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Όσοι 

θέλησαν

να με φάνε...

έμειναν

νηστικοί...

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες,

Γεια σας και χαρά σας και 

καλό μήνα!

Κάθε εβδομάδα προ -

σπαθώ μέσω αυτής της 

σελίδας να στέλνω μηνύματα της καθημερι-

νότητας στους συμπολίτες μας, που οι περισ-

σότεροι κοντεύουν να «λαλήσουν» με αυτήν 

την αβεβαιότητα στην ζωή μας που έχει ανα-

τρέψει όνειρα και σχέδια ειδικά για τους 

νέους που δεν μπορούν τουλάχιστον αυτήν 

την στιγμή να σχεδιάσουν το μέλλον τους. 

Και καλά τα παιδιά των εύπορων οικογε-

νειών… Υπάρχουν όμως, κι είναι η μεγαλύ-

τερη μερίδα, παιδιά της μεσαίας τάξης που 

δύσκολα τα φέρνουν βόλτα.

Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να 

δίνει χρήματα ώστε να ξαποστάσουν οι πιο 

αδύναμοι, αλλά δώσε-δώσε το πουγκί του 

κράτους αδειάζει κι όλοι διερωτώνται πως 

θα αναπληρωθούν αυτά τα δισεκατομμύρια 

δολάρια. Θέλω να πιστεύω ότι οι εγκέφαλοι 

του κράτους θα τα έχουν σκεφτεί αυτά και 

να μην ξημερώσει καμιά ωραία πρωία και 

δεν ξέρουμε από που θα στρίψουμε, γιατί 

πράγματι έχουν επιζήσει κι ανακουφιστεί 

εκατομμύρια συμπολίτες μας από τα βοηθή-

ματα που δόθηκαν, αλλά εύχομαι να μην μας 

βγουν ξινά.

Κάτι ευχάριστο (εύχομαι) ανακοίνωσε η 

κυβέρνηση ότι συζητά τα patios στα εστι-

ατόρια να μπορούν να διαμορφωθούν και 

να παραμείνουν ανοικτά κατά την χειμερινή 

περίοδο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους 

ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών βαθιά 

οικονομική ανάσα. Φυσικά, θα κλείσουν και 

θα έχουν θέρμανση κι εγώ χαίρομαι πολύ 

και για τους εργαζόμενους που δεν θα τρέ-

χουν σαν τρελοί στο ταμείο ανεργίας για να 

ζήσουν. Μακάρι να δουλέψει κι αυτό.

Αδέλφια, κάτι που τονίζω για δεκαετίες 

τώρα και πόσο μάλλον σε τέτοιες δύσκολες 

εποχές: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Είναι απαραίτητο, αδέλφια, να 

είμαστε κοντά ο ένας στον άλλον. Έρχονται 

πάντα στιγμές που μπορεί να ζητήσουμε 

την βοήθεια συμπολιτών μας. Ψωνίζετε 

από τους συμπατριώτες μας και αυτό βοηθά 

σημαντικά στην ανάπτυξη και την διαιώνιση 

των Ελλήνων της διασποράς.

Και μια παράκληση! Όταν μπαίνετε σε ελλη-

νικές επιχειρήσεις και παίρνετε ΔΩΡΕΑΝ 

την HELLAS NEWS πείτε κι ένα ευλογημένο 

ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που 

και πληρώνουν διαφήμισης και μας επιτρέ-

πουν να έχουμε την εφημερίδα μας στην επι-

χείρηση τους. ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ 

ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΝΑΙ !

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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ΝΑΤΟ: Συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας για μηχανισμό 
αποτροπής συγκρούσεων στην Ανατολική Μεσόγειο 

Ο 
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, έ-
κανε γνωστή το απόγευμα της Πέμπτης, τη δημιουργία 
ενός στρατιωτικού μηχανισμού αποτροπής εμπλοκών 
από τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες Ελλάδας και Τουρ-

κίας, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΝΑΤΟ για το θέμα, ανέφερε ότι 
«μετά από μια σειρά τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των Στρατιω-
τικών Αντιπροσώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας στα κεντρικά 
γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε την Πέμπτη (1 Οκτω-
βρίου 2020) ένας διμερής στρατιωτικός μηχανισμός αποκλιμάκω-
σης. Ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για τη μείωση του κινδύνου 
συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμ-
βάνει τη δημιουργία ανοιχτής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας, για τη διευκόλυνση της αποκλιμάκωσης της έντασης στη 
θάλασσα ή στον αέρα.
Οι τεχνικές συνομιλίες αποκλιμάκωσης ξεκίνησαν στις αρχές 
Σεπτεμβρίου από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεν-
μπεργκ μετά από υψηλού επιπέδου επαφές με την Ελλάδα και την 
Τουρκία. Ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε πως αυτός ο μηχανισμός ασφά-
λειας μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία χώρου για διπλωματι-
κές προσπάθειες αντιμετώπισης της υποκείμενης διαφοράς και 
είμαστε έτοιμοι να τον αναπτύξουμε περαιτέρω. Θα παραμείνω 
σε στενή επαφή και με τους δύο συμμάχους.
Η στρατιωτική αποκλιμάκωση μεταξύ των Συμμάχων είναι ένας 
ρόλος που έπαιξε το ΝΑΤΟ και στο παρελθόν. Στη δεκαετία του 
1990, το ΝΑΤΟ βοήθησε στη δημιουργία παρόμοιου μηχανισμού 
στην περιοχή, ο οποίος ήταν αποτελεσματικός στη μείωση των 
εντάσεων και στην παροχή ευρύτερων διπλωματικών συνομιλιών».

Μητσοτάκης: Το αποτύπωμα της επίσκεψης Πο-
μπέο φαίνεται στον εκνευρισμό της Τουρκίας
Ως μεγάλης εθνικής εμβέλειας χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ 
Πομπέο, στην εισαγωγική τοποθέτησή του στο υπουργικό συμ-
βούλιο της Τετάρτης. 
«Νομίζω ότι το θετικό αποτύπωμα για την χώρα μας αποδεικνύε-
ται και από τον εκνευρισμό που το ταξίδι προκάλεσε στην απένα-
ντι πλευρά» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός ενώ εν όψει της Συνόδου 
Κορυφής που ξεκινά την Πέμπτη στις Βρυξέλλες τόνισε «ελπίζω το 
μήνυμα προς την Άγκυρα να είναι απολύτως σαφές: Οι μονομερείς 
ενέργειες προκαλούν παρενέργειες».
Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ως εξής:
Για τις συζητήσεις μου με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων 

Πολιτειών, Μαικ Πομπέο, που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ 
στην Κρήτη, θα τις χαρακτήριζα εξαιρετικά επιτυχημένες. Διότι 
από μόνη της μία επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα 
μας -πόσω μάλλον όταν είναι η δεύτερη εντός 12 μηνών- αποτε-
λεί πολιτικό γεγονός, όμως, ειδικά στο χρόνο που έγινε, με την 
ατζέντα που είχε και με το κλίμα που συνολικά τη χαρακτήρισε, 
πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική. Παράγει αποτελέσματα σε 
πολλά επίπεδα, έχει μεγάλη εθνική εμβέλεια και νομίζω ότι η 
Ελλάδα, συνολικά, έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από 
αυτή την επίσκεψη.
Έβλεπα μάλιστα και ένα αποχαιρετιστήριο tweet του Υπουργού 
Εξωτερικών, το οποίο ανήρτησε πριν από περίπου μισή ώρα, 
όπου αναφέρθηκε στην εξαιρετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στις διμερείς μας σχέσεις αυτούς τους 12 μήνες που μεσολάβησαν 
μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επίσκεψής του.
Και νομίζω ότι το θετικό αποτύπωμα για την χώρα μας αποδεικνύ-

εται και από τον εκνευρισμό που το ταξίδι προκάλεσε στην απέ-
ναντι πλευρά, κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούν και όσοι το 
υποδέχθηκαν στην Αθήνα με αμηχανία, για να μην πω ενίοτε και 
με μικροψυχία.
Πιστεύω ότι τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και 
υπεύθυνοι διότι από αυτές τις εξελίξεις, αν έχουμε μία θετική εξέ-
λιξη στα εθνικά θέματα, δεν κερδίζει η κυβέρνηση, κερδίζει η 
Ελλάδα.
Και βέβαια στις συζητήσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών 
στη Θεσσαλονίκη, συζητήθηκε η διμερής συνεργασία σε πολλούς 
τομείς. Στις συζητήσεις που είχαμε στην Κρήτη προφανώς κυριάρ-
χησαν τα θέματα ασφάλειας. Υπήρξε απόλυτη συμφωνία ότι πρέ-
πει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο, αλλά 
και συμφωνία στην υποχρέωση που πρέπει να έχουν όλα τα μέλη 
να σέβονται, να σεβόμαστε όλοι μας, το Διεθνές Δίκαιο.
Σε αμυντικό επίπεδο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παρου-
σία και μόνο του πιο σύγχρονου πλοίου του αμερικανικού στό-
λου, του USS Hershel Williams, στη Σούδα, την οποία και επέλε-
ξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μόνιμη βάση ελλιμενισμού, λέει 
πολλά πράγματα για το μέλλον της αμυντικής μας συνεργασίας. 
Ενώ νομίζω ότι και σε διπλωματικό επίπεδο όσα ειπώθηκαν για 
την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή είναι πολύ 
σημαντικά.
Μην ξεχνάμε ότι προ ημερών ο κ. Πομπέο ήταν και στην Κύπρο. 
Πιστεύω ότι υπάρχει μία πολύ ξεκάθαρη εικόνα ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες έχουν ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα 
οποία δεν είναι διατεθειμένες να απεμπολήσουν.
Και πιστεύω ότι η επίσκεψη αυτή ενισχύει και την εθνική μας 
γραμμή ενόψει του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο. Εκεί θα εξεταστεί αναλυτικά η 
τουρκική συμπεριφορά και ελπίζω το μήνυμα προς την Άγκυρα 
να είναι απολύτως σαφές: Οι μονομερείς ενέργειες προκαλούν 
παρενέργειες, οι επιθετικές κινήσεις φέρνουν ανάλογες απαντή-
σεις, συνεπώς πρέπει να σταματήσουν οι προκλήσεις για να ξεκι-
νήσουν οι συζητήσεις, για το ζήτημα το οποίο μας χωρίζει με την 
Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση θαλασσίων 
ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η δική μας θέση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, το είπα και χθες, ότι 
έχει φτάσει πια η ώρα της διπλωματίας και είναι πια στο χέρι των 
γειτόνων μας να αποδείξουν έμπρακτα εάν όντως ειλικρινά επιθυ-
μούν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο. Διαφορετικά η Ευρώπη 
έχει και άλλους τρόπους να προστατεύσει τα συμφέροντά της, 
αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.

Διμερής συμφωνία από τις 
στρατιωτικές αντιπροσωπείες 
Ελλάδας και Τουρκίας - 
«Θέλουμε να ενισχύσουμε τις 
διπλωματικές προσπάθειες 
επίλυσης των διαφορών 
στην περιοχή» επισήμανε ο 
Στόλτενμπεργκ
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Ο 
ισχυρός σεισμός των 5,2 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθη-
κε 25 χιλιόμετρα δυτικά βορει-
οδυτικά του νησιού του νοτίου 

Αιγαίου και 48 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυ-
τικά της Κω.
Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα  114 χιλιό-
μετρα. Λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους, 
ο σεισμός δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο 
νησί, όπως είπε ο καθηγητής Γεωλογίας στο 
πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του 
ΟΑΣΑΠ, Ευθύμιος Λέκκας, προσθέτοντας 
ότι η περιοχή που εντοπίζεται το επίκεντρο 
χαρακτηρίζεται ως χαμηλής σεισμικότητας 
και η δόνηση από μόνη της δεν εμπνέει ιδι-

αίτερη ανησυχία.
Ωστόσο, το γεγονός ότι στη Νίσυρο υπάρ-
χει το ηφαίστειο, υποχρεώνει την Πολιτική 
Προστασία να ενεργοποιήσει ειδικό πρωτό-
κολλο αντίδρασης, με αποτέλεσμα οι υπη-
ρεσίες να έχουν τεθεί ήδη σε συναγερμό.  
Το πρωτόκολλο προβλέπει την κινητοποί-
ηση των υπηρεσιών για να διαπιστωθούν 
τυχόν φαινόμενο κατολίσθησης ή άνοδος 
στον κυματισμό στη θάλασσα. 
Η Νίσυρος είναι νησί του νότιου Αιγαίου 
και ένα από τα Δωδεκάνησα. Ανήκει στην 
ομάδα των αρχαίων Νοτίων Σποράδων, και 
βρίσκεται βορειοδυτικά της Ρόδου, ανά-
μεσα στην Κω, την Τήλο και την Αστυπάλαια.

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ κοντά 
στη Νίσυρο

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Ο 
έκπτωτος περιφερειάρχης που 
έγινε ψιλικατζής 

Την πραμάτεια του διαφημίζει ο 
Πανίκας σε ένα σποτάκι από αυτά 
που «έχτισαν» τον μύθο μιας 
πολιτικής καρικατούρας που ήθελε 
πάντα να είναι στην επικαιρότητα

Α
πό την στιγμή που ο πολιτικός 
χώρος του έδειξε την πόρτα της 
εξόδου, ο μυθικός πρώην βου-
λευτής, νομάρχης και περιφε-

ρειάρχης επέλεξε να κινηθεί σε άλλα μο-
νοπάτια ώστε να εξασφαλίσει τα προς το 
ζην.
Οι εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα της 
Θεσσαλονίκης ήταν η αρχή, οι τηλεπωλή-
σεις παπουτσιών η συνέχεια και το ψιλικα-
τζίδικο η κατάληξη.
Η νέα επιχειρηματική προσπάθεια του 
Πανίκα είναι ένα μίνι μάρκετ επί της οδού 
Εγνατίας λίγα μέτρα μακριά 
από την Πλατεία Βαρδα-
ρίου με την ονομασία Stasi 
Stores.
Όπως ή ταν  απόλυ τα 
φυσικό γ ια όσους τον 
έχουν ζήσει μόνο αυτός θα 
μπορούσε να είναι ο πρω-
ταγωνιστής στο διαφημι-
στικό βιντεάκι του νέου του 
επιχειρηματικού εγχειρήματος.
Ντυμένος με κουστούμι, γραβάτα και 
κρατώντας μια συσκευασία κρουασάν 
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης διαφημίζει τα 
καλούδια που πουλάει το ψιλικατζίδικό 
του και προσκαλεί τους Θεσσαλονικείς 
να το τιμήσουν ενώ προμοτάρει και τον 
διαγωνισμό για έναν τυχερό πελάτη κάθε 
μήνα, που μετά από κλήρωση θα κερδίζει 
30 ευρώ!
Βλέποντάς το οι συνειρμοί με άλλα δια-
φημστικά σποτ στα οποία πρωταγωνι-
στεί ο Πανίκας είναι αναπόφευκτοι, ειδικά 
αν μιλάμε για αυτά που είχε φτιάξει όταν 
κατέβηκε ως υποψήφιος στις Δημοτικές 
εκλογές.
Πάντως το νέο ψιλικατζίδικο άνοιξε λίγο 
πριν την πανδημία και η καραντίνα το 
εμπόδισε να πάρει τα πάνω του, γι’ αυτό 
μόλις μπήκε το καλοκαίρι ο ιδιοκτήτης του 
αποφάσισε να το διαφημίσει όπως μόνο 
αυτός ξέρει.

Πολλοί μόλις το είδαν θυμήθηκαν τα αλή-
στου μνήμης βίντεο της περσινής προε-
κλογικής του καμπάνιας, που χάρισαν 
άφθονο γέλιο τόσο με το σενάριο όσο και 
με τους πρωταγωνιστές του.
Όντας μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση πολι-
τικής καρικατούρας, που κινείται τα τελευ-
ταία χρόνια στα όρια της γραφικότητας, η 
καμπάνια του για τις Δημοτικές εκλογές 
του 2019 έγινε viral.
Παρά την καταδίκη του για παράβαση 
καθήκοντος, η οποία οδήγησε στην 
έκπτωση του από το αξίωμα του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ψωμιά-
δης ζήτησε πάλι την ψήφο των πολιτών της 
Θεσσαλονίκης για τον δημαρχιακό θώκο.
Το τηλεοπτικό σποτ που δημιούργησε 
παρέπεμπε σε ένα παιχνίδι σαν το «Είσαι 
ο πιο αδύναμος κρίκος», όπου ο πρώην 
βουλευτής, πρώην Νομάρχης και πρώην 

περιφερειάρχης «στήνε-
ται» μαζί με άλλους τέσ-
σερις παίχτες στην ίδια 
ευθεία.
Λεπτομέρεια που σου φέρ-
νει τα πρώτα δάκρυα στα 
μάτια;
Τα ονόματά τους είναι 
γραμμένα πάνω σε λευκά 
χαρτόνια τα οποία έχουν 

κολληθεί σε σιδερένια βέργα, αφού προ-
φανώς δεν υπήρχε budget για ηλεκτρονι-
κές ταμπέλες!
Μια κυρία σε ρόλο παρουσιάστριας κάνει 
την εισαγωγή καλωσορίζοντας τους πέντε 
υποψήφιους στο παιχνίδι «Γνωρίζεις τη 
Θεσσαλονίκη;» και κάπου εκεί αρχίζει το 
σόου.
Κανένας από τους αντιπάλους του Πανίκα 
δεν απαντάει σωστά στην ερώτηση που 
του απευθύνει η τηλεπαρουσιάστρια και 
αφορά θέματα της πόλης μέσα σε δύο 
λεπτά.
Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, ο Ψωμιά-
δης πατάει ένα αόρατο buzzer και δίνει 
την σωστή απάντηση, εισπράττοντας τα 
μπράβο της παρουσιάστριας.
Όλως τυχαίως οι ερωτήσεις αφορούν 
πεπραγμένα της δικής του θητείας ενώ 
εξεγείρεται με την μοναδική γυναίκα-υπο-
ψήφια με το όνομα Κατερίνα όταν μπαίνει 
στην μέση η Μακεδονία.



