής πραγματικότητας ηλίθιος κάθε-

ται στο σπίτι του στις 3πμ και γράφει, γιατί 

ίσως το έχει η άπνοια και γράφει ότι παπα-

ριά του κατέβει νομίζοντας ότι θα σώσει τον 

κόσμο ενάντια στους νόμους του κάθε κρά-

τους. Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που 

επηρεάζονται, τους πιστεύουν και αυτοί με 

την σειρά τους επηρεάζουν τους δικούς τους 

ανθρώπους και το περιβάλλον τους, δημι-

ουργώντας ένα χάος που μόνον κακά αποτε-

λέσματα θα φέρει.

Ευγενικοί μου αναγνώστες, υπάρχουν νόμοι 

είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Πρέ-

πει να τους τηρούμε, αλλιώς πάμε πάλι στην 

άλλη κατηγορία όπου λέγεσαι «ΠΑΡΑΝΟ-

ΜΟΣ». Αν δεν σου αρέσουν οι νόμοι κάνε 

ό,τι νομίζεις για εσένα. Άσε όμως την δική 

μου ζωή να την έχω συνδεδεμένη με τους 

νόμου της πατρίδας που ζω. ΟΥΔΕΙΣ ΥΠΕ-

ΡΑΝΩ ΝΟΜΟΥ!

Καλοί μου αναγνώστες, στις δύσκολες επο-

χές εγώ προσωπικά ακούω το γιατρό μου, 

τον λογιστή μου και συζητώ με τους συναν-

θρώπους μου που θέλουν να ζουν χωρίς 

πονοκεφάλους και προβλήματα. Εγώ δεν 

είμαι Θεός να σώσω την ανθρωπότητα κι 

ούτε υπάρχει κανένας τέτοιος. Χρησιμο-

ποιήστε λίγο το μυαλουδάκι σας, είτε είναι 

λίγο-πολύ, μικρό-μεγάλο. Εάν δεν μπορείτε 

να πάρετε απόφαση για τον εαυτό σας και 

την καθημερινότητα σας τότε πιστέψτε με η 

ζωή σας θα γίνει πιο δύσκολη και το κακό 

είναι ότι επηρεάζονται και τα αγαπημένα σας 

πρόσωπα. 

Εύχομαι οι πέντε αράδες που γράφω κάθε 

εβδομάδα και που εμπνέομαι από αυτό που 

ζω σε καθημερινή βάση και μαθαίνω από 

εσάς, δηλαδή το κόσμο που ζω και συνα-

ναστρέφομαι, να πιάνουν λίγο τόπο…γιατί; 

Γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει…

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, την επόμενη θα έχουμε 

πιάσει Οκτώβρη…

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Στο 17,5% - 18% το προβάδισμα της ΝΔ σε δύο νέες 
δημοσκοπήσεις 

Δ
ιαφορά της τάξεως των 18 ποσοστιαίων μονάδων δια-
τηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα 
με δύο νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας την Πέμπτη.

Στην δημοσκόπηση της MRB για το Star, που διεξήχθη το διά-
στημα 21-23 Σεπτεμβρίου, η «ψαλίδα» μεταξύ των δύο κομμά-
των φτάνει στις 18 ποσοστιαίες μονάδες.
Συγκεκριμένα, η εικόνα της πρόθεσης ψήφου έχει ως εξής: ΝΔ 
39%, ΣΥΡΙΖΑ 21%, ΚΙΝΑΛ 5%, ΚΚΕ 4,7%, Ελληνική Λύση 4,1%, 
ΜέΡΑ25 2,9%.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται συντριπτικά στο ερώτημα 
για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό με 44,9% έναντι 24,6% 
του Αλέξη Τσίπρα. Στο 24,9% βρίσκεται το «Κανένας από τους 
δύο».
Στην έρευνα της Pulse για τον ΣΚΑΪ, η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ δια-
μορφώνεται στο 16,5% (όλες οι απαντήσεις) με τη ΝΔ να συγκε-
ντρώνει 39,5% και τον ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει στο 23%.  Με ανα-
γωγή επί των εγκύρων η διαφορά διαμορφώνεται στις 17,5 μονά-
δες (ΝΔ 41,5% και ΣΥΡΙΖΑ 24%).  Το ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 7%, το 
ΚΚΕ με 6%, Η Ελληνική Λύηση με 4% και το ΜέΡΑ25 με 2,5%.
Καταλληλότερο για πρωθυπουργό κρίνει τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη το 46% του δείγματος, ενώ τον Αλέξη Τσίπρα το 24%. Το 
26% απαντά «Κανένας από τους δυο».

Ελληνοτουρκικά και κυβερνητικοί χειρισμοί
Θετικά αξιολογούν οι πολίτες τους χειρισμούς της κυβέρνησης 
στα ελληνοτουρκικά, σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο ερευνών.
Στο αντίστοιχο ερώτημα της Pulse σχεδόν έξι στους δέκα πολί-
τες υποστηρίζουν την κυβερνητική στάση στα ελληνοτουρκικά, 
όμως μόλις ένας στους 10 δηλώνει ότι πιστεύει ότι η Άγκυρα έχει 
διάθεση αποκλιμάκωσης της έντασης. 
Αντίθετα, σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (58%) αξιολο-
γούν αρνητικά τη γερμανική στάση στα ελληνοτουρκικά, ενώ 
αντίθετα το 76% επικροτούν τη γαλλική στάση.
Στην έρευνα της MRB οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων υποστηρίζεται από το 53%.
Οι πολίτες, εξάλλου, επικροτούν σε ποσοστό τους κυβερνητικούς 
χειρισμούς στο θέμα των υγειονομικών επιπτώσεων της πανδη-
μίας (51,2%) και την αντιμετώπιση του «Ιανού» (46,7%), όμως το 
ποσοστό πέφτει σημαντικά στις οικονομικές επιπτώσεις της παν-
δημίας (39,7%) και στο μεταναστευτικό (29,4%).

«Ναι» στη μάσκα, «όχι» στο lockdown
Στο ερώτημα της MRB αν «θα πρέπει να επιβληθεί lockdown 

στην περιοχή σας;» το 70,5% απαντά μάλλον και σίγουρα «όχι». 
Μόνο το 26% απαντά σίγουρα και μάλλον «ναι».
lockdown
Στην ερώτηση της Pulse αν έχουν πειστεί για την αναγκαιότητα 
της χρήσης μάσκας, το 74% απαντά θετικά και το 19% αρνητικά.

Κόντρα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: Να μας πει η Κουμουνδού-
ρου πότε πήγε ο κ. Τσίπρας στη Μάνδρα με τους 
24 νεκρούς
Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του διευθυντή του γραφείου 
Τύπου της ΝΔ Νίκου Ρωμανού και του αναπληρωτή εκπροσώ-
που Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Νικολαΐδη προκάλεσε ο 
χρόνος επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη 
στην Καρδίτσα, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες 
περιοχές λόγω της κακοκαιρίας Ιανός.
Σε συνέντευξή του στο KONTRA, ο κ. Ρωμανός τόνισε ότι ο κρα-

τικός μηχανισμός ήταν κοντά στους πληγέντες, με τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό να βρίσκεται στην περιοχή τη δεύτερη εργάσιμη 
ημέρα.
«Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνει 
πως ο πρωθυπουργός πήγε στην Καρδίτσα «την δεύτερη εργά-
σιμη ημέρα», καθώς μάλλον εργάζεται -αυστηρά- πενθήμερο. 
Κάτι είχαμε καταλάβει μέχρι τώρα, ευχαριστούμε για την επί-
σημη επιβεβαίωση», έγραψε στο twitter ο κ. Νικολαΐδης, απο-
μονώνοντας απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Ρωμανού.
Για αντιπολίτευση τύπου 2014 εγκάλεσε τον κ. Νικολαΐδη, «το 
σύστημα και τα υπόγεια της Κουμουνδούρου» ο κ. Ρωμανός, 
που μίλησε για «τρολς» που απομόνωσαν αυτά που είπε καθώς 
και για διαστρέβλωση των λεγομένων του που «επιβεβαιώνει 
το πως αντιλαμβάνονται την άσκηση της διοίκησης και της εξου-
σίας».
Μάλιστα, ο διευθυντής του γραφείου  Τύπου της ΝΔ αναφέρ-
θηκε στα περί εργάσιμων ημερών, καλώντας τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ να «μας θυμίσουν μετά από πόσες «εργάσιμες ημέρες» 
πήγε ο κ. Τσίπρας στη Μάνδρα με τους 24 νεκρούς, περπάτησε 
μέσα στον οικισμό και συνομίλησε με τους κατοίκους της περι-
οχής».
Αναλυτικά, ο κ. Ρωμανός έγραψε στην ανάρτησή του:
Ευχαριστώ τον αν. εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, το σύστημα και τα υπό-
γεια της Κουμουνδούρου, που απλώς επιβεβαιώνουν όσα είπα 
στην ίδια συνέντευξη για την αντιπολίτευση τύπου 2014 που 
ασκούν εν έτει 2020. Και πριν και ακριβώς μετά από το σημείο 
που έκοψαν τα τρολ τους, λέω οτι ολόκληρος ο κρατικός μηχανι-
σμός ήταν απο πάνω, από την πρώτη στιγμή, προλαμβάνοντας, 
επεμβαίνοντας και αποτρέποντας τα χειρότερα.
Ο τρόπος με τον οποίο διαστρέβλωσαν όσα είπα, επιβεβαιώνει 
το πως αντιλαμβάνονται την άσκηση της διοίκησης και της εξου-
σίας. Δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι αντίστοιχες πρωθυ-
πουργικές επισκέψεις συνδυάζονται με αποδέσμευση μέτρων 
για τους πληγέντες, που προϋποθέτει φυσικά την ολοκλήρωση 
της αποτίμησης των καταστροφών από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων.
Ο Πρωθυπουργός δεν πήγε στην Καρδίτσα για να τους χτυπήσει 
φιλικά στην πλάτη και να τους πει «τι να τις κάνετε τις αποζημι-
ώσεις, θα τις φάτε» όπως προφανώς πιστεύουν στη Κουμουν-
δούρου!
Τέλος, επειδή τους άρεσαν πολύ οι «εργάσιμες ημέρες», ας μας 
θυμίσουν μετά από πόσες «εργάσιμες ημέρες» πήγε ο κ. Τσί-
πρας στη Μάνδρα με τους 24 νεκρούς, περπάτησε μέσα στον 
οικισμό και συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.

Στις 18 μονάδες η «ψαλίδα» 
στο γκάλοπ της MRB για το Star 
- Στην έρευνα της Pulse για τον 
ΣΚΑΪ  η ΝΔ είναι μπροστά 17,5 
μονάδες στην πρόθεση ψήφου 
με αναγωγή
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Α
ίσιο τέλος είχε λίγο πριν τις 8 το 
βράδυ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσί-
ας, προκειμένου να κατεβάσουν 

από το μπαλκόνι τριώροφης κατοικίας 
στην περιοχή του Κουμπέ, γυναίκα η οποία 
είχε κλειδωθεί από τις 11 το πρωί μέσα στο 
σπίτι της και βγαίνοντας στο μπαλκόνι α-
πειλούσε ότι θα πέσει στο κενό.
Μετά από μία καλά οργανωμένη επιχεί-
ρηση με την συνδρομή της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας άνδρες της ομάδας Ειδικών 
Αποστολών που έφτασαν στα Χανιά από το 
Ηράκλειο ανέβηκαν στην ταράτσα του σπι-

τιού και στην συνέχεια μπήκαν μέσα στο 
σπίτι όπου βρισκόταν η γυναίκα την οποία 
και ακινητοποίησαν με ασφάλεια.
Από την πρώτη στιγμή του συμβάντος στο 
σημείο είχαν σπεύσει ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ , άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, τρία οχήματα και 
πυροσβέστες καθώς και ειδικός ψυχολό-
γος που προσπαθούσε να διαπραγματευ-
τεί με την γυναίκα και να την πείσει να κατέ-
βει από το μπαλκόνι , ενώ στον χώρο κάτω 
από το μπαλκόνι οι πυροσβέστες είχαν 
απλώσει ειδικό στρώμα σε περίπτωση που 
η γυναίκα πραγματοποιούσε την απειλή 
της .

Μετά από εννέα ώρες, η ΕΛΑΣ 
ακινητοποίησε τη γυναίκα που 
απειλούσε να αυτοκτονήσει 

Μακρόν: Πρώτα σεβασμός, 
μετά διάλογος - Ερντογάν: Μην 
υποστηρίζεις τις μαξιμαλιστικές 
θέσεις της Ελλάδας 

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία 
έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας, 
μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ και καλώντας την να σέβεται το 
Διεθνές Δίκαιο - Τι ειπώθηκε στην 
τηλεφωνική συνομιλία του Γάλλου 
προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό 
του - «Γκρίνια» Ερντογάν για την 
γαλλική στήριξη στην Ελλάδα

Ε
ίμαστε έτοιμοι για διάλογο με την 
Τουρκία, αλλά περιμένουμε από 
αυτή το σεβασμό της ευρωπαϊκής 
κυριαρχίας, το Διεθνές Δίκαιο, κα-

θώς και να παράσχει διευκρινίσεις για τις; 
ενέργειές στη Λιβύη και τη Συρία», τόνισε 
σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν στέλνοντας 
αυστηρό μήνυμα προς τον 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Οι προσβολές είναι ατε-
λέσφορες. Όλες αυτά τα 
λόγια, όλες αυτές οι πρά-
ξεις δεν έχουν θέση στις 
σχέσεις μεταξύ υπεύθυνων 
κρατών. Χρειάζεται υπευ-
θυνότητα. Είμαστε έτοιμοι 
για διάλογο, για την ουσια-
στική οικοδόμηση μιας Pax Mediterranea, 
αλλά όχι με εκφοβισμό και το δίκαιο του 
ισχυρού. Χρειαζόμαστε σεβασμό στο Διε-
θνές Δίκαιο και συνεργασία», δήλωσε ο 
Μακρόν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης.
«Οι αρχές αυτές είναι αδιαπραγμάτευτες», 
συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ερντογάν σε Μακρόν: Μην υπο-
στηρίζεις ελληνικές μαξιμαλιστι-
κές θέσεις
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν και ο ομόλογός του της Γαλλίας 
Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησαν τηλεφω-
νικά το βράδυ της Τρίτης.
Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι 
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της τουρκι-
κής προεδρίας, συζήτησαν για τις αιτίες 

της έντασης που έχει αναπτυχθεί τους 
τελευταίους μήνες στη συγκεκριμένη περι-
φέρεια, ενώ ο Ερντογάν ζήτησε το σεβα-
σμό των νόμιμων δικαιωμάτων των Τουρ-
κοκυπρίων.
Παράλληλα, έθεσαν επί τάπητος τις ταραγ-
μένες σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρω-
παϊκή Ένωση.
Ακόμη, ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον 
Γάλλο ομόλογό του πως η χώρα του δεν 
έχει βλέψεις και δεν παραβιάζει δικαιώ-
ματα άλλων χωρών και υπογράμμισε το 
βάρος που ρίχνει η Τουρκία στον διάλογο 
και τη συνεργασία για την επίλυση των 
προβλημάτων.
Σύμφωνα με το ΕΗΑ News, ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν τόνισε στον Εμανουέλ Μακρόν 
ότι το πρόβλημα στην Ανατολική Μεσό-

γειο οφείλεται στην άγνοια 
σχετικά με τα δικαιώματα 
της Τουρκίας και των Τουρ-
κοκύπριων.
Παράλληλα, ο Ερντογάν 
εξέφρασε την άποψη ότι 
δεν έχει νόημα η Γαλλία 
να υποστηρίζει μαξιμαλι-
στικές, όπως τις χαρακτή-
ρισε, ελληνικές θέσεις, που 

αυξάνουν τις εντάσεις.

Ανακοίνωση του γαλλικού ΥΠΕΞ
Το γαλλικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε μετά την τηλεφωνική επικοινω-
νία των δύο ηγετών, που διήρκεσε πάνω 
από μία ώρα, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα 
συνεχιστεί ένας διάλογος μεταξύ Τουρκίας 
και Ελλάδας και πως ο Μακρόν ζήτησε μια 
παρόμοια προσέγγιση με την Κύπρο.
Πρόσθεσε πως ο Γάλλος και ο Τούρκος 
πρόεδρος συμφώνησαν να διατηρήσουν 
επαφή.
Στην ανακοίνωση της τουρκικής προε-
δρίας για την επικοινωνία των δύο ηγετών 
υπογραμμίζεται πως ο Ερντογάν τόνισε 
την ανάγκη χρησιμοποίησης διπλωματι-
κών ευκαιριών για την αποκλιμάκωση των 
εντάσεων και την επίτευξη βιώσιμων δια-
πραγματεύσεων, συμπληρώνοντας ότι η 
Άγκυρα αναμένει μια συνετή και εποικο-
δομητική προσέγγιση από το Παρίσι.
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Απαραίτητη η δύναμη αποτροπής για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας

Τ
ην ικανοποίησή τους για την 
πραγματοποίηση της κοινής συ-
νεδρίασης των επιτροπών Αμύ-
νης του ελλαδικού και του κυπρι-

ακού κοινοβουλίου εξέφρασαν οι μετέ-
χοντες βουλευτές, όπως νωρίτερα είχε 
συμβεί κατά την κοινή συνεδρίαση των 
επιτροπών Εξωτερικών υποθέσεων των 
δύο κοινοβουλίων. Κοινό θέμα συζήτη-
σης ο τουρκικός αναθεωρητισμός και 
ειδικότερα οι τελευταίες επιθετικές ε-
νέργειες στην ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου, 
που βρήκαν όπως είπαν οι Έλληνες και 
Κύπριοι βουλευτές, ισχυρή αντιμετώ-
πιση σε στρατιωτικό και διπλωματικό 
επίπεδο.
Η δεύτερη αυτή συνεδρίαση, που διεξή-
χθη επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω 
της πανδημίας, έθεσε στο επίκεντρό της 
την ανάγκη προώθησης της κοινοβου-
λευτικής διπλωματίας, την αξιοποίηση 
της συγκυρίας που θέλει σειρά χωρών 
(Γαλλία, Ισραήλ, Αίγυπτο, ΗΑΕ κά) να 
έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα με 
Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και τη δύναμη 
αποτροπής που επέδειξε η ελληνική 
πλευρά.
Ο πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας της 
Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Μ. Σιζόπουλος μίλησε 
για την κοινή αντιμετώπιση της τουρκι-
κής επιθετικότητας από Αθήνα και Λευ-
κωσία, χαιρέτισε τις κοινές στρατιωτι-
κές ασκήσεις με τη Γαλλία και επεσήμανε 
ότι η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται άλλο 
από την αποτρεπτική δύναμη. Παράλ-
ληλα, στηλίτευσε, όπως αργότερα και ο 
βουλευτής του ΔΗΚΟ, Γ. Προκοπίου, την 
παρουσία γερμανικών αρμάτων μάχης 
στην κατεχόμενη Κύπρο. Όπως είπε ο 
βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μ. Σιζόπουλος 
στις τελευταίες στρατιωτικές ασκήσεις 
της Τουρκίας στα κατεχόμενα, έλαβαν 
μέρος, με προκλητικό τρόπο, και γερ-
μανικά αναβαθμισμένα άρματα μάχης, 
παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε η ΕΕ να 
βρίσκεται αρωγός της Ελλάδας και της 
Κύπρου στην προσπάθεια αντιμετώ-
πισης του τουρκικού επεκτατισμού. Το 
ζήτημα αυτό, θα πρέπει τα δύο κοινο-
βούλια να θέσουν μετ’ επιτάσεως στους 
Ευρωπαίους εταίρους, ότι δεν είναι 

δυνατό, κατεχόμενα ευρωπαϊκά εδάφη 
να αξιοποιούνται από την κατοχική 
δύναμη με την παρουσία ευρωπαϊκών 
οπλικών συστημάτων..
Την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγι-
κής απέναντι στον τουρκικό αναθεωρη-
τισμό επεσήμανε ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Ευρ. Στυλιανίδης. Τα κράτη 
δεν έχουν αισθήματα αλλά συμφέρο-
ντα και έχουμε υποχρέωση να αξιοποι-
ήσουμε τη μεταβολή του περιβάλλοντος 
στην περιοχή είπε ο κ. Στυλιανίδης.
Η πρωτοβουλία κοινών συνεδριάσεων 
επιτροπών των δύο κοινοβουλίων 
πρέπει να συνεχιστεί είπε ο βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας και πρέπει 
να πάρουμε πρωτοβουλίες προς άλλα 
ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Το άνοιγμα της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας προς την 
Ευρώπη και τη νοτιοανατολική Μεσό-
γειο είναι υποχρέωσή μας που πρέπει 
να τη σηκώσουμε πολύ ψηλά, είπε ο κ. 
Δρίτσας.

Από πλευράς του Κινήματος Αλλαγής, 
ο κ. Α. Λοβέρδος είπε ότι η ιδέα της κοι-
νής συνεδρίασης αποδεικνύεται πολύ 
επιτυχημένη και πρέπει να διευρυνθεί, 
να καθιερωθεί και να εισέλθει και σε 
ειδικότερα ζητήματα. Τόνισε επίσης ότι 
η παρατηρούμενη αναδίπλωση Ερντο-
γάν ήταν αποτέλεσμα του «τοίχου» που 
βρήκε απέναντί του από τη στρατιωτική 
συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, ΗΑΕ, Γαλ-
λίας. Δευτερεύοντα ρόλο έπαιξε, είπε ο 
κ. Λοβέρδος, η γνώμη του Προέδρου 
των ΗΠΑ, που δεν ήθελε προβλήματα 
κατά την προεκλογική περίοδο, και τρι-
τεύοντα η απειλή κυρώσεων από την ΕΕ, 
τις οποίες «αγνόησε» στη Λιβύη..
Το Ορούτς Ρέις μπορεί, στα πλαίσια 
των τουρκικών τακτικισμών να έδεσε 
κάβους, αλλά το Γιαβούς και το Μπαρ-

μπαρός συνεχίζουν να αρμενίζουν στην 
κυπριακή ΑΟΖ παρατήρησε ο βουλευ-
τής του ΚΚΕ, Ν. Παπαναστάσης. Σημεί-
ωσε ότι κανείς δεν έχει αναφερθεί στην 
παρουσία των βρετανικών βάσεων στην 
Κύπρο και τόνισε ότι στόχος της λαϊκής 
πάλης πρέπει να είναι μια ενιαία, ανε-
ξάρτητη Κύπρο με μια κυριαρχία και μια 
ιθαγένεια, χωρίς ξένες βάσεις, στρατεύ-
ματα και εγγυητές.
Ο Α. Μυλωνάκης από την Ελληνική 
Λύση είπε ότι είναι δύσκολος ένας διά-
λογος με την ‘Αγκυρα χωρίς αποτροπή. 
Πρέπει κάποια στιγμή να τους δώσουμε 
ένα μάθημα ότι πέρα από τα Δαρδανέ-
λια είναι ανίσχυροι, είπε ο κ. Μυλωνά-
κης.
Τέλος, από το ΜέΡΑ25, η κ. Σ. Σακο-
ράφα αναφέρθηκε στην απαίτηση της 
Τουρκίας να αποστρατιωτικοποιηθούν 
ελληνικά νησιά, τονίζοντας ότι η Κύπρος 
πλήρωσε πολύ βαριά την απόσυρση των 
ελληνικών στρατευμάτων.
Από το κόμμα του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού (ΔΗΣΥ), ο κ. Κάρουλας, τάχθηκε 
υπέρ της θεσμοθέτησης τακτικών συζη-
τήσεων των επιτροπών Αμύνης των κοι-
νοβουλίων Ελλάδας και Κύπρου, συνε-
χάρη την Αθήνα για τη στάση της απένα-
ντι στον τουρκικό «υβριδικό» πόλεμο, 
σε Έβρο, Αιγαίο και ανατολική Μεσό-
γειο, και χαρακτήρισε «ευλογία» ότι 
φίλιες στα συμφέροντά μας είναι η Γαλ-
λία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και άλλες 
χώρες.
Ο βουλευτής του Ανορθωτικού Κόμμα-
τος Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) Κώστας 
Κώστα, είπε ότι το κύριο στήριγμα της 
Κύπρου είναι η Ελλάδα. Παράλληλα, 
μίλησε για την υποκρισία της ΕΕ, που 
«δεν είναι των λαών αλλά των συμφερό-
ντων». Δεν μπορεί η Τουρκία να εισβάλ-
λει σε Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Κύπρο και 
δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα 
και να μην έχουμε κυρώσεις, αλλά για 
Λευκορωσία, Ρωσία ή και τη μακρινή 
Βενεζουέλα να προχωρούν και να παίρ-
νουν μέτρα… είπε ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ.
Η συζήτηση, που ακολούθησε μεταξύ 
των βουλευτών των δύο κοινοβουλίων, 
διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. 

Κοινή συνεδρίαση επιτροπών Αμύνης 
κοινοβουλίων Ελλάδας και Κύπρου

Γιάννης Αντετοκούνμπο: 
Στους 100 ανθρώπους 
με τη μεγαλύτερη 
επιρροή παγκοσμίως

Τ
ι κοινό μπορεί να έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
με τον... Ντόναλντ Τραμπ, την Άνγκελα Μέρκελ ή 
τον πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαϊχ Μπολσονάρο; 
Κανένα; Κι... όμως έχουν! Βρίσκονται στην ίδια 

λίστα του φημισμένου περιοδικού «TIME», με τους 100 
ανθρώπους που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον 
κόσμο, το έτος 2020.
Ο έξι φορές πρωταθλητής ΝΒΑ και έξι φορές MVP του 
κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, ο 
γνωστός και μη εξαιρετέος Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, 
υπογράφει το σχετικό κείμενο στο περιοδικό «ΤΙΜΕ» 
για τον σούπερ σταρ των Μπακς κάνοντας αναφορά 
στον ρόλο του «Greek Freak» στην απόφαση της ομά-
δας του Μιλγουόκι να μην κατέβει για τον 5ο αγώνα των 
play offs κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ.
Δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, από τον χώρο του 
αθλητισμού, βρίσκονται, ανάμεσα σε άλλους και άλλες, 
ο παλαίμαχος πλέον ΝΒΑερ Ντουέιν Γουέιντ, ο Βρετα-
νός οδηγός της Φόρμουλα Ένα Λιούις Χάμιλτον και η 
πρώτη Ασιάτισσα τενίστρια που βρέθηκε στο Νο1, στην 
κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του μονού γυναι-
κών.
Ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ γράφει για τον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο: «Ο Πολ Σάιμον τραγούδησε πως “κάθε 
γενιά πετά έναν ήρωα στα pop charts”. Το ίδιο ισχύει 
και στον αθλητισμό. Κάθε γενιά βρίσκει έναν αθλητή 
που ενσαρκώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που όλα 
θα θέλαμε να είχαμε: αφοσίωση, συγκέντρωση, εξαι-
ρετική αθλητικότητα και χάρη υπό πίεση.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μόλις κατέκτησε το 
δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP, έχει όλα αυτά και 
ακόμη περισσότερα. Όταν τον παρακολουθείς να αγω-
νίζεται, δεν βλέπεις μόνο αυτό που είναι, αλλά και αυτό 
που είναι πιθανό. Υπάρχει μία μυστική ποιότητα που 
κάνει τις καρδιές των φιλάθλων να χτυπούν πιο γρή-
γορα, όταν βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο να περπατά στο 
παρκέ. Ο αληθινός ήρωας του αθλητισμού κάνει τα κόκ-
καλά μας να δονούνται, το δέρμα μας να ζαρώνει περι-
μένοντας να γίνει αυτόπτης μάρτυρας του μεγαλείου.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Γιάννης θα διευρύνει τα 
ρεκόρ που διατηρεί - ήδη κατέχει την υψηλότερη βαθ-
μολογία ικανότητας ενός αθλητή για μία σεζόν (Player 
Efficiency Rating), το οποίο συνδυάζει όλους τους δια-
φορετικούς τομείς στατιστικής ενός παίκτη, στην ιστο-
ρία του ΝΒΑ – τα οποία πιθανότατα να μην είναι σε θέση 
να «πιάσουν» οι επόμενες γενιές.
Όμως, ένας ήρωας του αθλητισμού είναι πολλά περισ-
σότερα από κάποια ρεκόρ. Ο Γιάννης αποτελεί παρά-
δειγμα γιατί βγήκε μπροστά για όσα πιστεύει. Αφού 
οδήγησε τους Μπακς στα play offs, αυτός και η ομάδα 
του διαμαρτυρήθηκαν για τον πυροβολισμό του Τζέι-
κομπ Μπλέικ από αστυνομικό στην πολιτεία τους με το 
να αρνηθούν να αγωνιστούν, προκαλώντας ένα κύμα 
απεργιών και αναβολών σε ολόκληρο το ΝΒΑ.
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Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται 
να ξεκινήσουν, σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι διερευνητικές 
επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ή
δη βρίσκονται σε εξέλιξη διαβου-
λεύσεις και υποδείξεις προς την 
Άγκυρα να επιδείξει συμμαχικό 
πνεύμα, καθώς τόσο η επικεφα-

λής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και ο ΓΓ 
του ΝΑΤΟ, στις επαφές τους με τον πρόεδρο 
Ερντογάν, επισήμαναν την ανάγκη ειρηνικής 
επίλυσης των διαφορών και της συνεννόη-
σης σε πνεύμα συμμαχικής αλληλεγγύης.
Μάλιστα, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ έκανε λόγο και για 
πρόοδο στις τεχνικές συνομιλίες των στρα-
τιωτικών κλιμακίων, που σε κάθε περί-
πτωση συνιστά παράλληλη εξέλιξη με τις 
σκοπούμενες διερευνητικές επαφές.
Όσον αφορά στην ελληνική πλευρά, θα 
πάει στις διερευνητικές επα-
φές με την Τουρκία με πολύ 
συγκεκριμένη ατζέντα που 
θα αφορά στην οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας, αλλά και 
στον καθορισμό ΑΟΖ μεταξύ 
των δύο χωρών.
Δεν αποκλείεται πάντως, 
σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η 
Τουρκία να βάλει και άλλα 
θέματα στη συζήτηση, κάτι που είχε επα-
ναλάβει και σε προηγούμενες επαφές με 
την Αθήνα και το οποίο ωστόσο η ελληνική 
πλευρά δεν σκοπεύει να συζητήσει.
Τα πρόσωπα που θα πάρουν το βάρος των 
συζητήσεων στην Κωνσταντινούπολη είναι 
ο κ. Παύλος Αποστολίδης, πρέσβης επί τιμή 
και ο κ. Τ. Ετσιγές, γενικός διευθυντής του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, 
αμφότεροι έμπειροι σε τέτοιες συζητήσεις. 
Τα πρόσωπα που ρυθμίζουν όλες τις λεπτο-
μέρειες για τον διάλογο είναι η κα. Σουρανή, 
διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου 
του Έλληνα πρωθυπουργού και ο εκπρό-
σωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ 
Καλίν.
Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Hurriyet 
κάνει λόγο για πιθανή επικοινωνία Μητσο-
τάκη-Ερντογάν στο πλαίσιο των διερευ-
νητικών επαφών. Αυτό είναι ωστόσο κάτι 
που η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να μην 
το έχει θέσει ως αίτημα στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο.

«Σφυροκόπημα» Αναστασιάδη σε 
Τουρκία και Ερντογάν
Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης 
στην ομιλία του προς την 75η Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ η οποία λόγω του κορωνο-
ϊού γίνεται με τηλεδιάσκεψη, απαντήσει σε 
όλα τα θέματα που θέτει ο Πρόεδρος της 
Τουρκίας σε σχέση με την Ανατολική Μεσό-
γειο, και το κυπριακό. Ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, εξέφρασε την ετοιμότητα να 
ανταποκριθεί θετικά και εποικοδομητικά 
στις πρωτοβουλίες του ΓΓ του ΟΗΕ μετά τις 
«εκλογές» στα κατεχόμενα, αρκεί όπως είπε 
να προηγηθεί η δημιουργία ενός περιβάλ-
λοντος που να συμβάλλει σε εποικοδομη-
τικές και καλή τη πίστει διαπραγματεύσεις, 
με ίσους όρους και όχι κάτω από συνθήκες 
εκφοβισμού και απειλών από πλευράς της 
Άγκυρας.
Στάθηκε ιδιαίτερα στις παράνομες γεω-
τρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, 
στις απειλές για επικείμενο άνοιγμα της 

περιφραγμένης πόλης 
των Βαρωσίων αλλά 
και στη συνεχιζόμενη 
κατοχή από το 1974 
μέχρι και σήμερα. 
Μέσα από 15 και πλέον 
ερωτήματα, ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης 
δεν παρέλειψε να σκι-
αγραφήσει το πλέγμα 

παραβιάσεων της Άγκυρας σε σχέση με τη 
Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, την ελληνική υφα-
λοκρηπίδα αλλά και την Κυπριακή ΑΟΖ, για 
να τονίσει με έμφαση το ρόλο της Κύπρου 
στον τομέα της συνεργασίας και την σταθε-
ρότητας στην περιοχή μέσα από τις τριμε-
ρείς και πολυμερείς συμπράξεις στις οποίες 
συμμετέχει στη βάση του διεθνούς δικαίου 
και χωρίς να αποκλείει συμμετοχή οποιασ-
δήποτε τρίτης χώρας.
Ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε την 
Άγκυρα για επιμονή στη διατήρηση της ανα-
χρονιστικής Συνθήκης Εγγυήσεως και στο 
μονομερές δικαίωμα επέμβασης, καθώς και 
στη μόνιμη παρουσία στρατευμάτων. Υπο-
στήριξε πως η Τουρκία ευθύνεται για την μη 
επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων 
στο Κραν Μοντάνα και ξέφρασε τη λύπη του 
για το ότι η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ο δια-
καής πόθος και ο σκοπός της είναι η εγκαθί-
δρυση ή επιβολή μιας λύσης δύο κρατών ή 
ενός συνομοσπονδιακού συστήματος δια-
κυβέρνησης. 

Αρχές Οκτωβρίου οι διερευνητικές 
επαφές 

Λάρισα: Τι λέει για το «σχολείο 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης» ο 
ιδιοκτήτης του οίκου ανοχής που 
γκρεμίστηκε με live μπουζούκια 

Οργανώσαμε τα live μπουζούκια 
μέσα σε δύο ημέρες, λέει ο 
κτηνίατρος Θωμάς Γεωργιάδης

Μ
ια ξεχωριστή αυλαία επι-
φύλαξε το περασμένο Σάβ-
βατο, σε έναν από τους ι-
στορικότερους οίκους ανο-

χής στη Λάρισα, ο γνωστός κτηνίατρος 
της περιοχής Θωμάς Γεωργιάδης, ο οποί-
ος αναβίωσε σκηνές από την ταινία του 
Παντελή Βούλγαρη Vietnam.
Το κτίριο της οδού Βύρωνος 18 το οποίο 
μέχρι το 2014 στέγαζε το «σχολείο 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης» για 
τους Λαρισαίους κατεδαφίστηκε και στη 
θέση του αναμένεται να κατασκευαστεί 
μια μεταλλική, οικολογική πολυκατοικία 
μικρών διαμερισμάτων.
Οι ιστορίες της Μπιας, της Ιωάννας και 
της περίφημης Αλέκας, που έδωσε 
το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας 
της για τα αδέσποτα, όπως και πολλών 
άλλων κυριών του αγοραίου έρωτα, με 
τις οποίες ανδρώθηκαν γενιές και γενιές 
Λαρισαίων και των άλλων νομών της 
Θεσσαλίας, θάφτηκαν κάτω από τα μπάζα 
το περασμένο βροχερό Σάββατο.
«Η ιδέα για τον τρόπο κατεδάφισης του 

ακινήτου, υλοποιήθηκε μέσα σε δυο 
ημέρες. Πέμπτη το σκέφτηκα, Παρα-
σκευή έφτιαξα το πανό και οργάνωσα την 
ορχήστρα και το Σάββατο έχοντας απέ-
ναντί μου τον Ιανό, την πραγματοποί-
ησα. Ήθελα με έναν ξεχωριστό τρόπο να 
τιμήσω την βαριά κληρονομιά του κτι-
ρίου. Γιατί εκεί μεγάλωσαν γενιές και 
γενιές» λέει στο protothema.gr o Θωμάς 
Γεωργιάδης, ιδιοκτήτης του ακινήτου.
Όπως εξήγησε με τις κυρίες που εργάζο-
νταν εκεί είχε δημιουργηθεί μια σχέση 
αμοιβαίου σεβασμού. «Η κυρία Αλέκα 
έφαγε όλη της την περιουσία για τα αδέ-
σποτα της Λάρισας και όχι μόνο. Μου 
έφερνε σκυλάκια και γατάκια στο κτηνι-
ατρείο για να τα δω. Η Μπία που εργά-
στηκε εκεί ήταν μια κούκλα, έπεφταν 
ξεροί όσοι την έβλεπαν και δεν είχε κάτι 
το προκλητικό ήταν πολύ όμορφη. Και το 
κίνητρό μου ήταν πραγματικά συναισθη-
ματικό και λειτούργησα για την ιστορία 
αυτού του τόπου».
Όπως ε ίπε ο κ. Γεωργ ιάδης σ το 
protothema.gr ο λόγος που επέλεξε να 
βάλει το τραγούδι είναι γιατί «όλα είναι 
δρόμος. Και για εκείνες τις γυναίκες που 
εργάστηκαν τόσα χρόνια εκεί και για 
όλους εμάς. Όλα είναι δρόμος που ξεκι-
νάς και δεν ξέρεις που θα καταλήξεις».
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Τ
ην προσπάθεια που κάνει εκεί-
νος και η Μαρία Σάκκαρη για την 
άνοδο του ελληνικού τένις υπο-
γράμμισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς 

σε δηλώσεις του μετά τη νίκη πρόκριση 
επί του Κουέβας.
«Είμαστε πολύ συναισθηματικός λαός, 
εκφράζουμε με ένταση αυτά που νιώ-
θουμε», ανέφερε και συνέχισε: Είμαστε 
περήφανοι για αυτό που είμαστε. Έγινε 
κάτι παρόμοιο στο μπάσκετ πολλά χρό-
νια πριν με τον Νίκο Γκάλη και τότε απο-
γειώθηκε το άθλημα. Μαζί με τη Μαρία 
Σάκκαρη έχουμε κάνει καλή δουλειά για 
να ανεβεί το τένις σε τέτοιο επίπεδο και 
να έχουμε παιδιά να παίζουν το άθλημα, 
το οποίο είναι υπέροχο. Ελπίζω να βοη-
θήσει και η ομοσπονδία για να δώσουμε 
ευκαιρίες στα παιδιά», τόνισε.

Για τον επόμενο αντίπαλο ο Έλληνας τενί-
στας επεσήμανε:
«Είναι ο τρίτος σερί παίκτης με backhand 
με το ένα χέρι. Πολύ καλός παίκτης στο 
χώμα. Έχω ξαναπαίξει μαζί του, είναι 
δυνατός. Πρέπει να παίξω καλά και να 
είμαι συγκεντρωμένος σε κάθε πόντο. 
Παίζει τεχνικό και έξυπνο παιχνίδι για το 
χώμα».

Τσιτσιπάς: «Μαζί με τη Σάκκαρη 
ανεβάζουμε το τένις - Έγινε κάτι 
παρόμοιο με τον Γκάλη» 

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, 
κανείς δεν θα μείνει μόνος του. Το 
εννοούμε απόλυτα και το κάνουμε 
πράξη», ανέφερε ο υφυπουργός 
Οικονομικών Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, κλείνοντας 
την πρώτη συνεδρίαση επί του 
νομοσχεδίου με τα επείγοντα 
μέτρα για τους πληγέντες της 
θεομηνίας και την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας.

Η 
κοινωνία, οι επιχειρήσεις, οι 
εργαζόμενοι, οι άνεργοι αλλά 
και η πραγματική οικονομία 
θα αντιμετωπίσουν δυσκο-

λίες τον χειμώνα που έρχεται. Ο στό-
χος μας είναι να κρατήσουμε ζωντα-
νές τις επιχειρήσεις, να διατηρήσουμε 
τις θέσεις απασχόλησης, 
να σ τηρίξουμε τους α-
νέργους και όσους πραγ-
ματικά έχουν ανάγκη», 
είπε ειδικότερα ο υφυ-
πουργός Οικονομικών 
και πρόσθεσε: «Ο στόχος 
είναι διαρκής και για ό-
σο διάστημα αντιμετω-
πίζουν τις αρνητικές επι-
πτώσεις της πανδημίας. Οι παρεμβά-
σεις όμως της κυβέρνησης ήταν είναι 
και θα είναι διαρκείς. Σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία κανείς δεν θα μείνει 
μόνος του. Το εννοούμε απόλυτα και το 
κάνουμε πράξη».
Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του 
νομοσχεδίου με τα επείγοντα μέτρα, ο 
υφυπουργός Οικονομικών υπογράμ-
μισε πως «η αντιμετώπιση των συνε-
πειών της πανδημίας και των έκτακτων 
καιρικών φαινομένων απαιτεί έκτακτες 
λύσεις, επικαιροποίηση και ανανέωση 
μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ενερ-
γοποιηθεί αλλά και την υιοθέτηση 
νέων πρόσθετων μέτρων άμεσης προ-
τεραιότητας».
Ο κ. Βεσυρόπουλος δεν παρέλειψε να 
υπογραμμίσει πως όλες οι παρεμβά-
σεις της κυβέρνησης έχουν ως γνώμονα 

τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας 
και το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει 
διαμορφωθεί, όχι μόνο με τους πολίτες 
αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους.
Επισήμανε δε ότι το κλίμα εμπιστοσύ-
νης έχει περάσει και στις αγορές και 
γι΄αυτό, εν μέσω πανδημίας, πριν λίγες 
ημέρες, η Ελλάδα πραγματοποίησε 
με επιτυχία την 4η έξοδο στις αγορές. 
«Οι αγορές εμπιστεύονται την ελλη-
νική οικονομία παρά το γεγονός ότι η 
πανδημία δημιουργεί κλίμα ρευστό-
τητας και αβεβαιότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο», είπε ο υφυπουργός Οικο-
νομικών και εξέφρασε την πεποίθηση 
ότ ι η εμπισ τοσύνη αυτή οφείλεται 
στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
της χώρας, σ τη συνετή δημοσιονο-
μική διαχείριση της κυβέρνησης και 
στην εμπέδωση ενός κλίματος πολι-

τικής σταθερότητας. Την 
ίδια ώρα τα ταμειακά δια-
θέσιμα της χώρας έχουν 
αυξηθε ί,  σ τα 37 δισ. 
ευρώ όπως είπε, και με 
την οικονομία σε ύφεση 
τ η ς  τάξης  του  7,9%, 
«χωρίς να επιβληθούν 
νέοι φόροι, αντιθέτως με 
μείωση των φόρων».

Ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε επίσης 
ότι «η επανάληψη του προγράμματος 
της Θεσσαλονίκης, σε νέα έκδοση, που 
παρουσίασε ο κ. Τσίπρας, δεν πείθει 
τους πολίτες και δεν πείθει ούτε τους 
ίδιους τους βουλευτές της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης». Στο σημείο αυτό 
ο υφυπουργός Οικονομικών εξήγησε 
ότι αν αρχίσουν να ξοδεύονται αλόγι-
στα τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, 
αυτό θα είναι ένα λάθος μήνυμα στις 
αγορές και σε μια τέτοια περίπτωση, 
η χώρα δεν θα μπορεί ξανά να δανει-
στεί ενώ «αυτή τη στιγμή, μέσα από τη 
δυνατότητά μας να αντλούμε κεφάλαια 
από τις αγορές, έχουμε τη δυνατότητα 
να προχωρούμε σε μέτρα στήριξης και 
φορολογικές ελαφρύνσεις και κυρίως 
να μην υπονομεύουμε την προοπτική 
της ανάπτυξης την επόμενη μέρα».

Βεσυρόπουλος: Κανείς μόνος 
του σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία, το εννοούμε και το 
κάνουμε πράξη

Γιάφκα στο Κουκάκι: Δίωξη 
για κακούργημα στον έναν 
από τους τρεις συλληφθέντες 

Βαριές κατηγορίες για τον φερόμενο 
συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα 
- Πλημμέληματικές κατηγορίες 
αντιμετωπίζουν οι άλλοι  -Πήραν 
προθεσμία για να απολογηθούν

Σ
την άσκηση βαρύτατης κακουργη-
ματικής δίωξης σε βάρος του ενός 
εκ των τριών συλληφθέντων στο 
πλαίσιο της έρευνας της Αντιτρομο-

κρατικής Υπηρεσίας, προχώρησε η εισαγ-
γελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Συγκεκρι-
μένα, δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για 
το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί 
όπλων ασκήθηκε σε βάρος του ενός εκ των 
τριών κατηγορουμένων, ο οποίος φέρεται 
ως συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα.
Αντίθετα, οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι 
διώκονται για παράβαση του νόμου περί 
όπλων, αδίκημα σε βαθμό πλημμελήμα-
τος.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατη-
γορούμενοι (λόγω συνάφειας αλλά και 
επειδή προβλέπεται η επιβολή περιοριστι-
κών όρων στο πλημμέλημα) παραπέμφθη-
καν στον ανακριτή προκειμένου να απο-
λογηθούν.
Ζήτησαν ωστόσο και έλαβαν προθεσμία 
ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες 
τους.
Να σημειωθεί ότι στα δικαστήρια από 
νωρίς είχαν συγκεντρωθεί περίπου 40 
αλληλέγγυοι που φώναξαν συνθήματα 
συμπαράστασης στους συλληφθέντες. 
Ισχυρή αστυνομική δύναμη υπήρχε έξω 
από τα δικαστήρια και οι συγκεντρωθέ-
ντες αποκλείστηκαν στην είσοδο των δικα-
στηρίων.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον 
του εισαγγελέα φορώντας λευκά αλεξί-
σφαιρα γιλέκα και χειροπέδες συνοδευ-
όμενοι από μέλη της αντιτρομοκρατικής 
υπηρεσίας.
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καναδάς

Τ
ο γαλλικό φαρμακευτικό εργαστήριο Sanofi και 
το βρετανικό GSK υποσχέθηκαν να δώσουν έ-
ως 72 εκατομμύρια δόσεις του υποψήφιου εμ-
βολίου τους κατά του Covid-19 στην καναδική 

κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη υπογράψει παρόμοιες 
συμφωνίες με αρκετά αμερικανικά εργαστήρια.
Οι δύο όμιλοι, οι οποίοι διαβεβαιώνουν ότι το εμβόλιό 
τους μπορεί να λάβει έγκριση ήδη από το πρώτο εξά-

μηνο του 2021, άρχισαν κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις οποίες 
θα συμμετάσχουν 440 εθελοντές.
“Για να ξεπεραστεί μια υγειονομική κρίση αυτού του μεγέθους, οι συνεργασίες είναι απαραί-
τητες. Είμαστε ευγνώμονες στον Καναδά για τη συνεργασία του και στην GSK που συνεργά-
ζεται μαζί μας για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου”, δήλωσε ο 
εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Sanofi Pasteur Τομά Τριόμφ, τον οποίο επικαλείται κοινή ανα-
κοίνωση των δύο ομίλων. Το υποψήφιο εμβόλιο, που αναπτύχθηκε από τη Sanofi σε συνεργα-
σία με τη GSK, βασίζεται στην τεχνολογία ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης που χρησιμοποίησε η 
Sanofi για την παραγωγή ενός από αυτά τα εμβόλια εποχικής γρίπης και σε ένα ανοσοενισχυ-
τικό που αναπτύχθηκε από την GSK. Ο Καναδάς υπέγραψε ήδη στα τέλη Αυγούστου δύο συμ-
φωνίες κατ ‘αρχήν με τις αμερικανικές εταιρίες Novavax και Johnson & Johnson για 38 εκατομ-
μύρια δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19, σε περίπτωση που αποδειχθεί η αποτελεσματικό-
τητά του, καθώς και συμφωνίες στις αρχές Αυγούστου με τις αμερικανικές εταιρίες Pfizer και 
Moderna για 190 εκατομμύρια δόσεις. Αρκετές χώρες έχουν ήδη δεσμεύσει δόσεις του υπο-
ψήφιου εμβολίου των Sanofi και GSK — 60 εκατομμύρια δόσεις θα σταλούν στη βρετανική 
κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει 300 εκατομμύρια και οι Ηνωμένες Πολι-
τείες 100 εκατομμύρια δόσεις με τη δυνατότητα για διάθεση έως και 500 εκατομμυρίων πρό-
σθετων δόσεων μακροπρόθεσμα. “Οι δύο εταιρίες δεσμεύονται να προσφέρουν το εμβόλιο 
κατά της COVID-19 σε προσιτή τιμή και να το κάνουν προσιτό σε όλους”, διαβεβαιώνουν τα 
δύο εργαστήρια, τα οποία σχεδιάζουν επίσης να διαθέσουν σημαντικό μέρος της παραγωγής 
τους στον μηχανισμό Covax, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΠΟΥ και αφορά την αγορά και διανομή 
ισότιμα ανά τον κόσμο 2 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων το 2021. Οι δύο εταιρίες ελπί-
ζουν να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για έγκριση του εμβολίου τους το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 και “εργάζονται για να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα” ώστε να μπορούν 
να εξασφαλίσουν την παρασκευή έως και ενός δισεκατομμυρίου δόσεων ετησίως.

COVID-19: Sanofi και GSK υπόσχονται να 
δώσουν 72 εκατ. δόσεις εμβολίου στον Καναδά

Κοιμόταν στο τιμόνι Tesla που 
έτρεχε με 140 χιλιόμετρα την ώρα!

ΗΠΑ: Εντός του έτους θα ανοίξουν 
τα σύνορα με τον Καναδά

Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι τα σύνορα με τον Καναδά θα 
ξανανοίξουν πριν από τα τέλη του έτους, λίγες ώρες αφότου αποφασίστηκε να 
παραμείνουν κλειστά για άλλον έναν μήνα.
Οι περιορισμοί για τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια μεταξύ των δύο 

χωρών επιβλήθηκαν τον Μάρτιο και δεν αφορούν το εμπόριο ή τις αεροπορι-
κές μεταφορές. Παρατάθηκαν πολλές φορές έκτοτε και η τελευταία ήταν νωρί-
τερα σήμερα.
Με βάση αυτήν την τελευταία απόφαση τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά 
μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αναχαίτιση της 
πανδημίας.

Η 
απίστευτη ιστορία διαδραματίστηκε στον 
Καναδά και είχε πρωταγωνιστή έναν 
20χρονο. Τον συνέλαβαν και του απήγ-
γειλαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδή-

γηση καθώς τον βρήκαν “εμφανώς κοιμισμένο” στη 
θέση του οδηγού ενός οχήματος Tesla Model S του 
2019. Σύμφωνα με το CNN, το όχημα βρισκόταν σε 
“ημιαυτόνομη λειτουργία“.  Η καναδική αστυνο-
μία ανέφερε πως δέχτηκε κλήση για κάποιον που 
οδηγούσε επικίνδυνα στην περιοχή Ponoka κοντά 
στην Αλμπέρτα. Συγκεκριμένα έτρεχε με 140 χιλιό-
μετρα την ώρα, ενώ οι θέσεις και του οδηγού και 

του συνοδηγού ήταν κατεβασμένες και οι δύο επιβαίνοντες εμφανίζονταν κοιμισμένοι, 
σύμφωνα πάντα με τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν το περιπολικό πλησίασε το 
όχημα, αυτό άρχισε να επιταχύνει στα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν το όχημα ακινητοποιή-
θηκε, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό που από είναι από την περιοχή British Columbia, 
του επέβαλαν ποινή για επικίνδυνη οδήγηση, του αφαίρεσαν την άδεια και αναμένεται να 
εμφανιστεί ως κατηγορούμενος στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο. Αρμόδιος από την υπηρε-
σία Οδικών Συγκοινωνιών της Αλμπέρτα δήλωσε πως “παρότι οι κατασκευαστές αυτών των 
νέων οχημάτων έχουν ενσωματώσει συστήματα που λειτουργούν ως δικλείδες ασφαλείας, 
αυτά τα συστήματα είναι βοηθητικά και συμπληρωματικά”. “Τα οχήματα δεν οδηγούνται 
από μόνα τους, υπάρχει πάντα η ευθύνη του οδηγού” τόνισε ο Gary Graham. Η Tesla δεν 
σχολίασε στο CNN, για την υπόθεση. Όπως γράφει το CNN, η εταιρεία έχει προειδοποιήσει 
πως ο οδηγός πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αναλάβει τον έλεγχο του οχήμα-
τος. Ο αυτόματος πιλότος είναι χρήσιμος όταν το όχημα κινείται σε εθνικές οδούς και μπορεί 
να τηρεί τις σωστές αποστάσεις ασφαλείας, αλλά χρειάζεται επίβλεψη – και εκεί είναι που 
έγκειται στην εκτίμηση του οδηγού και στο πόσο μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγός έχει συλληφθεί να κοιμάται στο τιμόνι ενός τέτοιου αυτο-
κινήτου, ενώ το σύστημα αυτό έχει γίνει αιτία και για σωρεία τροχαίων. Πέρυσι, ένας 50χρο-
νος σκοτώθηκε σε τροχαίο, ενώ ήταν σε χρήση ο αυτόματος πιλότος, ενώ το 2018 ένας υπάλ-
ληλος της Apple, έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του έχασε τον έλεγχο σε λεωφόρο (το αυτο-
κίνητο ήταν στον αυτόματο πιλότο για 19 λεπτά).  Η οικογένειά του πέρυσι γνωστοποίησε πως 
θα στραφούν νομικά κατά της εταιρείας, κατηγορώντας την ότι προκάλεσε τον θάνατό του. Η 
εταιρεία από την πλευρά της υποστήριξε πως το αυτοκίνητο είχε προειδοποιήσει επανειλημ-
μένα τον οδηγό για εμπόδιο στον δρόμο αλλά εκείνος αγνόησε τις προειδοποιήσεις.

Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος 
που ήπιε αντισηπτικό

Ν
α κρατηθεί στη ζωή παλεύει ένα βρέ-
φος 18 μηνών στον Καναδά, αφού η 
γιαγιά του το τάισε κατά λάθος με α-
ντισηπτικό.

Σύμφωνα με τη Daily Mirror, η γυναίκα μπέρ-
δεψε τα μπουκάλια που της είχαν αφήσει οι 
γονείς του μικρού Λόγκαν και αντί για τροφή 
του έδωσε την αντιμικροβιακή ουσία.
Αμέσως, το μωρό άρχισε να βήχει, κι ευτυχώς 
η γιαγιά του το πήγε γρήγορα στο νοσοκομείο.
Το βρέφος υποβλήθηκε σε πλύση στομάχου, 

ενώ έχει υποστεί εγκαύματα στον οισοφάγο του. Η κατάστασή του είναι σταθερή, 
όμως κρίσιμη.
Πάντως όπως φαίνεται και στην φωτογραφία η συσκευασία του αντισηπτικού μοιά-
ζει πολύ με χυμό.

`«Σου έφτιαξα ένα σπέσιαλ δώρο»: 
Η γυναίκα πίσω από τις επιστολές 
με δηλητήριο στον Τραμπ

Μ
ια γυναίκα από τον Καναδά που 
φέρεται να έστειλε φάκελο με ρι-
κίνη στον Ντόναλντ Τραμπ κατη-
γορείται και επίσημα για απειλή 

προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η Πασκάλ Φεριέ, μια 53χρονη από το Κεμπέκ, 
βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Μπάφαλο 
της Νέας Υόρκης μετά τη σύλληψή της σ τα 
σύνορα το Σαββατοκύριακο.
Κατηγορε ίται ότ ι  απέσ τε ιλε αποσ τολή με 
ρικίνη σ τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολι-
τειών, Ντόναλντ Τραμπ.
«Βρήκα ένα νέο όνομα για εσένα: Ο άσχημος τύραννος κλόουν. Ελπίζω να σου 
αρέσει» γράφει ένα σημείωμα στην επιστολή, σύμφωνα με ειδικό πράκτορα του 
FBI και πυροτεχνουργό που κατέθεσε για την υπόθεση.
«Καταστρέφεις τις ΗΠΑ και τις οδηγείς σε καταστροφή» συνεχίζει το σημείωμα. 
«Παράτα τα και πάρε πίσω την υποψηφιότητά σου για αυτές τις εκλογές. Γι’ αυτό 
σου έφτιαξα ένα «σπέσιαλ δώρο», για να πάρεις μια απόφαση. Αυτό το δώρο 
είναι σε αυτήν την επιστολή.
Αν δεν λειτουργήσει, θα βρω καλύτερη συνταγή με ένα άλλο δηλητήριο, ή θα 
μπορούσα να χρησιμοποιήσω το όπλο μου όταν θα μπορέσω να έρθω» προ-
σθέτει.
Η κατάθεση του μάρτυρα ανέφερε ότι οι ερευνητές βρήκαν έξι επιπλέον επιστο-
λές που στάλθηκαν στο Τέξας στα μέσα Σεπτεμβρίου σε άτομα που στελεχώνουν 
κέντρα κράτησης όπου η Φεριέ κρατήθηκε το 2019 μετά τη σύλληψή της για 
οπλοκατοχή.
Η Φεριέ ζήτησε, σύμφωνα με το AFP, μια ειδική ακρόαση για τις 28 Σεπτεμ-
βρίου.
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«Είμαστε στο χείλος μιας 
«ύφεσης» που μπορεί να είναι 
πολύ χειρότερη από αυτή της 
άνοιξης». O πρωθυπουργός του 
Καναδά καλεί τους πολίτες να 
αποφύγουν τις συγκεντρώσεις 
την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Σ
ε έναν συναισθηματικά φορτι-
σμένο λόγο, ο Καναδός πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τροντό προει-
δοποίησε τους πολίτες της χώ-

ρας ότ ι το δεύτερο κύμα κορωνοϊού 
πλήτ τε ι ήδη μεγάλε ς περιοχέ ς και η 
τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα είναι 
πολύ χειρότερη από εκείνη του πρώ-
του lockdown. 
Μιλών τας ε ναλ λάξ σ τα αγ γλικά και 
σ τα γαλ λικά,  ο Τριν τό 
τόν ισε πως σε τ έσσε-
ρις από τις μεγαλύτερες 
επαρχ ίε ς  «δε ν ξ εκ ινά 
απλώς το δεύτερο κύμα 
αλλά ε ίναι ήδη σε εξέ-
λιξη. Οι αριθμοί ε ίναι 
ξ ε κά θ α ρ ο ι .  Σ τ ι ς  13 
Μαρτ ίου που πήγαμε 
σ ε  lo ckdown,  ε ί χαμε 
4 7  ν έ α  κ ρ ο ύ σ μ α τ α 
κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ .  Μ ό ν ο 
χθες, ε ίχαμε πάνω από 
1.000», είπε ο Καναδός 
πρωθυπουργός.» 
«Από την αρχή της παν-
δημίας, ο Καναδάς μετρά ήδη σχεδόν 
150.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα 
και 9.294 θανάτους. «Απευθύνομαι σε 
εσάς σήμερα, γιατί ο Καναδάς βρίσκε-
ται σε ένα σταυροδρόμι.» 
«Τους τελευταίους έξ ι μήνες, η μάχη 
με τον κορωνοϊό ήταν δύσκολη γ ια 
όλους τους Καναδούς. 
Για πολλούς ανθρώπους είναι ζήτημα 
ζωής ή θανάτου.» 
«Σε συλλογικό επίπεδο, είναι η μάχη 
τ η ς  γ ε ν ιά ς  μας .  Την  ά νο ιξ η,  όλο ι 
συνεργαστήκαμε για να επιπεδώσουμε 
την καμπύλη, και οι προσπάθειές μας 

καρποφόρησαν, αλλά τώρα ο κορω-
νοϊός επισ τρέφει με ορμή σε πολλές 
περιοχές της χώρας μας.»
«Είμασ τε σ το χε ί λος μιας «ύφεσης» 
που μπορε ί  να  ε ίνα ι  πολύ χε ιρό -
τερη από αυτή της άνοιξης. Το ξέρω 
ότι αυτά δεν είναι τα νέα που θέλαμε 
να ακούσουμε. Και δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε ούτε τα σημερινά νούμερα, 
ού τ ε  τα  αυριανά.  Αυτά έ χουν ήδη 
«αποφασιστεί» από όσα κάναμε ή δεν 
κάναμε πριν από δύο εβδομάδες.»
«Αλλά αυτό που μπορούμε να αλλά-
ξουμε, ε ίναι το πού θα βρισκόμαστε 
τον Οκτώβριο και τον ερχόμενο χε ι-
μώνα. Το πιθανότερο ε ίναι πως δεν 
θα συγκεν τρωθούμε γ ια την Ημέρα 
των Ευχαρισ τ ιών.  Α λ λά εξακολου-
θούμε να έχουμε μια ευκαιρία γ ια τα 

Χρισ τούγε ν να.  Μαζ ί, 
έχουμε την δύναμη να 
ελέγξουμε το δεύτερο 
«κύμα»  κο ρ ω νο ϊ ο ύ. 
Ξέρω ότι μπορούμε να 
τα καταφέρουμε, γ ιατί 
τ ο  κάναμε  ά λ λη  μ ία 
φορά στο παρελθόν.» 
«Τη ν  ά ν ο ι ξ η ,  ό λ ο ι 
κ ά ν α μ ε  α υ τ ό  π ο υ 
έ π ρ ε π ε ,  μ έ ν ο ν τ α ς 
σ π ί τ ι .  Ο ι  ά ν θ ρ ω π οι 
φορούν μάσκες. Αυτό 
είναι κρίσ ιμο. Συνεχί-
σ τ ε το.  [...]  Δεν μπο -
ρ ο ύ μ ε  ν α  χ α λ α ρ ώ -

σουμε,  ούτ ε σ τ ις  περιοχέ ς  με λ ίγα 
περισ τατ ικά. [...]  Το να προσ τατ εύ-
σουμε την υγε ία σας, ε ίναι το καλύ-
τερο που μπορούμε να κάνουμε γ ια 
την οικονομία. Αυτό έχει προτεραιό-
τητα.»
«Είμαστε σε ένα σ ταυροδρόμι και το 
μέλλον εξαρτάται από εμάς. Θα περά-
σουν πολ λέ ς ημέρε ς μέ χρι  να φτά-
σ ουμε  σ τ ην  απέ ναν τ ι  όχθη,  α λ λά 
υπάρχουν και πολλοί από μας που θα 
μας πάνε ως εκεί, αρκεί ο καθένας να 
θυμάται να κάνει αυτό που του ανα-
λογεί.»  

Τρουντό: Το δεύτερο κύμα 
κορωνοϊού χτυπά τον Καναδά - Η 
μάχη της γενιάς μας

Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε 
σχέση με την κλοπή ηλεκτρικού 
ρεύματος στο Κεμπέκ

Π
έντε άτομα συνελήφθησαν τη Δευτέρα σε σχέση με ένα δίκτυο κλοπής ηλεκτρι-
κής ενέργειας κατ’ εξακολούθηση.
Για να αποφύγουν να πληρώσουν ηλεκτρικούς λογαριασμούς για τα ενοικια-
ζόμενα σπίτια τους, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν τις προσωπικές πληροφορίες 

άλλων – χωρίς τη γνώση τους – για να τους υπογράψουν ως διαχειριστές λογαριασμών 
με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) του Κεμπέκ Hydro-Quebec.
Μεταξύ του 2014 και του 2019, οι δύο κύριοι ύποπτοι, ο Mario Brousseau και ο Simon 
Brousseau-Ouellette και οι συνεργοί τους, διέπραξαν πράξεις απάτης ύψους έως και 
$300.000, σύμφωνα με τη ΔΕΗ.
Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν την απάτη καθώς 
τα ονόματα και οι πληροφορίες που παρέχονταν στους λογαριασμούς ήταν αληθινές.
Οι ύποπτοι θα εμφανιστούν στο δικαστήριο και θα αντιμετωπίσουν 20 κατηγορίες απά-
της, συνωμοσίας και κλοπής ταυτότητας.
Η ΔΕΗ επεσήμανε ότι το δίκτυο έχει διαλυθεί μετά από έρευνα, η οποία ήταν μέρος 
δώδεκα φακέλων που διεξήχθη από την Επιχείρηση για την καταπολέμηση απάτης.
Εκείνοι που ανησυχούν ή αναφοράς απάτης καλούνται να επικοινωνήσουν με Hydro-
Québec εμπιστευτικά στο 1-877-816-1212.

Πάνω από 60 φαρμακεία στο 
Οντάριο ξεκινούν τα τεστ COVID-19 
αυτή τη Παρασκευή

Ο
ι κάτοικοι του Οντάριο που δεν 
έχουν ως τώρα συμπτώματα της 
πανδημίας COVID-19 θα μπο-
ρούν πλέον να εξετασ τούν γ ια 

κορωνοϊό, καθώς από την Παρασκευή 
πάνω από 60 φαρμακεία σ το Οντάριο θα 
μπορούν να κάνουν τεσ τ.
Ο πρωθυπουργός της επαρχ ίας, κ. Νταγκ 
Φορν τ ,  ανέφερε με ανακοίνωση του πως 
όσοι θέλουν να κάνουν το τεσ τ χρειάζεται 
πρώτα να κλείσουν ραν τεβού.
Με τη διεξαγωγή δοκιμών COVID-19 σ τα 

φαρμακεία, η επαρχία ελπίζει πως έτσ ι θα είναι σε θέση να «χαλαρώσει» 
τα 150 κέν τρα αξιολόγησής της δημόσιας υγείας, όπου μερικοί άνθρωποι 
ανέφεραν ότ ι περιμένουν σ τη σειρά γ ια πάνω από τέσσερις ώρες.
«Είναι εύκολο να κάνουμε ένα εμβόλιο γρίπης και πρέπει να διασφαλί-
σουμε ότι το τεστ COVID είναι εξίσου εύκολο», είπε μεταξύ άλλων ο Πρω-
θυπουργός του Οντάριο.
O Πρωθυπουργός αρκε τ έ ς ημέρε ς πριν ε ίχε αφήσε ι να ε ν νοηθε ί πως 
έρχον ται χ ιλιάδες τοποθεσίες όπου οι κάτοικοι της επαρχίας θα μπορούν 
να κάνουν το τεσ τ γ ια τον κορωνοϊό. 
Οι  60 τοποθεσ ίε ς  που ανακοινώθηκαν την Τε τάρτη,  που βρίσκον ται 
κυρίως σε περιοχέ ς με υψηλότ ερα επίπεδα μόλυνσης,  απέ χουν πολύ 
από αυτό, αλλά ο Φορντ είπε σ τους δημοσιογράφους ότ ι η επαρχία έχει 
δεσμευτεί να προσθέσει περισσότερες τοποθεσίες τ ις επόμενες εβδομά-
δες.
«Το βλέπω όταν οδηγώ (τα κέν τρα αξιολόγησης). Όλοι δοκιμάζον ται. Το 
καταλαβαίνω αυτό. Θα το βελτιώσουμε και θα βγάλουμε το φορτίο από το 
δημόσιο σύστημα που έχουμε δει τ ις τελευταίες 10 ημέρες ή δύο εβδομά-
δες », υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός.
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Η 
Κυβέρνηση θα πρέπει να επιμείνει στη θέση 
πως τα ίδια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν 
για όλες τις χώρες που σήμερα παραβιά-
ζουν ανθρώπινα δικαιώματα ή κυριαρχικά 

δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, δήλωσε ο Πρό-
εδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος 
χαιρέτισε «τη στάση της Κυβέρνησης που μέχρι αυ-
τή τη στιγμή δηλώνει έτοιμη να παραμείνει σε αυτή 
τη θέση».
 Ταυτόχρονα, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «η Κύπρος 
δεν φαίνεται να έχει πετύχει τις απαραίτητες συνεργα-
σίες για την επιβολή κυρώσεων» στην Τουρκία.
 Κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ύστερα από συνά-
ντηση με αντιπροσωπεία της ΟΕΒ, που έγινε στα γρα-
φεία του ΔΗΚΟ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «δεν 
γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» και 
κάλεσε την Κυβέρνηση «να παραμείνει σταθερή σε 
αυτή τη θέση και να μην δούμε», όπως είπε, «τις γνω-
στές παλινδρομήσεις και υποχωρήσεις στις οποίες 
μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια».
 «Πρέπει να επιμείνουμε στη θέση ότι αν κάποιοι επι-
ζητούν και διεκδικούν κυρώσεις για τη Λευκορωσία 
τότε σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις και 
για την Τουρκία», πρόσθεσε.
 Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «αυτή ήταν μία από τις 

βασικές εισηγήσεις και της νέας στρατηγικής που 
εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί εδώ και 
τρία χρόνια» και πρόσθεσε πως «όταν το ΔΗΚΟ είχε 
προτείνει αυτή τη νέα στρατηγική η τότε αντίδραση 
της Κυβέρνησης ήταν η ειρωνεία και ο χλευασμός».
 «Σήμερα, με σημαντική καθυστέρηση προσπαθούν 
να εφαρμόσουν εκείνα που εμείς είχαμε εισηγηθεί 
πριν από τρία χρόνια με αποτέλεσμα να έχει απο-
θρασυνθεί η Τουρκία, να έχει κλιμακωθεί η ένταση 
η οποία επεκτείνεται και στο Αιγαίο» και «δεύτερο να 
έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας ως χώρα», πρόσθεσε.
  Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι «καμία ευρωπαϊκή 
χώρα δεν θεωρεί ότι αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο 
είναι τόσο σοβαρό έτσι ώστε να υιοθετηθούν κυρώ-
σεις εναντίον της Τουρκίας για τον απλό λόγο», όπως 
είπε, «ότι για τρία χρόνια δεν αντιδρούσε η Κυβέρ-
νηση και αυτή την στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
τη δυσπιστία ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με τη 
σοβαρότητα των παραβιάσεων τις ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας». 
«Έστω και αργά θα πρέπει να δείξει η Κύπρος τη δική 
της αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση 
κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας εάν θέλουμε να 
αντιμετωπίσουμε την τουρκική επεκτατικότητα και 
επιθετικότητα», πρόσθεσε.

ΔΗΚΟ: Να επιμείνει στη θέση της για 
κυρώσεις στην Τουρκία, η Κυβέρνηση 

Αλλαγή στον ορισμό του 
αδικήματος του βιασμού επιχειρεί 
να επιφέρει η Βουλή 

Τ
έρμα στο απαράδεκτο φαινόμενο υποθέσεις βια-
σμού να μην καταδικάζονται καθώς δεν εμπίπτουν 
στις υφιστάμενες πρόνοιες του ορισμού του βια-
σμού, επιχειρεί να θέσει η Βουλή μέσω της Επιτρο-

πής Νομικών. Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή 
τέθηκε το θέμα του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και 
συγκεκριμένα του ορισμού του αδικήματος του βιασμού. 
Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή Νομικών, ο Βουλευτής 
του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε πως εδώ και μεγάλο 
διάστημα μαζί με την Βουλευτή Σκεύη Κουκουμά έχουν επε-
ξεργαστεί αριθμό προτάσεων για τροποποίηση του Ποινι-
κού Κώδικα, εξηγώντας πως η ευρύτερη πρόταση αφορά 
τροποποιήσεις και εκσυγχρονισμό αναφορικά με αδική-
ματα κατά των ηθών και μια σειρά προνοιών που αφορούν 
σεξουαλικά και άλλα αδικήματα κατά των παιδιών. 
Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί σήμερα 
στην Επιτροπή Νομικών έχει επιτευχθεί ευρεία συναίνεση 
σε κοινή πρόταση Νόμου που έχουν καταθέσει αναφορικά 
με τον εκσυγχρονισμό του ορισμού του αδικήματος του 
βιασμού.

 «Έχουμε προτείνει μια εκσυγχρονιστική διάταξη η οποία 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες μια σύγχρονης κοινωνίας, λαμ-
βάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας όπως προ-
κύπτουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, και την 
ίδια ώρα, το γεγονός ότι αριθμός συμπολιτών μας πλέον, 
πέφτουν θύματα βιασμού χωρίς κατ΄ ανάγκη να μπορούν να 
εμπίπτουν στις υφιστάμενες πρόνοιες του ορισμού, με απο-
τέλεσμα ξεκάθαρες υποθέσεις βιασμού να μην οδηγούνται 
στα Δικαστήρια διότι δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη 
πρόνοια», είπε.
 Ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση απαράδε-
κτη και η οποία θα πρέπει να αλλάξει. «Έχουμε αποφασίσει 
τη σύσταση μιας ειδικής ad hoc Επιτροπής που θα εξετάσει 
συνολικά μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Νομική 
Υπηρεσία το σύνολο των προτάσεων της κ. Κουκουμά, αλλά 
ταυτόχρονα την επόμενη Τετάρτη θα οδηγηθεί για τοποθέ-
τηση η ειδική πρόταση νόμου που αφορά το ζήτημα του 
βιασμού με πρόθεση ακριβώς τις αμέσως επόμενες εβδο-
μάδες να οδηγηθεί για υπερψήφιση στην Ολομέλεια της 
Βουλής», κατέληξε.