92 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Politico: Το νέο κείμενο θα έχει σαφή αναφορά στην Τουρκία, αλλά όχι τη λέξη «κυρώσεις» 

Έ
να πραγματικό διπλωματικό θρί-
λερ εξελίσσεται στις Βρυξέλλες, 
μετά την άρνηση της Ελλάδας και 
της Κύπρου να αποδεχθούν το 

προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνό-
δου κορυφής, λόγω της απουσίας ανα-
φοράς περί κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας. 
Αμέσως μετά τη 45λεπτη διακοπή που 
προηγήθηκε, οργανώθηκε τετραμε-
ρής συνάντησης με τη συμμετοχή των 
Άνγκελα Μέρκελ, Εμανουέλ Μακρόν, 
Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Αναστασι-
άδη, καθώς και των Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και Σαρλ Μισέλ. 
Λίγο πριν τις 10 το βράδυ ολοκληρώ-
θηκε η σύσκεψη των τεσσάρων, οι 
οποίοι κατέληξαν σε συμφωνία να συνε-
χιστούν οι διαβουλεύσεις. μετά το τέλος 
του δείπνου. Το μενού στο δείπνο των 
«27» περιελάμβανε γεμιστά ορτύκια και 
σαλάτα με φασολάκια,  ψητό ιβηρικό χοι-
ρινό φιλέτο με ψητά λαχανικά και σορμπέ 
βατόμουρου.
«Περιμένουμε νέο ντραφτ, το οποίο 
ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι 
καλύτερο», ανέφεραν κυβερνητικές 
πηγές.
Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο, ο 
Σαρλ Μισέλ θα καταθέσει νέο προσχέδιο 
συμπερασμάτων, το οποίο θα συζητη-
θεί αμέσως μετά το δείπνο, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου θα έχουν εξαντληθεί τα 
υπόλοιπα θέματα. Πιο συγκεκριμένα, η 
συζήτηση άνοιξε με την πολεμική σύρ-
ραξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και με 
τη δηλητηρίαση του Ρώσου πολιτικού 
αντιπάλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέι 
Ναβάλνι.
Σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικα-
λείται ως πηγή του του Έλληνα αξιωμα-
τούχο, το νέο κείμενο-προσχέδιο θα έχει 
«σαφή αναφορά στην Τουρκία», αλλά 
δεν θα περιλαμβάνει τη λέξη «κυρώ-
σεις». Όπως ανέφερε επίσης το Politico, 
Κύπριος διπλωμάτης είπε ότι ενδεχομέ-
νως οι διαβουλεύσεις για την Ανατολική 
Μεσόγειο να συνεχιστούν την Παρα-
σκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική 
συμβιβαστική πρόταση περιέχει τα εξής 
διαφορετικά στοιχεία:

– ότι «η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη στην 
δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύ-
νης και ενός περιβάλλοντος συνεργασίας 
και κοινά επωφελούς συνεργασίας με 
την Τουρκία».
– ότι «οι μονομερείς έρευνες για υδρο-
γονάνθρακες πρέπει να τερματιστούν 
αμέσως».
– ζητά «όπως η Τουρκία δεσμευθεί στον 
διάλογο με καλή πίστη και απέχει από 
μονομερείς ενέργειες που θα έρθουν 
σε αντίθεση με τα συμφέροντα της ΕΕ 
και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και 
τα κυριαρχικά δικαιώματα των Κρατών 
Μελών – κάτι το οποίο αποτελεί απόλυτη 
προϋπόθεση».
– προσθέτει τη φράση: «η ΕΕ καλωσορί-
ζει τα βήματα οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία και την ανα-
κοίνωση της επανέναρξης άμεσων διε-
ρευνητικών επαφών για την οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ των δύο 
κρατών, μέσω διαπραγματεύσεων και 

προσφυγής στο διεθνές δικαστήριο».
– αναφέρει ακόμη ότι: «η ΕΕ επαναλαμ-
βάνει πως μονομερείς ανακοινώσεις 
θαλάσσιων δικαιοδοσιών όπως στο 
χάρτη ‘mavi vatan’ δεν συνάδουν με το 
δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγουν 
έννομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες».

Πέτσας: Η Ελλάδα αρνήθηκε δι-
ότι το κείμενο δεν ήταν ισορρο-
πημένο
«Είναι μία σημαντική σύνοδος για τις 
ευρωτουρκικές σχέσεις και όχι μόνο, 
για όλες τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ», 
τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέ-
λιος Πέτσας μιλώντας στο κεντρικό δελ-
τίο ειδήσεων της ΕΡΤ1 για τις ενστάσεις 
της Ελλάδας όσον αφορά στο προσχέ-
διο θέσεων της Συνόδου Κορυφής, στις 

Βρυξέλλες.
«Ειδικά για το θέμα αυτό της ημερήσιας 
διάταξης που είναι ξανά η συζήτηση για 
το ποιον δρόμο ακολουθεί η Τουρκία που 
φαίνεται να ολισθαίνει μακριά από τη 
Δύση, το βασικό κείμενο που προτάθηκε 
ως πρώτη βάση συζήτησης δεν είναι απο-
δεκτό από την Ελλάδα. Και δεν είναι απο-
δεκτό γιατί δεν ήταν ισορροπημένο.
Χρειάζεται να οικοδομηθεί ένα σχέδιο 
συμπερασμάτων το οποίο θα έχει του-
λάχιστον τέσσερις πυλώνες: ο πρώτος 
είναι φυσικά η έμπρακτη αλληλεγγύη 
απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. 
Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με 
την ΕΕ να καλεί την Τουρκία να σταματή-
σει αμέσως κάθε παράνομη εξορυκτική 
δραστηριότητα στην κυπριακή ΑΟΖ και 
φυσικά να τερματίσει τις υπόλοιπες προ-
κλητικές τις ενέργειες στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
Οι άλλοι δύο πυλώνες είναι αλληλέν-
δετοι κι έχουν να κάνουν με το καρότο, 
όταν η Τουρκία επιδείξει με συνέπεια και 
συνέχεια ότι εννοεί την αποκλιμάκωση 
δηλαδή οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να 
παρασχεθεί στην Τουρκία στο πλαίσιο 
αυτό. Και το τελευταίο, είναι το μαστί-
γιο αν δεν δείξει η Τουρκία τη διάθεση 
έμπρακτης αποκλιμάκωσης επαναλαμ-
βάνω, με συνέπεια και συνέχεια», τόνισε 
ο κ. Πέτσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο πρώτο 
κείμενο  δεν υπάρχει αναφορά για 
κυρώσεις στην Τουρκία. Κυβερνητικές 
πηγές αναφέρουν ότι η διαπραγμάτευση 
έχει μακρύ δρόμο ακόμη. Ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αρνή-
θηκε το προσχέδιο διεκδικώντας αλλα-
γές που «να αντικατοπτρίζουν πληρέ-
στερα τις ελληνικές θέσεις», όπως επισή-
μαιναν κυβερνητικές πηγές. 
Σύμφωνα με πληροφορίες το προσχέδιο 
δεν είχε αναφορά για κυρώσεις, αλλά ότι 
«η ΕΕ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει 
όλα τα εργαλεία και τα μέσα που έχει στη 
διάθεση της προκειμένου να διασφαλί-
σει το σεβασμό και την εδαφική ακεραι-
ότητα της Ελλάδας και της Κύπρου», κάτι 
που δεν έγινε δεκτό από την ελληνική 
πλευρά.

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Σύνοδο Κορυφής: 
Συμφωνία των «4» για διαβούλευση μετά το δείπνο

Παρέμβαση Τσίπρα 
για την επανεκκίνηση 
του ελληνοτουρκικού 
διαλόγου

Π
αρέμβαση στην συζήτηση για την επανεκκίνη-
ση του ελληνοτουρκικού διαλόγου που διεξά-
γεται και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας 

με μήνυμά του στο twitter.
Απευθυνόμενος και προς τους αξιωματούχους της Ε.Ε., 
στους οποίους άλλωστε απέστειλε και επιστολή, ανα-
φέρει: «Θα αποτελούσε σοβαρό λάθος εκ μέρους της 
Ε.Ε. να θεωρήσει ότι απλά και μόνο η επανεκκίνηση ενός 
εύθραυστου ελληνοτουρκικού διαλόγου, ειδικά υπό τη 
σταθερή απειλή της επιστροφής τουρκικών πολεμικών 
πλοίων, αποτελεί βιώσιμο πλαίσιο για την έξοδο από 
την κρίση».
Συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι «ο μόνος τρόπος που ο 
ελληνοτουρκικός διάλογος μπορεί να αποδειχτεί βιώσι-
μος, είναι αν βασιστεί σταθερά στην αναζωογόνηση του 
ευρωτουρκικού διαλόγου υπό νέους όρους, που συμπε-
ριλαμβάνουν την υιοθέτηση ενός ισχυρού μηχανισμού 
επιβολής σειράς κυρώσεων και μια περιεκτική θετική 
ατζέντα».
Καταλήγοντας προειδοποιεί: «Αν δεν επιλεγεί αυτός ο 
δρόμος, δεν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την 
αποτυχία των ελληνοτουρκικών διαβουλεύσεων και την 
επιστροφή της κρίσης - καθώς και μια νέα, δαπανηρή 
κούρσα εξοπλισμών στο Αιγαίο - αλλά θα τεθεί σε κίν-
δυνο και η επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπρι-
ακό».

Επιστολή Τσίπρα σε Ευρωπαίους ηγέτες για 
την Τουρκία
Επιστολή στην οποία καλεί την γερμανική Προεδρία, 
την Γαλλία, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τους 
ευρωσοσιαλιστές πρωθυπουργούς και επιτρόπους και 
τις προοδευτικές ευρωομάδες, να στηρίξουν «μια δυνα-
μική πολιτική απέναντι στην Τουρκία που να επανεκκινεί 
με νέους όρους, ισχυρών κυρώσεων και ισχυρής θετικής 
ατζέντας, τις ευρωτουρκικές σχέσεις» απέστειλε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσί-
πρας, σύμφωνα με κομματικές πηγές.
Όπως σημειώνουν οι εν λόγω πηγές ο Αλέξης Τσίπρας 
τόνισε πως«μόνο με γενναίες αποφάσεις του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου για επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών 
σχέσεων με δυναμικούς όρους θα μπορούσαν να προ-
χωρήσουν οι διερευνητικές και να ξαναρχίσει ο διάλογος 
για το Κυπριακό».
«Χρειάζεται ταυτόχρονα να αποφασιστεί μηχανισμός 
ισχυρών κυρώσεων για την Τουρκία σε περίπτωση που 
συνεχίσει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και η προοπτική μιας 
ουσιαστικής θετικής ατζέντας εάν σεβαστεί το διεθνές 
δίκαιο», πρόσθεσε.
Υπογράμμισε δε, ότι «αν αυτό δεν κατοχυρωθεί, οι διε-
ρευνητικές και η επανέναρξη των συνομιλιών για το 
Κυπριακό, δεν θα έχουν προοπτική».
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Ο 
Περιφερειάρχης Αττ ικής Γ. 
Πατούλης δίνει ιδιαίτερη βα-
ρύτητα σε ζητήματα που α-
φορούν στον εκσυγχρονισμό 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας και ε-
πισημαίνει:
«Προτεραιότητά μας είναι η ψηφιοποί-
ηση των λειτουργιών της Περιφέρειας 
Αττικής. Το  Κέντρο Διαχείρισης και 
Μελετών Κυκλοφορίας της Περιφέρειας 
Αττικής αποτελεί ένα ενδεικτικό παρά-
δειγμα.
Οι πληροφορίες που αντλούμε μέσα από 
τα στοιχεία που επεξεργάζεται το ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό θα μας επιτρέ-
ψουν την επόμενη περίοδο να διαχειρι-
ζόμαστε καλύτερα ζητήματα που αφο-
ρούν στην καθημερινότητα των κατοί-
κων της Αττικής. Το Κέντρο αποτελεί 
ένα σημαντικό εργαλείο στην παρακο-
λούθηση των ροών κυκλοφορίας, ενώ 
παράλληλά έχει συντονηστικό ρόλο 

στη διαχείριση των συμβάντων και των 
έργων για την ασφάλεια του οδικού 
δικτύου ».
Το νέο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
είναι  εκσυγχρονισμένο και με αυξημέ-
νες δυνατότητες, αποτελεί το βασικό 
εργαλείο οδικής ασφάλειας στην πρω-
τεύουσα και το συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στην Περιφέρεια, τα σώματα ασφαλείας 
(Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό 

Σώμα) και το ΕΚΑΒ.
Επισκεφθήκαμε το νέο ΚΔΚ κοντά στην 
Πλατεία Αμερικής, όπου μας περίμενε 
ο Σύμβουλος Οδικής Ασφαλείας της 
Περιφέρειας Αττικής, Κίμων Λογοθέτης. 
«Από εδώ παρακολουθούμε τις κύριες 
οδικές αρτηρίες της Αττικής, 24 ώρες την 
ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο», μας εξη-
γεί. «Έχουμε εικόνα από περίπου 250 
κάμερες σε όλη την Αττική, οι οποίες 
εναλλάσσονται στις 44 οθόνες. Παράλ-
ληλα είμαστε σε διαρκή σύνδεση με τον 
Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης 
και Ελέγχου Κυκλοφορίας της ΕΛΑΣ, ο 
οποίος επίσης ανακαινίστηκε πρόσφατα, 
με την Περιφέρεια να έχει την ευθύνη της 
συντήρησης και του δικτύου του».
Οι χειριστές του Κ.Δ.Κ. παρακολουθούν 

την εικόνα από όλες αυτές τις κάμερες 
και ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση 
συμβάντος, που αφορά είτε την Περιφέ-
ρεια Αττικής (προκειμένου π.χ. συνερ-

γεία της να επέμβουν μετά από πτώση 
δέντρου) είτε κάποια άλλη υπηρεσία την 
οποία ειδοποιούν (π.χ. τροχαίο ατύχημα 
στο οποίο πρέπει να επέμβουν η αστυ-
νομία, η πυροσβεστική ή το ΕΚΑΒ). 
Από την κρατική τηλεόραση  ΕΡΤ και 
την εκπομπή από τις 6 μαζί παρουσιά-
ζεται το καθημερινό έργο της Περιφέ-
ρειας Αττικής καθώς και η κυκλοφορία 
στο οδικό δίκτυο.

Γιωργος Πατούλης: Προτεραιότητα 
μας η ασφάλεια των πολιτών της 
Αττικής

Δημοσκόπηση: Στις 17,5 
ποσοστιαίες μονάδες το 
προβάδισμα της ΝΔ 

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη  και τον 
Αλέξη Τσίπρα - Ποιο θεωρούν 
το σημαντικότερο πρόβλημα 
της χώρας - Τι πιστεύουν για τις 
μάσκες και το εμβόλιο για τον 
κορωνοϊό - Δείτε την πρόθεση 
ψήφου  στη δημοσκόπηση της 
Metron Analysis για το Mega

Μ
ε 17,5 ποσοστιαίες μο-
νάδες προηγείται η Νέα 
Δημοκρατία έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δη-

μοσκόπηση της Metron Analysis για 
το Mega.
Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου 
η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 37,5% 
και ο ΣΥΡΙΖΑ 20%. Ακολουθούν το 
ΚΙΝΑΛ με 5,4%, το ΚΚΕ με 4,6%, η 
Ελληνική Λύση με 4,5% και το ΜέΡΑ 
25 με 2,7%.
Στις δημοτικότητες των πολιτ ικών 
αρχηγών πρώτος σε θετικές γνώμες 
είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης (61%) 
και ακολουθούν η Φώφη Γεννηματά 
(38%), ο Αλέξης Τσίπρας (35%), ο 
Δημήτρης Κουτσούμπας (31%), ο Γιά-
νης Βαρουφάκης (24%) και ο Κυριάκος 

Βελόπουλος (21%).
Θετική αξιολόγηση για την κυβέρ-
νηση επιφυλάσσει το 51% (έναντι 38% 
αρνητικής) ενώ 58% είναι η θετική 
αξιολόγηση (34% αρνητική) για τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αντιστοίχως για την αξιωματική αντι-
πολίτευση η αρνητική αξιολόγηση 
φτάνει το 74% (15% θετική) ενώ για 
τον αρχηγό της αξιωματικής Αλέξη 
Τσίπρα η αρνητική αξιολόγηση είναι 
στο 68% (23% θετική).
metron-antipolitesi
Η πλειοψηφία θεωρεί ως μεγαλύ-
τερο πρόβλημα της χώρας σήμερα την 
ιατρική περίθαλψη και την πανδημία 
του κορωνοϊού (33%) και ακολουθεί 
η οικονομία (28%), η εξωτερική πολι-
τική (11%), η ανεργία (9%), το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό (7%), το πολιτικό 
σύστημα (4%) και την Παιδεία (2%).
Εξάλλου, η συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών πιστεύει ότι η μάσκα 
προστατεύει από τη διάδοση του 
κορωνοϊού (81%), ενώ περίπου έξι 
στους δέκα (59%) συμφωνεί ότι αν 
βγει εμβόλιο θα πρέπει να το κάνουμε. 
Τέλος, επτά στους δέκα διαφωνούν με 
την άποψη ότι ο κορωνοϊός δεν κολ-
λάει με τη Θεία Κοινωνία.

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Tο Δεκέμβριο του 2019, όταν εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Οδικής 
Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη 

παρουσία του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
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Το τεραστίων διαστάσεων πολεμικό 
πλοίο USS Hershel «Woody» Williams 
ελλιμενίζεται μόνιμα στη βάση της 
Σούδας. Πρόκειται για ένα πλοίο 
που αποτελεί κινητή εκστρατευτική 
βάση, από το οποίο μπορούν να 
επιχειρούν ελικόπτερα και μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) σε 
ευρύτατες επιχειρήσεις. Παράλληλα 
αναβαθμίζεται και η βάση της Σούδας

Η 
Σούδα αναδεικνύεται ως το πιο 
στρατηγικό σημείο της περιοχής. 
Εδώ συναντώνται τα συμφέρο-
ντα των δύο χωρών μαζί με αυτά 

της ασφάλειας και της ειρήνης. Στο έδαφος 
απλώνονται συμμαχικές δυνάμεις και επι-
κοινωνίες μας. Στα νερά της διεξάγονται κοι-
νές ασκήσεις. Ενώ πολύ γρήγορα η Σούδα 
θα γίνει έδρα ελλιμενισμού του USS Hershel 
«Woody» Williams ενός εκ των μεγαλύτε-
ρων πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ» ανέφερε 
σχετικά ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, έπειτα από τη συνάντησή του 
με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μά-
ικ Πομπέο.
«Έχουμε πολύ ισχυρή στρα-
τιωτική σχέση, σας βλέπουμε 
ως πυλώνα σταθερότητας. Το 
Herschel Williams θα έρθει 
για μόνιμο ελλιμενισμό στον 
ναύσταθμο της Σούδας. Είναι 
μια τέλεια επιλογή και μια 
πολύ σημαντική εξέλιξη, 
γιατί η Ρωσία αποσυντονίζει την περιοχή, 
όπως έκανε στη Λιβύη» ήταν το σχόλιο του 
Μάικ Πομπέο.
Αποφασίστηκε, λοιπόν, να λειτουργήσει ένας 
νέος, δεύτερος ναύσταθμος στην Κρήτη, στη 
Σούδα, με λειτουργία ανάλογη εκείνου της 
Σαλαμίνας, ώστε το Στρατηγείο Διοικήσεως 
Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) να αποκτή-
σει όχι μόνο θεσμική, αλλά και επιχειρησι-
ακή βαρύτητα. Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να 
συνδράμουν στη διαμόρφωση του ΣΔΑΜ, 
όπου υπάρχει ήδη ένας σχεδιασμός από το 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ενώ η αναβάθ-
μιση των δυνατοτήτων της βάσης της Σού-
δας μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για επι-
τάχυνση της διαμόρφωσης και του Ναυστάθ-
μου Κρήτης του Πολεμικού Ναυτικού.
Ακόμα, υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον για 
επένδυση σε βιομηχανικές μονάδες (Ναυπη-
γεία ή ΕΑΒ) με ταυτόχρονη διεκδίκηση υπο-

κατασκευαστικού έργου το οποίο θα περι-
λαμβάνει σημαντικές παραγγελίες των Ενό-
πλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). Οι Αμερικανοί διεκ-
δικούν επίσης να αναλάβουν το έργο ναυ-
πήγησης τεσσάρων νέων φρεγατών πολλα-
πλών ρόλων τύπου MMCS και την αναβάθ-
μιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ του Π.Ν.

Το Hershel «Woody» Williams
Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο πραγματο-
ποίησε το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλ-
κυσή του τον Μάρτιο, έχει μήκος 230 μέτρα 
και ανήκει στον 6ο στόλο. Το συγκεκριμένο 
πλοίο πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη 
Hershel «Woody» Williams, ο οποίος στις 
ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που 
έδειξε στη μάχη της Ίβο Τζίμα κατά τη διάρ-
κεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για την 
οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον 
πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945.
Το πλοίο μήκους 230 μέτρων (755 πόδια) 
διαθέτει κατάστρωμα πτήσης τεσσάρων 
σημείων 4.830 τετραγωνικών μέτρων. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνει ένα 
υπόστεγο, χώρο αποστολής και χώρους 

εργασίας και διαβίωσης για 
εκατοντάδες άτομα.
Η επιλογή από τις ΗΠΑ της 
Σούδας ως τη μόνιμη βάση 
ελλιμενισμού του πλέον σύγ-
χρονου τεράστιου ελικοπτε-
ροφόρου σε μία περίοδο 
αυξημένων προκλήσεων της 
Τουρκίας στην περιοχή θεω-
ρείται πως έχει ιδιαίτερη 

σημασία.
Οι ΗΠΑ αν και δεν έχουν επί του παρόντος 
πρόθεση να εγκαταλείψουν το Ινσιρλίκ, 
υποβαθμίζουν τη συγκεκριμένη βάση στην 
Τουρκία και αναβαθμίζουν σημαντικά τη 
βάση της Σούδας, δείχνοντας σιωπηλά στην 
Άγκυρα ότι έχουν συμφέροντα στην Κρήτη 
και την ευρύτερη περιοχή.
Και αυτό προφανώς αποτελεί μία αποτρε-
πτική προειδοποίηση προς την Τουρκία, 
χωρίς φυσικά να μπορεί να θεωρήσει κανείς 
ως δεδομένο ότι οι σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ 
θα παρενέβαιναν σε περίπτωση θερμού 
επεισοδίου για παράδειγμα στην περιοχή 
του Καστελόριζου.
Το μήνυμα όμως προς την Άγκυρα είναι 
σαφές και ο κ. Πομπέο δήλωσε συγκεκρι-
μένα πως: «Βλέπουμε την Ελλάδα ως πραγ-
ματικό πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μόνιμος ελλιμενισμός του 
«Hershel Williams» στη Σούδα Δανία: «Ο διευθυντής μου 

ζήτησε στοματικό σεξ, αλλιώς 
η καριέρα μου τέλος» 

Σ
τη Δανία, μία από χώρες που έχουν 
για «σημαία» τους την ισότητα των 
δύο φύλων, η αποκάλυψη διάση-
μης τηλεπαρουσιάστριας ότι έπε-

σε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο 
χώρο εργασίας, άνοιξε τον «ασκό του Αι-
όλου».
Στη σκανδιναβική χώρα, γυναίκες που 
εργάζονται στα ΜΜΕ ένωσαν την φωνή 
τους συνυπογράφοντας ανοιχτή επιστολή 
για να καταγγείλουν την απαράδεκτη 
τακτική προαγωγής στον χώρο των ΜΜΕ.
Περισσότερες από 1.600 γυναίκες υπέ-
γραψαν μια ανοιχτή επιστολή όπου ισχυ-
ρίζονται ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα 
μέσα ενημέρωσης της Δανίας. Εκατοντά-
δες άλλες έχουν επίσης καταγγείλει ότι ο 
σεξισμός και η σεξουαλική παρενόχληση 
ανθούν στο χώρο της πολιτικής και της 
ιατρικής.
«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που 
σήμερα είμαι η οικοδέσποινα», είπε η 
Σοφί Λίντε, παρουσιάστρια της σατιρικής 
εκπομπής «Gulu Comedy Gala».
«Είμαι η δεύτερη γυναίκα που παρουσιά-
ζει την εκπομπή τα τελευταία 14 χρόνια», 
πρόσθεσε.
Αφού έκανε το κοινό να παραληρεί από 
τα αστεία της, η ομιλία της Λίντε απέκτησε 
σοβαρό ύφος όταν αναφέρθηκε στις εργα-
σιακές συνθήκες που έχει βιώσει από τότε 
που μπήκε στο επάγγελμα.
«Αμείβομαι λιγότερο απ’ ότι οι άντρες 
τηλεπαρουσιαστές. Μπορούμε να προ-
σποιηθούμε ότι δεν υπάρχει διαφορά 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Δανία», 
δήλωσε η Λίντε , η οποία σήμερα παρου-
σιάζει την εκπομπή ταλέντων «X Factor» 
της Δανίας. «Απλώς δεν είναι αλήθεια», 
πρόσθεσε.
Στη συνέχεια αποκάλυψε πως, ότι όταν 
ήταν 18 χρονών, ξεκίνησε να εργάζεται 
στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό 
«DR». Τότε, ένα από τα σημαίνοντα στε-
λέχη του δικτύου, όπως ισχυρίστηκε, της 
ζήτησε να του κάνει στοματικό σεξ και την 
απείλησε πως, εάν δεν έκανε αυτό που 
της έλεγε, θα έδινε το τελειωτικό χτύπημα 
στην καριέρα της.
Η παραδοχή της Λίντε απελευθέρωσε 
χιλιάδες γυναίκες που εργάζονται στα 
ΜΜΕ της Δανίας να ανοίξουν το στόμα 

τους συμμετέχοντας στο κίνημα #MeToo 
της Δανίας.

«Το βιώσαμε κι εμείς επίσης»
Χιλιάδες δημοσιογράφοι έβαλαν την υπο-
γραφή τους σε μια ανοιχτή επιστολή υπο-
στήριξης που δημοσιεύτηκε στην εφη-
μερίδα «Politiken» καταγγέλλοντας την 
τακτική της σεξουαλικής παρενόχλησης 
και γενικότερα την σεξιστική κουλτούρα 
στο χώρο εργασίας.
«Έχετε δίκιο. Το βιώσαμε κι εμείς επίσης», 
γράφουν στην επιστολή τους. «Όλες το 
έχουμε βιώσει σε μεγαλύτερο ή μικρό-
τερο βαθμό κατά τη διάρκεια της σταδιο-
δρομίας μας: ακατάλληλες παρατηρήσεις 
σχετικά με την εμφάνισή μας ή τα ρούχα 
μας, προκλητικά μηνύματα, συμπεριφορά 
που ξεπερνά τα όρια».
«Όταν κυκλοφόρησε η εφημερίδα 
Politiken, 701 γυναίκες είχαν συνυπο-
γράψει την επιστολή. Την επόμενη ημέρα, 
οι υπογραφές ξεπερνούσαν τις 1.600. 
Εκείνες που υπέγραψαν είτε είχαν άμεση 
εμπειρία είτε γνώριζαν μία συνάδελφο 
που είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρε-
νόχλησης», λέει η Δανή δημοσιογράφος 
του τηλεοπτικού καναλιού TV2 , Καμίλα 
Σλίνγκμποργκ, μιλώντας στο BBC.
«Εκατοντάδες γυναίκες έχουν γρά-
ψει την ιστορία για τα όσα έχουν βιώσει 
στον εργασιακό χώρο. Από μασάζ στους 
ώμους, έως και άγγιγμα σε ευαίσθητα 
σημεία του σώματος», προσθέτει.
Επιπλέον, πολλές γυναίκες έχουν μοιρα-
στεί εμπειρίες σεξισμού και σεξουαλι-
κής παρενόχλησης και σε άλλους χώρους 
εργασίας- από εστιατόρια μέχρι το λια-
νεμπόριο - με την ιστορία τους να συνο-
δεύεται από τα hashtags #MeToo και 
«#NejTilSexisme» (Όχι στο Σεξισμό)
Περισσότερες από 600 γυναίκες γιατροί 
και φοιτήτριες Ιατρικής έχουν υπογράψει 
μια ηλεκτρονική επιστολή όπου καταγ-
γέλλουν τη σεξουαλική παρενόχληση 
και τις διακρίσεις λόγω φύλου σε νοσο-
κομεία, κλινικές και πανεπιστήμια της 
Δανίας.
Πάνω από 300 γυναίκες που δραστηριο-
ποιούνται στο χώρο της πολιτικής κάλε-
σαν επίσης την ηγεσία της χώρας να ξερι-
ζώσει τον σεξισμό στο χώρο εργασίας.
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καναδάς

Ο
ι αναζητήσεις βρέθηκαν σε υψηλό 
σημείο μία ώρα μετά την έναρξη της 
τηλεμαχίας, καθώς οι απογοητευμέ-
νοι τηλεθεατές έσπευσαν με αυτόν 

τον τρόπο να εκφράσουν την αγανάκτησή τους 
για το θέαμα, αλλά και μετά το τέλος της.
Τόσο τρόμαξαν οι αμερικανοί ψηφοφόροι με 
την εικόνα των υποψηφίων τους για την προ-
εδρία, σ το χαοτ ικό ν τ ιμπέιτ της Τρίτης, που 
άρχισαν να σκέφτονται να μετακομίσουν στον 
Καναδά… 
Την είδηση μάς μεταφέρει η Google και βασί-

ζεται σ τις αναζητήσεις που έγιναν από χρήστες της μηχανής αναζήτησης στις 
ΗΠΑ στη διάρκεια του ντιμπέιτ και μετά τη λήξη του. Συγκεκριμένα, τα δημοφι-
λέστερα ερωτήματα στο Google ήταν «πώς να κάνω αίτηση για καναδική υπη-
κοότητα» και «πώς μπορώ να μετακομίσω στον Καναδά». 
Οι αναζητήσεις βρέθηκαν σε υψηλό σημείο μία ώρα μετά την έναρξη της τηλε-
μαχίας Τραμπ – Μπάιντεν, καθώς οι απογοητευμένοι τηλεθεατές έσπευσαν με 
αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για το θέαμα, αλλά και 
μετά το τέλος της. Κράτησαν μάλιστα, αρκετές ώρες. 
Αυτοί μάλιστα, που το σκέφτονται περισσότερο φαίνεται πως βρίσκονται σ τη 
Μασαχουσέτη, την πολιτε ία της Ουάσινγκτον και το Μίσ ιγκαν, όπου και οι 
περισσότερες σχετικές αναζητήσεις. 
Η πραγματική είδηση βέβαια, θα ήταν αν ο αριθμός ήταν ο μεγαλύτερος στο 
Τέξας, την Αριζόνα ή το Οχάιο, κατεξοχήν ρεπουμπλικανικές πολιτείες. Βέβαια, 
όπως σημειώνει η Guardian, δεν ε ίναι η πρώτη φορά που συμβαίνε ι κάτ ι 
τέτοιο. 
Αντίθετα, μάλλον συνηθίζεται, μετά από προεδρικές εκλογές. Το ίδιο έγινε και 
το 2016, μετά την εκλογή του Τραμπ, ενώ το απόλυτο ρεκόρ σημειώθηκε μετά 
τις εκλογές του 2004 και τη νίκη του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου. 
Πάντως, από το 2005 έως το 2014, ο αριθμός των Αμερικανών που μετακομί-
ζουν στον Καναδά κυμαίνεται σ τους 9.000 ετησίως. 

«Πώς θα μετακομίσω στον Καναδά», 
ρωτούσαν στο Google οι Αμερικανοί μετά 
το ντιμπέιτ Τραμπ – Μπάιντεν

Γυναίκα 7 παιδιών στο 
Κεμπέκ πέθαινε και οι 
νοσοκόμες την χλεύαζαν

Οι ισχυρές σχέσεις Ελλάδας-Καναδά 
και οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο 
στο επίκεντρο της επικοινωνίας του 
Ν. Δένδια με τον Καναδό ΥΠΕΞ

Τ
ηλεφωνική συνομιλία με τον Καναδό ομόλογό του, Φρανσουά-Φιλίπ Σα-
μπάν (François-Philippe Champagne), είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις ισχυρές διμερείς 
σχέσεις της Ελλάδας και του Καναδά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσό-

γειο, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Κ
αθώς «έσβηνε» στο κρεβάτι του Νοσο-
κομείου στο Κεμπέκ μια 37χρονη ιθα-
γενής γυναίκα (Atikamekw) βρήκε 
τη δύναμη να πατήσει το κουμπί στο 

κινητό της και να ξεκινήσει μια ζωντανή μετά-
δοση στο facebook προκειμένου να δημοσι-
οποιήσει τις προσβολές και τις βρισιές που 
δέχθηκε από το προσωπικό, ενώ ζητούσε βοή-
θεια. Ο θάνατος της Joyce Echaquan, μητέρας 
επτά παιδιών, τη Δευτέρα προκάλεσε σφο-
δρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του 
Manawan, που βρίσκεται 250 χιλιόμετρα 

βόρεια του Μόντρεαλ και την άμεση παρέμβαση της Κυβέρνησης του Κεμπέκ 
που έδωσε εντολή για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ η Νοσοκόμα 
απολύθηκε. Ωστόσο η απόλυση της νοσοκόμας δεν απαλύνει τον πόνο του άντρα της ο 
οποίος με τρεμάμενη φωνή στο Ραδιόφωνο του Καναδά είπε ότι η γυναίκα του πήγε στο 
Νοσοκομείο με πόνο στο στομάχι, το Σάββατο και δύο ημέρες μετά πέθανε.
Είχε ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων και όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς ένοιωσε 
ότι της έδιναν πολύ μορφίνη. Στο βίντεο που προβλήθηκε από το CBC News η 37χρονη 
ακούγεται να ουρλιάζει και να ζητάει επανειλημμένα βοήθεια.
Μετέπειτα το βίντεο καταγράφει τις φωνές του προσωπικού του Νοσοκομείου, ενώ 
κάποια της λέει ότι «είσαι τελείως ηλίθια». Ένα άλλο μέλος του νοσηλευτικού προσωπι-
κού της λέει ότι έχει κάνει κακές επιλογές στη ζωή της και την ρωτάει πως θα φαινόταν στα 
παιδιά της αν της έβλεπαν σε αυτή την κατάσταση. Φαινόμενα ρατσισμού  στο συγκεκρι-
μένο Νοσοκομείο έχουν αναφερθεί πολύ πριν τον θάνατο της συγκεκριμένης γυναίκας.
Η Mary Hannaburg, αντιπρόεδρος της Quebec Native Women, δήλωσε ότι το βίντεο είναι 
πολύ σκληρό και σημείωσε ότι «δεν θα ανεχθούμε τον ρατσισμό σε οποιαδήποτε μορφή 
του απέναντι σε ιθαγενείς γυναίκες».
Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ François Legault δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «μη απο-
δεκτή» και ότι μια από τις εμπλεκόμενες νοσοκόμες απολύθηκε. Η τοπική κοινωνία είναι 
συγκλονισμένη από τον θάνατο της 37χρονης μητέρας και ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρα-
τεία συγκέντρωσης χρημάτων για την υποστήριξη των παιδιών της.

Ανάκληση 701.114 
αυτοκινήτων της Ford

Η 
Ford ανακοίνωσε πως ανακαλεί 701.114 
αυτοκίνητά της στη Βόρειο Αμερική, ε-
ξαιτίας ένας προβλήματος στις κάμερες 
οπισθοπορείας τους. Συγκεκριμένα, τα 

620.246 βρίσκονται στις ΗΠΑ, τα 76.566 στον Κα-
ναδά και τα 4.302 στο Μεξικό, με την Μπλε Οβάλ 
εταιρία να αναφέρει πως η κάμερα οπισθοπορεί-
ας μπορεί να εμφανίσει κατά διαστήματα “μαύ-
ρη” ή παραμορφωμένη εικόνα, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο σύγκρουσης. Η ανάκληση επηρεάζεται τα 
Ford Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150, F-
250 SD, F-350 SD, F-450 SD, F-550 SD, Mustang, Ranger, Transit, Lincoln Corsair και 
Nautilus, που κατασκευάστηκαν από τα τέλη του 2019 έως και τα μέσα του 2020. Η 
εταιρία δεν γνωρίζει κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό που να σχετίζεται με το συγκε-
κριμένο ελάττωμα.

`Βανδαλισμός με σβάστικα και 
ομοφοβικά σχόλια σε γλυπτό έξω 
από εμπορικό κέντρο

Τ
ον αποτροπιασμό της εκφράζει σύσσωμη η 
κοινότητα του Maple Ridge στη Βρετανική 
Κολούμπια για τον βανδαλισμό ενός γλυ-
πτού τριών πιγκουίνων. 

Οι πελάτες του SmartCentres ε ίδαν έκπλη-
κτοι το γλυπτό με το λογότυπο του εμπορι-
κού κέντρου να φέρει μια σβάστικα και άλλα 
υβριστικά σχόλια.   
«Κάποιος που είναι αντισημίτης και ενάντια 
στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και γενικά στις μει-
ονότητες δεν αποτελεί μέρος της κοινότητας 
του Maple Ridge» δήλωσε ο δημοτικός σύμ-
βουλος Ahmed Yousef. 
 Σύσσωμες οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν απαράδεκτη την ομοφοβική αυτή 
κίνηση. Ο δήμαρχος της πόλης Mike Morden έγραψε σε σχε τ ικό post σ το 
Facebook: «Ο δήμος είναι ενήμερος και εργάζεται εντατικά για τη σύλληψη των 
εγκληματιών που προκαλούν βανδαλισμούς σ το κέντρο της κοινότητάς μας. 
Όπως γνωρίζει ο κόσμος, αλλά και οι επισκέπτες μας, εμείς, μαζί με άλλες κοι-
νότητες, έχουμε πληγεί με ρατσιστικά σχόλια και ρητορική μίσους, αλλά και επι-
θέσεις προς την αστυνομία. Τίποτα από αυτά δεν είναι αποδεκτό και οι δράστες 
θα υποστούν τις συνέπειες».   Ο Morden πρόσθεσε ότι δημοτικοί σύμβουλοι και 
μέλη του τοπικού εμπορικού συλλόγου καθάρισαν οι ίδιοι τα γκράφιτι.   Η δημο-
τική σύμβουλος Kiersten Duncan επεσήμανε πως στα 10 χρόνια που διαβιεί στο 
Maple Ridge, μια ήσυχη πόλη στη Βρετανική Κολούμπια, δεν έχει ξαναδεί τέτοιο 
τοξικό περιστατικό. «Κανενός είδους ρητορική μίσους δεν είναι αποδεκτή στην 
κοινότητά μας. Δεν εκπροσωπούν αυτό οι κάτοικοι του Maple Ridge, μιας υπέ-
ροχης κοινότητας που καλοδέχτηκε όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους νεοαφι-
χθέντες από άλλα μέρη του Καναδά και το εξωτερικό». 
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H κυβέρνηση του Οντάριο ανέπτυξε 
ένα σχέδιο ετοιμότητας κατά του 
COVID-19 για το φθινόπωρο 
αναφέροντας πως θα δαπανήσει 
$2,8 δις για να διασφαλίσει 
την υγειονομική περίθλαψη, 
τα κέντρα μακροχρόνιας 
φροντίδας (γηροκομεία κλπ) και 
το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε 
να είναι έτοιμα σε περίπτωση 
δεύτερου κύματος της πανδημίας, 
αλλά και για την εποχιακή γρίπη.