Τ
α σχολεία μας και τα πανεπιστήμιά μας δίνουν τη μάχη ούτως 
ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την επιδημία και 
ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης 
και τα ακαδημαϊκά κριτήρια δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προ-
δρόμου.
Μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στο πανεπιστήμιο Frederick 
ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι «είτε εξ ολοκλήρου θα γίνεται εξ απο-
στάσεως διδασκαλία, όπως γίνεται αυτές τις μέρες για κάποιες τάξεις 
και ομάδες που απουσιάζουν, είτε, αν κάποια παιδιά θα πρέπει να μεί-
νουν στο σπίτι, θα μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα που θα γίνε-
ται μέσα στις τάξεις».
Πρόσθεσε ότι «αυτό θα το επιτύχουμε με την εγκατάσταση του εξο-
πλισμού, όπως προγραμματίζεται στο Σχέδιο που έχουμε μαζί με το 
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δηλαδή 
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές, 
όπως και ειδικές οθόνες που θα εγκατασταθούν στις αίθουσες των 
σχολείων».
Απαντώντας σε σχόλιο ότι υπάρχουν αντιδράσεις για την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ο κ. Προδρό-
μου είπε ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά για μερικούς μήνες στη  
Μέση Εκπαίδευση λειτούργησε η εξ αποστάσεως διδασκαλία, επομέ-
νως, ξέρουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει και φέτος με τον ίδιο τρόπο».
Πρόσθεσε ότι  «αυτές τις μέρες μια τάξη γυμνασίου, μια ομάδα παι-
διών από ένα λύκειο και κάποια άλλα παιδιά παρακολουθούν εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση λόγω των περιστατικών που παρατηρούνται».
«Θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι αυτά τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρ-
χει κανένας ο οποίος να εισηγείται ότι θα τους αφήσουμε χωρίς εκπαί-
δευση. Θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους εξ αποστάσεως», είπε ο 
Υπουργός Παιδείας.
Για την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο Frederick, είπε ότι του έδωσε 
την ευκαιρία να διαπιστώσει, πρώτα απ’ όλα ότι τηρούνται όλα τα 
μέτρα υγειονομικής προστασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για 
τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.
Δήλωσε ότι «την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά το Πανεπιστήμιο 
Frederick, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμιά μας, έδειξαν σωστά 
αντανακλαστικά και ανταποκρίθηκαν στις έκτακτες ανάγκες».
Κατά την παραμονή του στους χώρους του πανεπιστημίου ο Υπουρ-
γός Παιδείας ενημερώθηκε και για ένα σύστημα που έχει αναπτύξει το 
Πανεπιστήμιο Frederick.
Πρόκειται για «ένα υβριδικό σχήμα, το οποίο συνδυάζει τη  φοίτηση 
με φυσική παρουσία με την ταυτόχρονη φοίτηση εξ αποστάσεως».
«Είναι ένα πολύ λειτουργικό μοντέλο, το οποίο θα επιτρέψει να διεξα-
χθούν κανονικά και φέτος οι ακαδημαϊκές εργασίες, τα μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο και να έχουμε τα πολύ καλά αποτελέσματα που παρα-
τηρούνται στην πανεπιστημιακή μας εκπαίδευση», είπε ο Υπουργός 
Παιδείας.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Γιώργος Δημοσθένους 
δήλωσε ότι «είμαστε περήφανοι για την τεχνογνωσία και την εμπειρο-
γνωμοσύνη μας στα θέματα εφαρμογής της διαδικτυακής και εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης που με υψηλό αίσθημα ευθύνης εφαρμόσαμε 
το προηγούμενο εξάμηνο και θα εφαρμόσουμε και κατά τη διάρκεια 
του νέου ακαδημαϊκού έτους».

Υπ. Παιδείας: Δίνουμε μάχη 
ενάντια στον κορωνοϊό 
εξασφαλίζοντας και ποιότητα 
στην εκπαίδευση 
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Το Φόρουμ Αερίου 
Ανατολικής Μεσογείου 
(East Mediterranean 
Gas Forum – EMGF), θα 
συμβάλει στην προώθηση 
της περιφερειακής 
σταθερότητας και ευημερίας, 
δημιουργώντας ένα 
περιβάλλον εμπιστοσύνης, 
ευημερίας, σταθερότητας 
και σχέσεων καλής γειτονίας 
μέσω της περιφερειακής 
ενεργειακής συνεργασίας.

Α
υτό αναφέρεται στην κοι-
νή διακήρυξη που δια-
βάστηκε στο τέλος της 
διαδικτυακής τελετής υ-

πογραφής η οποία πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη, για την υπογραφή 
του ιδρυτικού καταστατικού του 
περιφερειακού φόρουμ. Τα ιδρυ-
τικά μέλη του φόρουμ είναι η Κύ-
προς, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, το Ισ-
ραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η 
Παλαιστινιακή Αρχή. Τα κεντρικά 
γραφεία του Φόρουμ βρίσκονται 
στο Κάιρο.
Όπως αναφέρεται το EMGF έχει 
ως στόχο να χρησιμεύσει ως πλατ-
φόρμα για να φέρει κοντά τους 
παραγωγούς φυσικού αερίου, 
τους καταναλωτές και τις χώρες 
διέλευσης, ώστε να δημιουργή-
σουν ένα κοινό όραμα και έναν 
δομημένο, συστηματικό πολιτικό 
διάλογο για το φυσικό αέριο, που 
θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας 
βιώσιμης περιφερειακής αγοράς 
φυσικού αερίου και θα ξεκλειδώ-
σει το πλήρες δυναμικό πόρων 
φυσικού αερίου στην  περιοχή, 
προς όφελος και ευημερία των 
ανθρώπων της.
Το EMGF, σημειώνεται, θα σέβε-
ται πλήρως τα δικαιώματα των 

μελών του έναντι των φυσικών 
τους πόρων σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο. Θα υποστηρίξει 
τις προσπάθειές τους για δημι-
ουργία εσόδων από τα αποθέ-
ματά τους και χρησιμοποίησης 
της υπάρχουσας και μελλοντι-
κής υποδομής φυσικού αερίου 
μέσω συνεργασίας με τη βιομη-
χανία φυσικού αερίου και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των 
οποίων επενδυτές, εμπορευόμε-
νοι και  χρηματοδοτικές οντότη-
τες. Για το σκοπό αυτό, συγκροτή-
θηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή 
Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου (Gas 
Industry Advisory 
Committee -GIAC) 
σ το πλαίσ ιο του 
EMGF τον Νοέμ-
βριο του 2019, ως 
μόνιμη πλατφόρμα 
διαλόγου μεταξύ 
κυβερνήσεων και 
άλλων επιχειρημα-
τικών εταίρων.
«Το EMGF θα συμβάλει στην προ-
ώθηση της περιφερειακής σταθε-
ρότητας και ευημερίας, δημιουρ-
γώντας ένα περιβάλλον εμπιστο-
σύνης, ευημερίας, σταθερότητας 
και σχέσεων καλής γειτονίας μέσω 
της περιφερειακής ενεργειακής 
συνεργασίας».
Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του κατα-
στατικού του, το EMGF είναι ανοι-
κτό σε οποιαδήποτε χώρα της Ανα-
τολικής Μεσογείου να υποβάλει 
αίτηση ένταξης και σε οποιαδή-
ποτε άλλη χώρα, περιφερειακό 
ή διεθνή οργανισμό να υποβάλει 
αίτηση συμμετοχής ως παρατηρη-
τής, υπό την προϋπόθεση ότι μοι-
ράζονται τις ίδιες αξίες και στό-
χους με το EMGF και την αποδε-
δειγμένη προθυμία συνεργασίας 

με βάση το διεθνές δίκαιο για την 
ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής 
και την ευημερία των λαών της.
Σε αυτό το πλαίσιο, το EMGF 
εκτιμά την εποικοδομητική αντα-
πόκριση και την εκτενή υποστή-
ριξη που έλαβε, όπως αντικατο-
πτρίζεται στο ενδιαφέρον πολλών 
διεθνών μερών και οργανισμών να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότη-
τές του και στην εποικοδομητική 
συνεργασία με διεθνείς εταίρους, 
όπως η ΕΕ και η Παγκόσμια Τρά-
πεζα .
Με την ευκαιρία αυτή, το EMGF 
επαναλαμβάνει τη βαθιά εκτίμησή 

του προς την Αίγυ-
πτο για την πρωτο-
βουλία της να ζητή-
σει την ίδρυση του 
EMGF, παρέχοντας 
τη μέγιστη υποστή-
ριξη ως χώρα υπο-
δοχής, υπό την ηγε-
σία του Προέδρου 
της Αραβικής Δημο-

κρατίας της Αιγύπτου, προέδρου 
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι .

Υπ. Ενέργειας: Το EMGF 
είναι ανοικτό για όλες τις 
χώρες της περιοχής με τις 
ίδιες αξίες
Το East Mediterranean Gas Forum 
(EMGF), είναι ανοικτό για όλες τις 
χώρες που έχουν ενδιαφέρον στην 
περιοχή και οι οποίες μοιράζονται 
τις ίδιες αρχές φτάνει να συμφω-
νήσουν ομόφωνα όλα τα ιδρυτικά 
μέλη, δήλωσε η Υπουργός Ενέρ-
γειας Νατάσα Πηλείδου.
Το ιδρυτικό καταστατικό του 
Φόρουμ υπεγράφη την Τρίτη στη 
διάρκεια διαδικτυακής τελετής. 
Πρόκειται για έναν περιφερειακό 
οργανισμό που ξεκίνησε με πρω-
τοβουλία της Αιγύπτου και εμπλέ-

κει επτά χώρες – ιδρυτικά μέλη, την 
Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ 
και την Παλαιστινιακή Aρχή.
Η εκδήλωση στην Κύπρο έγινε 
στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε δηλώ-
σεις της αργότερα στα ΜΜΕ, η κ. 
Πηλείδου χαρακτήρισε την ημέρα 
ιδιαίτερα σημαντική για τα επτά 
ιδρυτικά μέλη που έχουν υπογρά-
ψει το Καταστατικό, και εξέφρασε 
την ελπίδα αυτή η ημέρα να είναι 
η απαρχή μιας πολύ στενής συνερ-
γασίας μεταξύ των χωρών. 
Σημείωσε ότι εκτός από τις ιδρυ-
τικές χώρες, συμμετέχουν σε διά-
φορες επιτροπές και εταιρείες από 
τις χώρες αυτές, εξηγώντας ότι οι 
εταιρείες συμμετέχουν σε ξεχω-
ριστές επιτροπές όπου και εκείνες 
έχουν ένα συνεχή διάλογο όσον 
αφορά τα εμπορικά θέματα.
“Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια 
αυτή θα επιτρέψει στην περιοχή 
μας να αξιοποιήσει με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο το φυσικό 
αέριο λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
και τους περιβαλλοντικούς στό-
χους και την υπεύθυνη εκμετάλ-
λευση των κοιτασμάτων”, είπε.
Τόνισε ότι το Καταστατικό είναι 
ανοικτό για όλες τις χώρες που 
έχουν ενδιαφέρον στην περι-
οχή και οι οποίες μοιράζονται τις 
ίδιες αρχές και επομένως μπορεί 
η οποιαδήποτε χώρα ενδιαφέρε-
ται να αποταθεί και να γίνει μέλος 
φτάνει να συμφωνήσουν ομό-
φωνα όλα τα ιδρυτικά μέλη.
Επίσης, είπε ότι μπορούν διά-
φορες χώρες να γίνουν μέλη ως 
παρατηρητές και είπε ότι ήδη 
υπάρχει ενδιαφέρον και υπήρξε 
σημαντική στήριξη και από τις 
ΗΠΑ και τη Γαλλία στις προσπά-
θειες αυτές και την ΕΕ, η οποία 
ήταν παρούσα στη τελετή.

Μ
ια εβδομάδα μετά 
την έναρξη λει-
τουργίας της υπη-
ρεσίας Park and 

Ride, ο Δήμαρχος Λεμεσού, 
Νίκος Νικολαϊδης, καλεί το 
αρμόδιο Υπουργείο ν’ αντα-
ποκριθεί θετικά σε πρόταση 
για δωρεάν χρήση των λεωφο-
ρείων από τους πολίτες, στην 
κυκλική αυτή διαδρομή.
 Η υπηρεσία, που εγκαινιάστηκε 
την περασμένη Τετάρτη, προ-
σφέρει την ευκαιρία στους πολί-
τες να σταθμεύσουν δωρεάν 
στον δημοτικό χώρο στάθμευ-
σης, δυτικά της οδού Βορείου 
Ηπείρου (υπαίθρια αγορά) και 
να επιβιβαστούν σε λεωφορείο 
της ΕΜΕΛ για να μεταβούν στο 
κέντρο της πόλης, με βάση τις 
ισχύουσες τιμές για το εισιτή-
ριο.
 Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο 
Δήμαρχος Λεμεσού σημείωσε 
πως η χρήση μικρών λεωφο-
ρείων για το κέντρο της πόλης 
μπορεί να λύσει τα κυκλοφορι-
ακά προβλήματα και πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι πολίτες, εργα-
ζόμενοι, συνταξιούχοι και φοι-
τητές να χρησιμοποιούν τα λεω-
φορεία. 
«Ο Δήμος Λεμεσού προσφέ-
ρει δωρεάν χώρους στάθμευ-
σης και θα πρέπει και η χρήση 
των λεωφορείων για το κέντρο 
της πόλης να είναι δωρεάν», 
σημειώνει ο κ.Νικολαϊδης, υπο-
δεικνύοντας πως τα οφέλη από 
μια τέτοια λύση θα είναι πολλα-
πλάσια. 
Τέλος, εκφράζει τη βεβαιότητα 
του πως το αρμόδιο Υπουργείο 
θα ανταποκριθεί θετικά στην 
πρόταση του Δήμου Λεμεσού 
για δωρεάν χρήση των λεωφο-
ρείων από τους πολίτες για τις 
συγκεκριμένες διαδρομές.
 Υπενθυμίζεται ότι η υπηρε-
σία της κυκλικής διαδρομής 
λειτουργεί Δευτέρα με Παρα-
σκευή, από τις 06:30 μέχρι τις 
19:40.

Δωρεάν χρήση 
λεωφορείων 
για Park & 
Ride προτείνει 
ο Δήμαρχος 
Λεμεσού 

Το East Mediterranean Gas Forum θα συμβάλει στην 
περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία, αναφέρει η 
κοινή διακήρυξη
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Ανοιχτή επιστολή προς τους 
Γάλλους συμπολίτες τους 
απευθύνουν 100 γαλλικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης με 
πρωτοβουλία του διευθυντή 
έκδοσης του Charlie Hebdo μετά 
τις νέες απειλές που εκτοξεύουν η 
απανταχού Τζιχάντ και οι φανατικοί 
ισλαμιστές ανά τον κόσμο με 
αφορμή τη δημοσιοποίηση νέων 
σκίτσων του Μωάμεθ από τη 
γαλλική εφημερίδα.

Ε
νώ η δίκη για την επίθεση που στις 
7 Ιανουαρίου 2015 στοίχισε τη 
ζωή σε 12 ανθρώπους συνεχίζε-
ται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, η δι-

ευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων του εβδο-
μαδιαίου σατιρικού περιοδικού, Μαρικά 
Μπρε, ανακοίνωσε στην αρχή της εβδο-
μάδας πως χρειάστηκε να εγκαταλείψει 
την κατοικία της εξαιτίας απειλών οι οποί-
ες θεωρήθηκαν σοβαρές.
Την παραμονή της έναρ-
ξης της δίκης, το σατιρικό 
περιοδικό αποφάσισε να 
ξαναδημοσιεύσει τα σκί-
τσα του Μωάμεθ που το 
είχαν καταστήσει στόχο 
τζιχαντιστών.
Η αναδημοσίευση αυτή 
χαιρετίσ τηκε από μερι-
κούς, όμως στοίχισε στο 
περιοδικό νέες απειλές, ιδιαίτερα από την 
πλευρά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ 
Κάιντα, και καταδικάστηκε από ορισμένες 
μουσουλμανικές χώρες.
«Μετά την εκ νέου δημοσίευση σκίτσων 
του Μωάμεθ στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, 
το Charlie Hebdo απειλείται και πάλι από 
τρομοκρατικές οργανώσεις. Πρόκειται 
για απειλές που αποτελούν μια αληθινή 
πρόκληση εν μέσω της δίκης και προχω-
ρούν πολύ πέρα του Charlie καθώς στο-
χοθετούν επίσης όλα τα μέσα ενημέρω-
σης και ακόμη και τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας» υπογραμμίζει ο Riss, διευθυ-
ντής του Charlie Hebdo, σε δήλωσή του 
στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Μας φαίνεται απαραίτητο να προτεί-
νουμε στα μέσα ενημέρωσης να σκε-
φτούν σχετικά με τη συλλογική απάντηση 
που αξίζει να δοθεί σ’ αυτή την κατά-
σταση» εξηγεί.
Η κινητοποίηση αυτή μεταφράστηκε σε 

μια ανοιχτή επιστολή προς τους Γάλλους 
πολίτες, η οποία δημοσιεύεται σήμερα 
σ το εξώφυλλο του σατιρικού περιο-
δικού, καθώς και στις σελίδες και τους 
ιστότοπους των μέσων ενημέρωσης που 
τη συνυπογράφουν, μεταξύ των οποίων 
ο εθνικός και περιφερειακός γαλλικός 
Τύπος, τα κύρια τηλεοπτικά δίκτυα, περι-
οδικά και ραδιοσταθμοί.
«Σήμερα, το 2020, ορισμένοι από εσάς 
απειλούνται με θάνατο στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης όταν εκθέτουν ιδιαίτερες 
απόψεις. Μέσα ενημέρωσης χαρακτηρί-
ζονται ανοιχτά στόχοι από διεθνείς τρο-
μοκρατικές οργανώσεις. Κράτη ασκούν 
πιέσεις σε Γάλλους δημοσιογράφους 
«ένοχους» επειδή δημοσίευσαν κριτικά 
άρθρα» αναφέρεται στο κείμενο αυτό με 
τίτλο «Μαζί υπερασπίζουμε την Ελευθε-
ρία».
Επικαλούμενοι τη Διακήρυξη των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου του 1789, οι 
συντάκτες του κειμένου προσθέτουν: 

«Ολόκληρο το νομικό 
οικοδόμημα, που δημι-
ουργήθηκε σε διάστημα 
μεγαλύτερο των δύο αιώ-
νων γ ια να προστατευ-
θεί η ελευθερία έκφρα-
σής σας, δέχεται επίθεση 
όπως ποτέ άλλοτε εδώ και 
75 χρόνια. Και αυτή τη 
φορά από νέες ολοκλη-
ρωτικές ιδεολογίες, που 

προσποιούνται μερικές φορές ότι εμπνέ-
ονται από θρησκευτικά κείμενα».
«Σας έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη 
την κινητοποίησή σας. Τις επάλξεις των 
συνειδήσεών σας. Πρέπει οι εχθροί της 
ελευθερίας να καταλάβουν πως όλοι μαζί 
είμαστε οι αποφασισμένοι αντίπαλοί 
τους, όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας 
στις απόψεις ή την πίστη μας» υπογραμ-
μίζουν οι υπογράφοντες.
Στα γαλλικά ΜΜΕ που συμμετέχουν στην 
κινητοποίηση είναι και οι: Alliance de la 
presse d’information générale, BFMTV, 
Canal+, Challenges, Charlie Hebdo, 
CNews, Courrier international, Europe 1, 
France Télévisions, L’Alsace, L’Angérien 
libre, L’Avenir de l’Artois, L’Echo de 
l’Ouest, L’Echo de la Lys, L’Equipe, L’Essor 
savoyard, L’Est-Eclair, L’Est républicain, 
L’E xpres s ,  L’Hebdo de  Charente -
Mar it ime, L’Humanité,  L’Humanité 
Dimanche, και πολλά άλλα.

Την κατάργηση της «Στρατιάς του 
Αιγαίου», πρότεινε σύμφωνα με 
πληροφορίες που δημοσιεύει η 
τουρκική εφημερίδα Sozcu, το 
Βερολίνο στην Άγκυρα.

Η 
Στρατιά Αιγαίου (τουρκικά: 
Ege Ordusu), η οποία στο πα-
ρελθόν ονομαζόταν 4η Στρα-
τιά, είναι μία από τις τέσσερις 

στρατιές του τουρκικού στρατού. Στη 
δικαιοδοσία της «Διοίκησης Στρατιάς 
Αιγαίου» (Ege Ordusu Komutanlι) υπό-
κεινται όλες οι δυτικές ακτές της Τουρ-
κίας και έχει έδρα τη Σμύρνη. Σχηματί-
στηκε τον Ιούλιο 1975 με αφορμή την 
πολιτική αστάθεια της Ελλάδας.
Φυσικά η διάλυση αυτή δεν θα γινόταν 
χωρίς… αντάλλαγμα, με την γερμανική 
πλευρά να προτείνει την αποστρατιωτι-
κοποίηση των ελληνικών νησιών.
Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιση-
μοποιηθεί από το τουρκικό ΥΠΕΞ 
ούτε υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό 
το ζήτημα από γερμανικές πηγές που 
γνωρίζουν λεπτομέρειες για τη γερμα-
νική διαμεσολάβηση μεταξύ Αθήνας 
και Άγκυρας.
Η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών 
του ανατολικού Αιγαίου υπάρχει ως 

αναφορά στη συνθήκη της Λωζάννης, 
αλλά, όσον αφορά στα Δωδεκάνησα, 
η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών 
αυτών εν τάσσεται σ το πλαίσ ιο της 
συνθήκης των Παρισίων, στην οποία 
η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο 
μέρος και άρα δεν μπορεί να έχει λόγο 
στο ζήτημα αυτό.
Να σημειωθεί ότι πως πριν από πολλά 
χρόνια ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου είχε προτείνει στον Τουρ-
γκούτ Οζάλ τη διάλυση της Στρατιάς 
του Αιγαίου με αντάλλαγμα την απο-
στρατιωτικοποίηση των νησιών. Όμως 
άλλο το κλίμα που επικρατούσε τότε, 
άλλοι οι συσχετισμοί δυνάμεων στο 
Αιγαίο τότε και άλλες οι συνθήκες, διε-
θνείς και περιφερειακές, εκείνη την 
περίοδο. Άλλωστε η τότε προσπάθεια 
προσέγγισης του Ανδρέα Παπανδρέου 
με τον Τουργκούτ Οζάλ με εκε ίνη 
τη συνάν τηση σ το Νταβός ακυρώ-
θηκε στην πράξη με την περίφημη πια 
φράση του Ανδρέα Παπανδρέου «Mea 
culpa», που ειπώθηκε στην ελληνική 
Βουλή.
Υπενθυμίζεται πως η έδρα της Στρα-
τιάς του Αιγαίου στην Τουρκία βρίσκε-
ται στη Σμύρνη και στην τοποθεσία 
Narlidere, που σημαίνει το ποτάμι των 
ρόδων.

Την κατάργηση της «Στρατιάς 
του Αιγαίου» ζήτησε το 
Βερολίνο από την Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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«Να υπερασπιστούμε μαζί την 
ελευθερία»
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Κατασχέθηκαν πάνω από 345.000 
χρησιμοποιημένα προφυλακτικά

Α
πίστευτη υπόθεση που εγείρει 
σοβαρές ανησυχίες για τη δη-
μόσια υγεία βλέπει το φως της 
δημοσιότητας. Στην κατάσχε-

ση 345.000 χρησιμοποιημένων προφυ-
λακτικών, τα οποία, αφού καθαρίζονταν, 
συσκευάζονταν και πωλούνταν ως και-
νούργια, προχώρησε η αστυνομία στο 
Βιετνάμ.
Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας 
Vietnam Television μετέδωσε σοκαρι-
στικές εικόνες από μία αποθήκη, όπου 
ήταν συγκεντρωμένες δεκάδες σακούλες 

με χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, στη 
νότια επαρχία Μπιν Ντουόνγκ.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της αποθή-
κης, κάθε μήνα «ένα άγνωστο πρόσωπο» 
τού έφερνε τις σακούλες, ενώ μια γυναίκα 
που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επι-
χείρησης της αστυνομίας, εξήγησε πώς 
γινόταν η διαδικασία.
Όπως είπε, τα προφυλακτικά τα... έβρα-
ζαν σε νερό, στη συνέχεια τα στέγνω-
ναν, τοποθετούνταν σε ένα ξύλινο, φαλ-
λικό ομοίωμα, ώστε να ξαναπάρουν το 
σωστό σχήμα, και επανατοποθετούνταν 
σε σακουλάκια για να πουληθούν ως και-
νούργια.Σύμφωνα με την κρατική τηλεό-
ραση, δεν είναι ξεκάθαρο πόσα ανακυ-
κλωμένα προφυλακτικά έχουν πουληθεί. 

διεθνή νέα

Η 
Μέρι Τραμπ, η ανιψιά του Ντό-
ναλντ Τραμπ, κατέθεσε μήνυση σε 
βάρος του Αμερικανού προέδρου 
σήμερα, κατηγορώντας εκείνον 

και άλλα μέλη της οικογένειας ότι την εξα-
πάτησαν υφαρπάζοντας δεκάδες εκατομ-
μύρια δολάρια που προέρχονταν από μια 
κληρονομιά.
Η μήνυση κατατέθηκε σε δικαστήριο του 
Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, σε βάρος του 
Ντόναλντ Τραμπ, της αδελφής του Μέριαν 
Τραμπ Μπάρι και της εταιρείας που δια-
χειρίζεται την περιουσία του αδελφού 
του Ρόμπερτ Τραμπ, ο οποίος πέθανε τον 
Αύγουστο, κατηγορώντας τους για «διακε-
κριμένη απάτη» και συνωμοσία.
Ο Τζέι Σεκουλόου, ένας εκ των δικηγόρων 
του Τραμπ, δεν έχει προς το παρόν ανταπο-
κριθεί στο αίτημα να σχολιάσει σχετικά.
Στη μήνυση επαναλαμβάνονται κάποιοι 
από τους ισχυρισμούς που διατύπωσε 
η Μέρι Τραμπ στο βιβλίο της «Τόσο Πολύ 
Αλλά Ποτέ Αρκετό: Πώς Η Οικογένειά Μου 
Δημιούργησε τον Πιο Επικίνδυνο Άνθρωπο 
στον Κόσμο» (Too Much and Never Enough: 
How My Family Created the World’s Most 
Dangerous Man).
Η Μέρι Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο και 
τους άλλους εναγόμενους ότι αποφάσισαν 
να την «στραγγίξουν», καθώς ελίχθηκαν με 
στόχο να πάρουν τον έλεγχο της περιουσίας 
του παππού της Φρεντ Τραμπ, του πατέρα 
του Ντόναλντ Τραμπ, που πέθανε το 1999.
«Η απάτη δεν ήταν μόνο οικογενειακή υπό-
θεση, ήταν τρόπος ζωής», τονίζεται στη 
μηνυτήρια αναφορά.
Σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημο-
σιότητα από τον δικηγόρο της, η Μέρι 
Τραμπ αναφέρει ότι οι εναγόμενοι «με 
πρόδωσαν καθώς εργάστηκαν από κοινού 
μυστικά για να κλέψουν από εμένα, λέγο-
ντας το ένα ψέμα μετά το άλλο σχετικά με την 
αξία των όσων είχα κληρονομήσει και εξα-
πατώντας με για να δώσω τα πάντα για ένα 
κλάσμα της πραγματικής τους αξίας».

Ρεπουμπλικάνοι «αδειάζουν» 
Τραμπ: Θα υπάρξει ειρηνική μετα-
βίβαση αν ηττηθεί
Αποστάσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο 

κρατούν ολοένα και περισσότερα στελέχη 
των Ρεπουμπλικανών, μετά τη στάση του 
Ντόναλντ Τραμπ που απέφυγε να δεσμευ-
τεί αν θα υπάρξει ειρηνική μεταβίβαση της 
εξουσίας στην περίπτωση που ηττηθεί στις 
εκλογές του Νοεμβρίου.
Τη σκυτάλη πήρε ο επικεφαλής των Ρεπου-
μπλικανών στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, 
που προασπίστηκε τη συνταγματική διακυ-
βέρνηση.
«Ο νικητής των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 
θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου. Θα υπάρ-
ξει ομαλή μετάβαση, όπως συμβαίνει κάθε 
τέσσερα χρόνια από το 1792», έγραψε σε 
ανάρτησή του στο Twitter ο ΜακΚόνελ.
Πολλοί άλλοι βουλευτές και γερουσιαστές 
εξέφρασαν την πίστη τους στην ειρηνική 
μεταβίβαση. Ωστόσο, κανείς δεν άσκησε 
ευθεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.
«Η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας είναι 
κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα και θεμε-
λιώδης για την επιβίωση της Δημοκρατίας 
μας. Οι Αμερικανοί ηγέτες ορκίζονται στο 
Σύνταγμα. Θα τηρήσουμε αυτόν τον όρκο», 
ανέφερε η βουλευτής Λιζ Τσένεϊ.
Ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, πρώην 
υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την 
προεδρία, διαβεβαίωσε ότι η επερχόμε-
νες εκλογές θα είναι νόμιμες, δίκαιες και 
σύμφωνες με την καθιερωμένη πρακτική 
που ισχύει εδώ και πάνω από δύο αιώνες. 
«Ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος από 
τον συνηθισμένο για να μάθουμε το αποτέ-
λεσμα, αλλά θα είναι έγκυρο», έγραψε στο 
Twitter.
Επίσης στο Twitter, ο βουλευτής Στιβ Στί-
βερς, έγραψε: «Τίποτα άλλο δεν οροθετεί 
τη Συνταγματική Δημοκρατία μας περισσό-
τερο από την ειρηνική μεταβίβαση της εξου-
σίας. Ορκίστηκαν να τηρώ και να υπερασπί-
ζομαι το Σύνταγμα και θα τηρήσω αυτόν τον 
όρκο».
Την Τετάρτη, ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώ-
τηση ενός δημοσιογράφου, απέφυγε να 
δεσμευτεί σε μια ειρηνική μεταβίβαση της 
εξουσίας, αν χάσει στις εκλογές, και εκτί-
μησε ότι η εκλογική μάχη μεταξύ του ιδίου 
και του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν θα κρι-
θεί από το Ανώτατο Δικαστήριο. «Θα δούμε 
τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

Η Μέρι Τραμπ, ανιψιά του 
Ντόναλντ Τραμπ, μηνύει τον 
Αμερικανό πρόεδρο για απάτη
Κατέθεσε αγωγή εναντίον του και τον κατηγορεί ότι υπεξαίρεσε χρήματά της 
όταν την έδιωξε από την κτηματομεσιτική επιχείρηση της οικογένειας

Απίστευτη απάτη στο Βιετνάμ: 
Έβραζαν προφυλακτικά και τα... 
πουλούσαν ως καινούργια
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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

Κοροναϊός: Πώς επηρεάζει τα 
παιδιά μας;

Η 
περίοδος της κρίσης της πανδη-
μίας και η συνέχεια αυτής έχουν 
αλλάξει την καθημερινή ζωή των 
παιδιών και των εφήβων. Σύμφω-

να και με πρόσφατη μελέτη που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Ιν-
σμπρουκ, εξετάζονται οι ψυχοκοινωνικές 
επιπτώσεις τής εν λόγω κρίσης στα παιδιά. 
Χωρίς επαφή με φίλους, χωρίς κανονική σχο-
λική ζωή, με τον φόβο πιθανής μόλυνσης των 
παππούδων και διάφορες καταπιεστικές κα-
ταστάσεις στο ίδιο το σπίτι, η εμφάνιση του 
κορωνοϊού επηρέασε βαθιά τη ζωή παιδιών 
και εφήβων.
Οι δευτερεύουσες συνέπειες ήταν ίσως πιο επι-
βαρυντικές, από την πραγματική απειλή του ιού, 
καθώς ο μεγάλος σε διάρκεια αποκλεισμός από 
τη συνήθη καθημερινή ζωή τους βλάπτει τα παι-
διά και τους εφήβους στη γνωστική, συναισθη-
ματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Με ποιον 
ακριβώς όμως τρόπο επηρέασε τα παιδιά η ανα-
τροπή της ρουτίνας τους, η απουσία του σχολείου 

αρχικά και στη συνέχεια οι αλλαγές στη λειτουρ-
γία του, η έλλειψη της συχνής επαφής με φίλους, 
η απομάκρυνση από τον παππού και τη γιαγιά; 
Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει αναδείξει τη 
σπουδαιότητα της ύπαρξης ρουτίνας για την υγιή 
συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη ενός 
παιδιού. Η έλλειψη ενός σταθερού προγράμμα-
τος στην καθημερινότητα των παιδιών οδηγεί 
στην απορρύθμιση της ψυχολογικής τους ομοι-
όστασης, δημιουργώντας πολλές φορές συναι-
σθήματα ανασφάλειας και αστάθειας.
Πιο συγκεκριμένα, η απουσία σχολείου και 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων είχε ως απο-
τέλεσμα πολλά παιδιά να καταφύγουν στη 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τάμπλετ 
και βιντεοπαιχνιδιών προκειμένου να απα-
σχοληθούν, δημιουργώντας υπόβαθρο για 
ενδεχόμενο μελλοντικό εθισμό στα παιχνί-
δια και στο Διαδίκτυο.
Η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω της τεχνολο-
γίας μπαίνει σε μια άλλη μορφή εκπαίδευσης 
που μπορεί να βοηθά μεν αλλά ταυτόχρονα 
χάνεται η ομαδικότητα και η κοινωνική αλλη-
λεπίδραση των παιδιών. Η ενέργεια του νέου 
πού θα διοχετεύεται πλέον όταν δεν θα έχει 
την ομορφιά της εκτόνωσης μέσα από το παι-
χνίδι και την κοινωνικοποίηση; 
Το παιδί αποκτά την τάση να αυτοαπομονώ-
νεται και να στρέφεται στα ηλεκτρονικά του 
παιχνίδια, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος της 
εικονικής πραγματικότητας (μιας πραγματι-
κότητας με πολλά επιθετικά στοιχεία) καθώς 
και της κοινωνικής απομόνωσης και των 

δυσκολιών στο συναίσθημα της διάθεσης.
Το υπόβαθρο αυτό ενισχύεται και από την 
έλλειψη συχνής – φυσικής – επαφής με 
φίλους και συνομηλίκους, με αποτέλεσμα 
τα παιδιά να στερούνται το ελεύθερο συναί-
σθημα του μοιράσματος και κατά συνέπεια 
της ενσυναίσθησης. 
Διακατέχονται από συναισθήματα άγχους, 
φόβου, προσκόλλησης στον ενήλικο, με 
ψυχαναγκαστικές τάσεις και καλλιέργεια 
αρνητικών σκέψεων γύρω από την πιθανή 
μόλυνση, αρρώστια, μέσω της σωματικής 
επαφής και εγγύτητας με τον άλλο, επομένως 
η κοινωνική συναναστροφή / συνύπαρξη και 
συναισθηματική σύνδεση γεννούν ασυνεί-
δητα άγχος.
 Η απομάκρυνση από τον παππού και τη για-
γιά, την ίδια στιγμή που το παιδί πληροφο-
ρείται σε καθημερινή βάση από τα μέσα ενη-
μέρωσης ότι οι ηλικιωμένοι είναι η βασική 
ομάδα κινδύνου του COVID-19, έχει ως 
συνέπεια το παιδί να βιώνει άγχος για την 

υγεία των συγκεκριμένων αγαπημένων του 
προσώπων.
Σύμφωνα με τις κλινικές παρατηρήσεις των 
ειδικών, τους τελευταίους μήνες πολλά παι-
διά βίωσαν άγχος και αβεβαιότητα, είχαν 
αρνητικές σκέψεις και προβληματισμούς. 
Μια πολύ γλαφυρή εικόνα των ψυχολογι-
κών επιπτώσεων του lockdown σε παιδιά 
και εφήβους έδωσε πρόσφατη μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε σε Ιταλία και Ισπανία 
με τη συμμετοχή γονέων παιδιών ηλικίας 
από 3 έως 18 ετών [Orgilés M., Morales A., 
Delveccio E., Mazzeschi C., Espada J. (2020). 
Immediate psychological effects of the 
COVID-19 quarantine in youth from Italy and 
Spain].
Διαπιστώθηκε ότι ένα συντριπτικό ποσο-
στό των γονέων (85,7%) παρατηρούσε αλλα-
γές στη συμπεριφορά των παιδιών του κατά 
τη διάρκεια της καραντίνας, με συχνότερα 
συμπτώματα τη δυσκολία συγκέντρωσης 
(76,6%), τη νωχελικότητα (52%), την ευερε-
θιστότητα (39%), την ανησυχία (38,8%), τη 
νευρικότητα (38%), το συναίσθημα της μονα-
ξιάς (31,3%), τη δυσφορία (30,4%) και την 
ανησυχία (30,1%).
Παρότι δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί 
έρευνες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώ-
σεις της καραντίνας λόγω του COVID-19 
στην ψυχολογία των παιδιών, οι ειδικοί συμ-
φωνούν ότι η κοινωνική απομόνωση και η 
μοναξιά μπορούν να επιδράσουν αρνητικά 
στην ψυχική υγεία σε βάθος χρόνου.