Τ
ο σχέδιο που φέρε ι τον τ ίτ-
λο «Keeping Ontar ians Safe: 
Preparing for Future Waves of 
COVID-19» θα επιτρέψει στην ε-

παρχία να εντοπίσει γρήγορα, να αποτρέ-
ψει και να ανταποκριθεί σε κύματα του 
ιού για να προστατεύσει την υγεία και την 
ασφάλεια όλων των κατοίκων του Οντά-
ριο. Το σχέδιο ανακοινώθηκε την Τετάρτη 
από κοινού ανακοίνωση του πρωθυπουρ-
γού, κ. Doug Ford, την Υπουργό Υγείας, κα 
Christine Elliott και τον Δρ. 
David Williams, Υπεύθυνο 
της Δημόσιας Υγείας.
«Κάνουμε μια άνευ προη-
γουμένου επένδυση άνω των 
2 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων για να ενισχύσουμε τις 
πρώτες γραμμές του συστή-
ματος υγειονομικής περί-
θαλψης και να διασφαλί-
σουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για 
μελλοντικά κύματα αυτού του ιού, δια-
σφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ασθενείς 
και οι κάτοικοι μακροχρόνιας περίθαλψης 
συνεχίζουν να λαμβάνουν την απόλυτη 
καλύτερη φροντίδα από τους κορυφαί-
ους επαγγελματίες υγείας και τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα», είπε μεταξύ άλλων 
ο πρωθυπουργός του Οντάριο.
Το σχέδιο επικεντρώνεται σε έξι βασικούς 
τομείς για τον γρήγορο εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση των επιδημιών και των επι-
πτώσεων του COVID-19, την ανάπτυξη της 
ικανότητας του συστήματος υγείας και την 
ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της 
υγειονομικής περίθαλψης της επαρχίας. 
Αυτές οι περιοχές είναι:
1) Διατήρηση ισχυρών μέτρων δημό-
σιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεχούς επέκτασης των δοκιμών και της 
διαχείρισης περιπτώσεων και επαφών

2) Εφαρμογή της μεγαλύτερης εκστρα-
τείας ανοσοποίησης της γρίπης στην ιστο-
ρία του Οντάριο
3) Γρήγορος εντοπισμός, διαχείριση και 
πρόληψη των εστιών COVID-19
4) Επιτάχυνση των προσπαθειών για 
μείωση των καθυστερήσεων υπηρεσιών 
υγείας:
5) Προετοιμασία για μεταβολές στα 
κρούσματα COVID-19
6) Πρόσληψη, διατήρηση, εκπαίδευση 
και υποστήριξη εργαζομένων στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ταυ-
τόχρονα συνεχίζουν επίσης να συμμετά-
σχουν οικογένειες και φροντιστές
Τα $540εκατ. θα επενδυθούν σε κέντρα 
μακροχρόνιας περίθαλψης όπως τα γηρο-
κομεία και άλλα ώστε να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για τυχόν άλλα κύματα της 
πανδημίας στο μέλλον. Οι επενδύσεις του 
Οντάριο στη μακροχρόνια περίθαλψη θα 
βοηθήσουν τα σπίτια αυτά να βελτιωθούν 
στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώ-
ξεων, να υποστηρίξουν το προσωπικό και 

να είναι επαρκές, να διαχειρι-
στούν το λειτουργικό κόστος 
που σχετίζεται με το COVID-
19 και να βοηθήσουν ανθρώ-
πους σ τη λίσ τα αναμονής 
μακροχρόνιας περίθαλψης να 
παραμείνουν στα δικά τους 
σπίτια  μέσω μιας ενός καινο-
τόμου προγράμματος παραϊ-
ατρικής περίθαλψης που βρί-

σκεται σε ανάπτυξη.
Πιο αναλυτικά αυτά τα χρήματα θα μοιρα-
στούν ως εξής:
Α) 405 εκατομμύρια δολάρια για να βοη-
θηθούν τα σπίτια με πιέσεις λειτουργίας 
που σχετίζονται με το COVID-19. 
Β)61,4 εκατομμύρια δολάρια για μικρές 
επισκευές και ανακαινίσεις σε σπίτια για 
τη βελτίωση της πρόληψης και του ελέγ-
χου των λοιμώξεων. 
Γ) 40 εκατομμύρια δολάρια για την υπο-
στήριξη σπιτιών που έχουν επηρεαστεί 
από τις αλλαγές στους αριθμούς πληρότη-
τας λόγω του COVID-19. 
Δ) 30 εκατομμύρια δολάρια για να επιτρέ-
ψουν στα σπίτια μακροχρόνιας περίθαλ-
ψης να προσλάβουν περισσότερο προσω-
πικό.  
Ε) 2,8 εκατομμύρια δολάρια για την επέ-
κταση του Ταμείου Μετάβασης Υψηλών 
Μισθών.

To Οντάριο δαπανεί $2,8δις 
με το Σχέδιο Ετοιμότητας του 
Φθινοπώρου κατά του COVID-19

Συνελήφθη στον Καναδά μετά από 
τα ψέματα για την τρομοκρατική 
δράση του με τον ISIS στο ΝΥΤ

Η 
αστυνομία του Καναδά ανακοίνωσε τη 
σύλληψη του Σερόζ Σόντρι. 
Ο 25χρονος από το Μπέρλινγκτον του 
Οντάριο υποστήριξε ότι ταξίδεψε στη 

Συρία το 2016 για να ενταχθεί στην τρομοκρατική 
οργάνωση ISIS και ότι διέπραξε τρομοκρατικές 
ενέργειες, αναφέρει η αστυνομία, σημειώνοντας 
ότι οι κατηγορίες σε βάρος του προκύπτουν από 
πολλές συνεντεύξεις σε ΜΜΕ.  
 Η Λούσι Λαπόιντ, εκπρόσωπος της καναδικής 
αστυνομίας, δήλωσε πως ο Σόντρι είναι το άτομο 
που εμφανίστηκε στο podcast των New York Times «Caliphate», με το όνομα Αμπού Χου-
ζαϊφά. 
Στο podcast περιέγραφε με τρομακτικές λεπτομέρειες τον ρόλο του σε εκτελέσεις της τρο-
μοκρατικής οργάνωσης.   
«Η αβεβαιότητα για την ιστορία του Αμπού Χουζαϊφά είναι στο επίκεντρο κάθε επεισο-
δίου του «Caliphate» που ασχολούνταν μαζί του», δήλωσε η Ντανιέλε Ρόαντς Χα, εκπρό-
σωπος των ΝΥΤ. Παράλληλα, σημείωσε ότι ένα από τα επεισόδια επιβεβαίωσε πως ο 
Χουζαϊφά είχε παραπλανήσει τους Times σχετικά με τις ημερομηνίες του ταξιδιού του 
στη Συρία, όπως και το χρονοδιάγραμμα της ριζοσπαστικοποίησής του. «Το επεισόδιο 
λέει στους ακροατές τι γνωρίζουν με βεβαιότητα οι δημοσιογράφοι μας και τι είναι ακόμη 
άγνωστο», συμπλήρωσε.   Σε νεότερη ανακοίνωσή τους, μετά τη σύλληψη του 25χρονου, 
οι ΝΥΤ ανέφεραν πως «παρότι η αβεβαιότητα για την ιστορία του Αμπού Χουζαϊφά εξετά-
στηκε απευθείας στα επεισόδια του Caliphate, η σύλληψή του και οι ισχυρισμοί γύρω από 
αυτή έχουν δημιουργήσει νέα και σημαντικά ερωτήματα για τον ίδιο και τα κίνητρά του. 
Θα εξετάσουμε εκ νέου την ιστορία του και το πώς τον παρουσιάσαμε στη σειρά μας. Θα 
έχουμε περισσότερα να πούμε όταν ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια».  
 Οι περιγραφές του Σόντρι για τρομοκρατικές ενέργειες δημιούργησαν πολιτική θύελλα 
στον Καναδά, καθώς η αντιπολίτευση πίεζε την κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό να εξηγή-
σει γιατί δεν είχε συλληφθεί μετά την επιστροφή του στη χώρα ο 25χρονος. Μέχρι την 
Παρασκευή, όταν ανακοινώθηκε η σύλληψή του, η αστυνομία είχε αποκαλύψει ελάχιστα 
για τις έρευνές της. 

Ομοσπονδιακό έλλειμμα ύψους 
$328,5 δισ

Τ
ο ομοσπονδιακό έλλειμμα θα φτά-
σει τα 328,5 δισεκατομμύρια δολά-
ρια μέχρι το τέλος του δημοσιονομι-
κού έτους, εκτιμά ο κοινοβουλευτικός 

υπεύθυνος προϋπολογισμού (PBO).
Ένα τέτοιο έλλειμμα θα ανερχόταν στο 15% 
του μεγέθους του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ), καθιστώντας το μεγαλύ-
τερο έλλειμμα από το 1966-1967, ανέφερε 
το γραφείο του σε νέα έκθεση που δημο-
σιεύθηκε την Τρίτη. Αυτό είναι 23 φορές το 

έλλειμμα των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκε το 2018-2019.
“Αναμένουμε σοκ από τον COVID-19 και την πτώση των τιμών του πετρελαίου 
να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στην καναδική οικονομία”, δήλωσε ο PBO Yves 
Giroux. Τον Ιούλιο, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Bill Morneau προέβλεψε 
ένα ελαφρώς υψηλότερο έλλειμμα, στα 343 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μετά το έλλειμμα ρεκόρ των 328,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται 
να ακολουθήσουν μεγάλα αλλά μικρότερα ελλείμματα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός από τα 73,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021-2022.
Η PBO εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα πρέπει να επανέλθει σταδιακά στο επίπεδο πριν 
από την κρίση μέχρι τις αρχές του 2022. Η έκθεση που παρουσιάστηκε την 
Τρίτη λαμβάνει υπόψη τις ανακοινώσεις που έγιναν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 
και τα 225,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυβερνητική παρέμβαση για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. Ο λόγος χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, τον οποίο οι 
Φιλελεύθεροι προσπαθούσαν να διατηρήσουν κάτω από 30% πριν από την 
κρίση, θα κορυφωθεί στο 48,3% το 2022-2023, σύμφωνα με την ανάλυση του 
PBO. Πρόκειται για αύξηση 18,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την πρό-
βλεψη του 2019. Ωστόσο, η έκθεση της ομάδας του σημειώνει επίσης ότι αυτή 
η τάση είναι μπορεί να αντιστραφεί μεσοπρόθεσμα εάν η κυβέρνηση Τρου-
ντό εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που υποσχέθηκε στην ομιλία του θρόνου που 
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος.



18 2 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ό
λες οι καταγγελίες που λαμβάνει ο Οργα-
νισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) διερευ-
νώνται και εκεί όπου χρειάζεται θα επι-
βάλλονται και δυνατά πρόστιμα, δήλωσε 

στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Θωμάς Α-
ντωνίου, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση που δημι-
ουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες με τις καταγγελίες 
δεν είναι κάτι το καινούργιο αλλά προϋπήρχε.
 «Τα προβλήματα στον χώρο της υγείας δεν είναι νέο 
φαινόμενο. Υπήρχαν πάντα κι όχι τώρα με το ΓεΣΥ. 
Υπήρχαν και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Εκεί και 
όπου προκύπτουν κάποια θέματα που αφορούν 
θέματα ιατρικής δεοντολογίας, υπάρχει ο Παγκύ-
πριος Ιατρικός Σύλλογος να τα επιλύσει. Θέματα που 
αφορούν τον ΟΑΥ, εμείς τα διερευνούμε», είπε.
 Σημείωσε ότι ο ΟΑΥ δεν έχει προς το παρόν κάποια 
συγκεκριμένη καταγγελία.
 «Το σύστημα του ΓεΣΥ είναι γύρω στο 8-10% του 
ΑΕΠ, είναι οικονομική δραστηριότητα, είναι μεγάλο 
κομμάτι της οικονομίας μας. Φυσικά γίνονται λάθη, 
γίνονται παραλείψεις, γίνονται μέχρι και παράνομες 
πράξεις. Αυτά είναι στη ζωή. Το θέμα είναι ότι υπάρ-
χουν μηχανισμοί επίλυσης. Υπάρχουν μηχανισμοί 
και στον νόμο του ΓεΣΥ, υπάρχουν και οι διαδικασίες 
μέσα από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο καθώς και 

από τους συνδέσμους των ασθενών. Άρα υπάρχουν 
πολλά μέτρα στη διάθεση των ασθενών», πρόσθεσε.
 Τόνισε, ωστόσο, ότι όταν η καταγγελία είναι γενι-
κής φύσεως ή ο ίδιος ο ασθενής δεν καταγγέλλει με 
συγκεκριμένο τρόπο γραπτώς, τότε είναι αδύνατο 
να γίνει διερεύνηση της υπόθεσης.
 Σημείωσε, όμως ότι και στις περιπτώσεις των 
καταγγελιών γενικής φύσεως γίνεται διερεύνηση 
και διορθώνονται οι ίδιες οι διαδικασίες του Οργα-
νισμού.
 «Εκεί όπου υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες 
και αφορούν τον ΟΑΥ, τις διερευνούμε και είμαστε 
έτοιμοι να επιβάλλουμε και δυνατά πρόστιμα. Οι 
καταγγελίες όμως, δεν μπορεί να είναι γενικές πρέ-
πει να είναι συγκεκριμένες», συμπλήρωσε.

 Καμία επίσημη καταγγελία στον ΠΙΣ
Καμία καταγγελία δεν έγινε μέχρι στιγμής στον ΠΙΣ, 
δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεο-
ντολογίας του Συλλόγου Μιχάλης Αναστασιάδης.
 «Κάναμε έκκληση σε όποιον κατέχει στοιχεία να 
μας τα υποβάλει. Επίσημα δεν έχουμε καταγγελίες. 
Το θέμα της αυτεπάγγελτης διερεύνησης είναι κάτι 
το οποίο απαιτεί ούτως ή άλλως και προσκόμιση 
στοιχείων. Άρα θέλουμε στοιχεία», είπε.

ΟΑΥ: Διερευνώνται όσες καταγγελίες 
υπάρχουν

Εξι εκ. ευρώ περίπου θα στοιχίσει η 
μετατροπή του παλιού Νοσοκομείου 
Λάρνακας σε Δημοτικό Μέγαρο 

Έ
ξι εκατομμύρια ευρώ περίπου αναμένεται 
να στοιχίσει η αναπαλαίωση και μετατροπή 
του παλιού Νοσοκομείου Λάρνακας σε Δη-
μοτικό Μέγαρο, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δή-

μαρχος Ανδρέας Βύρας.
Ο κ. Βύρας ανέφερε ότι «μετά την οριστικοποίηση 
της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για 
παραχώρηση του διατηρητέου κτιρίου που στέ-
γαζε το παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας, θα αρχίσουν 
οι διεργασίες εξεύρεσης των χρημάτων που θα 
απαιτηθούν για αναπαλαίωση και μετατροπή του 
σε Δημοτικό Μέγαρο».
Πρόσθεσε πως «αναμένεται και γραπτώς η από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε ο Δήμος 
Λάρνακας να δρομολογήσει τις απαραίτητες δια-
δικασίες ωρίμανσης του έργου». «Στον Δήμο έχει 
παραχωρηθεί ολόκληρο το  κτίριο εκτός από τα 
εξωτερικά ιατρεία που βρίσκονται παραπλεύρως 
του κτιρίου» είπε και σημείωσε πως «αναμένεται 
ότι οι διαδικασίες και οι σχετικές μελέτες που θα 

ακολουθηθούν, οι οποίες έχουν την ιδιαιτερότητα 
πως αφορούν διατηρητέα οικοδομή, θα διαρκέ-
σουν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πέραν 
των δύο χρόνων».
Στόχος του Δήμου Λάρνακας, συνέχισε ο Ανδρέας 
Βύρας είναι «να φτιάξουμε στον χώρο του παλιού 
νοσοκομείου, ένα αξιοπρεπές Δημοτικό Μέγαρο. 
Δεν νοείται μία πόλη με 4 χιλιάδες χρόνια ιστο-
ρία να μην έχει το δικό της Δημαρχείο» ανέφερε 
και πρόσθεσε πως «δεν αξίζει στη Λάρνακα το 
Δημαρχείο της να βρίσκεται σε μια πολυκατοικία 
στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών στις Φοινικού-
δες».
Σε σχετική ερώτηση ο Δήμαρχος απάντησε πως 
«το κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ξεπερά-
σει τα τεσσεράμισι εκατομμύρια ευρώ, συν ΦΠΑ, 
δηλαδή περίπου 6 εκατομμύρια. Ωστόσο υπάρ-
χουν λύσεις για το οικονομικό αυτό πρόβλημα, 
μεταξύ των οποίων και διεκδίκηση κονδυλίων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μ
ε διά βίου φυλάκιση θα τιμωρείται πλέον το ειδεχθές έ-
γκλημα του βιασμού, αφού η πρόταση νόμου που εκσυγ-
χρονίζει τον ορισμό του κακουργήματος, οδηγείται στην 
Ολομέλεια της Βουλής, στις 9 Οκτωβρίου.

Όπως λέχθηκε σήμερα κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Νομικών η πρόταση νόμου αναμένεται να τεθεί σε άμεση ισχύ από 
τον επόμενο μήνα, αφού εκφράζεται η αισιοδοξία πως το τελικό κεί-
μενο της πρότασης νόμου θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία του Σώμα-
τος.
Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί η Βουλή, οι ποινές για τα αδι-
κήματα βιασμού προνοούν τη δια βίου φυλάκιση, ενώ αδικήματα βια-
σμού θεωρούνται μεταξύ άλλων, η σεξουαλική κακοποίηση διά διείσ-
δυσης, η απόπειρα  σεξουαλικής κακοποίησης διά διείσδυσης, ο εξα-
ναγκασμός σε διάπραξη βιασμού και ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική 
κακοποίηση διά διείσδυσης.
Εξάλλου, για αδικήματα χαμηλότερης σημασίας σε σύγκριση με τον 
βιασμό, όπως ο εξαναγκασμός σε διάπραξη συνουσίας ή άλλων πρά-
ξεων σεξουαλικού χαρακτήρα, η ποινή δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια. 
Ο νέος νόμος δεν θα διαχωρίζει άντρες και γυναίκες.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος 
Δαμιανού, εξέφρασε την ικανοποίησή του, γιατί όπως σημείωσε, «η 
πρόταση νόμου αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του ορισμού του 
κακουργήματος του βιασμού έχει γίνει ενδεχομένως καθολικά απο-
δεκτή».
Ανέφερε ότι έχει γίνει ένας γόνιμος διάλογος με τις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και τη Νομική Υπηρεσία, η οποία όπως είπε, «συνέδραμε 
στην προσπάθεια εμπλουτίζοντας την, με στόχο να καλυφθούν όλα τα 
πιθανά ενδεχόμενα, τα οποία σήμερα δυστυχώς δεν καλύπτονται από 
τον υφιστάμενο ορισμό του κακουργήματος του βιασμού».
Αναφερόμενος στη διατυπωμένη νέα πρόταση, αναφορικά στον ορι-
σμό του βιασμού, ο κ. Δαμιανού είπε πως αυτή αναφέρει επί λέξη ότι 
«όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία διά κολπικής, πρωκτικής ή 
εκ του στόματος διείσδυσης του πέους, στο σώμα άλλου προσώπου, 
χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος 
βίας, απειλής, φόβου, είναι ένοχος κακουργήματος, το οποίο καλείται 
βιασμός».
«Σε μια εποχή που αυτό το ειδεχθές έγκλημα ανά το παγκόσμιο αποκτά 
πολύ ανησυχητικές διαστάσεις, σε μια εποχή που τα θύματα βιασμού 
ή άλλων ανάλογων πράξεων πληγώνονται ανεξίτηλα ψυχοσωματικά 
θεωρούμε καθήκον μας και να επικαιροποίησουμε τον ορισμό και να 
διευκολύνουμε τις ποινικές διώξεις, πάντα με σεβασμό στο τεκμήριο 
της αθωότητας, ακριβώς σε μια προσπάθεια αυτό το ειδεχθές έγκλημα 
να βρει την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση», είπε ο κ. Δαμιανού.
Εξάλλου, στην Επιτροπή Νομικών υιοθετήθηκε η αλλαγή του ορισμού 
της παιδικής πορνογραφίας, σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης παιδιών, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης της 
Interpol.
Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ξένια Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι στην Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξαρση του ειδεχθούς εγκλήματος, 
ωστόσο, σημείωσε πως αυτό μπορεί να μην οφείλεται μόνο στους 
αυξημένους αριθμούς παραβατών, αλλά και στα εργαλεία εντοπισμού 
του εγκλήματος.
«Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο», είπε, «ότι αυτές οι υποθέσεις αφο-
ρούν τον πλέον ειδεχθές έγκλημα εναντίον παιδιών».

Με δια βίου φυλάκιση 
θα τιμωρείται πλέον ο 
βιασμός 
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Τις προκλήσεις αλλά και 
την πρόοδο στα θέματα 
που άπτονται του κράτους 
δικαίου, την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, το δικαστικό 
σύστημα και τον πλουραλισμό 
των μέσων ενημέρωσης στην 
Κύπρο, περιγράφει η Κομισιόν 
σε ειδική έκθεση που συνοδεύει 
τη σημερινή της εισήγηση για 
την κατάσταση του κράτους 
δικαίου στην ΕΕ.

Σ
υγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
εξειδικευμένο κεφάλαιο για 
την Κύπρο, που η Κομισιόν 
έδωσε στη δημοσιότητα “το 

κυπριακό σύστημα δικαιοσύνης υφί-
σταται μια σειρά διαρθρωτικών αλ-
λαγών και μεταρρυθμίσεων από το 
2019 με σκοπό να ξεπεράσει σημα-
ντικές προκλήσεις όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότη-
τά του, ιδίως όσον αφορά την ψηφι-
οποίηση”.
Όπως σημειώνεται, “οι αστικές, 
εμπορικές και διοικητικές δικαστικές 
διαδικασίες παραμένουν πολύ χρο-
νοβόρες. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις 
περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων 
εξειδικευμένων δικαστηρίων, την 
αναδιάρθρωση των δικαστηρίων, τη 
δημιουργία σχολής κατάρτισης δικα-
στών, την αναθεώρηση των κανόνων 
πολιτικής δικονομίας και μέτρα για 
την αντιμετώπιση των καθυστερή-
σεων υποθέσεων”.
Σημειώνεται ότι “υπάρχει επίσης 
εκκρεμή μεταρρύθμιση σχετικά με 
τη σύσταση Ανώτατου Συνταγματι-
κού Δικαστηρίου και Ανώτατου Δικα-
στηρίου. Πολλές από αυτές τις μεταρ-
ρυθμίσεις βρίσκονται ακόμη υπό 
συζήτηση ή αντιμετωπίζουν καθυ-
στέρηση. Συνεχίζεται η αναθεώρηση 
της Νομικής Υπηρεσίας με σκοπό την 
ενίσχυση της ικανότητας του γρα-
φείου, συμπεριλαμβανομένου του 
διαχωρισμού των καθηκόντων και 

των διαδικασιών πρόσληψης”.
Το ειδικό κεφάλαιο για τη χώρα ανα-
φέρει ότι “η Κύπρος έχει σημειώ-
σει κάποια πρόοδο στην αντιμετώ-
πιση και διερεύνηση της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων 
υψηλού προφίλ”, όμως “εκκρεμεί 
ακόμη βασική νομοθεσία για την 
πρόληψη της διαφθοράς”.
“Η προστασία των λόμπι και του 
καταγγέλλοντος παραμένει ανεξέ-
λεγκτη από το νόμο και απομένει να 
συσταθεί μια ανεξάρτητη αρχή κατά 
της διαφθοράς. Υπάρχουν ισχύο-
ντες κανόνες γνωστοποίησης, αλλά 
το ισχύον καθεστώς θα μπορούσε να 
ενισχυθεί περαιτέρω βελτιώνοντας 
την αποτελεσματικότητα της παρακο-
λούθησης των δηλώσεων περιουσια-
κών στοιχείων”.
“Ενώ υπά ρχου ν 
Κώδικες Συμπερι-
φοράς για μέλη της 
Κυβέρνησης, δημό-
σιους υπαλλήλους 
και εισαγγελείς, δεν 
υπάρχουν παρόμοιες 
διατάξεις για τα μέλη 
της Βουλής των Αντι-
προσώπων”, καταγράφεται.
“Σημειώνεται ακόμη ότι “στην 
Κύπρο, η ελευθερία της έκφρασης 
και το δικαίωμα πρόσβασης σε πλη-
ροφορίες βρίσκουν νομική και επί-
σημη προστασία στο Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας”.
“Η δευτερογενής νομοθεσία προ-
στατεύει ρητά το δικαίωμα των δημο-
σιογράφων να προστατεύουν τις 
πηγές τους και να προάγει την πολυ-
φωνία των μέσων ενημέρωσης στον 
τομέα του ραδιοφώνου και της τηλε-
όρασης. Ωστόσο, έχουν τεθεί ερω-
τήματα σχετικά με την ανεξαρτησία 
της Αρχής για τα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης (π.χ. σχετικά με τις διαδι-
κασίες επιλογής). Ένα άλλο ζήτημα 
που προκαλεί ανησυχία είναι ότι δεν 
υπάρχει πλαίσιο που να εγγυάται 
τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας στους 

τομείς του γραπτού τύπου και των 
ψηφιακών μέσων, γεγονός που καθι-
στά δύσκολη την αναγνώριση και 
την επαλήθευση των τελικών κατό-
χων ή της πολλαπλής ιδιοκτησίας 
σε αυτούς τους τομείς”, αναφέρεται 
στην έκθεση.
Σύμφωνα με την  έκθεση, “το 
σύστημα ελέγχων και ισοζυγίων 
στην Κύπρο περιλαμβάνει μια δια-
δικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο 
ενός έργου για τη βελτίωση της νομο-
θεσίας, καθώς και την εκ των υστέ-
ρων επανεξέταση της συνταγματικό-
τητας”.
“Αυτή η αναθεώρηση διενεργείται 
επί του παρόντος από το Ανώτατο 
Δικαστήριο και ένα σχέδιο νόμου 
αποσκοπεί στη μεταφορά αυτού του 

έργου σε ένα νεο-
σύστατο Ανώτατο 
Συνταγματικό Δικα-
στήριο. Ένα άλλο 
σχέδιο νομοθεσίας 
στοχεύει στη βελ-
τίωση της εφαρμο-
γής των δικαστικών 
αποφάσεων από τη 
δημόσια διοίκηση”, 

αναφέρεται.
Τέλος τονίζεται ότι “ο Επίτροπος Διοί-
κησης, ο οποίος λειτουργεί ως Εθνικό 
Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αντιμετώπισε ορισμένες προκλήσεις, 
αλλά πρόσφατα είδε τις ικανότητές 
του να αυξάνονται. Ενώ έχει δημι-
ουργηθεί μια δομή για την ενθάρ-
ρυνση της συμμετοχής των πολιτών 
στη δημόσια ζωή, φαίνεται ότι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-
τών αντιμετωπίζουν ορισμένες ανη-
συχίες σχετικά με το πλαίσιο εγγρα-
φής, το οποίο απαιτεί την εγγραφή 
τουλάχιστον 20 ιδρυτικών μελών”.

Δεν υπάρχει ακόμα συμφω-
νία επί όλων των όρων της 
συναντίληψης του 2015 για 
το χαλούμι
O φάκελος της καταχώρησης του 

χαλουμιού ως προϊόντος προστα-
τευόμενης ονομασίας προέλευσης 
δεν έχει κλείσει  καθώς δεν υπάρχει 
ακόμα συμφωνία επί όλων των πέντε 
σημείων της κοινής αντίληψης για 
το θέμα που επετεύχθη μεταξύ του 
Προέδρου της Κομισιόν με τους ηγέ-
τες των δύο κοινοτήτων το 2015, σύμ-
φωνα με την εκπρόσωπο της Κομι-
σιόν Miriam Garcia Ferrer.
Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της 
Κομισιόν Miriam Garcia Ferrer, ερω-
τηθείσα από το ΚΥΠΕ σε συνέχεια της 
χθεσινής συζήτησης στο Συμβούλιο 
των Υπουργών Γεωργίας, δήλωσε 
τα εξής: “η διαδικασία που στοχεύει 
στην καταχώριση του τυριού χαλούμι 
/ helim στην ΕΕ ως προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης είναι ακόμη 
σε εξέλιξη. Βασίζεται στην κοινή 
αντίληψη που επιτεύχθηκε από τον 
Πρόεδρο της Κομισιόν και τους ηγέ-
τες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο 
το 2015. Οι όροι που συμφωνήθη-
καν είναι αρκετά λεπτομερείς, αλλά 
συζητούμε ακόμη. Η Κομισιόν βρί-
σκεται σε επαφή με όλα τα μέρη για 
να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που 
θα αντικατοπτρίζει όλα τα στοιχεία 
αυτής της κοινής συμφωνίας. Γνωρί-
ζουμε ότι αυτό τέθηκε χθες από την 
Κύπρο καθώς απάντησε ο Επίτροπος 
Γεωργίας. Η γεωγραφική ένδειξη εξα-
κολουθεί να μην έχει καταχωρηθεί 
στην ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
μπορεί να καταχωρηθεί σε εμπορικές 
συμφωνίες”.
Κληθείσα να εξηγήσει τους λόγους 
για την έλλειψη συμφωνίας επί του 
φακέλου η εκπρόσωπος προσέθεσε: 
“όπως εξηγήθηκε, έγιναν συζητή-
σεις από τους ηγέτες των δύο κοινο-
τήτων και την Κομισιόν. Υπάρχουν 
πέντε σημεία που η Κομισιόν ή συμ-
φώνησε ότι πρέπει να αντικατοπτρί-
ζονται σε αυτήν την κοινή αντίληψη. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη συμ-
φωνία για όλα τα σημεία. Αυτές οι 
συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν 
μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία”.

Μ
ε  σ τ ό χ ο  ν α 
φέρε ι τ ις  δύο 
Κ ο ι ν ό τ η τ ε ς 
τ η ς  Κ ύ π ρ ο υ 

κοντά μέσω του πολιτισμού, 
άρχισε εδώ και δύο περίπου 
εβδομάδε ς η κα τασκευή 
εντός της νεκρής ζώνης στη 
Δερύνεια, υπαίθριου θερι-
νού κινηματογράφου.
 Την δημιουργία του κινημα-
τογράφου προωθούν ο Δήμος 
Δερύνειας σε συνεργασία με 
την Ιταλική Πρεσβεία στην 
Κύπρο, τον Οργανισμό Point 
Centre for Contemporary Art, 
τα Ηνωμένα Εθνη και τη διε-
θνούς εμβέλειας Ιταλίδα καλλι-
τέχνιδα Ρόζα Μπάρμπα. 
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
Δήμαρχος Δερύνειας Αντρος 
Καραγιάννης «ο Δήμος δια-
χρονικά έθετε στους αρμοδί-
ους το θέμα της αξιοποίησης 
της νεκρής ζώνης τόσο για οικι-
στικούς όσο και για πολιτιστι-
κούς σκοπούς. Πέρσι η Ιταλίδα 
καλλιτέχνιδα Ρόζα Μπάρμπα 
είχε πάρει το πρώτο βραβείο 
σε διεθνή διαγωνισμό, για 
έργα που γίνονται σε απομα-
κρυσμένες και απομονωμένες 
περιοχές, με χορηγία από το 
Ιταλικό Συμβούλιο του Υπουρ-
γείου Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς και Τουρισμού Ιταλίας». 
Πρόσθεσε ότι «η Ρόζα Μπάρ-
μπα είναι μια πολύ γνωστή 
καλλιτέχνις στο εξωτερικό, με 
παρουσία και ατομικές εκθέ-
σεις σε πολλά σημαντικά μου-
σεία στον κόσμο», είπε και 
σημείωσε πως η καλλιτέχνις 
έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέ-
ρον για διερεύνηση της ευρύ-
τερης περιοχής της νεκρής 
ζώνης καθώς και άλλων αρχαι-
ολογικών χώρων της Κύπρου 
και «το έργο της που κέρδισε 
τον διεθνή διαγωνισμό αφορά 
την δημιουργία ενός υπαί-
θριου θερινού κινηματογρά-
φου στη νεκρή ζώνη στη Δερύ-
νεια».

Αρχισε εντός της 
νεκρής ζώνης 
στη Δερύνεια 
η κατασκευή 
υπαίθριου 
κινηματογράφου 

Τις εξελίξεις σε σχέση με το κράτος δικαίου στην 
Κύπρο καταγράφει σε ειδική έκθεση η Κομισιόν 
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Με μία σπάνια και ιστορική κοινή 
ανακοίνωσή τους για τις συγκρούσεις 
ανάμεσα σε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν 
παρενέβησαν Ρωσία, ΗΠΑ και Γαλλία 
την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην 
κλιμακούμενη κατάσταση στον 
Καύκασο

Σ
ε κοινή τους δήλωση οι πρόεδροι των 
ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Ρωσίας κα-
ταδικάζουν την κλιμάκωση των συ-
γκρούσεων στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ 

και ζητούν την άμεση κατάπαυση του πυρός 
στην περιοχή. 
Οι τρεις ηγέτες, των οποίων οι χώρες συμπρο-
εδρεύουν στην «ομάδα Μινσκ», κάνουν 
έκκληση προς την Αρμενία και το Αζερμπαϊ-
τζάν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις χωρίς 
προϋποθέσεις, για την επίλυση του ζητήμα-
τος. 
Η ανακοίνωση των τριών προέδρων:
«Εμείς, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ και ο Πρόεδρος της 
Γαλλίας, εκπροσωπώντας 
και όλα τα μέλη της ομάδας 
του Μινσκ, καταδικάζουμε 
με τον πλέον έντονο τρόπο 
την κλιμάκωση της βίας στην 
γραμμή επαφής στο Καρα-
μπάχ.
Λυπούμαστε βαθύτατα για 
την απώλεια ανθρώπινων 
ζωών και εκφράζουμε τα 
ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των θυμάτων και των τραυματιών. 
Ζητούμε την άμεση παύση των εχθροπραξιών 
μεταξύ των σχετικών στρατιωτικών δυνά-
μεων. Ζητούμε επίσης από τους ηγέτες της 
Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να δεσμευ-
τούν χωρίς καθυστέρηση στην επανάληψη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με καλή 
πίστη και χωρίς προϋποθέσεις, υπό την αιγίδα 
των χωρών της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ».
Η ομάδα του Μίνσκ είχε συγκροτηθεί το 
1992 με σκοπό την διαμεσολάβηση για την 
επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης στον θύλακα 
του Ναγκόρνο Καραμπάχ που βρίσκεται στην 
περιοχή του Νότιου Καυκάσου.
Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πού-
τιν είχε συζητήσει την κρίση με το Συμβούλιο 
Ασφαλείας της χώρας του, δήλωσε ο εκπρό-
σωπος του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν και ο Γάλλος 
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχαν επίσης 
συζητήσει πώς η ομάδα του Μινσκ, η οποία 
μεσολαβεί στη σύγκρουση, θα μπορούσε 

να βοηθήσει στον τερματισμό των συγκρού-
σεων, δήλωσε το Κρεμλίνο.
Η Ρωσία προσφέρθηκε επίσης να φιλοξενή-
σει τους υπουργούς Εξωτερικών της Αρμε-
νίας και του Αζερμπαϊτζάν για συνομιλίες σχε-
τικά με τον τερματισμό των μαχών, οι οποίες 
ξέσπασαν την Κυριακή σε μια αναβίωση μιας 
παλαιάς σύγκρουσης για τον ορεινό θύλακα.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε 
την Πέμπτη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Γαλ-
λία συμμετείχαν στην αναζήτηση εκεχειρίας 
σε μια αμφισβητούμενη περιοχή του Καυκά-
σου, δεδομένου ότι είχαν παραμελήσει τα 
προβλήματα στην περιοχή αυτή για 30 χρό-
νια.
Ο Ερντογάν επανέλαβε επίσης σε ομιλία του 
στο τουρκικό κοινοβούλιο ότι η Αρμενία 
πρέπει να αποσυρθεί από το Ναγκόρνο-Κα-
ραμπάχ, εάν πρόκειται να υπάρξει διαρκής 
ειρήνη στην περιοχή.
«Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Γαλ-
λία έχουν παραμελήσει αυτό το πρόβλημα 

για σχεδόν 30 χρόνια, είναι 
απαράδεκτο το γεγονός ότι 
εμπλέκονται στην αναζή-
τηση εκεχειρίας. Εάν θέλετε 
πραγματικά [να το λύσετε], οι 
κατακτητές πρέπει να εγκα-
ταλείψουν αυτές τις περιο-
χές, αυτός είναι ο μόνος τρό-
πος για να βρεθεί μια λύση», 
δήλωσε ο Ερντογάν.
«Σήμερα, έχουμε πληροφο-

ρίες, με βεβαιότητα, που δείχνουν ότι μαχη-
τές από τζιχαντιστικές ομάδες έχουν φύγει 
από το πεδίο της μάχης στη Συρία μέσω του 
Γκαζιαντέπ προς το πεδίο των επιχειρήσεων 
του Άνω Καραμπάχ. Είναι ένα πολύ σοβαρό 
νέο, που αλλάζει το παιχνίδι», είπε ο Γάλλος 
πρόεδρος προσερχόμενος στην ευρωπαϊκή 
σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ενώ υπο-
σχέθηκε να συζητήσει το θέμα κατά τη διάρ-
κεια της Συνόδου.
Εν τω μεταξύ, η Μόσχα σχολίασε επίσης την 
κλιμάκωση, δηλώνοντας ότι οι αναφορές 
μαζικής στρατολόγησης μαχητών στη βόρεια 
Συρία για να μεταφερθούν στο Καραμπάχ 
εγείρουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με 
την κατάσταση στην περιοχή.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας δήλωσε 
σήμερα ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη μαχη-
τών από την Συρία και τη Λιβύη στην περιοχή 
του Ναγκόρνο Καραμπάχ συνιστά μια εξαι-
ρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, σύμφωνα με το 
Κρεμλίνο.

Ο
ι Νew York Times  συγκέντρω-
σαν όλα τα φορολογικά στοι-
χεία του Ντόναλντ Τραμπ για 
περισσότερες από δύο δεκαε-

τίες, αποκαλύπτοντας περιουσιακά στοι-
χεία, τεράστιες διαγραφές, μια μάχη ελέγ-
χου και εκατοντάδες εκατομμύρια χρέους 
που οφείλονται.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πλήρωσε 750 δολάρια 
σε ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος 
τη χρονιά που κέρδισε την προεδρία. Τον 
πρώτο χρόνο του στον Λευκό Οίκο, πλή-
ρωσε άλλα 750 δολάρια. Δεν είχε καταβά-
λει καθόλου φόρους εισοδήματος σε 10 
από τα προηγούμενα 15 χρόνια - κυρίως 
επειδή ανέφερε ότι έχασε πολύ περισσό-
τερα χρήματα από ό, τι έκανε, αποκαλύ-
πτουν σε άρθρο τους οι New York Times.
Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος διεξάγει 
τη προεκλογική του εκστρατεία, οπού 
σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, κινδυνεύει 
να χάσει τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, 
τα οικονομικά του βρίσκονται υπό πίεση, 
περιτριγυρισμένα από απώλειες και εκα-
τοντάδες εκατομμύρια δολάρια χρέους 
που οφείλονται προσωπικά.
Επίσης, εκκρεμεί μια δεκαετής μάχη ελέγ-
χου με την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσό-
δων για τη νομιμότητα μιας επιστροφής 
φόρου 72,9 εκατομμυρίων δολαρίων που 
ισχυρίστηκε και έλαβε, αφού δήλωσε 
τεράστιες απώλειες. Μια αντίθετη από-
φαση θα του κόστιζε περισσότερα από 
100 εκατομμύρια δολάρια.
Οι φορολογικές δηλώσεις του μεγιστάνα 
των ακινήτων  βρίσκονται στην καρδιά 
μιας μακρόχρονης δικαστικής μάχης, 

καθώς ο Τραμπ αρνείται πάντα να τις 
δώσει στη δημοσιότητα, αντίθετα με την 
πολιτική παράδοση στις ΗΠΑ.
«Οι Νιού Γιορκ Τάιμς εξασφάλισαν φορο-
λογικές δηλώσεις 20 και πλέον ετών τόσο 
του κ. Τραμπ όσο και των εκατοντάδων 
εταιρειών που συγκροτούν τον επιχειρη-
ματικό οργανισμό του, συμπεριλαμβανο-
μένων λεπτομερών πληροφοριών για τα 
δύο πρώτα χρόνια του στην εξουσία. Δεν 
περιλαμβάνονται οι φορολογικές δηλώ-
σεις του ή τα ατομικά του εισοδήματα το 
2018 ή το 2019», αναφέρει η εφημερίδα, 
η οποία υπόσχεται νέες αποκαλύψεις τις 
επόμενες ημέρες.
Αντιδρώντας, ο Τραμπ έκανε λόγο, όπως 
συνηθίζει σε περιπτώσεις τέτοιων δημο-
σιευμάτων, για «fake news», δηλαδή 
«ψευδείς ειδήσεις».
Δήλωσε ότι πληρώνει φόρους, πολλούς 
φόρους, αλλά οι New York Times επιση-
μαίνουν ότι τα ποσά στα οποία αναφέρε-
ται πιθανόν να είναι άλλου είδους κατα-
βολές, όπως εισφορές κοινωνικής ασφά-
λισης και άλλες πληρωμές στο Δημόσιο 
και όχι ομοσπονδιακοί φόροι εισοδήμα-
τος.
Αντίθετα με όλους τους προκατόχους του 
από τη δεκαετία του 1970, ο Ντόναλντ 
Τραμπ, ο οποίος προβάλλει την περιουσία 
του ως μεγάλο του πολιτικό προσόν — αν 
και ο οικογενειακός του όμιλος ουδέποτε 
εισήχθη στο χρηματιστήριο —, αρνεί-
ται να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές 
δηλώσεις του και δίνει δικαστική μάχη 
για να αποφύγει το ενδεχόμενο να απο-
καλυφθούν.