Ό
ταν παντρευόμαστε με κάποιον ση-
μαίνει ότι ξέρουμε όλα τα ελαττώμα-
τα και τις ατέλειές του -- αν είναι ανυ-
πόμονος,/η, αν θυμώνει εύκολα, αν 

κάνει λάθη ... και η λίστα  μπορεί να συνεχιστεί. 
Γιαυτό , ξέροντας τις αδυναμίες και τις ατέλειες 
του/της συζύγου μας το να τους δείχνουμε  σεβα-
σμό αποτελεί τεράστια πρόκληση. Υπάρχουν ό-
μως 2  αλήθειες που πρέπει να θυμόμαστε όταν 
δυσκολευόμαστε να δείξουμε σεβασμό στον ά-
ντρα μας/στη γυναίκα μας. Η πρώτη είναι  να θυ-
μόμαστε ότι ο σεβασμός είναι μια πράξη της θέ-
λησης. Δεν είναι κάτι που το δίνεις όταν νιώθεις 
ότι τον κέρδισε. Αντίθετα, είναι μια επιλογή που 
κάνεις βασισμένη στο ποιος/α είναι ως σύζυγός 
σου. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι ο σεβασμός έ-
χει τη δύναμη να μεταμορφώσει το γάμο σου. Ό-
ταν μάθεις να σέβεσαι το σύντροφό σου, θα μά-
θεις πώς να τον/την φροντίζεις καλύτερα, να τον/
την στηρίζεις, και να τον/την αγαπάς. Πάντοτε να 
επιδιώκεις καινούργιους τρόπους για να δείχνεις 
το σεβασμό σου.

Μητέρες, ξέρετε ποια είναι η αλήθεια για 
την πορνογραφία;
Η πορνογραφία παρουσιάζει μια διεστραμ-
μένη πλευρά του σεξ. Υπονομεύει την ικανότητα 
του νέου ανθρώπου να απολαύσει μια φυσική 
σεξουαλική σχέση αγάπης στο γάμο κάποια 
μέρα. Γιαυτό για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να 
μην τα σακατέψει η πορνογραφία, σας δίνουμε 2 
αλήθειες που πρέπει να ξέρετε. Πρώτα, πρώτα, 
το παιδί σας μπορεί να έχει δει ήδη στον υπο-
λογιστή. Δυστυχώς , η έρευνα αποκαλύπτει ότι 
90% των εφήβων αγοριών και 60% των εφή-
βων κοριτσιών έχουν δει κάποια μορφή πορ-
νογραφίας. Για να τους βοηθήσετε να ανακάμ-
ψουν, είναι σημαντικό να ελέγχετε και να περι-
φρουρείτε τα ηλεκτρονικά που χρησιμοποιούν 
τα παιδιά σας -- το τηλέφωνό τους, τον υπολο-
γιστή τους , και το ipad τους. Δεύτερον, η πορ-
νογραφία είναι απίστευτα εθιστική. Αν συνηθί-
σουν , θα χρειαστεί να πάρετε ακραία μέτρα και 
πολλή δουλειά από μέρους σας για να τους απο-
σπάσετε.

Όταν συγχωρείς κάποιον σημαίνει κι ότι 
τον εμπιστεύεσαι;

Ίσως να βιαστείς να απαντήσεις “Ναι.” Δεν είναι 
όμως απαραίτητα έτσι. Συγχώρηση είναι μια 
πράξη που δίνεις χάρη σε κάποιον που δεν το 
αξίζει. Γίνεται σε μια στιγμή. Τη συγχώρηση δεν 
την κερδίζεις. Ενώ εμπιστοσύνη είναι να είσαι 
απόλυτα σίγουρος/η  ότι κάποιος είναι αυτό που 
λέει ότι είναι και κάνει αυτά που λέει ότι θα κάνει 
και κερδίζεται ύστερα από αρκετό καιρό. Αν 
κάποιος μου κλέψει κάτι, μπορώ να τον συγχω-
ρήσω και να είμαι τελείως ειλικρινής, αλλά αυτό 
δε σημαίνει ότι θα του ζητήσω να μου φυλάξει 
το σπίτι στην απουσία μου ή τουλάχιστον μέχρι 
να αποδείξει ότι μπορώ να τον εμπιστευτώ. 

Έχεις τα εφόδια για να επιβάλεις αποτε-
λεσματικά την πειθαρχία στο παιδί σου; 
Δυστυχώς , η πειθαρχία δεν είναι η ίδια για 
όλους. Το κάθε παιδί είναι μοναδικό. Παραθέ-
τουμε 2 επιλογές για να διαλέξετε όταν θέλετε να 
επιβάλετε πειθαρχία. Η πρώτη επιλογή είναι να 
υπάρχουν συνέπειες. Αυτές θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν κάποια επιπλέον μικροδουλειά. 
Η δεύτερη επιλογή είναι να αφαιρεθούν προνό-
μια, όπως να μην παίξουν παιχνίδια στον υπο-
λογιστή , να μη χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά 
μέσα ή να μην ξοδέψουν χρόνο με τους φίλους 
τους. Φρόντισε να αντιμετωπίζεις την κάθε περί-
πτωση διαφορετικά.

Μήπως κάποια φορά χάλασες τη διά-
θεση του άντρα σου/της γυναίκας σου 
χωρίς να το καταλάβεις;
Αυτοί που χαλούν τη διάθεση του άλλου δεν 
καταστρέφουν απλά εκείνη τη στιγμή, αλλά πλη-
γώνουν το γάμο αν συνεχίζουν αυτού του είδους 
τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, να αποφεύ-
γεις αυτό που το ονομάζω το μόνο που θέλω 
γιατί χαλάει τη διάθεση. Αυτό μπορεί να πλη-
γώσει μία σχέση αν η σύζυγός σου νομίζει ότι 
δείχνεις ενδιαφέρον γιαυτήν επειδή περιμένεις 
κάποιο αντάλλαγμα. Να ψάχνεις ευκαιρίες για 
να της θυμίζεις ότι την βρίσκεις συμπαθητική και 
σου αρέσει να είσαι κοντά της χωρίς να περιμέ-
νεις αντάλλαγμα.Η καλή διάθεση αλλάζει επίσης 
με την αδάμαστη γλώσσα. Απερίσκεπτα λόγια, 
επικριτικά που ξεστομίζουμε με θυμό ή αγα-
νάκτηση μπορούν πολύ γρήγορα να καταστρέ-
ψουν οποιαδήποτε προσδοκία για στενή επαφή.

Δυσκολεύεσαι να δείξεις 
σεβασμό στο/στη σύζυγό 

σου; 
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υγεία

Ο 
πονοκέφαλος είναι μία 
κατάσταση που όταν κά-
νει την εμφάνισή της μπο-
ρεί να προκαλέσει από ή-

πια ενόχληση μέχρι πλήρη ανικανό-
τητα να ανταποκριθούμε στις καθη-
μερινές υποχρεώσεις. Πριν, όμως, 
καταλήξετε στα φάρμακα, καλό θα 
είναι να δοκιμάσετε τις φυσικές ε-
πιλογές που μπορούν να ανακουφί-
σουν τον πονοκέφαλο άμεσα και α-
ποτελεσματικά. Οι ειδικοί εξηγούν 
και δίνουν λύσεις ανάλογα με το εί-
δος του πονοκεφάλου που έχετε. 
Δείτε τι συμβουλεύουν…
1. Δοκιμάστε κάτι κρύο
Αν υποφέρετε από ημικρανία, δοκι-
μάστε να τοποθετήσετε κάτι παγω-
μένο στο μέτωπό σας. Παγάκια τυλιγ-
μένα σε μία πετσέτα, η συσκευασία 
ενός κατεψυγμένου φαγητού ή ακόμα 
και ένα κρύο μπάνιο μπορεί να μειώ-
σει τον πόνο. Κρατήστε την κομπρέσα 
στο κεφάλι σας για 15 λεπτά και 
έπειτα κάνετε διάλειμμα για 
άλλα 15 λεπτά.
2. Χρησιμοποιήστε μια 
κομπρέσα
Στην περίπτωση που 
έ χε τ ε πονοκέφαλο 
τάσεως  (ο απλός πονο-
κέφαλος που αναφέρε-
ται και σαν σφίξιμο στο 
κεφάλι)  τοποθετήστε 
μια κομπρέσα στο λαιμό 
ή στο πίσω μέρος του κεφα-
λιού σας. Αν η κεφαλαλγία 
οφείλεται σε ρινική συμ-
φόρηση, τοποθετήστε ένα 
ζεστό ύφασμα στο σημείο του 
πόνου. Ένα ζεστό μπάνιο μπο-
ρεί επίσης να βοηθήσει.
3. Χαλαρώστε την πίεση στο κεφάλι
Αν η κοτσίδα σας είναι πολύ σφι-
χτή, μπορεί να προκαλέσει πονο-
κέφαλο. Υπεύθυνα για τις κεφαλαλ-
γίες που προκαλούνται από «εξωτε-
ρική πίεση» ίσως ακόμη να είναι το 
καπέλο, η μπαντάνα ή ακόμα και το 
σκουφάκι της κολύμβησης που μπο-
ρεί να είναι στενά. Μία μελέτη, μάλι-
στα, είχε δείξει ότι οι γυναίκες που 
χαλάρωσαν το χτένισμα στα μαλλιά 
τους είδαν τους πονοκεφάλους που 
τις ταλαιπωρούσαν να εξαφανίζονται.
4. Περιορίστε το φως
Το έντονο φως που τρεμοπαίζει, 
ακόμα και αυτό που προέρχεται από 
την οθόνη του υπολογιστή, μπορεί να 
προκαλέσει ημικρανίες. Αν, λοιπόν, 

είστε επιρρεπείς, καλύψτε τα παρά-
θυρα με σκούρες κουρτίνες κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και φορέστε γυα-
λιά ηλίου. Μπορείτε, επίσης, να προ-
σθέσετε αντιθαμβωτική μεμβράνη 
στην οθόνη του υπολογιστή και να 
χρησιμοποιήσετε λάμπες φθορίου 
στα φωτιστικά σας.
5. Προσπαθήστε να μη μασάτε
Το μάσημα της τσίχλας μπορεί να προ-
καλέσει πόνο όχι μόνο στο σαγόνι 
αλλά και στο κεφάλι. Το ίδιο ισχύει 
και για το δάγκωμα των χειλιών, των 
εσωτερικών των μάγουλων ή αντι-
κειμένων όπως το στυλό. Αποφύγετε 
τα σκληρά και κολλώδη τρόφιμα και 
σιγουρευτείτε ότι οι μπουκιές σας 
είναι μικρές. Αν τρίζετε τα δόντια σας 
τη νύχτα, συμβουλευτείτε τον οδοντί-
ατρό σας.
6. Καταναλώστε καφεΐνη
Ένα τσάι, ο καφές ή οποιοδήποτε 
ρόφημα περιέχει καφεΐνη μπορεί να 
σας φανεί χρήσιμο. Αν το καταναλώ-

σετε αρκετά νωρίς, μπορεί να ανα-
κουφίσει τον πονοκέφαλο, αλλά 

και να ενισχύσει τη δράση 
του παυσίπονου. Φροντίστε, 
όμως, να μην υπερβάλλετε 
στην κατανάλωση καφεΐνης, 
καθώς αυτό μπορεί να απο-
τελέσει αιτία πρόκλησης του 

πονοκέφαλου.
7. Δοκιμάστε να χαλαρώσετε

Είτε με ασκήσεις για τέντωμα, 
γιόγκα, διαλογισμό ή προο-
δευτική χαλάρωση των μυών, 

το να μάθετε πώς μπορείτε να 
χαλαρώσετε όταν ο πονοκέφα-
λος κάνει την εμφάνισή του μπο-

ρεί να σας βοηθήσει σημαντικά. 
Καλό θα είναι, επίσης, να απευθυν-
θείτε στον γιατρό σας για κάποια 
θεραπεία αν έχετε μυικούς σπασμούς 
στην περιοχή του λαιμού.
8. Δοκιμάστε το μασάζ
Λίγα λεπτά μαλάξεων στον λαιμό και 
στους κροτάφους μπορεί να βοηθή-
σουν στην ανακούφιση του πονοκε-
φάλου που δημιουργεί η ένταση η 
οποία μπορεί να οφείλεται στο στρες.
9. Καταναλώστε τζίντζερ
Μια πρόσφατη μελέτη μικρής έκτα-
σης βρήκε ότι η κατανάλωση τζί-
ντζερ, σε συνδυασμό με τα κοινά παυ-
σίπονα, μπορεί να ανακουφίσει τον 
πόνο της ημικρανίας, ενώ άλλη διαπί-
στωσε ότι λειτουργούσε σχεδόν εξί-
σου αποτελεσματικά με τη φαρμακευ-
τική αγωγή κατά της ημικρανίας.

Σ
ύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη πρόσφατα στην 
πόλη Oulu της Φινλανδίας, ακόμα και μια μικρή 
μείωση στον χρόνο που περνάμε καθημερινά κα-
θιστοί ή ξαπλωμένοι μπορεί να επιφέρει διάφορα 

καρδιομεταβολικά οφέλη στην υγεία των ενηλίκων. Στη 
μελέτη αυτή, που δημοσιεύθηκε στο Medicine & Science 
in Sports & Exercise οι ευεργετικές επιδράσεις εντοπίστη-
καν στα επίπεδα ινσουλίνης, τα λιπίδια και τη γλυκόζη στο 
αίμα και τον δείκτη μάζας σώματος.
Το συνηθισμένο 24ωρο ενός ενηλίκου χωρίζεται στις ώρες 
του ύπνου, της δουλειάς, της χαλάρωσης και των υπόλοι-
πων δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις καθημερινές 
ασχολίες. Ανάλογα, λοιπόν, με τις υποχρεώσεις του καθενός, 
η ημέρα του κατατάσσεται στον καθιστικό ή στον πιο ενεργη-
τικό τρόπο ζωής. Τα επιστημονικά στοιχεία έχουν δείξει με 
μεγάλη σαφήνεια πως η βέλτιστη ποσότητα ύπνου για τους 
ενηλίκους είναι μεταξύ 7-9 ωρών κάθε βράδυ, ενώ οι τρέχου-
σες συστάσεις για τη σωματική άσκηση ενθαρρύνουν τους 
ενηλίκους να αφιερώνουν τουλάχιστον 150 λεπτά εβδομαδι-
αίως σε φυσική δραστηριότητα υψηλής έντασης, όπως είναι 
το γρήγορο περπάτημα, η προπόνηση στο γυμναστήριο, το 
σκι, η κολύμβηση ή το τρέξιμο.
Ωστόσο, οι περισσότεροι ενήλικες αφιερώνουν πολύ από το 
χρόνο του 24ώρου τους σε καθιστικές δραστηριότητες, με 
τους επιστήμονες τα τελευταία χρόνια να απευθύνουν επα-

νειλημμένως εκκλήσεις για την ελαχιστοποίηση του χρό-
νου του καθισιού με στόχο την καλύτερη καρδιομεταβολική 
υγεία.
Πώς, όμως, μπορεί να γίνει αυτό και πόσο πρέπει να μειω-
θούν οι ώρες της καθιστικής ζωής;
Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, είναι σημαντικό να 
δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι ακόμα και 10 λεπτά λιγό-
τερου χρόνου σε μια καρέκλα ή σε ένα κρεβάτι κάθε ημέρα 
μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελές για την καρδιο-
μεταβολική υγεία των ενηλίκων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
είτε μέσω περισσότερων δραστηριοτήτων υψηλής έντασης 
είτε, όπως υποστηρίζουν τα καινοτόμα αυτά ευρήματα, με 
την ενασχόληση με περισσότερες αλλά πιο ήπιες δραστηρι-
ότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το χαλαρό περπάτημα, 
οι δουλειές του σπιτιού, η βόλτα για ψώνια, το μαγείρεμα, η 
κηπουρική και γενικώς η όρθια στάση είναι όλα παραδείγ-
ματα δραστηριοτήτων που κατατάσσονται συνήθως στις 
χαμηλής έντασης. Η μελέτη αποτελεί μέρος του προγράμμα-
τος κοόρτης γεννήσεων της Βόρειας Φινλανδίας του 1966, το 
οποίο διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο του Oulu και αποτελούταν 
από 3.443 συμμετέχοντες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε κλινική 
εξέταση και ολοκλήρωσαν ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο 
υγείας και τρόπου ζωής στην ηλικία των 46 ετών. Η φυσική 
δραστηριότητα και ο καθιστικός χρόνος καταγράφηκαν με 
μετρητή δραστηριότητας για μία περίοδο δύο εβδομάδων.

Τα 10: που ρυθμίζουν το σάκχαρο, τα 
λιπίδια και το βάρος -Τι πρέπει να κάνετε

Πονοκέφαλος: Εννέα τρόποι να 
ανακουφιστείτε άμεσα

Την ανάγκη προσοχής, εγρήγορσης και συμμόρφωσης των νέων στα μέτρα αναχαίτισης της δια-
σποράς του κορωνοϊού για την προστασία του συνόλου και των ίδιων επιβεβαιώνει νέα αναδρο-
μική μελέτη που διεξήχθη στη Νότιο Κορέα και καταδεικνύει ότι το ένα τέταρτο (26%) των νοση-

λευόμενων ασθενών με COVID-19, ηλικίας 18 έως 39 ετών, εκδήλωσαν πνευμονία.
Η μελέτη υπογράφεται από τον επίκουρο καθηγητή Hyun ah Kim του Νοσοκομείου Dongsan του Πανεπιστημίου 
Keimyung και τον Δρ Hyo-Lim Hong του Ιατρικού Κέντρου του Καθολικού Πανεπιστημίου Νταεγκού στην ομώνυμη 
πόλη της Νοτίου Κορέας.
Τα ευρήματα παρουσιάζονται κατά τις εργασίες του διαδικτυακού συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής 
Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (ESCMID) με αντικείμενο τη νόσο COVID-19.
Στο πλαίσιο της μελέτης, αναλύθηκε η συχνότητα εκδήλωσης πνευμονίας και τα κλινικά χαρακτηρι-
στικά της νόσου σε ενήλικες ασθενείς, ηλικίας 18 έως 39 ετών, που εισήχθησαν για νοσηλεία σε έξι 
νοσοκομεία στην Νταεγκού (μία από τις πρώτες εστίες της πανδημίας στη Νότιο Κορέα) από τις 18 

Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2020. Εξετάστηκαν συνολικά τα δεδομένα για 315 άτομα που 
νοσηλεύτηκαν σε απομόνωση. Εξ αυτών 205 (65%) ήταν γυναίκες και 32 (10,2%) ήταν 

ασυμπτωματικοί (στη Νότιο Κορέα ακόμη και οι ασυμπτωματικοί ασθενείς νοση-
λεύτηκαν όταν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες).

Τα συμπτώματα που εμφάνισαν: βήχας (168, 53%), πονόλαιμος (83, 26%), 
πυρετός (82, 26%), ρινική καταρροή (99, 31%), μυαλγία ( 62, 20%), ρίγη 

(51, 16%) και διάρροια (46, 15%).
Σοβαρή πνευμονία υπήρξε σε 7 περιπτώσεις (2,2%), με έναν 
ασθενή να χρειάζεται αναπνευστήρα. Τα συμπτώματα του πυρε-
τού, του βήχα, της διάρροιας και της δύσπνοιας ήταν στατιστικά 
πολύ συχνότερα μεταξύ όσων εμφάνισαν πνευμονία.

Κορωνοϊός – Πνευμονία: Πόσο κινδυνεύουν οι 
ασθενείς κάτω των 40

Πόνος στον αυχένα: Έξι αποτελεσματικοί τρόποι που 
ανακουφίζουν

Π
αρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές που 
θα σας βοηθήσουν να ανακουφιστείτε από τον 
πόνο στον αυχένα.
Μην μένετε στην ίδια στάση σώματος για πολλή 

ώρα. Η κακή στάση σώματος είναι δύσκολο να αναστρα-
φεί, αν, όμως, σηκώνεστε και κινείστε τακτικά, θα αποφύ-
γετε να «κολλήσετε» σε μια μη ενδεδειγμένη στάση.
Κάνετε κάποιες εργονομικές αλλαγές. Η θέση της οθό-
νης του υπολογιστή στο ύψος των ματιών είναι ιδανική, 
ώστε να μπορείτε να βλέπετε άνετα. Επίσης, προτιμάτε να 
χρησιμοποιείτε τα hands-free όταν μιλάτε στο τηλέφωνο 
και τοποθετήστε το τάμπλετ πάνω σε ένα μαξιλάρι ώστε 
να βρίσκεται σε γωνία 45° αντί να το έχετε στα πόδια ή 

την κοιλιά σας. Αν φοράτε γυαλιά, φροντίστε να ελέγχετε 
συχνά τη μυωπία σας. Όταν οι φακοί των γυαλιών είναι για 
μυωπία μικρότερη ή μεγαλύτερη από αυτή που πράγματι 
έχετε, τότε γέρνετε το κεφάλι προς τα πίσω, ώστε να βλέ-
πετε καλύτερα. Μην χρησιμοποιείτε πολλά μαξιλάρια. Αν 
κοιμάστε με πολλά μαξιλάρια στο κεφάλι μπορεί να περι-
οριστεί το εύρος κίνησης του λαιμού. Μάθετε τα όριά σας. 
Για παράδειγμα, πριν αποφασίσετε να μετακινήσετε ένα 
μεγάλο έπιπλο στο σπίτι, σκεφτείτε τι μπορεί να προκαλέ-
σει αυτό στον αυχένα και την πλάτη σας και ζητήστε βοή-
θεια. Κοιμηθείτε καλά. Τα προβλήματα ύπνου αυξάνουν 
τον κίνδυνο πολλών διαφορετικών παθήσεων, μεταξύ των 
οποίων και ο μυοσκελετικός πόνος.
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ιστορίες

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας είναι ίσως η πιο 
καθοριστική μάχη των περσικών πολέμων 
γιατί οι Έλληνες απέτρεψαν την κατάληψη 
του ελλαδικού χώρου από τις στρατιές 
του Ξέρξη, που είχαν περάσει από τις 
Θερμοπύλες και είχαν κάνει στάχτη την 
Αθήνα.  

O
ι ιστορικοί εκτιμούν ότι σε περίπτωση ήτ-
τας, οι ορδές της ανατολής θα ξεχύνονταν 
στην Πελοπόννησο και θα έσβηναν την 
Ελλάδα από τον χάρτη, πιθανότατα και α-

πό την ιστορία. Ο δρόμος για την υπόλοιπη Ευρώπη 
θα άνοιγε διάπλατα στους Πέρσες.
Μετά τις Θερμοπύλες και τη ναυμαχία στο Αρτεμί-
σιο, ο ελληνικός στόλος επέστρεψε στις ακτές της 
Αττικής και η Κεντρική Ελλάδα έμεινε στο έλεος του 
Ξέρξη.
Κορυφαία προσωπικότητα σε αυτή την ισ τορική 
συγκυρία ήταν ο Θεμιστοκλής, ο επικεφαλής της 

κραταιάς ναυτ ικής δύναμης των Αθηναίων, που 
είχαν πάρει χρησμό από το Μαντείο των Δελφών 
ότι θα τους έσωζαν τα ξύλινα τείχη, δηλαδή τα πλοία 
τους.
Ο Θεμιστοκλής, με πολύ κόπο και διορατικότητα, 
κατάφερε να πείσει τους Αθηναίους να εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες τους υπό την προστασία του στόλου, 
ο οποίος θα αγκυροβολούσε στη Σαλαμίνα.
Οι Αθηναίοι είδαν την πόλη τους να καίγεται και ο 
στόλος τους κατευθύνθηκε σε τρία σημεία.
Στη Σαλαμίνα, ένα μικρό τμήμα από αιγινίτικα πλοία 
στην Αίγινα για να προστατεύει το νησί και το τρίτο 
σημείο ήταν ο Πόρος.
Το στρατηγείο του Ξέρξη στήθηκε στο Φάληρο και 
οι Πέρσες σκόπευαν να κατακτήσουν τη Σαλαμίνα, 
ώστε να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στον Ισθμό 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Τη στρατηγική θέση της Σαλαμίνας γνώριζε φυσικά 
ο Θεμιστοκλής, ο οποίος με δυσκολία και τεράστια 
επιμονή, έπεισε τον Κορίνθιο στρατηγό Αδείμαντο 
και τον Σπαρτιάτη Ναύαρχο Ευρυβιάδη, ότι το νησί 
αποτελεί το κατάλληλο μέρος για να γίνει η βάση του 
ελληνικού στόλου, σε αντίθεση με τον Ισθμό.
Η αντιπαράθεση των Ελλήνων στρατηγών έχει μεί-
νει στην ιστορία από την περίφημη φράση που είπε 

ο Θεμιστοκλής στον Ευριβιάδη: «πάταξον μεν, άκου-
σον δε». Ο Ευρυβιάδης απείλησε να τον χτυπήσει με 
τη μαγκούρα του, όταν αντιμίλησε στον Αδείμαντο.
Η ψύχραιμη απάντηση του Θεμισ τοκλή καταλά-
γιασε τον θυμό του Σπαρτιάτη. Ο Αδείμαντος όμως 
συνέχισε αποκαλώντας τον Θεμιστοκλή, «άπατρι», 
επειδή ο Ξέρξης είχε κάψει την Αθήνα.  Ο Θεμιστο-
κλής όμως δεν ήταν εύκολος αντίπαλος και ετοι-
μόλογος όπως ήταν, του απάντησε ότι οι Αθηναίοι 
έχουν πατρίδα τους τις 200 τριήρεις. Το πιο σύγ-
χρονο ναυτικό όπλο της εποχής.
Μάλιστα, είπε στον Σπαρτιάτη ότι αν δεν συμφωνή-
σουν, τότε οι Αθηναίοι θα φύγουν με τα πλοία τους 
για να ιδρύσουν νέα πόλη στην Κάτω Ιταλία. Ο Ευρυ-
βιάδης υποχώρησε.

Η Ναυμαχία
Τη νύχτα ο περσικός στόλος απέπλευσε και κατέλαβε 
την Ψυτάλλεια, ένα νησάκι απέναντι από τη Σαλα-
μίνα, ώστε σε περίπτωση ναυμαχίας, να προστατεύ-
σει τους Μήδους ναυαγούς και να εξοντώσει τους 

αντιπάλους. Ο Αριστείδης που είχε ταξιδέψει επίσης 
νύχτα από την Αίγινα, πληροφόρησε τους Έλληνες 
για τις κινήσεις των Περσών, οι οποίοι σύμφωνα με 
τον Αισχύλο, άκουσαν ξαφνικά με την ανατολή του 
ηλίου, τον Παιάνα να αντηχεί από όλα τα ελληνικά 
πλοία:
«Ω, παίδες Ελλήνων, ίτε Ελευθερούτε πατρίδ’ ελευ-
θερούτε δε παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, 
θήκας τε προγόνων, νύν υπέρ παντών αγών».
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο ελληνικός στόλος υπο-
λογίζεται σε 366 τριήρεις. Οι Αθηναίοι είχαν 200, 
οι Κορίνθιοι 40, οι Αιγινήτες 30, οι Μεγαρείς 20, οι 
Λακεδαιμόνιοι 16, οι Σικυώνοι 15, οι Επιδαύριοι 10, 
οι Αμβρακιώτες 7, οι Ερετριείς 7, οι Τροιζήνιοι 5, οι 
Νάξιοι 4, οι Ερμίονες 3, οι Λευκάδιοι 3, οι Κείοι 2, οι 
Στυρείς 2, οι Κυθνίοι 1 και οι Κροτωνιάτες επίσης 1.
Απέναντί τους, οι Πέρσες παρέταξαν 670 πλοία, από 
τα 1.207 που είχαν στην αρχή της εκστρατείας κατά 
της Ελλάδας, καθώς είχαν υποστεί απώλειες.
Η ναυμαχία ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 
π.Χ, λίγο μετά τις 8 το πρωί
Στη δεξιά πλευρά ο Ευρυβιάδης ήταν επικεφαλής 
των πλοίων της Σπάρτης, της Κορίνθου, της Αίγινας 
και των Μεγάρων. Οι τριήρεις των υπόλοιπων ελλη-
νικών πόλεων κάλυπταν το μέσον, ενώ στην αρι-

στερή πλευρά έπλευσαν οι 200 αθηναϊκές τριήρεις 
υπό την αρχηγία του Θεμιστοκλή.
Η πλεύση τους όμως ήταν αργή προκειμένου να μη 
βρεθούν στα ανοιχτά και πέσουν επάνω στους Πέρ-
σες σε πλατιά θαλάσσια περιοχή, που θα τους επέ-
τρεπε να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα πλοία. Έτσι, 
το σύνολο του ελληνικού στόλου αναπτύχθηκε σε 
μήκος τριών χιλιομέτρων κατά μήκος των οποίων 
υπήρχε το στήριγμα των Αθηναίων οπλιτών από την 
Κυνόσουρα από τα δεξιά μέχρι το νησάκι του Αγίου 
Γεωργίου στα αριστερά. Η κάλυψη από τη στεριά 
απέτρεπε και τον κίνδυνο κυκλώσεως.
Στην αρχή της ναυμαχίας η σύγκρουση ήταν αδυ-
σώπητη και στη δεξιά πλευρά, οι Ίωνες δυσκόλευαν 
τους Σπαρτιάτες και τους Αιγινήτες, ενώ οι Σάμιοι 
κυρίευσαν ελληνικές τριήρεις. Η πλάστιγγα άρχισε 
να γέρνει υπέρ των Ελλήνων όταν οι Αθηναίοι ξεδί-
πλωσαν τ ις ναυτικές τους αρετές απέναντι σ τους 
Φοίνικες, οι οποίοι ναυμαχούσαν κυρίως με τους 
30 τοξότες που διέθεταν σε κάθε πλοίο και έριχναν 
βέλη στα εχθρικά πληρώματα.
Oι ιστορικοί εκτιμούν ότι σε περίπτωση ήττας, οι 
ορδές της ανατολής θα ξεχύνονταν στην Πελοπόν-
νησο και θα έσβηναν την Ελλάδα από τον χάρτη, 
πιθανότατα και από την ιστορία. 
Όμως, ο Θεμιστοκλής είχε υπολογίσει δύο καθορι-
στικές λεπτομέρειες. Η πρώτη ήταν το βαρύ σκαρί 
των φοινικικών πλοίων και η δεύτερη, ο άνεμος που 
έπνεε τέτοια εποχή στη θαλάσσια περιοχή της Σαλα-
μίνας.
Τα φοινικικά πλοία πάλευαν με τα κύματα με συνέ-
πεια να αστοχούν οι τοξότες. Ταυτόχρονα, οι ελλη-
νικές τριήρεις που έπλεαν με ευελιξία στον αφρό τα 
εμβόλιζαν, είτε στα πλευρά και τα βύθιζαν είτε στις 
σειρές από τα κουπιά και τα ακινητοποιούσαν. Όταν 
οι Αθηναίοι δεν πηδούσαν στα εχθρικά πλοία για να 
εξοντώσουν τους Πέρσες, άφηναν απλώς τα εχθρικά 
πλοία να βουλιάξουν.
Σε λίγη ώρα η δεξιά πτέρυγα των Περσών άρχισε 
να υποχωρεί παρασύροντας το σύνολο της γραμ-
μής, καθώς οι Αθηναίοι άρχισαν να βάλλουν προς το 
κέντρο και στη συνέχεια προς τα αριστερά.
Ακολούθησε αναταραχή και πολλά περσικά πλοία 
συγκρούστηκαν μεταξύ τους και βυθίστηκαν, ενώ 
άλλα τράπηκαν σε φυγή και καταδιώχθηκαν από 
τους Έλληνες.
Ταυτόχρονα, ο Αρισ τε ίδης αποβιβάσ τηκε σ την 
Ψυτάλλεια με Αθηναίους οπλίτες και εξόντωσε την 
περσική φρουρά.

Ο Περσικός στόλος συνεθλίβη κυριολε-
κτικά στο στενό μεταξύ Κυνοσούρας και 
Κερατσινίου
Οι  Πέρσες έχασαν 200 πλοία και οι Έλληνες 40, 
αλλά ο αριθμός των νεκρών Περσών είναι πολύ 
μεγάλος, καθώς όσοι έπεφταν στη θάλασσα δεν ήξε-
ραν να κολυμπούν και πνίγονταν. Ο Πέρσης από το 
θρόνο που είχε στήσει σε μια πλαγιά στο Αιγάλεω, 
έβλεπε από την καλύτερη δυνατή θέση τη δυσάρε-
στη εξέλιξη της μάχης.
Η ήτ τα σ τη ναυμαχία της Σαλαμίνας προκάλεσε 
πανικό στο περσικό στρατόπεδο και παρά το γεγο-
νός ότι στόλος τους παρέμενε μεγαλύτερος από τον 
ελληνικό, ο Ξέρξης έδωσε αμέσως διαταγή να απο-
πλεύσουν φοβούμενος μήπως οι Έλληνες πλεύσουν 
σ τον Ελλήσποντο και καταστρέψουν τ ις γέφυρες 
που είχε κατασκευάσει για να έχει πρόσβαση στην 
Ευρώπη. Στην Ευρώπη, που δεν θα υπήρχε με τη 
σημερινή μορφή και ίσως και με αυτό όνομα, αν οι 
Έλληνες δεν κέρδιζαν στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.

«Νυν υπέρ πάντων αγών»
Η ναυμαχία της Σαλαμίνας και η διορατικότητα του Θεμιστοκλή που 

είπε στον Ευρυβιάδη την περίφημη φράση: «πάταξον μεν, άκουσον δε»
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Σ
ε ηλικία 102 ετών απεβίωσε στις 4 Σε-
πτεμβρίου 2020 στον Άγιο Φραγκίσκο 
η ομογενής Μπέσυ Λαβδιώτη-Κλάινες 
(Bessie Lavdiotis Kleines) που γεννήθη-

κε στην Βοστόνη και αποτελούσε μαζί με τις 
αδερφές της, Κατερίνα,  Μαίρη και Ντόροθι 
την οικογένεια του Γιώργου και της Τούλας Η-
λιοπούλου.
Μαζί με την μητέρα της Τούλα στο σπίτι τους 

ζούσαν οι αδελφες της μητέρας της Φρόσω 
και Άνθια με τους συζύγους και τις οικογενειές 
τους.
Η Μπέσυ γρήγορα ξεχώρισε ως ο προστάτης 
της οικογένειας και βοηθούσε από μικρή τους 
γονείς της στο κατάστημα τροφίμων που δια-
τηρούσαν  στην συμβολή των οδών Oak και 
Divisadero.
H οικογένεια Ηλιοπούλου, ήταν μέλος της κοι-
νότητας του Ευαγγελισμού και η ίδια συμμε-
τείχε στην χορωδία.
Η Μπέσυ φοίτησε στο «Πολιτέκνικ Χάι Σκουλ» 
και μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο παντρεύ-
τηκε με τον πρώτο της σύζυγο τον Στάθη 
Λαβδιώτη, που διατηρούσε επιχείρηση με 
προϊόντα χοντρικής πώλησης.
Το 1948 γεννήθηκε ο γιος τους Γιώργος και τέσ-
σερα χρόνια αργότερα ο δεύτερος γιος τους, ο 
Χρήστος.
Το 1961, ο σύζυγος της Στάθης απεβίωσε απρό-
σμενα, ενώ προετοίμαζε μαζί με τον συνέ-
ταιρο του μια νέα επιχείρηση στον κλάδο της 
Τυπογραφίας, στην περιοχή που ήταν γνωστή 
ως Financial District, με την επωνυμία Falcon 
Associates.
Για μια ακόμη φορά, η σύζυγος του Μπέσυ, 
δεν το έβαλε κάτω, όπως θα λέγαμε και ανέ-
λαβε και τον ρόλο που είχε ο συζυγός της, συμ-

μετέχοντας ενεργά στην διαχείρηση της εται-
ρείας. Σύντομα, η εταιρεία επέκτεινε τον κύκλο 
των εργασιών της και αύξησε τους πελάτες 
της, μεταξύ των οποίων και εταιρείες όπως 
η Transamerica Insurance, Caldwell Banker, 
Marsh & McLennan και άλλες συμπεριλαμβα-
νομένων και πολλών ελληνικής ιδιοκτησίας.
Το Χριστουγεννιάτικο πάρτυ της εταιρείας ήταν 
ένα από τα πιο δημοφιλή σε όλη την Ομογένεια 
του Σαν Φρανσισκο.
Το 1984 η Μπέσυ νυμφεύθηκε τον δικηγόρο 
Τέντ Κλάινες και στην συνέχεια συνταξιοδο-
τήθηκε από την εταιρεία, απολαμβάνοντας μια 
ζωή με ταξίδια σε διαφορά μέρη.
O δεύτερος σύζυγος της Μπέσυ απεβίωσε το 
1997 και εκείνη έστρεψε την προσοχή της στην 
επιχείρηση εστίασης του γιου της Γιώργου, 
μέχρι τον αδόκητο θάνατο του το 2002. Όμως 
και πάλι η Μπέσυ συνέχισε να αντιμετωπίζει 
την ζωή της με στωϊκότητα  και έτσι συνέχισε 
να στηρίζει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 
Ήταν η μητριάρχης  της οικογένειας, είτε επρό-
κειτο για τα δικά της παιδιά, είτε για εξαδέρφια, 
νύφες και συνυφάδες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πάρτι για την επέ-
τειο των 100 χρόνων της το 2018, συμμετεί-
χαν τέσσερεις γενιές και παρά πολλοί φίλοι. 
Μια εκδήλωση που έπρεπε να την ζήσεις για να 

καταλάβεις τον ρόλο της Μπέσυ που κατάφερε 
να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια της.
Η ίδια έζησε περισσότερο από όλα τα ξαδέρφια 
της εκτός από ένα. Στόχος της ήταν πάντοτε να 
είναι όλοι καλά.
Η Μπέσυ άφησε πίσω της τον γιο της Χρήστο 
και την σύζυγο του Κιμ, τον θετό υιό Ουίλιαμ 
Κλάινες και την σύζυγο του Μισέλ, την νύφη της 
Λόρι Λαβδιώτη και πολλά ανήψια και ανηψιές.
Ήταν μια γυναίκα την οποία διέκρινε η αξιοπρέ-
πεια και η εκτίμηση και ο σεβασμός της κοινω-
νίας, στην οποία έζησε και διέπρεψε.
Ήταν η αγαπημένη μητέρα, η πολυαγαπημένη 
σύζυγος, η καλή γιαγιά και η μεγάλη αδερφή. 
Και παρόλο που αντιμετώπισε πολλές τραγω-
δίες στην ζωή της, δεν λύγισε και κατάφερε να 
ελέγχει πάντα τα συναισθήματα της. Την καθο-
δηγούσε σε όλη της τη ζωή μια εσωτερική 
φλόγα για την οποία και θα την θυμούνται οι 
συγγενείς.
«Κάντο όπως η Μπέσυ» ήταν και παραμένει 
το δίδαγμα και η παρακαταθήκη που άφησε 
πίσω της.
Η οικογένεια της μεταστάσης, εξέφρασε την 
ευγνωμοσύνη της και στις κύριες που φρόντι-
ζαν την Μπέσυ τα τελευταία χρόνια της ζωής 
της, τονίζοντας ότι κι αυτές αποτελούν μέλη της 
ευρύτερης οικογένειας της Μπέσυ.

OMOΓΕΝΕΙΑ

Απεβίωσε υπεραιωνόβια ομογενής που έγραψε 
ιστορία με το δικό της τυπογραφείο

ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Τα Εύσημα Στην Κύπρο Μας

Ε
υτυχώς, φίλοι μου, που υπάρχουν και 
οι αδελφοί μας Κύπριοι που κρατούν α-
κόμη ψηλά την  Σημαία του Ελληνισμού.
 Με τις υπερήφανες και τις θαρραλέες 

στάσεις τους, κάτω από ασφυκτικές πιέσεις, θα 
πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό όλοι, δεν υπο-
κύπτουν και έχουν και την ψυχική πυγμή και την 
τόλμη να αντιταχθούν και να απαιτήσουν ως ίσος 
προς ίσους.
Θυμάστε την Υπερήφανη στάση τους στο σχέδιο 
Ανάν σε αντιδιαστολή με  την υποδουλική, της 
κυβέρνησης του Γιωργάκη μας, τρομάρα μας. 
 Η μικρή μας λοιπόν Κύπρος σηκώνει το ανά-
στημα της στους δυνατούς της Γης και έχει και 
λόγο και θέση, ενώ τα δικά μας τα τσιράκια προ-
σβάλουν και αυτό ακόμα, το εθνικό μας φρό-
νημα με την δουλική τους στάση και το ‘’όπως 
διατάξετε κυρία Μέρκελ». 
Είναι απαράδεχτο και κατακριτέο. Η Ελληνική 
θέση να είναι διαφορετική από την στάση της 
Κύπρου μας, ειδικά όταν πρόκειται για την Τουρ-
κία που παραβιάζει επανειλημμένα την ΑΟΖ της 
Μεγαλονήσου και μείς να σφυρίζουμε αδιά-
φορα.
Και διά στόματος του Πρωθυπουργού μας  να 
δηλώνει «δεν θα απαιτήσουμε κυρώσεις….».   
Η Κύπρος  και η Ελλάδα, πρέπει να είναι μία γρο-
θιά εναντίον των Μογγόλων που εδώ και μισόν 
αιώνα κατέχουν  το βόρειο μέρος  της μαρτυρι-
κής και ακρωτηριασμένης  μας αδελφής. 
Είναι ντροπιαστική η θέση της κυβέρνησης μας. 
Η Κύπρος είναι και θα πρέπει να παραμείνει 
μέρος του Ελληνισμού με κάθε κόστος. 
Η στάση της Μητέρας Ελλάδας πρέπει να 
εμπνέει, να οδηγεί, να οραματίζεται και να δια-
σφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλον 
τον Ελληνισμό όσο κοντά και όσο μακριά και αν 
βρίσκεται.
Το παραμελημένο ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλά-
δας- Κύπρου, πρέπει να  αναζωπυρωθεί, είναι 
απαίτηση των καιρών και ολόκληρου του Ελλη-
νισμού.
Η αμοιβαία υποστήριξη και συμπαράσταση δεν 
θα πρέπει να είναι επιλεκτική και ευκαιριακή. 
Τέτοιου είδους σχέσεις είναι καταδικασμένες 
αναπόδραστα σε αποτυχία και μαρασμό. 
Είναι απορίας άξιον, οι ηγέτες μας  να αρνούνται 
να παραδειγματιστούν από τους αδελφούς μας 
Κυπρίους , που ευτυχώς για το μαρτυρικό μας 
νησί και δυστυχώς για εμάς,  για πολλοστή φορά 
μας διδάσκουν φιλοπατρία και υψηλό αίσθημα 
ευθύνης.
Είναι αποκαρδιωτικό όταν κάνεις στο τέλος τον 
απολογισμό των πεπραγμένων. 
Να μην μπορούμε να εκλέξουμε έναν πρωθυ-
πουργό  αντάξιο της Ιστορίας μας. Έναν «Μεγα-
λέξανδρο» χρειαζόμαστε απεγνωσμένα με 
όραμα και πυγμή. Να μας βγάλει από το τέλμα 
της  παρακμής και της μιζέριας. Να μας οδηγή-
σει ξανά στην δαφνοστεφανωμένη λεωφόρο 

του Ελληνισμού. Να ξαναβρούμε την χαμένη μας  
ταυτότητα. Κόντρα στους διεθνιστές που βάλ-
θηκαν να μας πολτοποιήσουν  στην  μέγγενη της 
παγκοσμιοποίησης. 
Να οδηγήσει τον Ελληνισμό  εκεί που της αξί-
ζει. Στην πρωτοκαθεδρία της  οικουμένης.  Όχι 
μόνον για το δικό μας καλό, αλλά και για το κάλ-
λιστον της  ανθρωπότητος, που παραπαίει και 
προσπαθεί να βρει την ισορροπία της  και να 
ορθοποδήσει.       
 Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Συναγωνίζεται 
ο κάθε επόμενος με όλους τους προηγούμενους 
να τους ξεπεράσει στην ανικανότητα στην πατρι-
δοκαπηλία, στην άκρατη παροχολογία… 
Να μην μπορούμε να εκλέξουμε έναν ηγέτη που 
να εκφράζει τις προσδοκίες και τις ελπίδες και τα 
όνειρα  μας;
Η Ελλάδα κινδύνεψε πολλάκις, αγαπητοί μου 
φίλοι, βρέθηκε στο άκρο του βάραθρου ουκ 
ολίγεις, αλλά πάντοτε κατάφερνε το ακατόρ-
θωτο  αντλώντας υπερφυσικές δυνάμεις από 
την μεγάλη κολυμβήθρα του Ελληνισμού.
Αυτήν την κολυμβήθρα βάλθηκαν Αγαρηνοί και 
διεθνιστές να μας την  θρυμματίσουν. Το μέλλον 
μας  διακυβεύεται σε αυτήν την τιτανομαχία. Το 
έπαθλο είναι  Επανελλήνιση;  Ή Τάρταρα;
Ας μην τρώμε το ίδιο κουτόχορτο μεταλλαγμένο 
κάθε φορά και πλασαρισμένο ανάλογα , με τις 
χρονικές απαιτήσεις. Την μία δεν προερχόμαστε 
από τους Αρχαίους. Την άλλη, σλαβοφέρνομε, 
τουρκοφέρνουμε,  μετά η μαύρη Αθηνά, είμα-
στε δήθεν Ινδοευρωπαίοι, η ντοπιολαλιά μας 
ανήκει  σε ανύπαρκτα γλωσσικά μορφώματα. Το 
αλφάβητο μας είναι δήθεν Φοινικικό, αλλά σκό-
πιμα αποσιωπούν την ιστορική αλήθεια, πως ο 
Κάδμος τα έφερε από την Ελληνική Φοινίκη και 
την εποχή του επαναπατρισμού του στην ελλη-
νική μητρόπολη δεν υπήρχε ίχνος εβραϊκό στην 
περιοχή, αφού οι Πελασγοί Έλληνες είχαν αποι-
κίσει στα παράλια της Μικράς Ασίας και πήραν 
μαζί τους  γράμματα και πολιτισμό. Η επιστροφή 
του Κάδμου, η ίδρυση της Θήβας  και τα Φοινι-
κικά πελασγικά γράμματα που έφερε μαζί του, 
πραγματοποιήθηκαν πολλές χιλιάδες χρόνια 
προ Χριστού και πολύ πριν την εγκατάσταση των 
εβραίων στην περιοχή.
Αλλά, συνέλληνες μην λιγοψυχάτε , η κοφτερή 
κόψη της σπάθας του Μεγαλέξανδρου και η   
Μακεδονική Σάρισα είναι το έπαθλο της τιμω-
ρίας, όλων αυτών που ξεπουλούν την Μακεδο-
νία μας, την Κύπρο, τις αλύτρωτες πατρίδες  και 
τις οικουμενικές αξίες και τα ιδεώδη του Ελλη-
νισμού.
Τα καταχθόνια  σχέδια  τους, θα εξαϋλωθούν 
όταν αντικρύσουν το εκτυφλωτικό  φωτοστέ-
φανο του μέγιστου στρατηλάτη και η ακατα-
μάχητη μακεδονική φάλαγγα ορθωθεί κάστρο 
απόρθητο στις επιθυμίες και τις ορέξεις των 
εχθρών και των μεταπρατών της Πατρίδας μας. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης

ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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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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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ
 ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣ

O
ταν κάνουμε λόγο για τον σταυ-
ρό του Κυρίου, δεν εννοούμε 
μόνο το τιμιώτατο για τη χρι-
στιανοσύνη ιερό αυτό σύμβο-

λο, αλλά κυρίως τον σταυρωθέντα Χριστό. 
Τον άμνο του Πατρόπος, που σφαγιάσθηκε 
στο ξύλο της οδύνης και άτιμίας. 
Το πάντιμο αίμα, που χύθηκε σταγόνα στα-
γόνα να, για να αποπλανη τον βόρβορο της 
ανθρώπινης αμαρτωλότητος. Και έχει δίκιο 
ο θεόπνευστος ‘Aπό στολος, γεμάτος βαθιά 
χαρά και ευγνωμοσύνη, να διαλαλή σε 
όλους: «Το αίμα του Χριστού, oς διά Πνεύ-
ματος αιωνίου εαυτόν προσήνεγκεν άμωμον 
τω Θεώ, καθαριεί την συνείδησιν ημών από 
νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζωντι» 
(Εβρ. θ’ 14). 
Ο Χριστός, λέει, ενωμένος με το «Αγιον 
Πνεύμα που κατοικούσε μέσα Του, πρό-
σφερε προς τον Πατέρα τον άμωμο εαυτό 
Του θυσία πάνω στον φρικτό σταυρό για τη 
σωτηρία των ανθρώπων. Και όπως παρατη-
ρεί ερμηνευτής: «Πρόσφερε τον εαυτό του, 
την άμεμπτη ανθρώπινη φύση, πάνω στο 
θυσιαστηριο της θείας του φύσεως και έτσι 
έγινε συγχρόνως θύτης, θύμα και θυσιαστή-
ριο». 
Το λυτρωτικό Του αίμα με την άπειρη αξία 
που του δίνει ή θεϊκή του φύση καθαρίζει 
την ένοχη συνείδηση των ανθρώπων από τα 
έργα της αμαρτίας, που οδηγούν στον αιώ-
νιο θάνατο και μας δίνει τη δυνατότητα να 
λατρεύουμε τον ζώντα Θεό με λατρεία ευά-
ρεστη σ’ Αυτόν. Το χρεωστικό γραμμάτιο 
των αμαρτιών μας, τη συναλλαγματική του 
τεράστιου χρέους μας, το κάρφωσε ο Κύριος 
και το έσκασε πάνω στον σταυρό, ώστε 
τύποτα απολύτως να μη μείνη από αυτό. Και 
έτσι μας λύτρωσε από την ενοχή του θανά-
του, τη δουλεία της αμαρτίας και την εξου-
σία του Πονηρού και μας χάρισε τη ζωή, την 
ειρήνη και τη χαρά, μάς δώρησε την υιοθε-
σία, ώστε να γίνουμε πάλι και να μείνουμε 
στον άιωνα τέκνα του Θεού. 
Τόση αξία δίνει σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, 
ώστε θά πρόσφερε τη σταυρική Του θυσία, 
έστω και αν επρόκειτο να σωθή ένας και 
μόνον άνθρωπος. 
Βαθύτατα συγκινημένος από την ύψιστη 
αυτή τιμή και δωρεά ο απόστολος Παύλος 
λέει με απέραντη ευγνωμοσυνη: «Έμοι δέ 

μή γένοιτο καυχάσθαι εί μη έν τώ σταυρο 
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι’ ού εμοί 
κόσμος έσταύρωται κάγώ τω κόσμω» (Γαλ. 
στ’ 14). 
Σ’ αυτό το χωρίο μιλάει ο μέγας αγωνιστής 
με καύχημα για τον λυτρωτικό σταυρό του 
Κυρίου, σαν να ήταν ή προσφερθείσα θυσία 
προσωπικά γι’αυτόν. Καυχώμαι γιατί ο Χρι-
στός με αγάπησε τόσο πολύ και πήρε δού-
λου μορφή και θυσιάσθηκε για μένα. Μιλάει 
όμως και για τον δικό του σταυρό, που ο 
ίδιος άνέλα6ε πρός δόξαν του Κυρίου. Με τη 
δύναμη και την πίστη στόν σταυρός του Χρι-
στού, λέει, έχω σταυρωθή κι εγώ ο ίδιος για 
τον κόσμο, όπως και ο κόσμος έχει πιά σταυ-
ρωθή για μένα. Δηλαδή για μένα νεκρώ-
θηκε ό κόσμος της αμαρτίας και πέθανε. Τα 
κοσμικά πράγματα, τα υλικά και βιοτικά, ο 
πλούτος, τα αξιώματα, ή δόξα, και τα μεγα-
λεία του κόσμου είναι νεκρά πλέον για τον 
Παύλο. Τα έχει απαρνηθη και θυσιάσει για 
τον Χριστό. Αλλά και ο ίδιος είναι νεκρός 
για τον κόσμο, για τις επιθυμίες του κόσμου 
και τις ηδονές του. Διπλή νέκρωση αυτή για 
τον Απόστολο, λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Ό 
αμαρτωλός κόσμος έχει νεκρωθή γι’ αυτόν 
και αυτον για τον κόσμο. Νέκρωση ισοδύ-
ναμη με την ανασταση και τη ζωή. 
Αυτά τα υψηλά νοήματα δίδαξε ο Κύριος 
και με την προτροπή, που απηύθυνε στους 
μαθητές του: «εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν, 
απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυ-
ρόν αυτού» (Ματθ. ιστ’ 24). Αύταπάρνηση 
και σταυρός, θυσία των αμαρτωλών επιθυ-
μιωα μας και νέκρωση του παλαιού εαυτού 
μας, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του πιστού, που θέλει να ζή για τον Χριστό 
και με τον Χριστό τη ζωή της πνευματικής 
ελευθερίας.
Πόσο ωραίο θα ήταν εαν, λουσμένοι στο 
αίμα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου και με 
την χάρη Έκείνου, παίρναμε πάνω μας αυτόν 
τον ζωηφόρος σταυρό και λέγαμε μαζί με 
τον Παύλο: «Χριστώ συν εσταύρωμαι, ζω δε 
ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμοί Χρι στός» (Γαλ. 6, 
20 ) ; Αύτή ή έν Χριστός σταύρωση είναι ζωή 
της χάριτος και της λυτρώσεως, της νίκης και 
του θριάμβου, της χαράς και της μακαριότη-
τος, της υιοθεσίας και της θεώσεώς. Σ’ αυτή 
τηv ασύγκριτη ζωή μας καλεί ο πάντιμος 
σταυρός του Κυρίου μας.
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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 (B.Sc.Phm) και είμαι ο 
φαρμακοποιός στο φαρμακείο 
Apollon (698 Danforth Avenue). 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ό-
λους εσάς που έχετε στείλει e-
mail ή με έχετε τηλεφώνησει.  
Σήμερα θα κάνουμε ένα διάλειμ-
μα από το Covid 19 και θα σας 
μιλήσω για εμένα και για τις υ-
πηρεσίες τις οποίες το φαρμα-
κείο Απόλλων προσφέρει  στους 
ασθενείς μας.

Π
ολλοί από εσάς με τηλεφωνείτε 
και με ρωτάτε διάφορα προσω-
πικά  για εμένα και αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο αποφά-

σισα να γράψω αυτό το άρθρο αυτή την 
εβδομάδα.  
Αποφοίτησα φαρμακοποιός από το πανε-
πιστήμιο του Τορόντο το 2004.  Eργάζο-
μαι στο φαρμακείο Απόλλων για 15 χρό-
νια, όπου για τα τελευταία 10 χρόνια 
είμαι ο διευθυντής του φαρμακείου και 

για τα τελευταία 5 χρόνια είμαι ο μοναδι-
κός ιδιοκτήτης του φαρμακείου. 
Είμαι παντρεμένος με την Πέννυ και έχω 
δύο κοριτσάκια, την Μάρια και την Θεο-
δώρα. Η καταγωγή μου, από την πλευρά 
του πατέρα μου, είναι από το Ναύπλιο 
Αργολίδας και από την πλευρά της μητέ-
ρας μου, από την Κανδήλα Αρκαδίας. 
Τα αγαπημένα μου χόμπι είναι ο αθλη-
τισμός, ειδικότερα το ποδόσφαιρο και 
το μπάσκετ, και να ακούω ελληνική μου-
σική.  Οι αγαπημένες μου ομάδες πάνω 
απο όλες είναι η Ελληνική εθνική ομάδα 
ποδοσφαίρου, η ΑΕΚ και ο Αστέρας Τρί-
πολης (λόγω της καταγωγής μου). 

Λόγοι για να επισκεφθείτε το 
φαρμακείο Apollon
Το φαρμακείο Απόλλων παρέχει φαρ-
μακευτική περίθαλψη στην κοινότητα τα 
τελευταία 45 χρόνια (από το 1975).  Βρι-
σκόμαστε κοντά στα γραφεία τον Dr. 
Deliakis, Dr. Bazos, Dr. Papadopoulos και 
Dr Savvidou.
 Μόλις βγείτε από τα γραφεία τους, 
κάνετε αριστερά και θα βρείτε το φαρ-

μακείο μας στα 20 μέτρα.  Είμαστε επίσης 
σε απόσταση 100 μέτρων από τα γρα-
φεία τον Dr. Karalis, Dr. A Karantonis, Dr 
F. Karantonis, Dr M. Karantonis  και Dr. 
Dracopoulos. Αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, 
μερικοί από τους γιατρούς που συνεργα-
ζόμαστε τα τελευταία 45 χρόνια.

 ª Όλο το προσωπικό του φαρμακείου 
μιλάει Ελληνικά και μπορεί να σας εξυ-
περετήσει στη γλώσσα μας για ό,τι χρει-
άζεστε. 

 ª Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφά-
λε ιε ς  π.χ .  Drug Benef it ,  Workers 
Compensation Compensation Board, 
Assure και άλλες.

 ª Προσφέρουμε σε ηλικιωμένους 
καθημερινά 10 % έκπτωση σε είδη μη 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων (non-
prescription items).

 ª Σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν 
την υπηρεσία διανομής κατ’οίκον των 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων σας 
(free delivery service).

 ª Το φαρμακείο Απόλλων σας βοηθά 
να οργανώσετε τα φάρμακά σας, προ-
σφέροντάς σας την υπηρεσία των Πακέ-
των (συσκευασίες blister packs) εντελώς 
δωρεάν! Το φαρμακείο οργανώνει τα 
φάρμακά σας σε πακέτα των 7 ημερών 
και τα τοποθετεί σύμφωνα με τις ημερή-
σιες ανάγκες σας (πρωί - μεσημέρι - από-
γευμα - βράδυ).

 ª Τα φαρμακεία αλυσίδες προσπαθόυν 
να σας πείσουν ότι μπορείτε να εξοικο-
νομήσετε χρήματα. Έχουν τεχνάσματα, 
όπως κάρτες ανταμοιβής και προγράμ-
ματα πιστότητας, αλλά έτσι ακριβώς κρύ-
βουν την πραγματική αλήθεια. Στο φαρ-
μακείο μας πραγμάτικα θα βρείτε τις 
καλύτερες τιμές.

 ª Διαθέτουμε τα πασίγνωστα έμπλα-
στρα Λέοντος απο Ελλάδα και τα αναβρά-
ζοντα DEPON MAXIMUM 1000 MG.

 ª Σας προσφέρουμε δωρεάν μέτρηση 
αρτηριακής πίεσης.

 ª Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών απο 
έξειδικευμενο προσωπικό που προετοι-
μάζει τα φάρμακα σας γρήγορα, με φρο-
ντίδα και ακρίβεια χωρίς να σας κάνει να 
περιμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 ª Υπάρχει τηλεόραση στο φαρμακείο 
μας όπου μπορείτε να απολαύσετε το 
ελληνικό πρόγραμμα ζωντανά από την 
Ελλάδα.

 ª Σας κάνουμε έκπτωση $2 στη συμμε-
τοχή για κάθε συνταγογραφημένο φάρ-
μακο.

 ª Hλικιωμένοι χαμηλού εισοδήματος 
(άτομα τα οποίοια είναι άγαμοι/ες, δια-
ζευγμένοι/ες, χήροι/ες που έχουν καθαρό 
εισόδημα λιγότερο από $19,300, ή ζευ-
γάρια που έχουν σε συνδυασμό καθαρό 
εισόδημα λιγότερο των $ 32,300), δεν 
πληρώνουν τίποτα για τις συνταγές τους 

(αντί για το κανονικό $ 2).
 ª Hλικιωμένοι υψηλού εισοδήματος 

(άτομα τα οποίοια είναι άγαμοι/ες, δια-
ζευγμένοι/ες, χήροι/ες που έχουν καθαρό 
εισόδημα περισσότερο από $19,300, ή 
ζευγάρια που έχουν σε συνδυασμό 
καθαρό εισόδημα περισσότερο των $ 
32,300), πληρώνουν $ 4.11 για κάθε 
συνταγή (αντί το κανονικό $6.11, αφού 
έχουν πληρώσει το ετήσιο ποσό των 
$100 που αρχίζει κάθε 1η Αυγούστου).
Σημείωση: Το κράτος αυτομάτως τοπο-
θετεί όλους στην κατηγορία υψηλού 
εισοδήματος. O καθένας θα πρέπει να 
συμπληρώσει μία αίτηση, εφόσον πληρεί 
τις προϋποθέσεις, για να τεθεί στην κατη-
γορία χαμηλού εισοδήματος. Την αίτηση 
αυτή μπορείτε να την βρείτε στο διαδί-
κτυο ή μπορείτε να πάρετε ένα αντίγραφο 
από το φαρμακείο μας.
Εάν δεν είστε πελάτης μας, είναι εύκολο 
να γίνετε. Το μόνο που χρειάζομαστε για 
να δημιουργήσουμε το προφίλ σας, είναι 
τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, διεύ-
θυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομη-
νία γέννησης ) και την κάρτα υγείας σας 
(Health Card).
Αν έχετε συνταγές με επαναλήψεις (refills) 
σε ένα άλλο φαρμακείο, το μόνο που 
χρειάζομαστε είναι το τηλέφωνο τους 
ώστε να μεταφέρουμε τις συνταγές σας 
στο φαρμακείο μας.
Δεν χρειάζεται να έρθετε στο φαρμα-
κείο μας για να πάρετε τα φάρμακα σας. 
Όταν είστε στο γραφείο του γιατρού σας, 
ρωτήστε τους να μας στείλουν με φαξ την 
συνταγή σας στο φαρμακείο μας (φαξ: 
416.463.1196).  Μόλις λάβουμε τις συντα-
γές μέσω φαξ από το γραφείο του γιατρού 
σας, θα ετοιμάσουμε τα φάρμακά σας και 
μπορούμε να τα φέρουμε σπίτι σας.
Οι πιο κατάλληλοι για να μιλήσουν για 
εμάς είναι οι ασθενείς μας, που εξυπη-
ρετούμε για τα τελευταία 45 χρόνια.  Αν 
έχετε φίλους ή μέλη της οικογένειάς σας 
που χρησιμοποιούν το φαρμακείο μας, 
παρακαλούμε να τους ρωτήσετε για εμάς. 
Γιατί να μην υποστηρίξετε μια ελληνική 
επιχείρηση, με ένα νέο ιδιοκτήτη; Θα 
εκτιμούσα πραγματικά αν επιλέγατε το 
φαρμακείο Απόλλων, ώστε να μπορέσω 
να σας παρέχω άριστη φαρμακευτική 
περίθαλψη.
Βρισκόμαστε στο 698 Danforth Avenue, 
30 μέτρα ανατολικά της Pape Avenue στη 
βόρεια πλευρά.  Είμαστε ανοιχτά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το 
πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και το Σάβ-
βατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το 
απόγευμα.  
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στο 416.463.1195 ή μπορείτε να μας στεί-
λετε email στο ApollonPharmacy@yahoo.
com.
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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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ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BAKERY 
ΣΤΟ SCARBOROUGH

ΖΗΤΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ 

ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΜΙΑ
 ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 
416-754-7857

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι 
άδειες οικοδομής.

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα μαζί με 

πηγάδι, 10 λεπτά 
από την θάλασσα,

με 17 μέτρα πρόσοψη 
στον κεντρικό δρόμο

Η συμφωνία μπορεί 
να πραγματοποηθεί 
και εδώ στο Τορόντο

Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

647-642-0997 – 416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία
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Σ
το Οντάριο αναφέρθηκαν 409 νέα 
κρούσματα COVID-19 την Πέμπτη, 
μικρή αύξηση από την Τετάρτη ό-
που σημειώθηκαν 335 κρούσμα-

τα. Μια ημέρα πριν, την Τρίτη, είχαν ση-
μειωθεί 478 κρούσματα, πράγμα το ο-
ποίο αποτελούσε τον μεγαλύτερο αριθμό 
κρουσμάτων μετά από την 5η Μαΐου.
Ακόμη σημειώθηκε ένας νέος θάνατος, 
φτάνοντας πλέον ο συνολικός αριθμός των 
θανόντων στο Οντάριο τους 2,836.

Τα 151 από τα 409 κρούσματα σημειώ-
θηκαν στο Τορόντο, Άλλα 82 σημειώθη-
καν στην Όταβα κι άλλα 46 στη περιοχή 
του Πιλ.
Το 63% των κρουσμάτων είναι κάτω το 
40 ετών.
Συνολικά στην επαρχία έχουν σημειωθεί 
48,496 ως τώρα, αλλά το 86,2% αυτών 
έχει αναρρώσει. Στα 4,800 σχολεία της 
επαρχίας έχουν σημειώσει κρούσματα τα 
178.

409 κρούσματα και 1 νέος θάνατος 
στο Οντάριο την Πέμπτη 

Άτομο από τη συνοδεία του 
Πρωθυπουργού διαγνώσθηκε με κορωνοϊό

Έ
να μέλος της συνοδείας του Πρω-
θυπουργού του Οντάριο,κ. Νταγκ 
Φορντ, διαγνώσθηκε θετικό στο 
κορωνοϊό, όπως αποκάλυψε το 

γραφείο του πρωθυπουργού την Πέμπτη 
το πρωί.
Σύμφωνα με αυτό ο Πρωθυπουρ-
γό ς  δ ε ν  ήρθε  σ ε  επαφή με  το 
σ υγκεκριμέ νο  ά τομο.  Ωσ τό σ ο, 
όλο το προσωπικό που ήρθε σε 
επαφή με το συγκεκριμένο άτομο 
θα παραμείνουν σπίτι τους και θα 
παρακολουθήσουν τα συμπτώματα 
τους.
Λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός 
έ γραψε σ το Twitter:  «Νωρίτ ερα 
σήμερα, ένα κατώτερο μέλος της 
συνοδείας μου βγήκε θε τ ικό σ το 

COVID-19. Δεν ε ίχα σ τενή επαφή 
ή παρατε ταμένη έκθεση με αυτό 
το άτομο και επομένως θα παρα-
κολουθήσω στενά τα συμπτώματά 
μου και  θα λάβω τα κα τάλ ληλα 
μέ τ ρα ανάλογα με  τ ις  ανάγκε ς. 
Εύχομαι σε αυτό το μέλος της ομά-
δας μου μια γρήγορη και ασφαλή 
ανάρρωση.»

Έ
ν α ς  μ α θ η τ ή ς  α π ό  τ ο 
Μάρκχαμ αν τ ιμε τωπίζε ι 
κατηγορίες καθώς φαίνε-
ται πως έκανε ρατσιστικά 

σχόλια κατά την διάρκεια διαδι-
κτυακού μαθήματος.
Οι Αρχές ανακοίνωσαν πως ένας 
μαθητής της 12ης τάξης συμμε-
τείχε διαδικτυακά σε μάθημα την 
15η Απριλίου και εκεί έκανε σχό-
λια κατά της μαύρης κοινότητας, 
οδηγώντας τον καθηγητή του να διακόψει το μάθημα.
Μετά από το περιστατικό κλήθηκε η αστυνομία από μέλος του προσωπικού του 
σχολείου. 
Στην συνέχεια διεξήχθη έρευνα από την Περιφερειακή Μονάδα του Γιορκ για 
Εγκλήματα Μίσους της Αστυνομίας. 
Από εκεί κατέληξαν στον 18χρονο Tristan Stronach, που συνελήφθη την περα-
σμένη εβδομάδα.
«Η Περιφερειακή Αστυνομία του Γιορκ δεν ανέχεται κανένα έγκλημα μίσους σε 
καμία μορφή. Όσοι θυματοποιούν άτομα με βάση τη φυλή, την εθνική ή εθνο-
τική καταγωγή, τη γλώσσα, το χρώμα, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την ψυχική ή σωματική 
αναπηρία θα διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου», αναφέρει συγκεκρι-
μένα η ανακοίνωση.

18χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για 
ρατσιστικά σχόλια που έκανε κατά τη 
διάρκεια διαδικτυακού μαθήματος

Α
ξιωματούχοι δημόσιας υγείας του Τορόντο εξετάζουν μια σειρά νέων μέ-
τρων καθώς επιδιώκουν να περιορίσουν την πρόσφατη ξαφνική αύξηση των 
κρουσμάτων COVID-19. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το πρόωρο κλείσιμο 
για τα μπαρ και τα εστιατόριο, αλλά και νέων περιορισμένο αριθμό σε γά-

μους και σε άλλες μεγάλες εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στο Δημαρχείο την Τετάρτη, ο Δήμαρχος, κ. Τζον 
Τόρι, προσδιόρισε τέσσερις «τομείς για δράση» που θα μπορούσαν να ληφθούν με 
βάση «το πού έχουμε δει τον ιό να μεταδίδεται».
Στις δράσεις που ανέφερε ο Δήμαρχος, τόνισε πως γίνεται συζήτηση για κλείσιμο των 
εστιατορίων και των μπαρ νωρίτερα από αυτό που ισχύει τώρα, την επέκταση των 
μέτρων για την μάσκα σε περισσότερους χώρους εργασίας. Στάθηκε, επίσης, στον 
αριθμό καλεσμένων για ένα γάμο αλλά και στον αριθμό των ατόμων που θα επιτρέ-
πονται σε εκδηλώσεις.
Στην Βρετανική Κολομβία ήδη τα μπαρ και τα εστιατόρια σταματούν να σερβίρουν από 
τις 10μμ, ενώ ως 11μμ θα πρέπει να έχουν κλείσει εντελώς. Ο Δήμαρχος του Τορόντο 
δήλωσε πως κάτι τέτοιο θα ήθελε να δει να συμβαίνει και στην μεγαλύτερη πόλη του 
Καναδά. Παράλληλα, είπε πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πόλη να δώσει κάποιο 
επίδομα σε μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να το εισόδημα τους να επηρεαστεί από 
αυτό το μέτρο. Τέλος, ο Δήμαρχος δήλωσε απογοήτευση με το γεγονός πως η επαρχία 
ναι μεν ελάττωσε τον αριθμό ατόμων σε 10 εντός και 25 εκτός σε δημόσιους κι ιδιωτι-
κούς χώρους, αλλά δεν εφάρμοσε το μέτρο αυτό για τις επιχειρήσεις.

Το Τορόντο εξετάζει το ενδεχόμενο τα μπαρ 
να κλείνουν νωρίτερα για τον περιορισμό του 
COVID-19
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LIFE

Leanna Bartlett: 
σεξοβόμβα που ξεσηκώνει

Το εκρηκτικό 
μοντέλο αναστατώνει 
με τις αναρτήσεις της

Η εντυπωσιακή 
Leanna Bartlett 
διαθέτει εκπληκτικό 
κορμί, θανατηφόρες 
καμπύλες και 
πλούσιο μπούστο, 
ένα πακέτο που την 
κάνει ακαταμάχητη.

Το μοντέλο ξέρει 
πολύ καλά πώς 
να αναδεικνύει 
τα χαρίσματα της 
εμφάνισής της, 
ποζάροντας στο 
φακό πότε με μαγιό 
και πότε με σέξι 
εσώρουχα.
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Κάτια Ταραμπάνκο: Ξανά 
ερωτευμένη 

Τ
ην Κάτια Ταρα-
μπάνκο τη γνω-
ρίσαμε πέρυσι-
,τέ τοια εποχή, 

μέσα από τη συμμετοχή 
της στον δεύτερο κύκλο 
του Greece’s Next Top 
Model. Μετά το τέλος του 
reality η Κάτια συνέχισε 
να βρίσκεται στο προ-
σκήνιο, τόσο για τις δου-
λειές που έκανε, όσο και 
για την προσωπική της 
ζωή, η οποία ενδιέφε-
ρε ιδιαίτερα τον ανδρικό 
πληθυσμό. Έπειτα, λοι-
πόν, από κάποιους μήνες 
ως single κορίτσι, η Κάτια 
είναι και πάλι ερωτευμέ-
νη κι έχει νέο σύντροφο 
στη ζωή της. Η νικήτρια 
του Greece’s Next Top 
Model απαθανατίστηκε 
σε βόλτα με τον νέο της 
σύντροφο, του οποίου 
δεν γνωρίζουμε, δυστυ-
χώς, ούτε το όνομα και ό-
πως είδαμε, έδειχναν πο-
λύ καλά μαζί.

Σ
την περίπτωση της Γεωργ ίας 
Βρανά δε ν ισ χύε ι  το «Και  α -
πό φωνή… κορμάρα»,  διότ ι 
η Κύπρια τ ραγουδίσ τ ρια δι -

αθέ τ ε ι  κα ι  φωνή και  κορμί! 
Είναι από τ ις  ανερχόμενε ς δυνάμε ις 
τ ο υ  ε λ λ ην ικο ύ  π ε ν τ α γρά μμ ο υ,  μ ε 
σ ημα ν τ ικέ ς  σ υν ε ργασ ίε ς  σ το  βιο -
γραφικό της.
Η Γεωργ ία Βρανά έ χε ι  κα ι  πολ λούς 
fo llowers  σ το Ins tagram.
Η ίδ ια  ε ί να ι  ιδ ια ί τ ε ρα  ε ν ε ργ ητ ική 

κα ι  σ υχ νά  α ν ε βάζ ε ι  φ ωτ ογραφίε ς 
τ ης  από την καθημερινότητά της  ή 
επαγ γε λματ ικέ ς.
Ωσ τόσο, αυτό που έ χε ι  τ ραβήξε ι  το 
ε νδιαφέρον των διαδικ τυακών της 
φί λων – πέρα από το ε ν τυπωσ ιακό 
της  κορμί  –  ε ίνα ι  το με γάλο τα του-
άζ της.
Πρόκε ιτα ι  γ ια μία ονε ιροπαγ ίδα, ε-
νώ όπως έ χε ι  δηλώσε ι  η ίδια της α -
ρέσουν πολύ τα τα τουάζ .

Η Γεωργία Βρανά έχει και πολλούς 
followers στο Instagram

O 
Σπύρος Νικο-
λαΐδης είναι ένα 
νέο πρόσωπο 
στον χώρο άλλα 

τα πράγματα που έχει ήδη 
κάνει δεν είναι λίγα. Με βή-
ματα σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό καταφέρνει να έχει γί-
νει ήδη γνωστός στον χώρο 
με τον οποίο θέλει να ασχο-
ληθεί. O διαγωνισμός για 
μια ακόμη φορά έγινε πριν 
λίγες ώρες με συμμετοχή 
πολλών νέων παιδιών, αγο-
ριών κ κοριτσιών με όνειρα 
και σίγουρα μέλλον μπρο-
στά τους. Ο Νικητής από την 
μεριά λοιπόν των αγοριών 
είναι όπως καταλάβατε, το 
αγόρι με το υπέροχο χαμό-
γελο.