Αποκάλυψη βόμβα Νew York 
Times: O Tραμπ πλήρωνε 750 
δολάρια φόρους το χρόνο! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ιστορική παρέμβαση Πούτιν, Τραμπ 
και Μακρόν στον Καύκασο
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Τον βρήκαν οι γονείς της - Ο άνδρας 
συνελήφθη

Σ
την ντουλάπα του υπνοδωματίου 
μιας ανήλικης κρυβόταν επί ένα μή-
να ένας άνδρας στη Φλόριντα, ο ο-
ποίος και συνελήφθη, αφού τον 

βρήκαν οι γονείς της 15χρονης.
Η ανήλικη ήταν η μοναδική που γνώριζε 
την ύπαρξη του άνδρα μέσα στο σπίτι της 
και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος στις 
αρχές, ταξίδευε συχνά μέχρι τη Φλόριντα 
και το σπίτι της 15χρονης, ώστε να κάνουν 

σεξ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών στο 
Facebook, την περασμένη Κυριακή δέχτη-
καν κλήση από τους γονείς της ανήλικης, οι 
οποίοι είχαν μόλις ανακαλύψει τον άνδρα 
στην ντουλάπα της κόρης τους. Σύμφωνα, 
μάλιστα, με τη 15χρονη, ο άνδρας βρισκό-
ταν στην ντουλάπα της από τις 19 Αυγού-
στου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας που 
συνελήφθη, κατηγορείται για αποπλάνηση 
ανηλίκου, ενώ συνάντησε το θύμα του πριν 
από δύο χρόνια σε μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης.

διεθνή νέα

Β
αριές ύβρεις, σαρκασμοί, επιθέσεις 
επί προσωπικού: το πρώτο ντιμπέ-
ιτ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο 
Μπάιντεν προσέφερε χθες Τρίτη θέ-

αμα εξαιρετικά χαοτικό, 35 ημέρες πριν από 
τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, σε κλίμα 
έντασης.
Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεμαχίας, την 
οποία παρακολούθησαν δεκάδες εκατομ-
μύρια Αμερικανοί, ο υποψήφιος των Δημο-
κρατικών, 77 ετών, αποκάλεσε τον 45ο πρό-
εδρο των ΗΠΑ, 74 ετών, «ψεύτη», κατόπιν 
«κλόουν». «Θα το βουλώσεις επιτέλους, 
άνθρωπέ μου;» θα απαιτούσε αργότερα, 
κατά τη διάρκεια διένεξής τους που οδή-
γησε σε κακοφωνία, με τον έναν να μιλάει 
πάνω στον άλλον.
«Δεν έχεις ίχνος ευφυΐας», αντέτεινε από 
την πλευρά του ο Τραμπ, σε δεινή θέση 
στις δημοσκοπήσεις, η ομάδα του οποίου 
ήλπιζε σε μια εντυπωσιακή γκάφα του αντι-
πάλου του, που πάντως δεν έγινε.
Ο ένοικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος θα 
διεκδικήσει την 3η Νοεμβρίου δεύτερη 
τετραετή θητεία, αποπειράθηκε να παρου-
σιάσει τον αντίπαλό του σαν «μαριονέτα» 
της «ριζοσπαστικής αριστεράς» σε διάφορα 
πεδία, από την υγεία και την περίθαλψη ως 
τη δημόσια ασφάλεια και την κλιματική 
αλλαγή.
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ 
Ομπάμα, για τη μαχητικότητα του οποίου 
διατυπώνονταν αμφιβολίες, φάνηκε να 
αντέχει τη σύγκρουση σε αυτό το ντιμπέιτ 
που οργανώθηκε στο Κλίβλαντ, στην πολι-
τεία Οχάιο, μια από τις πλέον διεκδικούμε-
νες στις εκλογές.
Με τα μάτια καρφωμένα στην κάμερα, 
απευθυνόταν συχνά στους Αμερικανούς, 
προτρέποντάς τους να πάνε στις κάλπες 
για να αποφύγουν «ακόμη τέσσερα χρόνια 
ψεμάτων». Αν και μερικές φορές σκόνταψε, 
απέφυγε τις γκάφες που φοβούνταν κάποιο 
στο πολιτικό του στρατόπεδο.
«Αυτό το ντιμπέιτ θα μείνει ως ένα από τα 
χειρότερα στην ιστορία», σχολίασε μιλώ-
ντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άαρον Κολ, 
καθηγητής του πανεπιστημίου του Μίσι-
γκαν, ειδικός στα ντιμπέιτ των προέδρων.
Μολονότι ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι 
θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλο-
γών, όποιο κι αν είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ 
το απέφυγε, επαναλαμβάνοντας για ακόμη 

μια φορά, χωρίς να παρουσιάσει κάποια 
απόδειξη, ότι η επιστολική ψηφοφορία, κρί-
σιμη εν μέσω της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, ευνοεί τις «απάτες», ότι θα γίνει νοθεία 
«χωρίς προηγούμενο» και το αποτέλεσμα 
ενδέχεται να μη γίνει γνωστό παρά μόνο 
έπειτα από «μήνες».
Ο απερχόμενος πρόεδρος προσπαθούσε 
συνεχώς στην εκπομπή να διακόψει τον 
«Τζο», ωσότου αναγκάστηκε να τον ανακα-
λέσει στην τάξη με έντονο τρόπο ο συντονι-
στής της τηλεμαχίας, ο δημοσιογράφος του 
Fox News, ο Κρις Ουάλας.
«Είσαι υπέρ του νόμου και της τάξης;» 
ρώτησε τον Μπάιντεν ο Τραμπ σε ένα εξαι-
ρετικά τεταμένο κομμάτι της συζήτησης, 
όταν κατηγόρησε τον αντίπαλό του πως δεί-
χνει αδυναμία μπροστά στην εγκληματικό-
τητα και τα βίαια επεισόδια.
«Υπέρ του νόμου και της τάξης με δικαιο-
σύνη», απάντησε ο Δημοκρατικός αντίπα-
λός του.
Ο μεγιστάνας έγινε στόχος έντονων επικρί-
σεων από το στρατόπεδο των Δημοκρα-
τικών διότι φάνηκε να υπεκφεύγει όταν ο 
δημοσιογράφος τον ρώτησε αν καταδικάζει 
ή όχι τους οπαδούς της θεωρίας περί «ανω-
τερότητας» της λευκής φυλής.
Στην προσπάθειά του να εκτροχιάσει τον 
Μπάιντεν, ο οποίος ανήκει στην κεντρώα 
πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, τον 
κατηγόρησε πως εννοεί να εγκαθιδρύσει 
«σοσιαλιστικό» σύστημα υγείας στις ΗΠΑ, 
επηρεασμένος από τον Μπέρνι Σάντερς.
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόε-
δρος κατηγόρησε τον σημερινό ένοικο του 
Λευκού Οίκου ότι προσπαθεί να εγκατα-
στήσει μια συντηρητική δικάστρια στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο λίγο προτού διεξαχθούν οι 
εκλογές για να μπορέσει να «ξεφορτωθεί» 
το Obamacare, τον νόμο για την ασφάλιση 
υγείας που πέρασε επί Ομπάμα.
Εξάλλου οι δύο υποψήφιοι αντάλλαξαν 
σφοδρά φραστικά πυρά για τον απολο-
γισμό της πανδημίας του κορωνοϊού στις 
ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί τα περισσότερα 
θύματα στην υφήλιο με πάνω από 205.000 
νεκρούς.
Ο Τραμπ είπε πως ο Μπάιντεν «δεν θα μπο-
ρούσε ποτέ» να κάνει τη δουλειά που έκανε 
η κυβέρνησή του, ο αντίπαλός του αντέτεινε 
ότι ο πρόεδρος έχει «πανικοβληθεί» και 
«δεν έχει κανένα σχέδιο».

Χάος στο πρώτο ντιμπέιτ Τραμπ-
Μπάιντεν
Βαριές ύβρεις, σαρκασμοί, επιθέσεις επί προσωπικού: το πρώτο ντιμπέιτ του 
Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν προσέφερε χθες Τρίτη θέαμα εξαιρετικά 
χαοτικό, 35 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ

Φλόριντα: Άνδρας κρυβόταν 
στην ντουλάπα ανήλικης στο 
πατρικό της για έναν μήνα 
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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

Να το αφήσω να φορέσει ό,τι 
θέλει;

Ι
σως η μεγαλύτερη μάχη με τα μικρά μας –έ-
πειτα από εκείνη του πρωινού ξυπνήματος 
– είναι η μάχη για το τι θα φορέσουν. Κάπως 
έτσι καταλήγουμε να νοσταλγούμε τις επο-

χές που ήταν μικρά και διαλέγαμε εμείς πώς α-
κριβώς θα τα ντύσουμε. Ωστόσο, η επιθυμία του 
παιδιού να διαλέξει εκείνο τι θα φορέσει είναι 
ένα σημάδι ότι μεγάλωσε. Τα παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας διανύουν ένα στάδιο ανάπτυξης 
κατά το οποίο προσπαθούν να αποκτήσουν μια 
σχετική ανεξαρτησία και να δοκιμάσουν τα όριά 
τους (πολλές φορές και τα δικά μας). Η διαδικα-
σία της επιλογής ρούχων τούς δίνει την ευκαι-
ρία να εφαρμόσουν και τα δύο αυτά πράγματα 
στην πράξη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κά-
θε πρωί πρέπει να μετατρέπεται το σπίτι μας σε 
εμπόλεμη ζώνη.

Γιατί αξίζει να το αφήσουμε να διαλέξει 
μόνο του τι θα φορέσει
Οταν επιτρέπουμε στο παιδί να φορέσει ό,τι 

θέλει, του δίνουμε χώρο να εκφράσει και να ορί-
σει το ίδιο τον εαυτό του. Ακόμα και τα μικρά παι-
διά χρησιμοποιούν το ντύσιμο για να δείξουν 
στους άλλους την προσωπικότητά τους. Ετσι 
αφήνοντας το μικρό μας να διαλέξει τα ρούχα 
του τού δίνουμε την ευκαιρία να ορίσει τον εαυτό 
του μέσω του στυλ του.
Η ανεξαρτησία δίνει επίσης την αίσθηση ελέγ-
χου στο παιδί, σε έναν κόσμο που δεν έχει συχνά 
αυτή την ευκαιρία. Αλλωστε, εμείς ως γονείς 
παίρνουμε τις περισσότερες μεγάλες αποφάσεις 
για τη ζωή του: πού θα ζήσει, σε ποιο σχολείο θα 
πάει και πού θα περάσει τις διακοπές του.

Πώς θα διευκολύνουμε το πρωινό ντύ-
σιμο του παιδιού
* Του δίνουμε επιλογές
Τα περισσότερα νήπια αποζητούν τον έλεγχο με 
κάθε ευκαιρία. Επομένως, καλό είναι όποτε γίνε-
ται να τους τον δίνουμε ή έστω να τους δίνουμε 
την εντύπωση ότι τον έχουν. Ετσι, μπορούμε να 
αφήσουμε το μικρό μας να επιλέξει ανάμεσα 
σε προκαθορισμένες επιλογές, για παράδειγμα 
ανάμεσα στο μπλε ή το λευκό μπλουζάκι του.
* Σεβόμαστε τις προτιμήσεις του
Οπως εμείς μπορεί να αντιπαθούμε το μάλ-
λινο ύφασμα ή απλώς να μη μας βολεύουν τα 
εφαρμοστά ρούχα, έτσι και το μικρό μας έχει τις 
προτιμήσεις του, τις οποίες οφείλουμε να σεβα-
στούμε. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να απο-
φεύγουμε όσα ενοχλούν το παιδί, ενώ παράλ-
ληλα με αυτόν τον τρόπο του δείχνουμε ότι 
ακούμε τη γνώμη του.

* Το αφήνουμε να εξασκηθεί
Μέχρι τα τρία τους, τα περισσότερα νήπια μπο-
ρούν να βάλουν μόνα τους μια φόρμα και ένα 
φούτερ. Τα πιο δύσκολα καθήκοντα, όπως τα 
ρούχα με φερμουάρ και κουμπιά, θα ακολου-
θήσουν στη συνέχεια. Μάλιστα, το παιδί μπο-
ρεί να αντλεί ευχαρίστηση από τη διαδικασία 
του ντυσίματος, αφού το κάνει να νιώθει ικανό. 
Ακόμα κι αν χρειάζεται αρκετή ώρα μέχρι να 
ολοκληρώσει τη διαδικασία του ντυσίματος, 
καλό είναι να το αφήνουμε να ντύνεται μόνο του 
όποτε έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, για παρά-
δειγμα τα Σαββατοκύριακα που δεν μας πιέζει 
ο χρόνος.
* Μετατρέπουμε το ντύσιμο σε… παιχνιδάκι
Μπορεί εμείς να τρέχουμε το πρωί προκειμένου 
να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα στην ώρα 
τους, το μικρό μας όμως φαίνεται να μη μοιρά-
ζεται την ίδια ανησυχία με εμάς. Στην πραγμα-
τικότητα, προτιμάει να βλέπει τηλεόραση και να 
παίζει μέχρι να πάρει απόφαση να ντυθεί. Για να 

αποφύγουμε λοιπόν την αργοπορία αλλά και 
τις εντάσεις, μετατρέπουμε τη διαδικασία του 
ντυσίματος σε παιχνίδι. Για παράδειγμα, μπο-
ρούμε να του πούμε ότι θα κλείσουμε τα μάτια 
μας και θα μετρήσουμε πόση ώρα τού πήρε για 
να βάλει την μπλούζα και το παντελόνι του ή να 
βάζουμε χρονόμετρο στα δέκα λεπτά και να το 
επιβραβεύουμε με ένα αυτοκόλλητο κάθε φορά 
που καταφέρνει να ντυθεί εντός της προθεσμίας.
* Οργανωνόμαστε εκ των προτέρων
Ενα tip που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο και 
σε εμάς τους ίδιους είναι να βρίσκουμε από το 
προηγούμενο βράδυ τα ρούχα της επόμενης 
ημέρας. Κάπως έτσι θα είμαστε σε θέση να γλι-
τώσουμε πολύτιμο χρόνο το πρωί. Σκεφθείτε 
απλώς εκείνο το πρωί που ψάχνατε επί δέκα 
λεπτά την αγαπημένη του μπλούζα για να ανα-
καλύψετε τελικά ότι ήταν στα άπλυτα.

«Τη ζακέτα σου να πάρεις!»
Πιθανότατα δεν υπάρχει μητέρα που δεν έχει 
πει την παραπάνω φράση στο παιδί της. Δεδο-
μένου ότι το μικρό μας δεν νιώθει κρύο μέσα 
στο σπίτι, η ζακέτα τού φαίνεται ένα άχρηστο 
πράγμα που θα πρέπει να κουβαλάει. Μόλις 
όμως βγει έξω, πιθανότατα θα αλλάξει γνώμη. 
Αν δεν έχει πραγματικά πολύ κρύο έξω, δεν 
υπάρχει λόγος να το πιέζουμε. Μπορούμε 
απλώς να πάρουμε εμείς το πανωφόρι του και 
να του το δώσουμε μόλις μας το ζητήσει. Ετσι, 
την επόμενη φορά μπορούμε απλώς να του 
υπενθυμίσουμε πόσο κρύωνε εκείνη τη φορά 
που δεν είχε φορέσει τη ζακέτα του.

Ω
ς γονείς, θέλουμε να προστατέ-
ψουμε τα παιδιά μας από κάθε 
κακό που υπάρχει γύρω μας. Δυ-
στυχώς, όμως, δεν μπορούμε πά-

ντοτε να ελέγχουμε αυτά που η ζωή φέρνει 
μπροστά στα παιδιά μας -- όπως , το μπούλ-
λιγκ ,για παράδειγμα . Είτε πρόκειται για συ-
ναισθηματικό μπούλλιγκ είτε για σωματικό , 
πολλοί γονείς δεν είναι προετοιμασμένοι και 
κατάλληλα εφοδιασμένοι να χειριστούν αυ-
τό το θέμα. Γιαυτό παραθέτουμε 2 βασικές 
αλήθειες που κάθε γονιός πρέπει να θυμά-
ται. Πρώτα, πρώτα , το μπούλλιγκ επηρεά-
ζει αρνητικά το αίσθημα της ασφάλειας του 
παιδιού μας. Για να το καταπολεμήσουμε αυ-
τό, θα χρειαστεί πρώτα να καθησυχάσουμε 
το παιδί μας και να αποκαταστήσουμε το αί-
σθημα της ασφάλειας. Δεύτερον, το μπούλ-
λιγκ κάνει κακό στου παιδιού μας την αυτοε-
κτίμηση. Χρειάζεται να τονώσουμε την προ-
σωπικότητα του παιδιού μας ... χρειάζεται να 
κάνουμε το παιδί μας να καταλάβει ότι είναι 
πολύτιμο και ανεκτίμητο για αυτό που είναι, 
και όχι για ό,τι κάνει ή δεν κάνει. Όσο δύσκο-
λη κι αν είναι η περίσταση, εμείς πρέπει να 
κάνουμε το παν προκειμένου να προστατέ-
ψουμε τα παιδιά μας.

Μήπως είστε τόσο απορροφημένοι 
να μεγαλώσετε τα παιδιά σας τέλεια 
ώστε ξεχνάτε να παίζετε διάφορα δια-
σκεδαστικά παιχνίδια;
Αναμφίβολα , το να είσαι γονιός δεν είναι 
εύκολο, αλλά έχει ενδιαφέρον.  Παραθέ-
τουμε 2 τρόπους που μπορείτε διασκεδάζο-
ντας να διδάξετε στα παιδιά σας κάποιες αρε-
τές. Πρώτα , πρώτα, διδάξτε τους την αξία 
της υπομονής. Μπορείτε να παίξετε παιχνί-
δια που περιμένεις όπως “Το τεστ της σοκο-
λάτας.” Σ’ αυτό το παιχνίδι , να πείτε στο 
παιδί σας ότι μπορεί να έχει μία σοκολάτα 
αν μπορεί να περιμένει μέχρι να τελειώσει το 
φαγητό. Και ποιος δε θάθελε να μάθει όταν 
πρόκειται για γλυκό; Δεύτερον, διδάξτε στα 
παιδιά σας την ταπεινοφροσύνη. Για να το 
κάνετε διασκεδαστικό καθήστε γύρω από 
το τραπέζι του φαγητού και με τη σειρά να 
λέει ο καθένας κάτι καλό για το διπλανό του. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να 
είναι ταπεινά αναγνωρίζοντας τα προτερή-
ματα των άλλων. Φροντίστε πάντα να βρί-
σκετε καινούργιους τρόπους ώστε να συνδυ-
άζετε το μάθημα με το παιχνίδι.