Αυτός είναι ο Mr. Greece 2020

Η Ελένη Φουρέιρα 
δεν πάει στη Eurovi-
sion 2021

Η Ελένη Φουρέιρα δέχτηκε επίσημη 
πρόταση από το ΡΙΚ προκειμένου να 
εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Euro-
vision. Ήρθε σε επαφή με την εταιρεία 
της τραγουδίστριας και της ζήτησε να 
εκπροσωπήσει τη χώρα τους, όμως 
σύμφωνα με την εκπομπή, Ευτυχείτε, η 
εταιρία της, Panic Records ξεκαθάρισε 
πως η τραγουδίστρια θα ξαναπάει στον 
διαγωνισμό μόνο όταν θα μπορεί να 
γινεί ξανά, όπως γίνεται συνήθως! H 
Φουρέιρα εκπροσώπησε την Κύπρο 
πριν από δύο χρόνια καταλαμβάνοντας 
την 2η θέση και κατάφερε να αγαπηθεί 
σε όλη την Ευρώπη με το τραγούδι 
FUEGO.

Η Δήμητρα 
Αλεξανδράκη ξεσπά για 
τις φήμες για sextape

Στην εκπομπή, Ευτυχείτε και έξαλλη 
ανέφερε: «Είμαι στο εξωτερικό, έχω 
έρθει για δουλειά και αντί να κάθομαι 
να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, 
κάθομαι και ασχολούμαι με πετάματα 
αυτής της κοινωνίας που ζουν αναμεσά 
μας, γιατί άνθρωποι δεν είναι. Πριν δυο 
ημέρες με παίρνει ένας φίλος μου πρωί 
πρωί και μου λέει: “Θέλω να σου πω 
κάτι, αλλά δεν θέλω να στεναχωρηθείς. 
Δεν είσαι εσύ στο βίντεο, το έχουμε 
δει το βίντεο. Κυκλοφορεί ένα βίντεο 
σε κάτι ομαδικές και λένε ότι είσαι 
εσύ μέσα σε ένα αυτοκίνητο”. Μου 
έστειλε το βίντεο και λέω που λέτε ότι 
μοιάζω εγώ. Ποιος είπε ότι μοιάζω. Δεν 
υπάρχει καν ομοιότητα.»!

Σάκης Τανιμανίδης: Η 
τηλεοπτική επιστροφή 
του μέσω Survivor

Η κάμερα της εκπομπής του OPEN 
συνάντησε τον Σάκη Τανιμανίδη. «Εύχομαι 
καλή χρονιά σε όσους είστε στην 
τηλεόραση», ανέφερε ο Σάκης Τανιμανίδης 
σε δηλώσεις του στην εκπομπή της 
Κατερίνας Καινούργιου. Η δημοσιογράφος 
τον ρώτησε για το Survivor και την 
τηλεοπτική του επιστροφή και εκείνος 
απέφυγε την ερώτηση και έφυγε. Στην 
εκπομπή σχολιάστηκαν οι δηλώσεις του 
παρουσιαστή με την Έλενα Πολυκάρπου 
να λέει μεταξύ άλλων: «Το Survivor αν 
υπάρχουν οι συνθήκες θα ξεκινήσει και 
θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Το θέμα 
είναι πως αν ξεκινήσουν, από τον Άγιο 
Δομίνικο δεν θα μπορεί να φύγει κανείς. Η 
πρόθεση είναι να γίνει το Survivor».
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Η
Stella Marshall, 
είναι χορεύτρια, 
έχει τις πιο σέ-
ξι αναλογίες και 

προκαλεί ατυχήματα με κά-
θε της φωτογράφιση. Η νεα-
ρή καλλονή διαθέτει όλα τα 
προσόντα που εντυπωσιά-
ζουν κάθε φορά τους θαυ-
μαστές της, κάνοντάς τους να 
ανυπομονούν για το νέο της 
καυτό post.

Η σέξι χορεύτρια με τα πιο “καυτά” 
λικνίσματα στο Instagram

Η
2 2 χ ρ ο -
νη καλλο-
νή με το μι-
κροσκοπικό 

μπικίνι Η Κάιλι Τζένερ 
αποτελεί μία από τις 
πιο σέξι παρουσίες και 
το αποδεικνύει σε κάθε 
ευκαιρία, έχοντας υπο-
σκελίσει σε θαυμαστές 
την διάσημη τηλεπερ-
σόνα ετεροθαλή αδελφή 
της, Κιμ Καρντάσιαν. Η 
22χρονη δισεκατομμυ-
ριούχος καλλονή με πε-
ρισσότερους από 171 ε-
κατομμύρια followers στο 
Instagram ανήρτησε πριν 
από λίγες ώρες ένα βιντε-
άκι της στο Instagram, α-
πογειώνοντας τις ανδρικές 
αισθήσεις. Η Κάιλι παίρνει 
τις πιο προκλητικές της εκ-
φράσεις φορώντας ένα μι-
κροσκοπικό μαύρο μπικίνι 
ξαπλωμένη δίπλα στην πι-
σίνα.

Η Κάιλι Τζένερ βάζει φωτιά στο 
Instagram με ένα «καυτό» βίντεο

Με κάθε ανάρτηση της κερδίζει 
όλο και περισσότερους followers

Η 
Paola Tr iana ίσως έ χε ι 
τα ωραιότ ερα οπίσθια 
π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  σ τ ο ν 
κόσμο του Instagram.

Μια βόλτα σ το προφίλ του νεα-
ρού μον τ έ λου που έ χε ι  κα τα -
γ ω γ ή  α π ό  τ η ν  Κο λ ο μ β ί α  θ α 
κε ν τ ρίσε ι  αμέσως το ε νδιαφέ-
ρον αλ λά και το follow σας.
Με κάθε ανάρτηση της η Paola 
Tr iana κερδίζ ε ι  όλο και περισ -
σ ό τ ε ρ ο υ ς  δ ι α δ ι κ τ υ α κ ο ύ ς 

φί λους.
Κα ι  ν α  θ έ λ ε ι  ά λ λ ω σ τ ε  ε ί ν α ι 
λ ί γο  δύσ κολο  με  το  τ ε ράσ τ ιο 
σ τ ήθος  που δ ιαθέ τ ε ι.  Η  γ νω -
σ τ ή  τ η λ επε ρσ όνα  δε ν  ε ί να ι  η 
πρώτη φορά που ανεβάζ ε ι  την 
θερμοκρασ ία σ το Instagram με 
τ ις  αποκαλυπτ ικέ ς  εμφαν ίσε ις 
της.
Φυσ ικά  υπά ρχου ν  κα ι  φ ο ρέ ς 
που οι αποκαλύψε ις ήταν πολύ 
μεγαλύτερε ς.

O 
Tom Hardy είναι 
ο επόμενος Bond,  
James Bond. Τον 
α γ α π ά μ ε  τ ο ν 

James Bond. Μεγαλώσαμε με 
τις ταινίες του και δεν θα στα-
ματήσουν ποτέ να παίζουν 
ρόλο στη ζωή μας. Θυμήσου 
όμως κάτι: κανένας φτασμέ-
νος δεν έγινε James Bond. Ή-
ταν ο ρόλος που τους απογεί-
ωσε, ακόμη και εκείνους που 
είχαν μία, κάποια, καριέρα. 
Δεν είναι απόλυτο, αλλά εί-
ναι καλό να θυμόμαστε το ι-
στορικό των πρωταγωνιστών 
γιατί λέει πολλά και για τους 
ίδιους.

Τι έκανε ο Tom Hardy και ασχολούνται 
όλοι μαζί του;
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Για καφεδάκι στο 
Ναό του Ολυμπίου 

Διός το 1862!

Αυτή ήταν η όψη της 
Ακρόπολης το 1862 

από τον Γερμανό 
φωτογράφο Jakob 

August Lorent
Η Ακρόπολη από το Θησείο 

το 1862!

Η Αθήνα το 1862! Φωτογραφία 
του Γερμανού φωτογράφου Jakob 

August Lorent

Στον αργαλειό, 
για τα υφαντά 

της οικογένειας 
και τα προικιά 
των κοριτσιών

Εκπαίδευση Ραχουλιωτών για 
κτίστες και μαραγκοί από τη 

Γεωργική Σχολή, μπροστά στο 
σπίτι του Κώστα Κατσιούλα 

(1957)

Ραχουλιώτες 
στον Α’ 

Παγκόσμιο 
Πόλεμο

Το ιστορικό Νεροπρίονο 
όπου το 1943 

εγκαταστάθηκε το ανάρτικο 
τυπογραφείο

Περίπτερο στο 
Ζάππειο το 1960

Ζωγλοπίτες μετανάστες 
στην Αμερική
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Γεμάτο ελιές, πεύκα, κυπαρίσσια και 
θάμνους, με υπέροχες ακρογιαλιές, 
γραφικούς όρμους, μαγευτικές 
θαλάσσιες σπηλιές οι Παξοί διαθέτουν 
οικισμούς με δείγματα γνήσιας 
επτανησιακής αρχιτεκτονικής.  Σε κάθε 
σημείο των Παξών μπορεί να φτάσει 
ο επισκέπτης από τους δρόμους και τα 
μονοπάτια του νησιού

Η 
Αμφιτρίτη ήταν μία από τις πιο ε-
ντυπωσιακές Νηρηίδες. Τόσο ό-
μορφη και γοητευτική που προκά-
λεσε τον έρωτα του Ποσειδώνα. Ο-

ταν ο Θεός της Θάλασσας την είδε να χορεύει 
με τις αδελφές της, κάπου προς Νάξο μεριά, 
αποφάσισε πως θα την έκανε δική του. Η Αμ-
φιτρίτη αρνήθηκε να υποταχθεί και κρύφτη-
κε στα βάθη της θάλασσας, πέρα από τις Ηρά-
κλειες Στήλες. Ο Ποσειδώνας έστειλε να την 
αναζητήσουν – κατά μία εκδοχή ένα δελφίνι 
ή πολλά δελφίνια, τα οποία στη συνέχεια α-
νέβασε στον ουρανό, δημιουργώντας τον α-
στερισμό του Δελφίνου. Οποιος και αν ήταν 
εκείνος που τελικά την ανακάλυψε, η Αμφι-
τρίτη κατέληξε στην αγκαλιά του ερωτευμέ-
νου θεού για να γίνει η νόμιμη σύζυγός του 
και βασίλισσα της θάλασσας. Και εκείνος, λέ-
ει ένας από τους δεκάδες σχετικούς με το δω-
δεκάθεο μύθους, για να δημιουργήσει ένα ε-
ρωτικό καταφύγιο αποκλειστικά για τον ίδιο 
και για τη βασίλισσά του, χτύπησε με την τρί-
αινά του την Κέρκυρα και απέσπασε το νότιο 
τμήμα της: Ετσι γεννήθηκαν οι Παξοί. Που έ-
χουν ως σύμβολό τους το σύμβολο του μυθο-
λογικού δημιουργού τους, την τρίαινα.

Αιωνόβιες ελιές και τιρκουάζ πα-
ραλίες
Παξοί λοιπόν, και λίγο νοτιότερα, σε πολύ 
μικρή απόσταση, οι Αντίπαξοι. Εικόνες βγαλ-
μένες από καρτ ποστάλ: Πλούσια βλάστηση 
που φτάνει ως τη θάλασσα, ελαιώνες με 
αιωνόβια δέντρα, παραλίες με κρυστάλλινα 
νερά, πανέμορφα φυσικά λιμάνια, εντυπω-
σιακοί γκρεμοί και θαλασσινές σπηλιές. Το 
πράσινο, το γαλάζιο και το τιρκουάζ κυρι-
αρχούν ως χρώματα στον καμβά, τον οποίο 
ο άνθρωπος έχει έρθει για να στολίσει με 
γραφικά κεραμωτά σπιτάκια. Οι Παξοί είναι 
το μικρότερο από τα επτά νησιά στα οποία 
οφείλεται η ονομασία Επτάνησα – γιατί αν 
τα μετρήσουμε όλα, τα Επτάνησα στην πραγ-
ματικότητα είναι είκοσι εννέα. Απέχουν επτά 
ναυτικά μίλια από την Κέρκυρα και οκτώ ναυ-
τικά μίλια από τις ακτές της Ηπείρου. Καθη-
μερινά εκτελούνται δρομολόγια και από 
την Κέρκυρα (το ταξίδι διαρκεί μία ώρα) και 
από την Ηγουμενίτσα (το ταξίδι διαρκεί δύο 
ώρες). Πρόσβαση υπάρχει και από την Πάργα 
και τα Σύβοτα. Το νησί είναι εξαιρετικά δημο-
φιλής προορισμός για διακοπές με σκάφος, 
οπότε κάθε καλοκαίρι στις μαρίνες και στις 
παραλίες του θα δείτε πολλά εντυπωσιακά 
σκαριά.

Γάιος και Κρίσπος
Κύριο λιμάνι των Παξών και πρωτεύουσά 
τους είναι ο Γάιος, χτισμένος σε ένα φυσικό 
φιόρδ που το «φυλάνε» δύο μικρές νησίδες, 
ο Αγιος Νικόλαος (με το φρούριό του) και η 

Παναγιά. Πήρε το όνομά του από τον Αγιο 
Γάιο, έναν από τους δύο πιστούς που βάφτισε 
ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο. Ο άλλος 
ήταν ο Κρίσπος. Λέγεται πως αφού ο Γάιος 
ασπάστηκε τον χριστιανισμό πήγε να κηρύ-
ξει στους Παξούς, όπου έμεινε και πέθανε. 
Ο τάφος του μάλιστα βρίσκεται στην εκκλη-
σία των Αγίων Αποστόλων. Κατά μία εκδοχή 
εκεί, στον ίδιο ναό, βρίσκεται και ο τάφος του 
Κρίσπου, ο οποίος είχε επίσης μεταβεί στους 
Παξούς μαζί με τον Γάιο για να διαδώσει τη 
νέα θρησκεία. Κατά άλλη εκδοχή, ο Κρίσπος, 
έπειτα από σύντομη παραμονή, αναχώ-
ρησε προς άλλον προορισμό. Στον γραφικό 
οικισμό υπάρχει μεταξύ άλλων το Μουσείο 
Παξών, στεγασμένο σε νεοκλασικό κτίριο 
που είχε κληροδοτήσει ο Ανδρέας Συγγρός, 
στο οποίο φυλάσσονται σημαντικά κειμήλια 
από την ιστορία του νησιού. Αξιοθέατα θεω-
ρούνται επίσης το αγγλικό κυβερνείο στην 
αποβάθρα του παλιού λιμανιού και η εκκλη-
σία της Αναλήψεως. Ούτε πέντε λεπτά δεν 
διαρκεί η διαδρομή με το αυτοκίνητο από τον 
Γάιο ως τον Οζιά, νοτιότερα. Πρόκειται για 
τον παλαιότερο οικισμό του νησιού. Εκεί βρί-
σκονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής του Αγίου Στεφάνου. Συνεχίζοντας 
προς τη θάλασσα θα συναντήσετε την παλαι-
οχριστιανική βασιλική της Αγίας Μαρίνας. Το 
θαλασσινό στενό Μογγονησίου – Καλτσονη-
σίου είναι ένα από τα ομορφότερα σημεία 
των Παξών. Το ταπεινό εκκλησάκι του Αγίου 
Σπυρίδωνα, στο Καλτσονήσι, χρονολογείται 
από το 1686.

Βουτιές για όλα τα γούστα
Επιστρέφοντας στον Γάιο και συνεχίζοντας 
προς Βορρά φτάνουμε στον Λογγό με τις 
ταβέρνες του, ενώ ακόμα βορειότερα βρί-
σκουμε τη Λάκκα, την οποία είχαν κατοική-
σει Σουλιώτες που κυνηγημένοι από τον Αλή 
Πασά είχαν καταφύγει στους Παξούς. Εκεί 
υπάρχει και πέτρινος φάρος που χτίστηκε το 
1832 και έχει ύψος 36 μέτρα. Σε αντίθεση με 
τις αρκετά ομαλές ακτές της ανατολικής πλευ-
ράς του νησιού, η δυτική είναι εξαιρετικά 

απότομη, με το έδαφος να σχηματίζει επι-
κίνδυνους γκρεμούς και εντυπωσιακές σπη-
λιές. Σε μία από αυτές τις θαλάσσιες σπηλιές 
είχε κρυφτεί το υποβρύχιο «Παπανικολής» 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Στον Οζιά, στον Γιαννά και στη Γλυφάδα 
υπάρχουν θειούχες ιαματικές πηγές, ενώ σε 
περιοχές όπως τα Μποϊκάτικα και τα Βλαχο-
πουλάτικα θα δείτε μερικές από τις χαρακτη-
ριστικές πελεκητές στέρνες που έφτιαχναν 
οι κάτοικοι του νησιού για να μαζεύουν το 
νερό της βροχής. Στο Κηπιάδι, στο Κανόνι, 
στον Πλάνο, στην Κακή Λαγκάδα, στο Μονο-
δέντρι, στο Μογγονήσι, στο Λεβρεχιό, στο 
Μαρμάρι, στον Ορκό, στις Πλάκες, στο Γαλά-
ζιο, στο Κλωνί Γουλί, στο Αυλάκι, στη Στα-
φειούχα, στον Λάκκο και στον Ερημίτη θα 
απολαύσετε το μπάνιο σας. Σε κάποιες παρα-
λίες θα φτάσετε οδικώς, για κάποιες άλλες θα 
πρέπει να περπατήσετε, ενώ υπάρχουν και 
θαυμάσιες παραλίες που έχουν πρόσβαση 
μόνο από τη θάλασσα. Ενας πολύ ωραίος 
τρόπος για να δείτε το νησί είναι να ακολου-
θήσετε κάποια από τις ημερήσιες εκδρομές 
με καΐκι που ξεκινούν από τον Γάιο. Ετσι, θα 
σας δοθεί και η ευκαιρία να κάνετε μία βου-
τιά σε εντυπωσιακά σημεία όπου όμως δεν 
υπάρχει πρόσβαση από τη στεριά. Οσο για 
τους μικροσκοπικούς Αντίπαξους, απέχουν 
μόλις τρία ναυτικά μίλια από τον Γάιο, και 
είναι και αυτοί κατάφυτοι. Τα αμπέλια τους 
παράγουν εξαιρετικό κρασί που αξίζει να το 
δοκιμάσετε. Και εδώ η θάλασσα είναι υπέ-
ροχη, με τις παραλίες Βρίκα και Βουτούμι 
να κερδίζουν πολύ εύκολα τις εντυπώσεις. 
Στο νησί θα φτάσετε εύκολα με ημερήσια 
εκδρομή από τους Παξούς.

Στα σκάφη, στα σκάφη!
Όποιος πάει Παξούς και δεν νοικιάσει σκα-
φάκι για να κάνει το γύρο του νησιού μόνος 
του, απλώς έχει πάει αδίκως στο νησί. Σκάφη 
νοικιάζονται παντού, θα δείτε άπειρες 
ταμπέλες με «Βοat Hire», κάντε την έρευνά 
σας σε τιμές, μην κλείσετε σε όποιον μιλή-
σετε πρώτα, καθώς μερικοί τα νοικιάζουν πιο 

ακριβά. Δείτε ποιο σκάφος ανταποκρίνεται 
στις οικονομικές σας δυνατότητες, καθώς 
υπάρχουν μεγέθη σκαφών και μηχανών για 
όλα τα γούστα (ακόμα και ποδοσφαιρικά 
γούστα) και κάντε την ολοήμερη εκδρομή , 
με το ταίρι σας  ή με την παρέα σας, χωρίς να 
στριμώχνεστε μαζί με άλλους τουρίστες στα 
γνωστά κρουαζιερόπλοια.
Στην μονοήμερη εκδρομή με το δικό σου 
(έστω για μια μέρα) σκάφος, μαζί σου θα 
πάρεις μερικά τρόφιμα, νερά και το αντηλι-
ακό σου. Θα κάνεις το γύρο του νησιού, θα 
επισκεφτείς το δυτικό μέρος με τις σπηλιές, 
θα φωτογραφήσεις τη γνωστή Γέφυρα που 
σχηματίζουν οι βράχοι και θα προσεγγίσεις 
την παραλία του Ερημίτη και μέσω θαλάσ-
σης. Δεν θα ρίξεις άγκυρα στο δυτικό μέρος, 
καθώς είναι πολύ πιθανό να σφηνωθεί στα 
βράχια κάτω και να μην φύγεις ποτέ! Με το 
σκάφος θα περάσεις απέναντι στους Αντίπα-
ξους και θα ρίξεις άγκυρα στο Βουτούμι, την 
ωραιότερη παραλία στους Αντίπαξους.
Θα αράξεις, θα κάνεις τις βουτιές σου, θα 
κάνεις την ηλιοθεραπεία σου και το μεση-
μέρι δεν θα λησμονήσεις να γευματίσεις στο 
ωραιότερο μέρος στους Αντίπαξους, στο 
ταβερνάκι «Βella Vista» που είναι όνομα και 
πράγμα, αφού η θέα σε συνδυασμό με τους 
μεζέδες θα σε μαγέψουν. Όταν χωνέψεις και 
ξεζαλιστείς από το ουζάκι, θα σηκώσεις την 
άγκυρα και θα  πάρεις σιγά σιγά το δρόμο της 
επιστροφής για τους Παξούς.

Διαμονή
Για τη διαμονή σας στους Παξούς, μπορείτε 
να κλείσετε δωμάτιο σε κάποιο από τα ξενο-
δοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Στο Γάιο και στις άλλες περιοχές του νησιού 
των Παξών, δεν θα βρείτε μεγάλες ξενοδο-
χειακές μονάδες αλλά υπάρχουν πολλά μικρά 
παραδοσιακά ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικια-
ζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα, 
studios και βίλλες, διαφόρων κατηγοριών και 
τύπων, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις των επισκεπτών, για μια ευχάρι-
στη και απολαυστική παραμονή.

Παξοί: πράσινο σε τιρκουάζ φόντο
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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

Πίτα με ψάρι

ΥΛΙΚΆ

 ª Ετοιμάστε το ψάρι. Βράστε το ή ψήστε το και καθαρίστε με μεγάλη προσοχή τα 
κόκκαλα. Κόψτε το σε μικρά-μικρά κομμάτια. Βάλτε στο τηγάνι το λάδι με το κρεμ-
μύδι να μαραθεί. Προσθέστε το πράσο, τα μανιτάρια και, συνεχίζοντας το μαγεί-
ρεμά τους, προσθέστε το φινόκιο. Όλα τα λαχανικά ψιλοκομμένα.

 ª Στη συνέχεια ρίξτε τα κομμάτια του ψαριού, τη ντομάτα κομμένη σε κυβάκια, αλα-
τοπιπερώστε και σβήστε με το ούζο. Αφού πάρει μια-δυο βράσεις, κατεβάστε απ’ 
τη φωτιά και προσθέστε τον άνηθο ψιλοκομμένο.

 ª Απλώστε το ένα φύλλο σε λαδωμένο ταψί, ρίξτε τη γέμιση από πάνω ομοιόμορφα 
και σκεπάστε την με το άλλο φύλλο. Χαράξτε την πίτα, λαδώστε την, ραντίστε την 
με λίγο νερό και ψήστε σε 350°βαθμούς στον αέρα, για μία ώρα.

 ª 350 γραμμάρια ψαχνό από βρα-
σμένο ή ψημένο ψάρι

 ª 150 γραμμάρια μανιτάρια λευκά
 ª 1 μεγάλο πράσο
 ª 1 κρεμμύδι
 ª 1 ντομάτα
 ª ½ φινόκιο
 ª ½ ματσάκι άνηθο
 ª 2 κουταλιές της σούπας ούζο

 ª λάδι
 ª αλάτι, πιπέρι
 ª λίγο μοσχοκάρυδο
 ª 2 χωριάτικα φύλλα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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– Πως μπορείς να μετατρέψεις μια μοντέλα σε 
φάλαινα;
– Την παντρεύεσαι.

Αγάπη μου αύριο έχει champions league;
-Ναι μωρό μου.
-Αχ ωραία θα βγω με τις φίλες μου. Πότε 
τελειώνει να ξέρω πότε να γυρίσω;
-Υπολόγισε…. τέλη Μαίου.

– Ήθελε να χωρίσουμε επειδή λέει είμαι 
κολλημένος με την μπάλα…
– Και τι είπες!;
– Ε..την ρώτησα αν φεύγει δανεική ή με 
μεταγραφή.

-Ρε συ,είχα φάει σκόρδο χθες και μύριζα. 
Μετά φίλησα τη Ζωή και μύριζε κι αυτή 
σκόρδο.
-Ε λογικό ρε. H Ζωή έχει τη γεύση που της 
δίνεις.

“Μην πατάς εκεί, έχω σφουγγαρίσει! 
Ούτε εκεί, έχω σφουγγαρίσει! Ούτε εκεί!”
είπε η Ελληνίδα μάνα και κάπως έτσι γεν-
νήθηκε το άλμα εις τριπλούν...

Πηγαίνουν 2 τράγοι σε ένα μπαρ. Τους 
βλέπει ο μπάρμαν και γουρλώνει τα μάτια, 
αλλά σαν σωστός επαγγελματίας τους 
παίρνει παραγγελία.
– Παρακαλώ, τι θα θέλατε;.
– Βάλε μας από δύο τζιν-Bombay τον 
καθέναν, λένε οι τράγοι.
Τους σερβίρει ο μπάρμαν κανονικά. Μετά 
από 5 λεπτά τον φωνάζουν και του λένε 
να τους βάλει από δύο τζιν-Bombay πάλι. 
Αυτό συνεχίστηκε όλο το βράδυ ώσπου 
ήρθε η ώρα να φύγουνε οι τράγοι.
Πριν φύγουνε τους λέει ο μπάρμαν,
– Εντάξει, δεν πρόκειται να σχολιάσω το 
γεγονός ότι είστε δύο τράγοι που πίνετε 
στο μπαρ μου, αλλά η απορία μου είναι 
γιατί παραγγέλνετε από δύο Bombay κάθε 
φορά;
Και απαντάνε: Αφού είμαστε απο-δυο-
bombay τράγοι!

– Πίνεις;
– Από το πρωί…
– Καπνίζεις;
– 3 πακέτα τη μέρα….
– Και τι ήρθες να κάνεις ρε μαλάκα τότε 
στο γυμναστήριο;
– Να φτιάξω το καζανάκι. Ο υδραυλικός 
είμαι…!!!!!

ΚΡΙΟΣ
Συγκρουσιακή είναι η νέα εβδομάδα 
για το ζώδιο σου φίλε μου Κριέ, αφού ο 
Ερμής από το ζώδιο του Ζυγού, σχηματί-
ζει δύσκολες όψεις με τον Άρη, τον Κρόνο 
και τον Πλούτωνα. Δεν θα λείψουν οι αντι-
θέσεις και οι καβγάδες με το περιβάλλον 
σου, ενώ σκόπιμο είναι να διαφυλάξεις τα 
μυστικά σου! Η Αφροδίτη από το Λέοντα 
προσφέρει κάποιες ευκαιρίες ανανέωσης 
στην αισθηματική σου ζωή! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αρκετά απαιτητική είναι η νέα εβδομάδα 
για το ζώδιο σου, αφού η καθημερινότητά 
σου φαντάζει ως ένα βαρύ φορτίο με πολ-
λές υποχρεώσεις που σε κάνουν να αγχώνε-
σαι σημαντικά! Δυσάρεστες ειδήσεις από 
το περιβάλλον σου φορτίζουν ακόμα περισ-
σότερο το κλίμα των ημερών. Στα οικονο-
μικά νιώθεις πιεσμένος.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι μέρες που ακολουθούν σε βρίσκουν 
με προβληματισμό για ζητήματα του χτες, 
αλλά και για υποθέσεις που συνδέονται με 
τα οικονομικά σου! Αρκετές σκέψεις περ-
νούν τώρα από το μυαλό σου και προβλη-
ματίζεσαι για το πώς θα χειριστείς 
κάποιες καταστάσεις! Η Αφρο-
δίτη από το ζώδιο του Λέοντα 
σε βοηθά ωστόσο να βρεις 
διεξόδους χαράς και ανε-
μελιάς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ζητήματα που αφο-
ρούν το σπίτι, την οικο-
γένεια, την προσωπική 
ζωή και τις σχέσεις βρί-
σκονται τώρα στον πυρήνα 
του προβληματισμού σου! 
Μην αφήσεις την παρορμητικό-
τητα να σε παρασύρει σε καβγάδες που 
αργά ή γρήγορα θα μετανιώσεις. Στα οικο-
νομικά σου παίρνεις μία σημαντική ανάσα! 

ΛΕΩΝ
 Δυσάρεστες ειδήσεις από το περιβάλλον σου 
σε κάνουν προσωρινά να χάνεις το χαμόγελο, 
όμως αυτές τις μέρες μπορείς να κάνεις ένα πιο 
αυστηρό πλάνο δράσης, ή και να πειθαρχή-
σεις πολύ περισσότερο σε αποφάσεις που θα 
πάρεις. Πιέσεις αναμένονται στα επαγγελμα-
τικά σου αυτή την εβδομάδα, ενώ θα αγχω-
θείς σχετικά με την έκβαση επαφών, συμφω-
νητικών. Στα οικονομικά σου βρίσκεσαι σε μία 
περίοδο ανάπτυξης και εξέλιξης!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Προβληματίζεσαι για τα οικονομικά σου 
αυτή την εβδομάδα φίλε μου Παρθένε, αφού 
ο Ερμής από το Ζυγό σχηματίζει δύσκολες 
όψεις αυτή την εβδομάδα που εντείνουν την 
ανασφάλειά σου σε αυτό τον τομέα. Υπάρ-
χουν συζητήσεις, αποφάσεις, λόγια τα οποία 
και σε κάνουν να αγχώνεσαι! Καταπολέμησε 
τον φόβο γιατί είναι βέβαιο ότι θα μπορέσεις 
να διαχειριστείς κάθε εμπόδιο! Στα αισθημα-
τικά σου αυτή την εβδομάδα υπάρχει προ-
σωρινή στασιμότητα.

ΖΥΓΟΣ
Αρκετές συζητήσεις πραγματοποιούνται 
αυτή την εβδομάδα, μερικές από αυτές 
σου προκαλούν μεγάλο εκνευρισμό και 
δεν λείπουν και οι καβγάδες, άλλες πάλι 
σε γεμίζουν με θλίψη γιατί συνειδητοποι-
είς ότι κάποιες καταστάσεις έχουν φτάσει σε 
τέλμα. Η Αφροδίτη από το Λέοντα τονώνει 
ωστόσο την κοινωνική σου ζωή και μπορείς 
να περάσεις καλά! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα αποστασιοποιείσαι, 
απομακρύνεσαι από καταστάσεις ή και 
ανθρώπους που σε φθείρουν ή σε προκα-
λούν και προσπαθείς να βάλεις σε μία τάξη 
και σειρά κάποια πράγματα στη ζωή σου! 
Δεν σου κρύβω ότι μπορεί να νιώθεις λίγη 
μοναξιά, ή και απογοήτευση από τα δεδο-
μένα που υπάρχουν γύρω σου! Το θετικό 
είναι ωστόσο ότι μπορείς να επικεντρωθείς 
πολύ παραπάνω στην καριέρα και στους 
στόχους σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Κάποια σχέδιά σου μπλοκάρουν εξαιτίας 
της οικονομικής πίεσης που υπάρχει τώρα, 
ενώ κάποια νέα από το φιλικό σου περιβάλ-

λον δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα. 
Έχεις όμως διεξόδους και ευκαι-

ρίες για να κάνεις μία μετακί-
νηση ή ακόμα και μία νέα 

γνωριμία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η νέα εβδομάδα ξεκινά 
με έντονη ανησυχία 
για θέματα που αφο-

ρούν την καριέρα, τους 
στόχους και τα σχέδιά 

σου! Εσύ φίλε μου Αιγό-
κερε αναζητάς αυτό τον καιρό 

την ιδέα, την λύση που θα σε βοη-
θήσει να πας παρακάτω ανεμπόδιστα. Δεν 

λείπουν όμως οι κόντρες με το περιβάλ-
λον σου αλλά και το μπλοκάρισμα κάποιων 
επαγγελματικών σχεδίων, γεγονός που σου 
προκαλεί εκνευρισμό! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετά κλειστός στο καβούκι σου, απογο-
ητεύεσαι μέσα από σκέψεις που κάνεις ή 
και ειδήσεις που σου έρχονται ενώ νιώθεις 
ότι γύρω σου υπάρχει πολύ παρασκήνιο 
ή κάποιοι άνθρωποι δεν σε τιμούν με τον 
τρόπο που θα θελες. Ευχάριστη νότα ανα-
νέωσης αποτελεί η Αφροδίτη από το ζώδιο 
του Λέοντα η οποία και δημιουργεί ένα 
όμορφο κλίμα στην συντροφική σου ζωή! 

ΙΧΘΕΙΣ
Αρκετοί φόβοι για το αύριο αναβλύζουν 
αυτή την εβδομάδα στην καθημερινότητά 
σου φίλε μου Ιχθύ, με μεγαλύτερη έννοια 
σου την πορεία των οικονομικών αλλά 
και όλων των υποχρεώσεων που τρέχουν 
τώρα στη ζωή σου! Ωστόσο σου δίνεται 
και η δυνατότητα να κάνεις σημαντικές βελ-
τιώσεις στην εργασία αλλά και στην ποι-
ότητα της ζωής σου και εκεί είναι που θα 
πρέπει να επικεντρωθείς. Προσπάθησε να 
μην εξωθήσεις στα άκρα τις καταστάσεις.
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Η Μυτιλήνη μπορεί και 
αντιστέκεται μέσω της 
μουσικής στέλνοντας 
ένα διαφορετικό μήνυμα 
αισιοδοξίας σε ολόκληρο τον 
κόσμο

Τ
ην ώρα που όλα φαντάζουν 
δύσκολα στη Μυτιλήνη, ύ-
στερα από ένα καλοκαίρι 
όπου τα γεγονότα επισκία-

σαν τις καλές στιγμές, μια ομάδα 
δημιουργικών ανθρώπων κράτη-
σαν ψηλά τις ελπίδες μέσα από τον 
πολιτισμό: οι υπεύθυνοι του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύ-
βου (οι Ελληνογερμανίδες με ανα-
γνωρισμένη καριέρα στο εξωτε-
ρικό πιανίστες Δανάη και Κυβέλη 
Ντέρκεν αλλά και ο Δημήτρης Τρύ-
φων) απέδειξαν ότι όταν υπάρχει 
βούληση, υπάρχει και τρόπος.
Κάτω από το υπέροχα φωτισμένο 
κάστρο του Μολύβου και με μου-
σικούς που καταγράφονται πλέον 
στην πρώτη γραμμή και με διε-
θνή αναγνώριση άφησαν να ακου-
στούν οι νότες που έφτασαν,μέσω 
του διαδικτύου, μέχρι τις άκρες 
του πλανήτη. Όχι τυχαία και η 
ονομασία του φετινού φεστιβάλ 
“Sychronicity”-Συγχρονισμός” με 
ένα πρόγραμμα διαφορετικό από 
τις άλλες χρονιές το οποίο μεταδό-
θηκε ζωντανά μέσω Live Streaming 

και στο οποίο συμμετείχαν κατα-
ξιωμένοι Ελληνες και ξένοι σολί-
στες που «συγχρονίστηκαν» από 
τον Μόλυβο, τη Στουτγάρδη και 
το Βερολίνο ( όπως ο διεθνούς 
φήμης, Ελληνοαλβανικής βιολι-
στής Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα τον 
οποίο είχαμε “φιλοξενήσει” στο 
Πρώτο Θέμα, η καταξιωμένη πια-
νίστα Δανάη Ντέρκεν της οποίας το 
cd με συνθέσεις των Μότσαρτ και 
Μέντελσον ακουγόταν στα αερο-
πλάνα της Lufthansa και η αδελφή 
της Κυβέλη Ντέρκεν, η Δανάη 
Παπαματθαίου-Mάτσκε, ο Στάθης 
Καραπάνος, ο Ντέιβιντ Oρλόφσκι, 

Διονύσης Γραμμένος, Λαρς Βογκτ 
κ.ά.). Όλοι μαζί, τόσο οι μουσικοί 
που είχαν φυσική παρουσία στον 
Μόλυβο σε μια ειδικά φωτισμένη 
από τον σκηνοθέτη Δήμο Αβδελι-
ώδη τοποθεσία που μεταβλήθηκε 
σε ιδανική υπαίθρια σκηνή αλλά 
και εκείνοι που έπαιξαν μέσα από 
τον δικό τους χώρο, κατάφεραν να 
συντονιστούν μοναδικά δίνοντας 
τον καλύτερο τους εαυτό και στέλ-
νοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας 
και ελπίδας. Δίπλα στο κύμα που 
φαινόταν να συνοδεύει μουσικά 
τις νότες, υπό τον ήχο των τριζο-
νιών και με το επιτρεπόμενο όριο 

θεατών η μουσική έμεινε όρθια 
αψηφώντας τις δύσκολες συνθή-
κες και μετατρέποντας το πανέ-
μορφο αυτό νησί του Αιγαίου σε 
ένα ορμητήριο πολιτισμού.
Απόδειξη ότι όλα μπορούν να συμ-
βούν και όλα είναι δυνατά όταν οι 
άνθρωποι ενώνονται με άξονα τη 
μουσική εδώ κάτω από τα αστέ-
ρια και δίπλα στη θάλασσα όπου 
συναντιούνται για να αποθεώ-
σουν τη μουσική και την ομορφιά. 
Και αν η Μυτιλήνη μπορεί, τότε 
μπορεί και η Ελλάδα με αυτές τις 
μικρές κοιτίδες να φτιάξει το δικό 
της μέτρο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ε
πιστολή στον πρωθυπουργό της Βρετα-
νίας Μπόρις Τζόνσον με την οποία του 
ζητούν να ξεκινήσει «σοβαρές» συζη-
τήσεις για την επιστροφή στην Ελλάδα 

των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλαν 18 μέλη 
της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι «τα γλυπτά 
του Παρθενώνα έχουν αποτελέσει σημείο τρι-
βής για δυτικούς συμμάχους εδώ και αρκετές 
δεκαετίες. Η Ελλάδα από καιρό ζητά την επι-
στροφή τους. Σήμερα σας απευθύνουμε την 
επιστολή ως μέλη της κοινοβουλευτικής επι-
τροπής για ελληνικά θέματα (congressional 
caucus on Hellenic Issues) με την οποία καλούμε 
την κυβέρνησή σας να διαπραγματευτεί με 
την ελληνική κυβέρνηση σοβαρά για την επι-
στροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην 
Ελλάδα».
Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής είναι και 
Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι.
Στόχος τους, σύμφωνα με την Daily Mail, είναι 
τα γλυπτά του Παρθενώνα να έχουν επιστραφεί 
στην Ελλάδα μέχρι το 2021, στην 200η επέτειο 
από την επανάσταση του 1821.
«Είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειές σας 
αλλά και την καλή θέλησή σας για την στήριξη 

των ιστορικά ειδικών σχέσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου και των ΗΠΑ και αναμένουμε την 
περαιτέρω ενίσχυσή τους με την ολοκλήρωση 
θεμάτων όπως αυτά» αναφέρεται επίσης στην 
επιστολή.
Σύμφωνα με την Daily Telegraph «τα μέλη αυτά 
της Βουλής των Αντιπροσώπων λένε «ευχαρι-
στώ» στην Βρετανία γιατί φροντίζει τα γλυπτά 
του Παρθενώνα. Γνωρίζουν ότι ο Μπόρις Τζόν-

σον αντιλαμβάνεται την ελληνική ιστορία καλύ-
τερα από οποιονδήποτε και τόσο οι Ρεπου-
μπλικανοί όσο και οι Δημοκρατικοί τον καλούν 
να κάνει το σωστό. Η επιστροφή των γλυπτών 
σύμφωνα με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει μια ευκαι-
ρία για τον Μπόρις Τζόνσον να μείνει στην ιστο-
ρία ως ένας πολιτικός που σέβεται τόσο την 
ιστορία της Βρετανίας όσο και τη νέα θέση της 
χώρας στον κόσμο μετά το Brexit».

Στη Λέρο η 
Μενδώνη: Νησί 
με ιδιαίτερο 
πολιτιστικό 
απόθεμα

Τ
ριήμερη επίσκεψη πραγ-
ματοποίησε η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Λίνα Μενδώνη, 

στη Λέρο, «η πρώτη φορά που 
Υπουργός Πολιτισμού επισκέ-
πτεται τη Λέρο, νησί με πολύ 
πλούσιο και εξαιρετικά ιδιαί-
τερο πολιτιστικό απόθεμα», 
όπως ενημερώνει σχετική ανα-
κοίνωση του ΥΠΠΟΑ. Η κ. Μεν-
δώνη, συνοδευόμενη από κλι-
μάκιο υπηρεσιακών παραγό-
ντων του υπουργείου (τη Γενική 
Διευθύντρια Αναστήλωσης 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων 
Αμαλία Ανδρουλιδάκη, τη Διευ-
θύντρια Προστασίας Νεώτε-
ρης Αρχιτεκτονικής Κληρονο-
μιάς Γιάννα Καράνη, την Έφορο 
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
Μάνια Μιχαηλίδου και τον Προ-
ϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεω-
τέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Δωδεκανήσου Γιώργο 
Καρυδάκη), αλλά και από τον 
δήμαρχο Μιχάλη Κόλλια, τον 
αντιδήμαρχο Δημήτρη Καστή 
και αρμόδιους υπαλλήλους του 
Δήμου Λέρου, πραγματοποίησε 
αυτοψία σε μνημεία και σημεία 
ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδια-
φέροντος σε όλο το νησί.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοί-
νωση, κατέστη απολύτως σαφές 
ότι κρίσιμη παράμετρο στην 
αναπτυξιακή προοπτική της 
Λέρου αποτελεί η ανάδειξη της 
ποικίλης πολιτιστικής της κλη-
ρονομιάς, του σημαντικού κτη-
ριακού της αποθέματος, με τον 
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του 
χαρακτήρα του -ιδίως στις περι-
οχές Λακκί και Λέπιδα- αλλά 
και των οχυρωματικών έργων 
και εγκαταστάσεων από τους 
δυο παγκόσμιους πολέμους, 
κυρίως στην περιοχή της Πατέ-
λας. Συγκεκριμένα το Λακκί (ή 
Πόρτολάγκο), που ιδρύθηκε 
το 1930, επί ιταλικής κατοχής, 
«είναι η μόνη σύγχρονη πόλη 
στην Ελλάδα -και η δεύτερη 
στην Ευρώπη- που σχεδιάστηκε 
και ιδρύθηκε εξ αρχής, με ρυμο-
τομικά και αρχιτεκτονικά σχέδια 
ως πρότυπη πόλη.

Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου: Ένα 
ζωντανό μήνυμα ελπίδας 

Γλυπτά του Παρθενώνα: 18 Αμερικανοί βουλευτές 
έστειλαν επιστολή στον Τζόνσον για την επιστροφή τους 
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αθλητικά

Α
γκαλιά» με την πρόκρισή του στους ομίλους του 
Champions League βρίσκεται ο Ολυμπιακός, κα-
θώς επικράτησε  της Ομόνοιας με 2-0 και είναι το 
απόλυτο φαβορί του ζευγαριού. Σε έναν αγώνα 

που φέρνει την υπογραφή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί...
Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τον Σα κάτω από τα γκολ-
πόστ, τους Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας στην άμυνα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Καμαρά, Μπουχα-
λάκη στον άξονα, τον Μασούρα στο δεξί «φτερό», τον 
Βαλμπουενά στο αριστερό και τον Φορτούνη «οργανωτή» 
πίσω από τον Χασάν.
Από το πρώτο κιόλας λεπτό οι Πειραιώτες πήραν τα «ηνία» 
της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι με ένα 4-4-1-1 είχαν 
ξεκάθαρους ανασταλτικούς προσανατολισμούς και 
παρουσιάστηκαν προσηλωμένοι, κυρίως, στα 
αμυντικά τους καθήκοντα. Από τη μέση και 
μποστά έψαχναν εκείνη τη «μισή» φάση 
στη κόντρα. Αυτό οδήγησε εύλογα το ματς 
σε ένα αργό τέμπο και οι «ερυθρόλευ-
κοι» αδυνατούσαν να βρουν διαδρόμους. 
Μέχρι το ημίωρο απείλησαν με ορισμένα 
μακρινά σουτ (εκείνο του Καμαρά στο 24’ 
που έδιωξε ο Φαμπιάνο ήταν το πιο αξιοσημεί-
ωτο), ωστόσο αδυνατούσαν να βρουν ανοργάνωτα 
τα μετόπισθεν των αντιπάλων τους.
Κάπου εκεί οι Φορτούνης, Βαλμπουενά απέκτησαν πιο 
«ξεκάθαρο» ρόλο μέσα στο γήπεδο, καθώς μέχρι τότε 
εναλλάσσονταν αριστερά και πίσω από τον Χασάν. Ο 
αρχηγός τραβιόνταν στα άκρα και ο Γάλλος «μονιμοποι-
ήθηκε» στον άξονα, εξέλιξη που άλλαξε κάπως την εικόνα 
της αναμέτρησης. Ο Γάλλος με δύο εξαιρετικές μπαλιές 
βρήκε στο 36’ και το 45’+2’ τους Χασάν και Φορτούνη αντί-
στοιχα μέσα στα καρέ της Ομόνοιας, όμως η μπάλα πέρασε 
λίγο άουτ στην κεφαλιά του Αιγύπτιου και στο μονοκό-
ματο σουτ του «κάπτεν» αντίστοιχα. Πάντως οι γηπεδού-
χοι άρχισαν (και) να δημιουργούν «καθαρές» ευκαιρίες.
Μάλιστα από δική του ενέργεια λίγο πριν (43’) και όταν 
εκμεταλλεύτηκε λάθος του Χουμποτσάν ήταν που ο Ολυ-
μπιακός βγήκε για πρώτη φορά στο τρανζίσιον και βρήκε 
κενούς χώρους, σε μία φάση που κατέληξε σε φάουλ υπέρ 
των γηπεδούχων και κίτρινη στον Μποτεάκ. Λεπτομέρεια 
μεν, αλλά αντιπροσωπευτική της οξυδέρκειάς του, ξέχωρα 
της αξίας του φυσικά.
Σε ανάλογο τέμπο ξεκίνησε και το δεύτερο μισό. Ο Ολυ-
μπιακός κρατούσε μπάλα, ο αγώνας παίζονταν ως επί το 

πλείστων στο μισό της Ομόνοιας («έψαξε» 1-2 φορές την 
αντεπίθεση), όμως δεν κατάφερε να απειλήσει ουσια-
στικά. Μέχρι που φτάσαμε στο 58’, όπου ο Μαρτίνς προ-
χώρησε σε αλλαγές. Μ ε την είσοδο των Ραντζέλοβιτς, Ελ 
Αραμπί οι γηπεδούχοι πήγαν σε ένα «καθαρό» 4-4-4-2 
(κάτι ανάλογο ήταν και πριν αλλά με τον Φορτούνη ψηλά 
που δεν είναι 9άρι), το οποίο όμως είχε και ορισμένες 
ιδιαιτερότητες. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν πίσω, οπότε 
ο Ραντζέλοβιτς ναι μεν πήγε δεξί εξτρέμ, αλλά την ίδια 
στιγμή ο Χολέμπας είχε όλη την αριστερή πλευρά, ο Βαλ-
μπουενά ήταν σε ελεύθερο ρόλο και οι Ελ Αραμπί, Χασάν 
«φουνταριστοί». Και 4-2-4 μπορεί να χαρακτηριστεί, ίσως 
λίγο «τραβηγμένα».

Η ουσία ήταν πως πια οι Πειραιώτες «εγκαταστά-
θηκαν» έξω από τα καρέ της Ομόνοιας και το 

1/3 του γηπέδου. Αρχισαν να πιέζουν και 
στο 67’ «άγγιξαν» το γκολ, όταν σε σέντρα 
του Ραντζέλοβιτς ο Ελ Αραμπί βρέθηκε 
αφύλακτος στα καρέ των φιλοξενουμέ-
νων, αλλά η κεφαλιά του πέρασε άουτ.
Τελικά οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ 

στο 69’, όταν ο Ελ Αραμπί που είχε γυρίσει 
να πάρει μπάλα έβγαλε τον Ραντζέλοβιτς στην 

πλάτη της αντίπαλης άμυνας, εκείνος «κέρδισε» τον 
Λέσιακς στη μεταξύ τους «μονομαχία» και ο αμυντικός της 
Ομόνοιας πέφτοντας αγκάλιασε την μπάλα. Ο Βαλμπου-
ενά ευστόχησε από την άσπρη βούλα και ο Ολυμπιακός 
έκανε το 1-0.
Πλέον τα δεδομένα της αναμέτρησης ήταν διαφορετικά. 
Μετά την έξοδο του Χασάν οι γηπεδούχοι «γύρισαν» σε 
4-2-3-1 με «δεκάρι» τον Καμαρά (Εμβιλά, Μπουχαλά-
κης στα 6αρο-8άρια), αλλά συνέχισαν να πιέζουν και σε 
δύο περιπτώσεις ο Ελ Αραμπί «άγγιξε» το 2-0. Στο 77’ και 
το 80’ όταν σε γύρισμα του Ραντζέλοβιτς και σέντρα του 
Βαλμπουενά αντίστοιχα βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά 
στην πρώτη περίπτωση πλάσαρε άουτ και στη δεύτερη ο 
Φαμπιάνο απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του. Λίγο 
πριν το φινάλε (89’) ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ αντέδρασε 
σωστά και στην εκτέλεση φάουλ του Γάλλου μεσοεπιθετι-
κού των «ερυθρολεύκων» και όλα έδειχναν πως ο αγώνας 
θα έληγε 1-0. Ομως... λογάριαζε χωρίς τον Αλγερινό στράι-
κερ των Πειραιωτών. Στο 90’+2’ ο Ελ Αραμπί «χόρεψε» τον 
Λοϊζο και με ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
της Ομόνοιας, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Πάρα πολύ 
όμορφο γκολ από τον 33χρονο φορ. Εξαιρετικό.

Το «μαγικό γκολ» του Ελ Αραμπί στις καθυστερήσεις ήταν αυτό που ουσιαστικά στέλνει 
από το πρώτο ματς τον Ολυμπιακό στους ομίλους! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 της 
Ομόνοιας και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου... κούνησαν σεντόνι

«Κλείδωσαν» τα αστέρια! 

Άρης: Παραιτήθηκε ο 
Άγγελος Χαριστέας!

Ο Άγγελος Χαριστέας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση 
του ποδοσφαιρικού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης η οποία έγινε 
δεκτή από τον Θόδωρο Καρυπίδη!
Ο κύκλος του Άγγελου Χαριστέα στη θέση του ποδοσφαιρι-
κού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης έκλεισε καθώς υπέβαλε και επέ-

μεινε στην απόφαση παραίτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
gazzetta.gr, ο 40χρονος υπέβαλε την παραίτησή του την περασμένη 
Παρασκευή (18/9), έπειτα από τον αποκλεισμό της ομάδας στην προ-
κριματική φάση του Europa League. Αρχικά, η παραίτησή του δεν 
έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης, Θόδωρο Καρυπίδη, 
υπήρξαν μάλιστα διαδοχικές επαφές μεταξύ των δύο ανδρών.
Λόγω της κρισιμότητας του αγώνα με τον Βόλο αλλά και των επα-
φών που έπρεπε να γίνουν για την ομαλή ένταξη του Άκη Μάντζιου 
στη θέση της τεχνικής ηγεσίας, ο Άγγελος Χαριστέας παρέμεινε στη 
θέση του στο διάστημα που μεσολάβησε. Μάλιστα, χθες συζήτησε 
γι’ αρκετή ώρα με τον 51χρονο τεχνικό τον οποίον ενημέρωσε για τα 
θέματα της ομάδας και περισσότερο μίλησαν για πράγματα τα οποία 
πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας.
Αποδείχθηκε όμως ότι η σκέψη αποχώρησης από τον Άρη δεν έφυγε 
από το μυαλό του Άγγελου Χαριστέα ο οποίος σήμερα (22/9) είχε 
νέα επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη στον οποίον ανακοίνωσε ότι 
είναι οριστική η απόφαση παραίτησής του από τη θέση του ποδο-
σφαιρικού διευθυντή. Κατόπιν συζήτησης μεταξύ των δύο ανδρών, 
η παραίτηση του Πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική ομάδα έγινε 
δεκτή και αποχωρεί οριστικά από τον Άρη. Μάλιστα, ο Άγγελος 
Χαριστέας κοινοποίησε την απόφασή του στον λογαριασμό του στο 
Instagram γράφοντας ότι...»καλή επιτυχία στη συνέχεια Άκη μέσα 
από την καρδιά μου».

Στην τελική ευθεία η πώληση Φετατζίδη στην Αλ Κο-
χρ
Μια ανάσα πριν την τελική συμφωνία βρίσκονται Άρης και Αλ Κοχρ 
για την πώληση του Γιάννη Φετφατζίδη. Οι συζητήσεις μεταξύ των 
δύο πλευρών είναι στο τελευταίο στάδιο, στην πραγματικότητα απο-
μένει να διευθετηθούν μόνο τα διαδικαστικά κι εφόσον δεν προκύ-
ψει απρόοπτο στις επόμενες ώρες, θα «κλείσει» το deal.
Ο σύλλογος από το Κατάρ θα καταβάλλει στους «κίτρινους» ένα 
ποσό της τάξεως των 1.1-1.2 εκατομμυρίων ευρώ ενώ ο έμπειρος 
επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τριών 
χρόνων με συνολικές απολαβές που θα ξεπερνούν τα πέντε εκατομ-
μύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους.

Χειρουργήθηκε ο Σάκιτς
Ο Εμάνουελ Σάκιτς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αποκα-
τάστασης του κατάγματος στο δεξί δάχτυλο και πλέον μένει να φανεί 
το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
Ο Αυστριακός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά 
του αγώνα στον Βόλο, εκτιμήθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμ-
βαση και σήμερα (23/9) υποβλήθηκε σε εγχείρηση αποκατάστασης 
του προβλήματος. Είναι δεδομένη η απουσία του στον εντός έδρας 
αγώνα (28/9, 16:00) με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλ. Βικελίδης» και 
μένει να προσδιοριστεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του. 
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Η 
ΑΕΚ πήγε στην Ελβετία για να 
προκριθεί κι αυτό έκανε! Μπο-
ρεί να μη γοήτευσε, αλλά το 
ζητούμενο το πήρε με το γκολ 

του Ολιβέιρα και την ερχόμενη Πέμπτη 
στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Βόλφσμπουργκ 
παίζει... τελικό για τον όμιλο του Europa 
League!
Ο Μάσιμο Καρέρα επέλεξε τελικά το 
4-3-3, σχηματισμό που χρησιμοποί-
ησε στο δεύτερο ημίχρονο στην ανα-
μέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρί-
νιο, με τον Βασιλαντωνόπουλο να παίρ-
νει ξανά φανέλα βασικού (στο δεξί άκρο 
της άμυνας αυτή τη φορά), τον Μάνταλο 
να επιστρέφει στην ενδεκάδα, ενώ η τρι-
άδα στην επίθεση αποτελούταν από τους 
Λιβάια, Ανσαριφάρντ στα άκρα και τον 
Ολιβέιρα στην κορυφή. Κόντρα σε μια 
Σεντ Γκάλεν, όπου ο Πέτερ Τσάιντλερ 
όπως αναμενόταν δεν άλλαξε τη φιλοσο-
φία του παρατάσσοντας το αγαπημένο 
του 4-3-1-2.
Το «κλειδί» της ελβετικής ομάδας είναι 
το τρέξιμο και το πρέσινγκ και αυτά προ-
σπάθησαν να εφαρμόσουν από τα πρώτα 
λεπτά του παιχνιδιού οι παίκτες της Σεντ 
Γκάλεν, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να κρα-
τήσει την μπάλα στην κατοχή της. Μάλι-
στα λίγο έλειψε στο 5’ έπειτα από το γύρι-
σμα του Κιντιγιά ο Ινσούα να βάλει αυτο-
γκόλ, βάζοντας απρόσεκτα την προβολή, 
αλλά ο Τσιντώτας με το ένα χέρι έσωσε 
ενστικτωδώς σε κόρνερ. Η Ένωση συνέ-
χιζε να προβληματίζει καθώς βρισκό-
ταν σε παθητικό ρόλο, με τη Σεντ Γκάλεν 
να πιέζει από το το 20’ και μετά και να 
δημιουργεί ευκαιρία στο 23’ στην αντε-
πίθεση, αλλά την προσπάθεια του Γκιγε-
μενό έδιωξε σε κόρνερ ο Τσιντώτας.
Οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούσαν να 
κάνουν παιχνίδι στο γλιστερό τερέν, 
λόγω της μπόλικης βροχής που έπεφτε, 
με συνέπεια να μην δημιουργούν καμία 
απολύτως επικίνδυνη κατάσταση στην 
εστία της Σεντ Γκάλεν. Για να συμβεί αυτό 
χρειάστηκε μια στατική φάση στο 32’ 
όταν ο Μάνταλος γέμισε μέσα στην περι-
οχή, αλλά η κεφαλιά του Λιβάια πέρασε 
λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκών. 
Η ΑΕΚ εκτός του ότι δεν έβγαζε συνδυα-
σμούς, ήταν και απρόσεκτη, και ένα τερά-
στιο λάθος του Τσιγκρίνσκι στο 37’ πήγε 
να κοστίσει ακριβά. Ο Ουκρανός στό-
περ γύρισε την μπάλα προς τα πίσω με το 

κεφάλι βγάζοντας όμως τον Ντουά μόνο 
του απέναντι από τον Τσιντώτα, με τον 
Έλληνα γκολκίπερ να σώζει και πάλι.
Μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά του 
πρώτου μέρους η ΑΕΚ ανέβασε κάπως 
ρυθμό και στο 41’ έφτασε για δεύτερη 
φορά κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Σε 
κανονική ροή αγώνα αυτή τη φορά, ο 
Ανσαριφάρντ έστρωσε την μπάλα εκτός 
περιοχής στον Σιμόες, το σουτ του οποίου 
πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ρυθμό, 
με την ΑΕΚ ωστόσο να παρουσιάζει την 
ίδια αδυναμία στο να δημιουργήσει συν-
δυαστικό παιχνίδι και να αναπτύξει τις 
επιθέσεις της με ορθολογικό τρόπο. Από 
την άλλη βέβαια η Ένωση είχε καταφέ-
ρει να κρατήσει μακριά από την περιοχή 
της τη Σεντ Γκάλεν και να μην δέχεται επι-
θέσεις. Οι κιτρινόμαυροι με τη συμπλή-
ρωση μιας ώρας απείλησαν για δεύτερη 
φορά από στατική φάση, όταν ο Σβάρ-
νας έπιασε την κεφαλιά από το καλοεκτε-
λεσμένο κόρνερ του Μάνταλου, με την 
μπάλα να περνάει πάνω από το οριζόντιο.
Στο 68’ ο Καρέρα πέρασε τον Λιβάι Γκαρ-
σία στη θέση του Ανσαριφάρντ στο δεξί 
άκρο, με τον εξτρέμ από το Τρίνινταντ και 
Τομπάγκο να κάνει το ντεμπούτο του με 
την κιτρινόμαυρη φανέλα και τον Ιταλό 
κόουτς να προσπαθεί να βάλει ταχύτητα 
στα «φτερά». Αν η Σεντ Γκάλεν πάντως 
είχε εξ αρχής ένα... θέμα ήταν η άμυνά 
της που έπαιζε ψηλά. Η Ένωση έπρεπε να 
«χτυπήσει» σε κάποια αντεπίθεση και 
το πέτυχε. Στο 70’ η κάθετη του Μάντα-
λου έβγαλε τον Ολιβέιρα μπροστά, με 
τον Πορτογάλο φορ να ανατρέπεται από 
τον Άτι-Ζίγκι και να κερδίζει το πέναλτι. Ο 
Ολιβέιρα ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, 
με τον Άτι-Ζίγκι να αποκρούει αρχικά στη 
γωνία του, αλλά τον Πορτογάλο επιθετικό 
να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει 
την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!
Το σημαντικό για την ΑΕΚ ήταν ότι σε όλο 
το δεύτερο μέρος κρατούσε τη Σεντ Γκά-
λεν μακριά από την περιοχή. Στο 81’ το 
σουτ του Γιουάν κόντραρε πάνω στον 
Σβάρνα και πέρασε πάνω από τα δοκάρια 
του Τσιντώτα. Η Ένωση κοντρόλαρε το 
ματς στα τελευταία λεπτά, με τον Σάκχοφ 
να κάνει το ντεμπούτο του στις καθυστε-
ρήσεις και τους κιτρινόμαυρους να φεύ-
γουν από το βροχερό Σεντ Γκάλεν με το 
εισιτήριο της πρόκρισης στα πλέι οφ.

Σεντ Γκάλεν - ΑΕΚ 0-1

Η δουλειά έγινε...

Το ραντεβού με τα αστέρια περνάει 
από την Τούμπα! Ο ΠΑΟΚ έχασε από 
την Κράσνονταρ με 2-1, όμως το γκολ 
του Πέλκα αλλά και η γενικότερη 
εικόνα του δείχνουν ότι μπορεί 
να βρεθεί στους ομίλους. Χαμένο 
πέναλτι από τον σκόρερ, δοκάρι ο Ελ 
Καντουρί

Ο 
ΠΑΟΚ μπορεί να έφυγε ηττημέ-
νος από το Krasnodar Stadium, 
αλλά στάθηκε καλά και έδειξε ό-
τι μπορεί στην Τούμπα να φτά-

σει αυτός στην ανατροπή του εις βάρος του, 
πλέον, σκορ.
Αυτός ο «Δικέφαλος» που άφησε έξω την 
Μπεσίκτας και την Μπενφίκα για να φτά-
σει ένα βήμα πριν από τους ομίλους του 
Τσάμπιονς Λιγκ, μπορεί να κάνει το όνειρο 
πραγματικότητα σε μία εβδομάδα μέσα 
στην Τούμπα.
Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς υπερασπίστηκε για τρίτο 
συνεχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι την εστία 
του ΠΑΟΚ, με την τριάδα των στόπερ για 
ακόμη μια φορά να αποτελείται από τους 
Ιγκανσον, Βαρέλα και Μιχαηλίδη.
Ο Χοσέ Κρέσπο, όπως και με την 
Μπενφίκα, κάλυπτε τη δεξιά 
πλευρά της άμυνας, ο Δημή-
τρης Γιαννούλης ακριβώς 
στο απέναντι άκρο, με τους 
Ομάρ Ελ Καντουρί και Στέ-
φαν Σβαμπ να κινούνται ως 
εσωτερικοί μέσοι. Ο Αντρια 
Ζίβκοβιτς πήρε φανέλα βασικού 
και μαζί με τους Δημήτρη Πέλκα και 
Χρήστο Τζόλη αποτελούσαν την τριάδα του 
ΠΑΟΚ στην επίθεση.
Ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγάλη ευκαιρία πέντε 
λεπτά μετά το ξεκίνημα του αγώνα να ανοί-
ξει το σκορ. Το VAR οδήγησε τον Τουρπέν 
στη σωστή απόφαση, για χέρι εντός περι-
οχής. Ο Πέλκας έστησε την μπάλα στην 
«άσπρη βούλα». Όμως, πάλι αυτή η κατάρα 
των πέναλτι! Σε μια κακή εκτέλεση από τον 
αρχηγό του «Δικεφάλου» στο κέντρο της 
εστίας, πήγε στα σκουπίδια η μεγάλη ευκαι-
ρία (7’). Μετά το ματς με την Μπεσίκτας, νέο 
χαμένο πέναλτι. Ενα σοκ που θα έπρεπε να 
ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ. Ενα γκολ που θα μπο-
ρούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
εξέλιξη και των δύο αγώνων, όχι μόνο στο 
αποψινό παιχνίδι.
H απάντηση από την Κρασνοντάρ ήρθε στο 

14’ από την κάθετη πάσα του Όλσον, στην 
πλάτη της άμυνας του «Δικεφάλου», με τον 
Πετρόβ να αστοχεί μόνος απέναντι στον 
Ζίβκοβιτς. Η ρωσική ομάδα με κινητήριο 
μοχλό τον Κρίστοφερ Όλσον, αναμενόμενο 
αυτό, ήθελαν να ανεβάσουν την πίεση τους, 
να παίξουν με τη μία επαφή για να φτάσουν 
σε θέση βολής. Το έκαναν κατά κόρον ενα-
ντίον της Χίμκι, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ 
να προσπαθούν να χτυπήσουν στην κόντρα 
και κυρίως από την αριστερή πλευρά, όπου 
ο Γιαννούλης είχε αρκετό ελεύθερο χώρο.
Το.. χρωστούσε ο Πέλκας, αλλά 1-1
Από τα αριστερά ήρθε το 1-0 (33’) για τον 
ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης βρήκε εξαιρετικά τον 
Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος είδε τον Πέλκα ανά-
μεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς των 
γηπεδούχων. Ο αρχηγός του «Δικεφάλου» 
με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα! Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός, έχασε 
το εύκολο (πέναλτι), έβαλε το δύσκολο, 
αλλά το χρωστούσε.
Σχετικά γρήγορα (38’) οι γηπεδούχοι έφτα-
σαν στην ισοφάριση, με το εύστοχο χτύ-
πημα πέναλτι του Κλάεσον. Ένα πέναλτι που 
κέρδισε ο Καμπελά σε μαρκάρισμα του 

Γιαννούλη.
Τα πρώτα δεκαπέντε λεπτά του 

β’ μέρους πέρασαν με τους 
παίκτες του «Δικεφάλου» 
να είναι αυτοί που έλεγχαν 
το ρυθμό του αγώνα και να 
αγχώνουν τους γηπεδού-
χους. Η τακτική και το στή-

σιμο του Φερέιρα έδινε στην 
ομάδα της Θεσσαλονίκης το 

πάνω χέρι. Η Κρασνοντάρ απείλησε 
στο 65’ με τον Βάντερσον, ωστόσο ο Ζίβκο-
βιτς του είπε «όχι», με τον ΠΑΟΚ να έχει 
τη μεγάλη στιγμή (68’) με τον Ελ Καντουρί, 
αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο 
δοκάρι της εστίας του Σαφόνοφ!
Και ενώ ο ΠΑΟΚ έδειχνε να ελέγχει την 
κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο, η Κρα-
σνοντάρ από το πουθενά έκανε τη ζημιά και 
πήρε προβάδισμα στο σκορ (70’) με το γκολ 
του Καμπελά (2-1). Πόσο κρίμα και κόντρα 
στη ροή του αγώνα.
Με είκοσι λεπτά για το φινάλε όλες οι καθο-
ριστικές στιγμές του αγώνα ήταν υπέρ των 
Ρώσων και εις βάρος της ελληνικής ομά-
δας. Οι «ασπρόμαυροι» έψαχναν άλλη μία 
στιγμή στο παιχνίδι. Πίεσε, προσπάθησε, 
αλλά στο τέλος έφυγε ηττημένος από τη 
Ρωσία.

Κράσνονταρ - ΠΑΟΚ: 2-1

Μπορεί...
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η ομάδα του Καναδά για το 
παγκόσμιο ημιμαραθωνίου

Η 
ομοσπονδία στίβου του Καναδά,ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή με την ο-
ποία πρόκειται να κατέβει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου.
Παρά τις περίεργες και δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της 
πανδημίας του Covid-19, που ταλαιπωρεί ακόμα ολόκληρο τον πλανήτη. Η 

ομοσπονδία στίβου του Καναδά αποφάσισε πως θα κατεβάσει κανονικά αποστολή στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου. Που θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου στην 
πόλη Γκντίνια της Πολωνίας.
Βεβαίως η ομάδα που θα εκπ[εκπροσωπήσει την χώρα του Καναδά στην συγκεκρι-
μένη διοργάνωση θα είναι ολιγομελής. Αφού απαρτίζεται από μόλις πέντε αθλητές στο 
σύνολο. 4 άνδρες και μία γυναίκα. Η δεύτερη στα 10.000 μέτρα στο παναμερικανικό 
πρωτάθλημα Ράσελ Κλίφ θα είναι η μοναδική γυναικεία παρουσία στην αποστολή του 
Καναδά.
Ενώ, οι άνδρες που θα πάνε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου στην Γκντίνια 
είναι ο Τρέφορ Χοφμπάουερ, Μπέντζαμιν Πρέισνερ, Τόμας Τόθ αλλά και ο Τζάστιν Κέντ.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Ο Άνταμ Σίλβερ δεν βλέπει έναρξη της 
νέας σεζόν πριν από τον Ιανουάριο

Τ
ο σενάριο που έμοιαζε αισιόδοξο και προέβλεπε έναρξη της νέας σεζόν τα Χριστού-
γεννα, ήταν όντως αισιόδοξο. Ο Κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, εξήγησε το α-
πόγευμα της Τρίτης (22/9) ότι η επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει το νωρίτερο τον Ιανου-
άριο, επιβεβαιώνοντας εκείνους που έλεγαν ότι δεν αποκλείεται να δούμε την πρε-

μιέρα της κανονικής περιόδου ακόμη και τον Φεβρουάριο!
Η πανδημία και η κόντρα με την Κίνα έχουν δημιουργήσει γιγαντιαία προβλήματα στη 
Λίγκα, οι παράγοντες της οποίας προσπαθούν να υπολογίσουν την οικονομική ζημιά, τα 
δεδομένα για τις επόμενες σεζόν και γενικά να εκπονήσουν ένα πλάνο που θα διατηρήσει 
το ΝΒΑ στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα παρά τις απώλειες δισεκατομμυρίων που έχουν 
καταγραφεί. Θυμίζουμε πως το 2020 ΝΒΑ Draft υπολογίζεται να γίνει στις 18 Νοεμβρίου, 
χωρίς να ξέρουμε πότε θα ανοίξει η offseason για ανταλλαγές και υπογραφές παικτών.

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Η Super League 2 επιστρέφει στη 
δράση στις 24 Οκτωβρίου για τη σεζόν 
2020-2021 – Όλα τα δεδομένα για 
προβιβασμούς και υποβιβασμούς

Π
ραγματοποιήθηκε σε συνθήκες 
Covid-19 η κλήρωση του πρωτα-
θλήματος της Super League 2. Χω-
ρίς την παρουσία κοινού και με live 

streaming οι ομάδες έμαθαν το αγωνιστικό 
πρόγραμμα για τη σεζόν 2020-2021.
Η πρώτη σέντρα θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου, 
ενώ η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί 
βάσει προγραμματισμού και ελέω… κορονο-
ϊού στις 4 Απριλίου 20201.
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν χωρίς θεατές όπως 
ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Η παρου-
σία κόσμου στα γήπεδα θα κριθεί από τα επι-
δημιολογικά δεδομένα τα οποία αξιολογού-
νται καθημερινά και μέχρι να δώσουν οι Αρχές 
το Ok για ένα ποσοστό φιλάθλων, όλες οι ανα-
μετρήσεις θα διεξάγονται κεκλεισμένων των 
θυρών με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που 
έχουν πρόσβαση στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις.
Σε ό,τι αφορά τους όρους διε-
ξαγωγής της SL2 η προκήρυξη 
αναφέρει ότι θα υποβιβα-
στούν δύο ομάδες, ενώ για την 
άνοδο η πρόβλεψη αφορά δύο 
ομάδες με μία υποσημείωση: 
Είτε θα ισχύσει ό,τι και πέρυσι, 
δηλαδή μια ΠΑΕ απευθείας στην SL1 
και μπαράζ του 2ου της βαθμολογίας, είτε 
απευθείας άνοδο για δύο ομάδες της SL2 στην 
SL1. Το δεύτερο σκέλος θα εξαρτηθεί από τις 
τελικές συζητήσεις που γίνουν μεταξύ της διορ-
γανώτριας, της ΕΠΟ και της Super League 1.
Από εκεί και πέρα, στην πρεμιέρα της Super 
League 2 ξεχωρίζουν τα Παναχαϊκή-Τρίκαλα 
και Εργοτέλης-Ιωνικός, ενώ το ματς Απόλ-
λων Λάρισας-Ξάνθης θα αναβληθεί. Οι ακρί-
τες ζήτησαν να ξεκινήσουν με καθυστέρηση 
2 αγωνιστικών τις υποχρεώσεις τους ώστε να 
προλάβουν να προετοιμαστούν, αφού πριν 
λίγο καιρό είχαν ματς-μπαράζ με τον Απόλλωνα 
Σμύρνης. Τα παιχνίδια που θα αναβληθούν θα 
οριστούν σε εμβόλιμες αγωνιστικές.

Ιάλυσος: Στηρίζει το ντόπιο στοι-
χείο – Επτά νεαροί παίκτες στην 
πρώτη ομάδα!
Δύο επιστροφές και πέντε προωθήσεις νεα-

ρών παικτών στην πρώτη ομάδα ανακοίνωσε 
ο Ιάλυσος.
Η σχετική ανακοίνωση:
«Η διοίκηση της Π.Α.Ε. ΙΑΛΥΣΟΣ πιστή στο 
πλάνο της για τη δημιουργία μιας ομάδας με 
ποδοσφαιριστές που θα προέρχονται από το 
Δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο και κυρίως από 
τις ακαδημίες της ανακοινώνει σήμερα την επι-
στροφή στο ρόστερ, των ποδοσφαιριστών 
Γκουγκουντρή Παύλου και Αζεμάι Ταουλάν.
Παράλληλα, μετά τις καλές εντυπώσεις που 
άφησαν με την ομάδα νέων στο πρωτάθλημα 
της προηγούμενης χρονιάς, προωθούνται στην 
ανδρική ομάδα οι ποδοσφαιριστές: Αναγνώ-
στου Μάρκος, Κιλασίν Κεμάλ, Καραμανώλης 
Μαρτίνος, Σαββάκης Γρηγόρης, Τσιροδήμος 
Κωνσταντίνος.
Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές αποδεικνύ-
ουν με τον καλύτερο τρόπο την άριστη δου-
λεία που γίνεται στον τομέα των ακαδημιών 
της ομάδας μας όλα αυτά τα χρόνια και αποτε-
λούν παράδειγμα προς τα νέα παιδιά ότι με την 
σωστή καθοδήγηση και την σκληρή δουλειά 
μπορούν να καταφέρουν τους στόχους τους.