Θέλεις να επωφεληθείς τα μέγιστα 
από μία βραδινή έξοδό σου με το/τη 
σύζυγό σου;  
Για να έχει επιτυχία μία βραδινή έξοδος με 
τον άντρα σου/τη γυναίκα σου χρειάζεται 
κάτι περισσότερο από μια απλή πρωτοτυ-
πία. Γιαυτό κάναμε μία λίστα πώς να σχεδιά-
σεις μία έξοδο. Έχει μερικά απλά βήματα που 
θα σε βοηθήσουν να εκμεταλλευτείς με τον 
καλύτερο τρόπο το χρόνο που θα ξοδέψεις 
με το σύντροφό σου. Για παράδειγμα, φρό-
ντισε να τακτοποιήσεις όλα τα οικογενειακά 
θέματα πριν ή μετά την έξοδό σου. Υπάρχει ο 
πειρασμός να χρησιμοποιήσεις την ώρα που 
θα είστε οι δυο σας για το τι έχετε να κάνετε, 
ή να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, 
να κανονίσετε το πρόγραμμα των διακοπών 
σας ή να λύσετε οικογενειακά προβλήματα. 
Φροντίστε να τα αποφύγετε. Είναι δύσκολο 
να απολαύσετε ο ένας τον άλλον αν έχετε στο 
νου σας  τις φροντίδες και τα προβλήματα 
του σπιτιού και της οικογένειας.

 Πότε ήταν η τελευταία φορά που 
είχατε ως ζευγάρι σοβαρή συζήτηση 
για τη σχέση σας; 
Όταν πρόκειται για σχέσεις, η επικοινωνία 
μπορεί να είναι συναισθηματική.  Γιαυτό 
πρέπει να διεξαχθεί με προσοχή. Υπάρχουν 
μερικές βασικές αλήθειες που η Μαρία, η 
γυναίκα μου , κι εγώ προσπαθούμε να θυμό-
μαστε όταν πρόκειται να βάλουμε σε κάποια 
σειρά ορισμένα θέματα που αφορούν τη 
σχέση μας. Πρώτα, πρώτα, μην ξεχνάτε ότι 
όλοι είμαστε πλασμένοι για σχέσεις. Μπο-
ρεί να είναι αυτονόητο, αλλά μερικές φορές 
ξεχνάμε ότι η ζωή δεν είναι όλα μόνο για το 
άτομό μας. Όταν είμαστε προσκολλημένοι 
στον εαυτό μας, αγνοούμε τη βασική αυτή 
αλήθεια. Οι πραγματικές σχέσεις εδραιώνο-
νται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που κατα-
νοούν ο ένας τις ανάγκες του άλλου.

Μήπως το παιδί σας  γνώρισε 
το μπούλλιvγκ; (εκφοβισμό 
και απειλές από κάποιον)
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υγεία

T
ην καίρια σημασία που α-
ποκτά φέτος ο αντιγριπι-
κός εμβολιασμός, υπό το 
πρίσμα της συνύπαρξης με 

την πανδημία του κορωνοϊού, υπο-
γραμμίζουν ειδικοί του Πανεπιστη-
μίου Γέιλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
παραθέτοντας πέντε σημαντικούς 
λόγους για να κάνουμε το εμβόλιο 
κατά της εποχικής γρίπης.

Αποφυγή επιβάρυνσης των 
νοσοκομείων
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός μπο-
ρεί να αποτρέψει την επιβάρυνση 
του συστήματος υγείας από τη δια-
χείριση της εποχικής γρίπης και του 
ιού SARS-CoV-2 ταυτόχρονα.
Παράλληλα, ο αντιγριπικός εμβο-
λιασμός μπορεί να προστατεύσει 
και τους γύρω μας· η γρίπη είναι 
μεταδοτική 48 ώρες πριν το άτομο 
εμφανίσει συμπτώματα, συνεπώς 
την μεταδίδουμε χωρίς ακόμη 
να γνωρίζουμε ότι πάσχουμε 
από τον ιό.

Αποφυγή σύγχυ-
σης των συμπτω-
μάτων
Ο εμβολιασμός κατά της 
γρίπης θα μπορούσε να 
εμποδίσει τη σύγχυση 
των συμπτωμάτων. Υφί-
σταται σημαντική αλλη-
λεπικάλυψη μεταξύ των 
συμπτωμάτων και εκτιμά-
ται ότι θα αποτελέσει πρό-
κληση η διάκριση μεταξύ 
των ιών.
Αμφότεροι οι ιοί μπορούν να 
προκαλέσουν νόσο που μπο-
ρεί να κυμαίνεται από ήπια έως 
σοβαρή. Σύμφωνα με το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
των ΗΠΑ (CDC), τόσο η γρίπη όσο 
και η COVID-19 μπορεί να προκα-
λέσουν τα ακόλουθα συμπτώματα:
Πυρετό ή αίσθημα πυρετού/ρίγη
Βήχα
Δύσπνοια ή δυσκολία στην ανα-
πνοή
Κόπωση
Πονόλαιμο
Καταρροή ή βουλωμένη μύτη
Μυϊκό πόνο ή πόνοι στο σώμα
Πονοκέφαλο
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να 
παρουσιάσουν εμετό και διάρ-
ροια, αν και αυτό είναι πιο συχνό 

στα παιδιά από τους ενήλικες
Είναι σημαντικό επίσης να σημειω-
θεί ότι η απώλεια γεύσης και οσμής 
είναι αποκλειστικά σύμπτωμα της 
COVID-19.

Πιθανή προστασ ία από 
βαριάς μορφής COVID-19
Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης που εφαρμόζονται ήδη 
για την αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού θα μπορέσουν να λει-
τουργήσουν αποτρεπτικά και ως 
προς τη μετάδοση της γρίπης. Η 
χρήση χειρουργικής μάσκας είναι 
ο πρωταρχικός τρόπος μείωσης 
της εξάπλωσης της γρίπης στους 
χώρους των νοσοκομείων μαζί με 
το πλύσιμο των χεριών,

Βαριάς μορφής γρίπη μπορεί 
να απειλήσει τη ζωή
Τα στατιστικά στοιχεία για τα κρού-
σματα και τους θανάτους από την 

COVID-19 είναι πάρα πολύ ανη-
συχητικά, όμως και ο αριθμός 

των ατόμων που νοσούν 
σοβαρά από τη γρίπη είναι 
εξίσου. Κατά τη διάρκεια της 
σεζόν 2018-2019 στις ΗΠΑ 
εκτιμάται ότι 35,5 εκατ.
άνθρωποι νόσησαν από 

γρίπη. Πολλοί εμφάνισαν 
ήπια μορφή και μπορούσαν να 

φροντίσουν τον εαυτό τους 
στο σπίτι. Ωστόσο, 16,5 εκατ 
χρειάστηκαν ιατρική επί-

σκεψη, 490.600 νοσηλεύτηκαν 
και 34.200 πέθαναν, σύμφωνα 
με το CDC. Και ο απολογισμός 

θα μπορούσε να είναι βαρύτε-
ρος. Σύμφωνα με το CDC, κατά την 
ίδια περίοδο, το εμβόλιο της γρίπης 
πιστεύεται ότι εμπόδισε περίπου 
4,4 εκατομμύρια κρούσματα γρί-
πης, 58.000 νοσηλείες και 3.500 
θανάτους. Όπως παρατηρείται και 
με την COVID-19, οι ηλικιωμένοι 
διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
για επιπλοκές της γρίπης, αλλά και 
νέοι, υγιείς άνθρωποι αρρωσταί-
νουν επίσης σοβαρά. «Μερικές 
φορές βλέπουμε απόλυτα υγι-
είς εφήβους και νεαρούς ενήλικες 
που έχουν τόσο σοβαρής μορφής 
γρίπη, που πρέπει να μπουν σε 
αναπνευστική υποστήριξη, -και 
είναι και μερικοί που πεθαίνουν 
και αυτό είναι πολύ τραγικό» λέει 
ο Δρ Grant.

Σ
τα επόμενα χρόνια, οι νοσηλείες για καρδιακή ανε-
πάρκεια θα αφορούν τα περισσότερα περιστατικά 
εισαγωγών σε νοσοκομεία.
Αυτό συμβαίνει διότι οι νέες θεραπείες των νοση-

μάτων επιτρέπουν στους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο. 
Ένας ασθενής λόγου χάρη, με έμφραγμα μυοκαρδίου θερα-
πεύεται με «μπαλονάκι» και φάρμακα. Ένας ασθενής που 
πάσχει από καρκίνο ζει πολύ περισσότερο χάρη στα νέα 
χημειοθεραπευτικά/ανοσοτροποποιητικά φάρμακα.
Όμως τα καρδιαγγειακά νοσήματα (αποφραγμένες αρτη-
ρίες/ έμφραγμα, προβλήματα στις βαλβίδες, αρρυθμίες), 
τα διάφορα φάρμακα που δίνουμε για την θεραπεία του 
καρκίνου, οι λοιμώξεις (όπως η γρίπη),  ακόμα και το γήρας 
μπορεί να αποδυναμώσουν την καρδιά και ο ασθενής να 
εμφανίσει συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.
Τα συμπτώματα είναι «φούσκωμα-δύσπνοια»  στην έντονη 
προσπάθεια, πρήξιμο στα πόδια ή ακόμα και απλή κόπωση 
που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε.
Σε πιο προχωρημένα στάδια νιώθουμε έντονη κόπωση ή/
και φούσκωμα-δύσπνοια όταν επιχειρούμε να κάνουμε 
πολύ απλά πράγματα, όπως π.χ. να βαδίσουμε σε ίσιο έδα-
φος λίγα μέτρα. Υγρό μαζεύεται στους πνεύμονες, στην 
κοιλιά και στα πόδια. Τότε η κατάσταση γίνεται σοβαρή και 
απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο για να χορηγηθούν 
φάρμακα από τη φλέβα.

Είναι πολύ σημαντικό να διαγνωστεί η καρδιακή ανεπάρ-
κεια έγκαιρα, ώστε ο ασθενής να λάβει την κατάλληλη 
θεραπεία και να ζήσει περισσότερο. Αν κάποιος νιώθει 
δύσπνοια, εύκολη  ή αδικαιολόγητη κόπωση, βλέπει να 
πρήζονται τα πόδια του θα πρέπει να απευθύνεται στον 
καρδιολόγο. Ο γιατρός θα συστήσει τις απαραίτητες εξετά-
σεις. Αν διαγνωσθεί καρδιακή ανεπάρκεια, ο καρδιολόγος 
θα προτείνει την κατάλληλη θεραπεία επεμβατική ή φαρ-
μακευτική. Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να εκπαιδευτεί 
ώστε να μπορεί να ρυθμίζει διάφορους παράγοντες που 
επηρεάζουν την νόσο του και την εξέλιξή της. Θα πρέπει να 
ζυγίζεται κάθε πρωί και να διατηρεί το βάρος του σταθερό. 
Να περπατά καθημερινά καθώς η άσκηση μακραίνει την 
ζωή και ενδυναμώνει την καρδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι και η 
καρδιά είναι ένας μυς. Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατα-
νάλωση άλατος και τροφών που είναι παστές όπως π.χ. οι 
ελιές. Αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ και καθημερινή 
μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σφύξεων.
Αν δείτε λοιπόν «πρήξιμο» στα πόδια ή νιώσετε δύσπνοια 
όταν περπατάτε, αν πάρετε ανεξήγητα βάρος γρήγορα (από 
μέρα σε μέρα), αν κουράζεστε πολύ εύκολα ή αν το βράδυ 
χρειάζεστε περισσότερα μαξιλάρια να κοιμηθείτε σε σχέση 
με παλιότερα, δείτε τον καρδιολόγο σας άμεσα! Αυτός θα 
διαγνώσει αν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια και θα 
σας χορηγήσει την κατάλληλη θεραπεία.

Πέντε σημάδια που πρέπει να σας 
οδηγήσουν αμέσως στον καρδιολόγο 

Πέντε σοβαροί λόγοι για να κάνουμε 
φέτος το αντιγριπικό εμβόλιο

Παρά την αντίληψη που θέλει τις γυναίκες να χάνουν το ενδιαφέρον τους για το σεξ καθώς μεγαλώ-
νουν, μια νέα μελέτη δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών συνεχίζει να βαθμολογεί 
το σεξ υψηλά και κατά τη διάρκεια της μέσης ηλικίας. Η μελέτη εντόπισε επίσης τους παράγοντες 

που επηρεάζουν το ποιες γυναίκες συνεχίζουν να θεωρούν σημαντικό το σεξ, σύμφωνα με τα ευρή-
ματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Εταιρείας Εμμηνόπαυσης της 
Βόρειας Αμερικής για το 2020.
Η νέα αυτή μελέτη περιελάμβανε περισσότερες από 3.200 γυναίκες, με τους ερευνητές να προσπαθούν 
να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ κατά τη 
διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Στους παράγοντες περιλαμβάνονταν η καταγωγή, η κατά-
σταση εμμηνόπαυσης, οι ορμόνες, τα συμπτώματα κατάθλιψης, το στρες, η χρήση αντικαταθλιπτικών, 
ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η σεξουαλική ικανοποίηση, ο πόνος στο πυελικό έδαφος, η ξηρότητα 
του κόλπου και οι εξάψεις. Βάσει της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν τρεις διαφορετικές κατευθύν-

σεις που αφορούν στη σημασία του σεξ κατά τη γήρανση. Σχεδόν για τις μισές από τις γυναίκες (45%), 
το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής και γινόταν λιγότερο σημαντικό με 

την πάροδο του χρόνου. Για σχεδόν το 1/4 των γυναικών (27%) το σεξ παρέμενε 
υψηλής σημασίας κατά τη διάρκεια της μεσήλικης ζωής και για το υπόλοιπο 

1/4 (28%) το σεξ έχανε μεγάλο μέρος της σημασίας του αυτή την περίοδο.
Άλλες μεταβλητές περιελάμβαναν γυναίκες με συμπτώματα κατάθλιψης, 

οι οποίες ήταν πιο πιθανό να δίνουν λίγη σημασία στο σεξ ή να βιώ-
νουν πτώση στο ενδιαφέρον τους για αυτό, ενώ η καλύτερη σεξουα-
λική ικανοποίηση σχετιζόταν με διατήρηση των υψηλών επιπέδων 
σημασίας στο σεξ με την πάροδο του χρόνου, όπως και η μεγαλύ-
τερη μόρφωση.

Είναι αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες θέλουν 
λιγότερο σεξ καθώς μεγαλώνουν;

Η βιταμίνη που χρειάζονται οι 50αρηδες για δυνατούς μύες

Η 
υψηλή κατανάλωση βιταμίνης C μετά τα πε-
νήντα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση 
της μυϊκής μάζας στο μέλλον, ισχυρίζεται 
πρόσφατη μελέτη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εύρημα αναφορικά με την πρό-
ληψη της σαρκοπενίας, της απώλειας μυϊκής μάζας που προ-
καλείται από το γήρας και συντελείται με ρυθμό απώλειας 1% 
στους ενήλικες άνω των  50 ετών, επηρεάζοντας περισσότε-
ρους από πενήντα εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Πέραν 
της σαρκοπενίας, η απώλεια της μυικής μάζας συνδέεται επι-
πλέον με μείωση στην ποιότητα ζωής, αδυναμία, σωματική ανα-
πηρία, διαβήτη τύπου 2 και θάνατο, η εξηγεί η Δρ Ailsa Welch, 
καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή Norwich του πανεπιστημίου 
της Ανατολικής Αγγλίας. Η έρευνα διευθύνθηκε από το Πανε-

πιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο του Cambridge και το Strangeways Research Laboratory 
στο Cambridge.
Οι επιστήμονες δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τα νέα 
ευρήματα καθώς η βιταμίνη C βρίσκεται σε αφθονία 
σε φρούτα όπως τα εσπεριδοειδή και τα μούρα, σε 
λαχανικά ή συμπληρώματα διατροφής, επομένως είναι 
πολύ εύκολο για τους ηλικιωμένους να αυξήσουν την 
κατανάλωσή της. Επιπλέον διευκρίνισαν πως τα απο-
τελέσματα της μελέτης τους δεν βρίσκουν εφαρμογή 
σε άτομα με μεγάλη έλλειψη της βιταμίνης αλλά στους 
περισσότερους ανθρώπους, για τους οποίους η κατα-
νάλωση ενός πορτοκαλιού καθημερινά επί παραδείγ-
ματι και λαχανικών με κάθε γεύμα είναι επαρκή.
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ιστορίες

Α
πό μακριά μοιάζουν τόσο διαφορετικές. Σχεδόν πα-
ράταιρες. Και όμως από κοντά, είναι ξεκάθαρο ό-
τι είναι δύο πολύ καλές φίλες, καθισμένες απέναντί 
μου στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου. Η μία 

δεν αφήνει το χέρι της άλλης, τα σχεδόν συνωμοτικά βλέμματά 
τους διασταυρώνονται και με έναν απίθανα δικό τους κώδικα 
επικοινωνίας, αλληλοσυμπληρώνουν τις φράσεις, χωρίς δεύ-
τερη σκέψη.
«Είμαστε πλέον οικογένεια» λέει συνεσταλμένα η Εύα Στεφανή, 
η πολυβραβευμένη και αιχμηρή ντοκιμαντερίστρια, εικαστι-
κός, φωτογράφος, συγγραφέας, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας πλάι της τη Δήμητρα - 
Έλλη Κανελλοπούλου, ιδιοκτήτρια του μυθικού μπορντέλου 
της οδού Αχαρνών 104 και μαχητική πρόεδρο του Σωματείου 
Εκδιδομένων Προσώπων Ελλάδας. «Το λάβαρο της πουτ@@ιάς 
και η επιτομή της ακαδημαϊκής πλευράς» κάνει τις συστάσεις η 
δεύτερη, μιλώντας γρήγορα, ατακαριστά, με απόλυτη πεποί-
θηση και εκείνη τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή της.
«Μην καπνίζεις, σβήστο» υποδεικνύει στην Εύα με φρο-
ντίδα και δεν χάνει την ευκαιρία να αφηγηθεί με μια ανάσα 
και αυθεντικά: «Εγώ που κάπνιζα 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα 
και Davidoff, έλεγα η ψωνάρα: ‘’Σε ενοχλεί το τσιγάρο που 
καπνίζω; Είναι πριγκιπικό’’. Μωρέ, όλα τα ίδια βρωμάνε. Είχα 
περάσει ένα κρύωμα και έβηχα γκουχου γκουχου σαν γαϊδούρι 
και μου λέει ένας πελάτης που είναι γιατρός στον Ευαγγελισμό: 
‘’Κοπελιά το κόβεις γιατί σε λίγα χρόνια έχουμε ΧΑΠ’’. Λέω 
ευκαιρία είναι. Χάρισα πίπες, ταμπακιέρες, τασάκια και τώρα 
8 χρόνια δεν…».