Από την πλευρά της η διοίκηση θέλο-
ντας να δείξει τον σεβασμό, αλλά 

και την εμπιστοσύνη της προς τα 
νεαρά παιδιά του συλλόγου, 
δίνει την ευκαιρία σε όσους 
εργάστηκαν σκληρά με υπο-
μονή και επιμονή, να αγωνι-

στούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό 
πρωτάθλημα.

Τους ευχόμαστε να έχουν υγεία και 
πολλές επιτυχίες».

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημα-
θίας: Μία μεταγραφή και μία απο-
χώρηση
Συνεχίζει τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ 
του ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας.
Οι «πράσινοι» ενισχύθηκαν κάτω από τα 
δοκάρια με τον 27χρονο γκολκίπερ Γιώργο 
Κύρου, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα της 
Ερμιονίδας. Οι άνθρωποι της ομάδας πιστεύ-
ουν πως ο Ημαθιώτης πορτιέρο θα τους βοη-
θήσει πολύ με την εμπειρία του και του εύχο-
νται να έχει μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά 
με υγεία.
Στον αντίποδα, παρελθόν από την ομάδα των 
Τρικάλων αποτελεί ο νεαρός μέσος Δημήτρης 
Αναδολού, ο οποίος θα συνεχίσει την ποδο-
σφαιρική του καριέρα στον Ηρακλή Λάρισας, 
ομάδα που αγωνίζεται στον 3ο όμιλο της Γ’ 

Εθνικής.
Τέλος, η ομάδα του Δημήτρη Πρίντζιου θα 
αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα την ΑΕΠ Κοζά-
νης στην γειτονική πόλη, το ερχόμενο Σάββατο 
(26/9).

Παναρκαδικό «τανγκό» με τον 
Μπλάνκο!
Ο Ίσμαελ Μπλάνκο στα πράσινα, ο “Ζορό” 
με την φανέλα του Παναρκαδικού. Ναι είναι 
αλήθεια, είναι γεγονός και είναι μια σπου-
δαία στιγμή για το σωματείο που κατάφερε να 
φέρει στην Τρίπολη έναν τέτοιας αξίας ποδο-
σφαιριστή.
Πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή ίσως 
για την κορυφαία στην ιστορία του σωμα-
τείου και το λέμε αυτό βάση του βιογραφικού 
του 37χρονού Αργεντινού φορ του οποίου η 
παρουσία στην ομάδα δημιουργεί τα δικά της 
δεδομένα και βάζει νέες προεκτάσεις στην νέα 
εποχή του σωματείου.
Μιλάμε για έναν πραγματικό σούπερ σταρ 
που από την πρώτη στιγμή που τον αντικρί-
ζεις καταλαβαίνεις ότι η δική του παρουσία 
στην ομάδα αυτή ανοίγει μια σειρά σημαντι-
κών προεκτάσεων που θα προσπαθήσει να 
επωμιστεί ο Παναρκαδικός στην πορεία κατά 
την διάρκεια της χρονιάς αυτής.
Η προσωπικότητα του Αργεντινού είναι τέτοια 
που προκαλεί δέος και σεβασμό, που ιντρι-
γκάρει συμπαίχτες και αντιπάλους και ασφα-
λώς το φίλαθλο κοινό της ομάδας που ανυπο-

μονεί (Θεού θέλοντος και Covid-19 επιτρέπο-
ντος) να τον δουν να αγωνίζεται με την πρά-
σινη φανέλα.
Ενδεικτικό της πρώτης μέρας του Ίσμαελ 
Μπλάνκο στον Παναρκαδικό το χαμόγελο και 
η χαρά των παιδιών που θα έχουν την δυνα-
τότητα να έχουν συμπαίχτη τους έναν τέτοιον 
ποδοσφαιριστή γεμιζοντας τους με ακόμη 
περισσότερη αυτοπεποίθηση και ενθουσια-
σμό για την καινούρια ποδοσφαιρική σεζόν.
Ένα ακόμα στοιχείο άξιο σχολιασμού είναι και 
η μεγάλη επιτυχία της πράσινης διοίκησης να 
καταφέρει να πείσει τον Ίσμαελ Μπλάνκο να 
έρθει στην ομάδα και το λέμε αυτό δίοτι δεν 
είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι της μεταγρα-
φής αλλά η εν γένει προσέγγιση, το πλάνο και 
ασφαλώς το ότι με ακρίβεια και κάθε λεπτομέ-
ρεια ετοίμασαν τα πάντα σε ότι έχει να κάνει με 
την εγκατάσταση του και της οικογένειας του 
στην πόλη (διαμονή, σχολείο για τα παιδιά).
Ο ίδιος ο Ίσμαελ Μπλάνκο απλός και χαμογε-
λαστός έδειξε να αποδέχεται την ζεστασιά, την 
φιλοξενεία και την αγάπη που πήρε από την 
πρώτη κιόλας μέρας από όλους όσους βρέθη-
καν στο γήπεδο του Παναρκαδικού στον Αγια-
σμό του σωματείου για την νέα χρονιά.
Ο Παναρκαδικός τάραξε τα μεταγραφικά 
νερά της Γ’ Εθνικής κάνοντας μια κίνηση 
ουσίας και εντυπωσιασμού. Ο “Ζορό” είναι 
έτοιμος για την νέα αυτή πρόκληση και να 
μιλήσει με τον τρόπο που μόνο αυτός ξέρει 
μέσα στο γήπεδο.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Super League 2: Πόσοι ανεβαίνουν και πόσοι πέφτουν

αθλητικά
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Η 
Γιουβέν τους ανακοίνωσε 
τον δανεισμό του Άλβαρο 
Μοράτα από την Ατλέτικο, 
με οψιόν αγοράς το καλο-

καίρι του 2021 αντί 45 εκατ. ευρώ.
Ο Άλβαρο Μοράτα επέστρεψε στη 
Γιουβέντους! Οι μπιανκονέρι ανα-
κοίνωσαν τον δανεισμό του 28χρο-
νου Ισπανού σ τράικερ από τους 
«ροχ ιμπλάνκος». Στο συμβόλαιο 
που υπεγράφη, η ιταλική ομάδα 
μπορεί να αγοράσει τον διεθνή φορ 
αν σ το τέλος του 2021 δώσει 45 

εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο (σε τρία 
χρόνια).
Η Γιουβέντους έχει τη δυνατότητα να 
ανανεώσει τον δανεισμό του και για 
τη σεζόν 2021-2022, αρκεί να δώσει 
10 εκατ. ευρώ στους Μαδριλένους. 
Αν στο τέλος του 2022 θελήσει να 
αγοράσει τον Μοράτα, τότε πρέπει 
να καταβάλει 35 εκατ. ευρώ στην 
Ατλέτικο (σε τρία χρόνια).
Ο Μοράτα έπαιξε στη Γιουβέντους 
από το 2014 μέχρι το 2016, ενώ έχει 
περάσει και από Ρεάλ, Τσέλσι.

Γιουβέντους: Ανακοίνωσε 
τον δανεισμό του Μοράτα με 
οψιόν αγοράς 45εκατ. ευρώ

Ρεάλ: Οι παίκτες αρνήθηκαν πριμ 1 
εκατ. ευρώ έκαστος

Ο
ι παίκ τ ε ς της Ρεάλ αρ -
νήθηκαν να λάβουν το 
π ρ ι μ  1 . 0 0 0 . 0 0 0  ε υ -
ρώ που αν τ ισ τοιχούσε 

σ τον καθέναν γ ια την κατάκτηση 
του ισπαν ικού πρωταθλή -
μα το ς  κα ι  σ ούπε ρκαπ 
της  περασμέ νης  σ ε-
ζ όν  σ ε βό μ ε νο ι  τ α 
μ ε ι ω μ έ ν α  έ σ ο δ α 
τ ο υ  κ λ α μ π  λ ό γ ω 
κορονοϊού.
Την  απ ό φ ασ η  να 
αρνηθούν το πριμ 
γ ια  τ ην  κα τάκ τ ηση 
τ ων  δύο  τ ί τ λων  τ η ς 
περασμένης σεζόν έ λα-
βαν οι παίκ τε ς της Ρεάλ. Το 
σ υ νολ ικό  π ο σ ό  τ ο υ  π ρ ιμ  ή τ α ν 
1.000.000 ευρώ ανά ποδοσφαι-
ρ ισ τ ή  ( 70 0 .0 0 0  ε υ ρ ώ  γ ια  τ η ν 
κατάκ τηση του 34ου πρωταθλή-

ματος και 300.000 ευρώ γ ια την 
κα τάκ τ ηση του ισπαν ικού Σού -
περκαπ αν τ ίσ τοιχα).
Οι μερένγκες αρνήθηκαν το πριμ 
σ ε β ό μ ε ν ο ι  ό π ω ς  α ν α φ έ ρ ε ι  η 

Cadena COPE,  τ ι ς  δυσκο -
λ ί ε ς  κ α ι  μ ε ι ω μ έ ν α 

έ σ ο δ α  τ η ς  ο μ ά δ α ς 
της ισπαν ικής πρω-
τ ε ύ ο υ σ α ς  λ ό γ ω 
κο ρ ο ν ο ϊ ο ύ.  Υπ ο -
λογ ίζ ε ται ότ ι με τά 
α π ό  α υ τ ή ν  τ η ν 
απόφαση συνολικά 

3 0 .0 0 0 .0 0 0  ε υ ρ ώ 
θα παραμε ίνουν σ τα 

ταμεία της Ρεάλ.
Υπ ε ν θ υ μ ί ζ ε τ α ι  ό τ ι  σ τ ι ς  8 

Απριλίου η Ρεάλ ε ίχε ανακοινώ-
σε ι  περικοπέ ς απολαβών ύψους 
10 -20% σε παίκ τε ς και προπονη-
τέ ς λόγω της πανδημίας. Τ

ο Σάββατο (19/9) η Ρόμα 
τέθηκε αν τ ιμέτωπη με τη 
Βερόνα γ ια την 1η αγω-
ν ισ τ ική της Serie Α και το 

παιχν ίδι έληξε 0-0. Ο προπονητής 
των «τζαλορόσι», Πάουλο Φον-
σέκα, χρησιμοποίησε βασικό τον 
Αμαντού Ντιαβαρά, απόφαση που 
κόστισε σ την ομάδα του.
Ο χαφ από τη Γουϊνέα δεν είχε δηλω-
θε ί  σ τη λ ίσ τα με τους 25 παίκ τ ε ς 
που δηλώνει κάθε ομάδα σ την Ιτα-
λία.  Όσοι  παίκ τ ε ς  ε ίνα ι  κά τω των 
22 ετών δεν είναι υποχρεωμένοι να 
δηλωθούν.  Ο Αφρικανός ε ίνα ι  23 
και ως εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα 

να παίξει.
Το αθλητ ικό δικασ τήριο τ ιμώρησε 
τη Ρόμα, καθώς έ χασε σ τα χαρτ ιά 
το παιχν ίδι με 3-0. Η σεζόν γ ια την 
ομάδα της Ρώμης ξεκ ίνησε με τον 
χειρότερο δυνατό τρόπο.

Φιάσκο για τη Ρόμα, έχασε στα 
χαρτιά τον αγώνα με τη Βερόνα

Ανατροπή: Κλείνει στην Ατλέτικο ο 
Σουάρες

Ο 
Λουίς Σουάρες είναι πολύ 
κοντά σ τη μεταγραφή του 
στην Ατλέτικο! Τις τελευταίες 
ώρες υπήρξε ανατροπή δε-

δομένων και ο Ουρουγουανός στρά-
ικερ ετοιμάζεται να υπογράψει στους 
«ροχιμπλάνκος».
Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση 
της μεταγραφής του Λουίς Σουάρες 
στην Ατλέτικο. Παρότι το deal είχε κολ-
λήσει και όλα έδειχναν οριστικό «ναυ-
άγιο», τις τελευταίες ώρες όλα άλλαξαν.
Η Μπαρτσελόνα συναντήθηκε με τους 
δικηγόρους του Ουρουγουανού στρά-

ικερ, επετεύχθη συμφωνία για το «δια-
ζύγιο» και πλέον άνοιξε ο δρόμος για 
την υπογραφή του στους «ροχιμπλάν-
κος».
Η Μπαρτσελόνα δεν θα λάβει χρήματα 
από την επικείμενη μεταγραφή, αλλά 
ενδεχομένως να πληρωθεί στο μέλλον 
από τους Μαδριλένους στην περίπτωση 
επίτευξης μπόνους.
Αν η Ατλέτικο φτάσει στους «8» του 
Champions League, η Μπαρτσελόνα θα 
λάβει 2 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος ο 33χρονος 
υπογράφει για δύο χρόνια με ετήσιες 
αποδοχές 7, εκατ. ευρώ.

Λεβαντόβσκι, Νόιερ και Ντε Μπρόινε 
διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου 

Η 
UEFA έκανε γνωστούς τους τρεις υποψηφίους της για τον τίτλο του καλύτερου 
ποδοσφαιριστή της χρονιάς με τους Λεβαντόβσκι, Νόιερ και Ντε Μπρόινε να 
δίνουν τη μάχη τους για το ποιος θα βρεθεί στην πρώτη θέση.
Με την ψήφο 80 προπονητών από τις ομάδες που συμμετείχαν πέρυσι στους 

ομίλους του Champions League και του Europa League αλλά και 55 δημοσιογράφων 
από τις ισάριθμες χώρες-μέλη της UEFA, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου έκανε 
γνωστό ποιοι είναι οι τρεις υποψήφιοι που θα διεκδικήουν τον τίτλο του κορυφαίου της 
χρονιάς  που πέρασε.
Στην τελική τριάδα βρίσκονται δύο παίκτες της Μπάγερν Μονάχου που έφτασε μέχρι την 
κορυφή της Ευρώπης και συγκεκριμένα οι Λεβαντόφσκι, Νόιερ ενώ την τριάδα συμπλη-
ρώνει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ο οποίος είχε μια εξαιρετική σεζόν φέτος ενώ αναδείχτηκε 
και καλύτερος παίκτης στην Premier League.
Επίσης η UEFA ανακοίνωσε και τους υποψήφιους για τον τίτλο του κορυφαίου προπο-
νητή της χρονιάς και το εντυπωσιακό είναι πως και οι τρεις είναι Γερμανοί. Ο λόγος για 
τους Χανς-Ντίτερ Φλικ (Μπάγερν Μονάχου), Γιούργκεν Κλοπ (Λίβερπουλ) και Γιούλιαν 
Νάγκελσμαν (Λειψία).
Παράλληλα η UEFA έκανε γνωστές και τις υποψηφιότητες για τις αντίστοιχες κατηγορίες 
των γυναικών. Στην τελική τριάδα βρίσκονται η Λούσι Μπρόνζ (Λιόν πέρυσι, Μάντσε-
στερ Σίτι φέτος), η Περνίλ Χάρντερ (Βόλφσμπουργκ πέρυσι, Τσέλσι φέτος) και η Βεντί 
Ρενάρ (Λιόν).
UEFA ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Λούσι Μπρονζ (Λιόν)
Περνίλ Χάρντερ (Βόλφσμπουργκ)
Βέντι Ρενάρ (Λιόν)
UEFA ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Λουίς Κορτές (Μπαρτσελόνα)
Στέφαν Λερχ (Βόλφσμπουργκ)
Ζαν Λουκ Βασέρ (Λιόν)
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Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Ανόρθωσης, ολοκληρώθηκε άδοξα, με 
την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια να γνωρίζει την ήττα από τη Βασι-
λεία(3-2) για τον γ’ προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Η επι-
στροφή της ομάδας της Αμμοχώστου στα ευρωπαϊκά σαλόνια, δεν 

συνδυάστηκε με τον καλύτερο τρόπο, η Ανόρθωση αποκλείστηκε από το 
Γιουρόπα Λιγκ και πλέον στρέφει τη προσοχή της στο πρωτάθλημα.
Το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο, το γνώριζαν όλοι από την αρχή, αν όμως η 
Ανόρθωση παρουσιαζόταν και έβγαζε την εικόνα που έβγαλε στο δεύ-
τερο ημίχρονο ίσως να μπορούσε για κάτι παραπάνω. Οι δύο ομάδες 
αντάλλαξαν ρόλους στα δύο ημίχρονα, με τη Βασιλεία όμως να παίρνει 
την πρόκριση εκεί όπου την περιμένει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Ένα ημίχρονο αρκετά τραγικό για την Ανόρθωση στο St. Jakob-Park, 
με την «Κυρία» στην επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να 
δέχεται τρία γκολ σε 21 λεπτά και το πλάνο του Τιμούρ να μην έχει καμία 
επιτυχία. Το μουδιασμένο ξεκίνημα, έφερε την ομάδα της Αμμοχώστου 
πολύ νωρίς πίσω στο σκορ μέσα από στημένη φάση με τον Widmer στο 
τέταρτο λεπτό, ενώ πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα, είχαμε το 2-0 
για τους Ελβετούς με δυνατό άπιαστο σουτ από τον Campo. 
Η μαχαιριά ολοκληρώθηκε στο 21’ της αναμέτρησης με τον Αμπαρτζου-
μιάν να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της δικιάς του ομάδας για το 3-0 της 
Βασιλείας, με τη γηπεδούχο ομάδα να είναι άψογα στημένη και σε κάθε 
φάση επικίνδυνη για την εστία του Λόρια. Μέχρι το 39’ η Ανόρθωση δεν 
κατέγραψε καμία τελική, ενώ ήρθε ο Βργκοτς στην εκπνοή του ημιχρόνου 
να μειώσει με 3-1 με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής.
Δεν έφταναν τα προβλήματα που παρουσίασε η Ανόρθωση στο πρώτο 
ημίχρονο και τρία γκολ που δέχθηκε, πέντε λεπτά αφότου άρχισε το β’ 
μέρος του αγώνα, ο Οκριασβίλι δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέα-
τρο και συνεπώς κόκκινη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες για 
το υπόλοιπο της αναμέτρησης. 
Ο Ντορ Μίχα μπήκε να δώσει βοήθειες στο παιχνίδι, παίρνοντας τη θέση 
του Μαργκάσα, με τον Ισραηλινό να κερδίζει πέναλτι για την Ανόρθωση 
δύο λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς. Ο Κβιλιτάια ανέλαβε την εκτέ-
λεση και μείωσε εκ νέου σε 3-2 για την Ανόρθωση, με την ομάδα της 
Αμμοχώστου να στέλνει μηνύματα επιστροφής στον αγώνα. Αρκετά 
καλύτερη από αυτά που μας έδειξε στο πρώτο 45λεπτο η ομάδα του 
Τιμούρ, με τη Βασιλεία ν’ αλλάζει πρόσωπο στην επανάληψη και τον 
Λόρια να μην κινδυνεύει και ιδιαίτερα. Ο Vonmoos άφησε και αυτός την 
ομάδα του με δέκα, όμως το παιχνίδι όδευε προς το τέλος οπόταν δεν 
ήταν και τόσο μεγάλο πρόβλημα για τους Ελβετούς.
Το ματς ολοκληρώθηκε με τη Βασιλεία να παίρνει την πρόκριση και την 
Ανόρθωση να επιστρέφει Κύπρο χωρίς πρόκριση.

Στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ προκρίθηκε 
ο ΑΠΟΕΛ που κέρδισε στα πέναλτι με 4-
2 τη Ζρίνσκι (2-2 η κανονική διάρκεια) 
στο ΓΣΠ και την ερχόμενη εβδομάδα θα 
φιλοξενηθεί στη Τσεχία από τη Σλόβαν 
Λίμπερετς στον τελευταίο αγώνα πριν τους 
ομίλους. Διπρόσωπη η ομάδα του Μαρίνου 
Ουζουνίδη που προβλημάτισε έντονα στο 
β’ ημίχρονο και σε όλη την παράταση. Στα 
πέναλτι είχε έναν απρόσμενο ήρωα, τον 
τερματοφύλακα Σίλβα, ο οποίος απέκρουσε 
δυο πέναλτι, διόρθωσε το άστοχο του Ατζίλι 
και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του. 

Α
πό τα πρώτα λεπτά ο ΑΠΟΕΛ είχε 
τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, 
όμως, ένα ανέβασμα των Βό-
σνιων έφερε την παγωμάρα 

στο ΓΣΠ. Ο Ίβανσιτς στο 10ο λεπτό 
εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη εκτίμη-
ση –και το νέο λάθος- του Σάντος και 
με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. 
Η κυπριακή ομάδα αντέδρασε άμεσα 
και στο 13’ ισοφάρισε σε 1-1, με σουτ 
στην κίνηση του Αντζίλι. Οι γαλαζοκίτρινοι 
αποκατέστησαν πολύ νωρίς την τάξη και συνέχι-
σαν ανεπηρέαστα την… επίθεση τους. Στο 25’ ο Ντε 

Βινσέντι νικήθηκε από τον τερματοφύλακα, όμως, 
στην επόμενη φάση ο Νούχιου έφερε τούμπα το 
ματς. Ο Κοσσοβάρος μετά από εκτέλεση κόρνερ 
του Αντζίλι και παρά το γεγονός ότι είχε δυο παί-
κτες πάνω του, έκανε την πισινή κεφαλιά και έγραψε 
το 2-1. Μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου ο 
ΑΠΟΕΛ είχε τον έλεγχο και πήγε χωρίς να κινδυνέ-
ψει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 2-1. 
Στην επανάληψη η Ζρίνσκι μπήκε καλύτερα και με 
δυο σουτ έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα στο 
Σίλβα και στην παρέα του. Δεν τα έλαβαν και το 
πλήρωσαν. Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ ήταν φανερά 
κουρασμένοι για άγνωστο βέβαια λόγο, αφού στο 
β’ ημίχρονο δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν, αλλά 
ούτε και να αμυνθούν σωστά. Δεν μπορούσαν να 
τρέξουν και ήταν μια ταχύτητα πίσω από τον αντί-

παλο που στο 68 ισοφάρισε σε 2-2. Ο Μπιλ-
μπίγια εκμεταλλεύτηκε την αμυντική 

αδράνεια των γαλαζοκιτρίνων και την 
κακή εκτίμηση του Σίλβα και ισοφά-
ρισε σε 2-2. 
Ούτε αυτό αφύπνισε τους παίκτες του 
Ουζουνίδη που έβλεπαν τους αντιπά-

λους να κάνουν το παιχνίδι τους και να 
προσπαθούν για τρίτο τέρμα, το οποίο 

δεν πέτυχαν και ο αγώνας οδηγήθηκε 
στην παράταση. 

Το ίδιο σκηνικό και στο α’ ημίχρονο της ημίωρης 
παράτασης, καθώς η Ζρίνσκι ήταν καλύτερη και 

ήταν η ομάδα που έκανε τη μοναδική 
καλή φάση, ωστόσο ο Σίλβα απέ-
κρουσε το διαγώνιο σουτ του αντι-
πάλου. 
Στο β’ ημίχρονο δεν άλλαξε τίποτα 
επί της ουσίας. Οι φιλοξενούμενοι 
μπήκαν πιο απαιτητικά, ο ΑΠΟΕΛ 
ισορρόπησε και έχασε μια καλή 
ευκαιρία με κεφαλιά του Ατζίλι. 
Στα πέναλτι ο Σίλβα, απέκρουσε δυο, 
διόρθωσε το λάθος του Ατζίλι και 
χάρισε την πρόκριση στην ομάδα 
του. Ευστόχησαν οι Γένσεν, Σαχάρ, 
Τάμαρι και Ντε Βινσέντι. 
AΠΟΕΛ: Σίλβα, Ζεράλδες, Νσούε, 
Σάντος, Ζόρζε, Ανουάρ(86´ Λου-
ντέμο), Ντε Βινσέντι, Ζαχίντ(63´ Γέν-
σεν), Ατζίλι, Ντονγκαλά(74´ Τάμαρι), 
Νούχιου(98´ Σαχάρ).
Zρίνσκι: Μπρίκιτς, Μπάρμπαριτς(57´ 
Μπέκιτς), Γιακοβλεβιτς, Ιμπάνιεζ, 
Τσόρλουκα(106´ Σαντίκου), Ενίν, Τρέ-
μποτιτς(66´ Ζλόμισλιτς), Τοντόροβιτς, 
Μπιλμπίγια, Φιλίποβιτς, Ίβανσιτς(76´ 
Γκοβεντάριτσα)

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ - Ζρίνσκι 2-2 (4-2 πεν.)

Ο Σίλβα έστειλε τον διπρόσωπο 
ΑΠΟΕΛ στα πλέι οφ

Άργησε να πάρει μπρος 
και... αποκλεισμός για την 
Ανόρθωση! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 73-79: Καθάρισε 
το ντέρμπι ο Παπαπέτρου

Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να «μιλάει» στα κρίσιμα, ο Παναθηναϊκός νίκησε την ΑΕΚ 
στον μικρό τελικό του WATT+Volt Super Cup (79-73), λίγες μέρες πριν από την έναρξη των 
ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων

Θα προτιμούσαν να παλέψουν για τον πρώτο τίτλο 
της σεζόν, στον τελικό του WATT+Volt Super Cup, 
όμως η ΑΕΚ κι ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησαν 
τη μεταξύ τους αναμέτρηση στον μικρό τελικό 
του τουρνουά ως μια καλή πρόβα για τα επό-
μενα δύσκολα παιχνίδια τους στην Ευρώπη (με 
Νίμπουρκ στις 30/9 οι κιτρινόμαυροι, στη Χίμκι 
στις 2/10 οι πράσινοι).
Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα επικράτησε με 
79-73, με τον Νέμανια Νέντοβιτς πρώτο σκόρερ 
με 21 πόντους και τον Ιωάννη Παπαπέτρου να 
«καθαρίζει» με κρίσιμα καλάθια στην τέταρτη 
περίοδο. Στους 20 σταμάτησε ο Κιθ Λάνγκφορντ 
για εκείνη του Ηλία Παπαθεοδώρου, που σού-
ταρε με 37% στο δίποντο και 37% στο τρίποντο.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε στη σύνθεσή του τον 
Πιερ Τζάκσον εξαιτίας ενοχλήσεων στον αχίλλειο 
τένοντα, ενώ η ΑΕΚ άφησε εκτός δωδεκάδας τον 
Δημήτρη Κατσίβελη, τον Μάρκους Σλότερ και τον 
Δημήτρη Μαυροειδή.
O MVP
Πρώτος σκόρερ με 21 πόντους από 
10/12 βολές ο Νέμανια Νέντο-
βιτς, κορυφαίος όμως για τον 
Παναθηναϊκό ο Ιωάννης Παπα-
πέτρου. Δεν ξεκίνησε καλά 
το ματς, το έκλεισε όμως με 
μεγάλα σουτ και με 15 πόντους, 
βάζοντας και το σουτ για το 
73-79 που έκρινε οριστικά την 
αναμέτρηση. Ο διεθνής φόργου-
ορντ είχε επίσης τέσσερα ριμπάουντ 
και μία ασίστ σε 28:31.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Δεν έδωσε το κάτι παραπάνω στην ΑΕΚ ο Ταϊρίς 
Ράις, που σε 18 λεπτά είχε μεν εννέα πόντους, 
αλλά από 2/7 σουτ και 5/7 βολές. Οι κιτρινόμαυ-
ροι τον χρειάζονταν, ειδικά από τη στιγμή που ο 
Γκίκας αποβλήθηκε στο πρώτο μέρος με πέντε 
φάουλ, όμως ο Αμερικανός δεν ήταν σε καλό από-
γευμα.
ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ
Οκτώ φάουλ έκανε η ΑΕΚ στην πρώτη και άλλα 
οκτώ στη δεύτερη περίοδο! Ο Παναθηναϊ-
κός έκλεισε το πρώτο μέρος με 21 εκτελεσμένες 
βολές, την ώρα που οι κιτρινόμαυροι είχαν 9/18 
τρίποντα και μόλις τρία λάθη. Στο τέλος της ημέρας 
οι κιτρινόμαυροι είχαν 37% στο δίποντο με μόλις 
12 εύστοχα σε 32 εκτελεσμένα, την ώρα που ο 
Παναθηναϊκός έπαιρνε 14 πόντους από λάθη των 
αντιπάλων του, είχε 33 πόντους από τους αναπλη-
ρωματικούς και έξι περισσότερους στη ρακέτα.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με κακές εκτελέσεις και βιαστικές επιλογές ξεκί-

νησε το ματς και για τις δύο ομάδες. Το 2-2 στο 
τρίτο λεπτό και τα τέσσερα γρήγορα φάουλ της 
ΑΕΚ δεν άφηναν τους παίκτες να βρουν ρυθμό στο 
κομμάτι της εκτέλεσης, τα φάουλ ήταν υπερβολικά 
πολλά (13 στο σύνολο), μέχρι τα τέλη της περιό-
δου. Ο Φόστερ έδωσε αέρα πέντε πόντων (15-20) 
στον Παναθηναϊκό, πριν οι Ματσιούλις - Λοτζέσκι 
βάλουν από ένα τρίποντο για ένα μικρό 6-0 που 
έγραψε το 21-20 του δεκαλέπτου. Με την ΑΕΚ να 
φτάνει στα 7/14 τρίποντα σε 13 λεπτά αγώνα και 
με τον Ζήση να έχει 1/2 βολές, οι κιτρινόμαυροι 
πήραν προβάδισμα τεσσάρων πόντων στο ξεκί-
νημα της δεύτερης περιόδου. Ένα προβάδισμα 
που χάθηκε γρήγορα, καθώς ο Νέντοβιτς κου-
βάλησε τον Παναθηναϊκό στο 31-35 στο 16’ με 
ένα μικρό 0-8 που όμως έμοιαζε πολύ μεγαλύ-
τερο. Με τον Γκίκα να κάνει το τρίτο και το τέταρτο 
φάουλ του, να χρεώνεται με τεχνική και να απο-
χωρεί με πέντε, ο Νέντοβιτς έβαλε τις βολές και 

έστειλε την ομάδα του στο +5 (35-40) στο 
18’, πριν ο Κασελάκης ευστοχήσει 

σε τρίποντο για το 35-43. Εκεί ο 
Λάνγκφορντ βγήκε μπροστά και 
έτρεξε ένα 9-0 για το νέο προ-
βάδισμα της ΑΕΚ (44-43), σε 
ένα ματς που στο ημίχρονο 
είχε 27 φάουλ και τέσσερις 
πόντους στον αιφνιδιασμό. Η 

τρίτη περίοδος άνοιξε με τον 
Λάνγκφορντ να επιτίθεται (51-

47) και τους Παπαπέτρου - Γουάιτ 
- Μήτογλου στην πεντάδα του Πανα-

θηναϊκού να μη λειτουργούν καλά. Το 
54-47 έγινε 54-54 μέσα σε λίγες φάσεις χάρη στην 
άνοδο του Παπαπέτρου που έπαιξε με δύναμη 
και πείσμα, με τις δύο ομάδες να γκρινιάζουν όλο 
και περισσότερο προς τους διαιτητές και το 59-59 
του 30’ να αφήνει το ματς ανοιχτό σε κάθε αποτέ-
λεσμα. Ένα ματς που ποιοτικά δεν ήταν καλό, είχε 
όμως ενδιαφέρον και ανταγωνισμό.
Νέντοβιτς και Φόστερ έχτισαν ένα μικρό προβά-
δισμα έξι πόντων (61-67) στο ξεκίνημα της τέταρ-
της περιόδου, με τον Όγκαστ να γράφει το 61-69 
και την ΑΕΚ να κάνει άλλο ένα λάθος στο 33’. Ο 
Μπέντιλ έβαλε τις βολές για το 61-71 και εκεί ο 
Παναθηναϊκός πήγε το ματς στα μέτρα του, με τον 
Παπαπέτρου να βάζει μεγάλο σουτ για το 68-76, 
όμως οι βολές των Ράις - Λάνγκφορντ κράτησαν 
όρθια την ΑΕΚ (73-76) και έδωσαν χαρακτήρα 
θρίλερ στην αναμέτρηση. Δύο χαμένα αμυντικά 
ριμπάουντ έδωσαν στους πράσινους την ευκαι-
ρία να έχουν στα 34.9» ακόμα μία κατοχή, με τον 
Παπαπέτρου να βάζει το σουτ της νίκης, το σουτ 
που έγραψε το τελικό 73-79.

Αντετοκούνμπο: 
Στους 100 πιο 
επιδραστικούς 
ανθρώπους στον 
κόσμο για το 2020 
σύμφωνα με το 
«TIME»

Το περιοδικό «TIME» συμπερι-
έλαβε τον Γιάννη Αντετοκούν-
μπο στην λίστα του με τους 100 
ανθρώπους με την μεγαλύ-
τερη επιρροή στον κόσμο για 
το 2020, δίπλα σε ανθρώπους 
όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο 
Μάικλ Τζόρνταν.
ΟΓιάννης Αντετοκούνμπο έχει 
επιρροή. Πόσο μεγάλη επιρ-
ροή; Τόση, που το περιο -
δικό «TIME» - το οποίο έχει 
17.4 εκατομμύρια followers 
στο twitter - τον έβαλε σε μία 
σπουδαία λίστα: Σε αυτή με 
τους ανθρώπους με τη μεγαλύ-
τερη επιρροή στον κόσμο για 
το 2020.
Το «TIME» κάνει μία αντίστοιχη 
λίστα κάθε χρόνο, συμπεριλαμ-
βάνοντας σε αυτήν πολιτικούς, 
καλλιτέχνες, αθλητές, αστρο-
ναύτε ς και γεν ικά ανθρώ-
πους που έχουν επιρροή στον 
κόσμο.
Στην λίστα για το 2020 συμπε-
ριέλαβε λοιπόν τον Γιάννη, 
με το όνομά του να φιγουρά-
ρει ανάμεσα σε ονόματα όπως 
αυτά του Προέδρου των ΗΠΑ, 
Ντόναλντ Τραμπ, του Προέ-
δρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολ-
σονάρο, αλλά και των Μάικλ 
Τζόρνταν και Σελένα Γκόμεζ.
Το κείμενο για τον Γιάννη μάλι-
στα υπογράφει ο θρύλος του 
ΝΒΑ, Καρίμ Αμν τούλ-Τζα-
μπάρ, κάνοντας ειδική μνεία 
στον ρόλο του Γιάννη στην από-
φαση των Μπακς να μην κατέ-
βουν στο Game 5 των playoffs 
με του Μάτζικ. Αναλυτικά, ο 
Αμντούλ-Τζαμπάρ αναφέρει:
«Κάθε γενιά έχει έναν αθλητή 
που έχει τα στοιχεία που όλοι 
ευχόμασταν να έχουμε: Αφοσί-
ωση, συγκέντρωση, σπουδαία 

αθλητικά προσόντα και χάρη 
υπό πίεση. Ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο, ο οποίος μόλις κατέ-
κτησε το δεύτερο συνεχόμενο 
βραβείο MVP, έχει όλα αυτά 
και ακόμα περισσότερα. Με 
το να τον παρακολουθείς να 
παίζει δεν βλέπεις μόνο αυτό 
που υπάρχει, αλλά και αυτό 
που είναι πιθανό. Υπάρχει μία 
μυστική ποιότητα που κάνει 
τις καρδιές των φιλάθλων να 
πηγαίνουνπιο γρήγοα όταν βλέ-
πουν έναν άνθρωπο να μπαίνει 
στο γήπεδο. Ο αληθινός ήρωας 
του αθλητισμού κάνει τα κόκ-
καλά μας να τρέμουν, το δέρμα 
μας να ταράζεται περιμένοντας 
να δει το μεγαλείο του.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο 
Γιάννης θα διευρύνει τα ρεκόρ 
που κρατάει - ήδη έχει το υψη-
λότερο PER (Player Efficiency 
Rating) για μία σεζόν  , το οποίο 
συμπεριλαμβάνει τα σ τατ ι-
στικά όλων των παικτών στην 
ιστορία του ΝΒΑ - πιθανότατα 
σε πολύ μεγαλύτερα ύψη από 
αυτά που θα μπορούν να φτά-
σουν οι επόμενες γενιές. Αλλά 
ένας ήρωας του αθλητισμού 
είναι πολλά περισσότερα από 
κάποια ρεκόρ. Ο Γιάννης έθεσε 
το παράδειγμα όταν στάθηκε σε 
αυτά που πιστεύει. Αφού οδή-
γησε τους Μπακς στα playoffs, 
αυτός και η ομάδα του διαμαρ-
τυρήθηκαν για τον πυροβολι-
σμό του Τζέικομπ Μπλέικ στην 
πολιτεία τους με το να αρνη-
θούν να παίξουν, πυροδοτώ-
ντας κύμα απεργειών και ανα-
βολών σε όλο το ΝΒΑ.
Κάποτε ρώτησα τον Γιάννη τι 
σημαίνει το όνομά του και μου 
είπε ότι σημαίνει «το στέμα 
έφτασε». Σίγουρα έφτασε.
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