Η Εύα την ακούει αφοσιωμένη, σχεδόν υπνωτισμένη, την κοι-
τάει προσεκτικά, μπορεί και να την παρατηρεί ξανά. Δεν εγκα-
ταλείπει τον ρόλο της, που ανέλαβε πριν από 10 χρόνια, όταν 
ξεκίνησε να καταγράφει με την κινηματογραφική της κάμερα 
την καθημερινότητα της Δήμητρας στο μπορντέλο, πριν και 
μετά το κλείσιμό του το 2014.
Πώς ξεκίνησε τελικά αυτή η ιδέα;
Ε. Σ.: Με ενδιέφερε, όχι μόνο για κοινωνιολογικούς λόγους, 
αλλά φαντάζομαι επειδή είναι ένα καθαρά γυναικείο θέμα 
που έχει σχέση με την επιθυμία, το σεξ. Μου άρεσε πολύ το 
μπορντέλο, όταν πήγα πρώτη φορά εκεί. Είναι ένας χώρος που 
δεν ήξερα, έτσι όπως ζω εγώ, μια ας πούμε μεσοαστή που 
κάνω μια τελείως διαφορετική δουλειά. Ήταν σαν…
Ένας ναός ας πούμε;
Δ.Κ.: Αφιερωμένος καθ’ ολοκληρία στην Αφροδίτη.
Ε.Σ.: Μια παραμυθούπολη, χωρίς να θέλω να εξωραΐσω. Ξεκί-
νησα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για να δω τι γίνεται με την εργα-
σία στο σεξ και γνώρισα τη Δήμητρα που μου ανέτρεψε όλα 
τα στερεότυπα που είχα για τη γυναίκα ως θύμα, για την εκμε-
τάλλευση, η οποία σαφώς και υπάρχει. Είδα ότι τα πράγματα 
είναι πιο αμφίσημα. Ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και 
ότι στο ντοκιμαντέρ δεν πρέπει –πουθενά δηλαδή -να έχουμε 

ρετσέτες. Αυτό που λέει ο William Blake «Τo generalize is to be 
an idiot» είναι πάρα πολύ σωστό. Πρέπει να ψάχνεις τις αμφι-
σημίες και μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτή η τρομερά επιθε-
τική προσωπικότητα της Δήμητρας, μαζί με ένα θέμα το οποίο 
μου ήταν τελείως ανοίκειο, ακόμα με κάνουν να νιώθω πολύ 
έξω. Ότι προσπαθώ ακόμα.
Η δημόσια εικόνα της Δήμητρας είναι όντως επιθετική, 
διεκδικητική. Δεν είναι ‘’φιλική προς το χρήστη’’.
Δ.Κ.: Ναι, είμαι του αυταρχικού. Είμαι aggressive.
Και νομίζω αντιφεμινίστρια.
Δ.Κ.: Η επικρατούσα νοοτροπία είναι οι πόρνες στην πυρά και ο 
ευνουχισμός των ανδρών. Όχι, εγώ είμαι της ισονομίας.
Ε.Σ.: Είναι βαθιά φεμινίστρια. Υπάρχει όμως και η αντίφαση. 
Είναι με την ουσιαστική έννοια φεμινίστρια γιατί σέβεται τον 
εαυτό της, το σώμα της και το διεκδικεί. Επίσης αγαπάει πολύ 
τους άντρες. Είναι τρομερά τρυφερός άνθρωπος
Δ.Κ.: Δεν μου φαίνεται αυτό. Φαίνομαι σκύλα.
Δήμητρα, υπάρχει ένας μύθος τον οποίο εσύ τον ανατρέ-
πεις ότι οι γυναίκες που εργάζονται στο αγοραίο σεξ δεν 
είχαν άλλη διέξοδο, και η κακιά συγκυρία τις οδήγησε εκεί.
Δ.Κ.: Τους βολεύει. Μην πας μακριά. Η τελευταία γραμματέας 
ισότητας έκανε αυτή τη φιέστα που κάλεσε τις φιλενάδες της 
να πιουν τσαγάκι και είχε φέρει μια Γερμανίδα που και καλά 
ήταν θύμα του trafficking. Η οποία δεν ήταν θύμα, ήρθε η ίδια 
και μας το είπε έξω που είχαμε βγει και κάναμε τσιγάρο ότι την 
εκμεταλλεύτηκαν και δεν της έδωσαν τα λεφτά που έπρεπε να 
της δώσουν.
Ε.Σ.: Έγινε μια διημερίδα από τη Γραμματεία Ισότητας για την 

πορνεία, όπου δεν κάλεσαν το σωματείο, ούτε τη Red Umbrella, 
ούτε κανέναν.
Δ.Κ.: Αναμεταξύ τους οι κατήγοροι. Λαϊκό δικαστήριο στήσανε.
Ε.Σ.: Και μιλούσαν διάφοροι ειδήμονες και διάφορες παλαιο-
φεμινίστριες που έλεγαν όλο αυτά, ότι οι γυναίκες που έπεσαν 
θύματα. Και σηκώθηκε η Δήμητρα…
Δ.Κ.: Και έγινε της πουτ@@ας το κάγκελο.
Ε.Σ.: Είπε: «Εμείς δεν είμαστε θύματα trafficking. Πρέπει να 
γίνει ένας διαχωρισμός».
Δ.Κ.: Το trafficking είναι κατάπτυστο. Και με τον νόμο του ‘99 
πήρε μεγάλες ενέσεις ζωής.
Ε.Σ.: Και γι’ αυτό πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
Δ.Κ.: Έγινε η Αθήνα ένα μπορντελοχώρι. Ήρθαν όλοι οι νταβα-
τζήδες κι έγινε εδώ το μπάχαλο. Έγιναν τα μπορντέλα ‘’Κρεο-
πωλείο η Ελλάς’’, λυπάμαι που το λέω. Γιατί να σου πω και κάτι; 
Είμαι χρόνια στον χώρο, είναι επιλογή μου να εκδίδομαι, διεκ-
δικώ το δικαίωμά μου στην εργασία και την ελεύθερη επιλογή 
μου, όχι μόνο τη δικιά μου αλλά και όλων των υπολοίπων που 
απασχολούνται με το επάγγελμα αυτό. Πρέπει να είναι κατ’ επι-
λογή και αδειοδοτημένες, για να αισθάνονται ασφαλείς στον 
δρόμο, στο ξενοδοχείο, στον οίκο. Νομικά και υγειονομικά 
ασφαλείς.

Κάτι που δεν υφίσταται.
Δ.Κ.: Μα η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι μόνο για τους 
οίκους ανοχής και το άρθρο 3 παράγραφος 4 του ‘99 σε καθι-
στά παράνομη και είσαι στη δικαιοδοσία της αστυνομίας για 
σύλληψη, αυτόφωρο, σφράγισμα οίκου ανοχής. Στην πυρά. 
Βορά στους νταβατζήδες και τους δικηγόρους.
Ενώ ταυτοχρόνως καταβάλλετε εισφορές.
Δ.Κ.: 320 ευρώ το μήνα είναι το ΙΚΑ. Βάλε φώτα, ενοίκια, νερά, 
διαβίωση.
Δηλαδή μια γυναίκα συνταξιοδοτείται από αυτή τη δου-
λειά;
Δ.Κ.: Κοίτα το πρωτοπόρο που έχει ο νόμος του ‘99 είναι ότι 
αναγνωρίζεται επισήμως ως επάγγελμα, ενώ θα έπρεπε να είχε 
αναγνωριστεί από το 1920, ότι εκτός από μας όποιος θέλει μπο-
ρεί να βγάζει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όμως δεν μπο-
ρεί να εδραιωθεί πουθενά. Αυτό το «200 μέτρα στην ακτίνα» 
καθιστά αυτομάτως παράνομη την εγκατάστασή σου. Και να 
πάρεις άδεια, αν στα 200 μέτρα ανοίξει ένας οίκος ευγηρίας ή 
μια μουσική σχολή, χάνεις την άδειά σου και τον αριθμό προ-
τεραιότητάς σου.
Και ξενοδοχείο νομίζω αν ανοίξει.
Δ.Κ.: Εκκλησίες, πλατείες, ξενοδοχεία… Είναι να τραβάς τα μαλ-
λιά σου. Το άρθρο 3 παράγραφος 4 είναι η πυρά των νόμιμα 
ασκούντων το επάγγελμα και η χαρά των δικηγόρων και των 
νταβατζήδων.
Με νταβατζήδες δεν είχες ποτέ καμία σχέση;
Δ.Κ.: Όχι βέβαια. Ποτέ, ποτέ. Και με τις γυναίκες που συνεργα-
ζόμουν ήταν άνω των 25 και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Ε.Σ.: Τα πράγματα για το μπορντέλο άρχισαν να πηγαίνουν 
άσχημα, όταν η Δήμητρα άρχισε να μην κάνει αυτό που κάνει η 
πλειονότητα των μπορντέλων τώρα.
Δ.Κ.: Το ελεύθερο στοματικό
Ε.Σ.: Εγώ δεν το είχα καταλάβει ότι γίνεται και το διαπίστωσα, 
γιατί πήγαμε και σε άλλα μπορντέλα με τη Δήμητρα και η 
φράση ‘’ελεύθερο στοματικό’’ ήταν στο 90%. Αλλιώς δεν επι-
βιώνουν τα μπορντέλα.
Δ.Κ.: Είναι φρίκη.
Γι’ αυτό τελικά το έκλεισες;
Δ.Κ.: Ένας από τους λόγους, ο κυριότερος ήταν αυτός. Κάθε 
μέρα είχα 30 με 40 άτομα ξένους, λόγω του ότι ήμουν στην 
Αχαρνών, κέντρο-κέντρο: «Αλό μαντάμ! Σο πρίτι! Πλιζ τεν γιού-
ρος. Νο πλαστίκ. Κις γιορ μάουθ. Κούλο κούλο;». Έφευγαν οι 
ξένοι. Ερχόντουσαν όμως και οι Ελληνάρες: «Έλα ρε συ Έλλη. 
Εντάξει, να σου δώσω κάτι παραπάνω να κάνουμε αυτό που 
κάνουν δίπλα, απέναντι…». « Όχι αγόρι μου» έλεγα. «Σέβομαι 
τον εαυτό μου καταρχήν και η υγεία μου δεν τιμάται 50 και 100 
ευρώ. Αλέ!». Και όλο αυτό με κούρασε, αφού στην πραγματι-
κότητα δούλευα μόνη μου. Όσες ήταν να έρθουν για δουλειά... 
Άσε που δεν έβρισκες γυναίκα με χαρτιά, μόνο όσες είχαν τα 
δικά τους σπίτια και όσες ήταν γύρω γύρω. «Γιατρό, βιβλιάριο 
υγείας έχεις ;». «Όχι. Γιατί; Χρειάζεται;». «Μα πώς θα έρθεις να 
δουλέψεις αγάπη μου εδώ πέρα; Να με πάνε εμένα για σωμα-
τεμπορία;…».
Πόσες γυναίκες ήταν μέσα Δήμητρα;
Δ.Κ.: Κανονικά ο νόμος του ‘99 λέει μία σε κάθε βάρδια. Δύο 
και μία αυτή που το ‘χει, τρεις. Τώρα τι παίζει, μην το ψάχνεις. Το 
νομότυπο δεν υφίσταται. Άστο.
Γιατί έγινε τόσο διάσημο το «Μπορντέλο της Έλλης»;
Δ.Κ.: Ήταν παλιό μπορντέλο, από το 1955 είχε άδεια. Το κτί-
ριο αυτό έχει μια καλή αύρα. Αριθμολογικά έχει το 5. Αχαρνών 
104. 1 + 4= 5. Ο αριθμός 5 είναι τα τέσσερα άκρα, η ανθρώπινη 
οντότητα και η πνευματική οντότητα.
Εκτός από τη μεταφυσική ερμηνεία, πρακτικά ρωτάω.
Δ.Κ.: Είχε εμένα μέσα αγόρι μου. 
Ε.Σ.: Πριν από σένα ποια ήταν;
Δ.Κ.: Ήταν μια άλλη.
Ε.Σ.: Η Μπέμπα;
Δ.Κ.: Έχει πεθάνει αυτή. Κοίτα, εγώ ήμουν η τέταρτη και ο αριθ-
μός του πεπρωμένου μου είναι το 4. Οι άλλες δύο, οι ενδιάμε-
σες, κάθισαν μήνες. Η πρώτη κάθισε χρόνια, και εγώ. Χαίρομαι 
στη ζωή μου που έχω ζήσει για τρεις ζωές.

Δήμητρα - Έλλη Κανελλοπούλου
«Η μάνα μου μού έκανε δώρο το μπορντέλο» 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 Οκτωβρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



27ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 Οκτωβρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



292 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥOMOΓΕΝΕΙΑ

Αναβολή λόγω κορωνοϊού για την έπαρση της σημαίας για 
την 60η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου

Δ
υστυχώς, η πανδημία του Covid-19 έκανε και στην Κυπριακή Ομοσπονδία της 
ζημιά του. Λόγω των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης, προτίμησαν την 
αναβολή ώστε να μην κινδυνέψουν άνθρωποι. Φυσικά, ο πολιτικός κόσμος 
του Καναδά έστειλες συγχαρητήριες επιστολές που σας δημοσιεύουμε.

Περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει η εκδήλωση και θα σας ενημερώσουμε.
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Τηλεκατευθυνόμενα  Αεροπλανάκια

Ο 
Καναδάς κατηγορείτε, από την μεγαλύ-
τερη και μοναδική ημερήσια πανκανα-
δική εφημερίδα Globe and Mail , ότι πα-
ραβιάζει την συνθήκη για τον έλεγχο στο 

εμπόριο των όπλων, επιτρέποντας εξαγωγές στην 
Τουρκία.
Ευτυχώς για μας και την ανθρωπότητα, αγαπητοί 
μου φίλοι, έρχεται βοήθεια και από εκεί που δεν το 
περιμένουμε. 
Την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα Globe and 
Mail ξεμπρόστιασε την κυβέρνηση του Τρουντώ 
όσον αφορά το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρ-
κίας και τα τηλεκατευθυνόμενα  αεροπλανάκια της 
(drones). 
Σύμφωνα  πάντα με την πρώτη σε κυκλοφορία  εφη-
μερίδα  του Καναδά , στοιχεία από τις εξαγωγές της 
Καναδικής κυβέρνησης στρατιωτικού εξοπλισμού 
στην Τουρκία, από το 2017, δείχνουν ότι στάλθηκαν 
πάνω από 326 εκατομμύρια.    
Η L3Harris Wescam που στεγάζεται σε μια μικρή 
πόλη στην επαρχία του Οντάριο, στο Burlington, 50 
χιλιόμετρα νότια του Τορόντο, κατασκευάζει υψηλής 
τεχνολογίας απεικονίσεις και αισθητήρες για συστή-
ματα στόχευσης που περιέχουν προσδιοριστές λέι-
ζερ που χρησιμοποιούνται για τις τηλεκατευθυνόμε-
νες βόμβες που εκτοξεύονται από τα drones ή από τα 
μη επανδρωμένα μαχητικά αεροπλάνα.   
Από το 2017, η Τουρκία εφοδιάζεται από την Κανα-
δική εταιρεία L3Harris Wescam , που είναι θυγα-
τρική της Αμερικάνικης  L3Harris, που κατασκευά-
ζει αμυντικά οπλικά συστήματα για τις στρατιωτικές 
ανάγκες των ΗΠΑ.
 Οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας από την παρα-
πάνω εταιρεία βοήθησαν την Τουρκία να κατασκευ-
άσει τα (drones) που χρησιμοποίησε και εναντίον της 
Συρίας και εναντίον της Λιβύης και το πιο πρόσφατο 
έγκλημα εναντίον της Γαλανόλευκης στο Καστελό-
ριζο.
Ενώ πληροφορίες από την τελευταία εστία πολέμου 
μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν αναφέ-
ρουν ότι η Τουρκία προμήθευσε στους Αζέρους και  
(Drones).
 Αυτά  αποκάλυψε  το δημοσίευμα της εφημερίδας 
στις 22 Σεπτεμβρίου.  
Το συγκλονιστικό όμως, αγαπητοί μου φίλοι, είναι 
ότι το Ελληνοκαναδικό Κονγκρέσσο έστειλε επι-
στολή στον Πρωθυπουργό του Καναδά  Τζάστιν 
Τρουντώ στις 26 Ιουνίου πληροφορώντας τον για τις 
πωλήσεις του Καναδά στην Τουρκία υψηλής τεχο-
λογίας υλικό για την παραγωγή  (Drones), παρά την 
απαγόρευση που είχε επιβληθεί στην Τουρκία εξαι-
τίας της εισβολής της στην Συρία και την συμμετοχή 
της στον εμφύλιο της Λιβύης. 
Το γράμμα που έστειλε ο πρόεδρος του Ελληνοκανα-
δικού Κογκρέσου στον πρωθυπουργό παράλληλα 
το απέστειλε στην Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, 
στον Υπουργό των Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, 
στον Πρόεδρο της Βουλής,  σε όλους τους  Αρχη-
γούς των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, στους Ελλη-
νικής καταγωγής βουλευτές και στον πρόεδρο της 
επιτροπής της Γερουσίας εξωτερικών θεμάτων και 

εμπορίου.
Στο πολύ εμπεριστατωμένο και κατατοπισμένο 
γράμμα ο πρόεδρος καλεί τον πρωθυπουργό να 
αλλάξει την απόφαση της κυβέρνησης του, για την 
εξαίρεση της Τουρκίας από την απαγόρευση αγοράς 
πολεμικού υλικού που επέτρεψε  τις πωλήσεις από 
την παραπάνω εταιρεία την εξελυγμένη αυτή τεχνο-
λογία για την παραγωγή  (Drones). 
«Η απόφασις σας, κύριε πρωθυπουργέ έρχεται σε 
αντίθεση με την Καναδική φιλοσοφία για Ειρήνη και 
σεβασμό στην ιστορία που έχουμε γράψει ως Ειρη-
νοποιοί. Η Τουρκία συνεχώς χρησιμοποιεί (Drones) 
στις συγκρούσεις με την Συρία και την Λιβύη. Ο 
Καναδάς δεν πρέπει να παίρνει μέρος σε τέτοιου 
είδους ενέργειες.»
Σε άλλο σημείο στηλιτεύει την επιθετικότητα της 
Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας, συμμάχου χώρας 
στο ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Μεσόγειο και τις επανει-
λημμένες  παραβιάσεις των κυριαρχικών μας δικαι-
ωμάτων στο Αιγαίο. Επίσης έθιξε το θέμα της Αγίας 
Σοφίας, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων από μέρους της Τουρκίας στις μειονότητες 
και την επανειλημμένη  περιφρόνηση της στο διε-
θνές δίκαιο.  
Δυστυχώς, φίλοι μου, ο Πρωθυπουργός μας και οι 
υπουργοί του δεν μπήκαν καν στον κόπο να απαντή-
σουν στο γράμμα του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσ-
σου.  
Το ισχυρό μουσουλμανικό λόμπυ στην Οττάβα, 
έβαψε με το αθώο αίμα τόσων και τόσων θυμάτων 
τους κυβερνώντες και τους επιστήμονες της εταιρίας  
L3Harris Wescam.  
Ευκαιριακά να πληροφορήσουμε στους αναγνώστες 
της «Hellas News», ότι η γυναίκα του αδελφού του 
Τρουντώ είναι μουσουλμάνα. Οπότε αντιλαμβάνε-
στε την πρόσβαση που έχουν οι Αγαρηνοί στο πρω-
θυπουργικό γραφείο. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που 
εξαιρέθηκε η Τουρκία από την απαγόρευση, που της 
είχε επιβληθεί, αγοράς όπλων.  
Οι ανακαλύψεις πάντοτε γίνονται για το καλό της 
ανθρωπότητος, αλλά δυστυχώς  οι άφρονες και οι 
αδίστακτοι μετατρέπουν τις αθώες και αγνές εφευ-
ρέσεις για να πετυχαίνουν τις σατανικές τους επιδι-
ώξεις.
Έτσι, λοιπόν, τα εγκλήματα των Μογγόλων έχουν 
ηθικούς αυτουργούς την καναδική εταιρεία L3Harris 
Wescam,  και τον καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν 
Τρουντώ.
Ο Ελληνισμός του Καναδά δεν πρέπει να ξεχνά 
αυτούς που μας συμπαραστέκονται και αυτούς που 
μας αντιμάχονται. Αυτούς που υπηρετούν την ειρήνη 
και το καλό της ανθρωπότητος . Σε αντιδιαστολή με 
αυτούς που νοιάζονται για τα στενά προσωπικά τους 
συμφέροντα και κέρδη είτε είναι αυτά πολιτικά είτε 
οικονομικά.
Η δύναμη της ψήφου μας, ο μοναδικός τρόπος που 
μας κάνει δυνατότερους και από αυτούς τους ίδιους.
 Ψηφίζουμε στοχευμένα, χωρίς κατ’ ανάγκη (drones), 
αλλά με την διανόηση μας και την διορατικότητα μας, 
για να πετυχαίνουμε διάνα στον στόχο.   

Σίμος Λεπτοκαρίδης 

Scarborough MPP Christina Mitas (PC) aims to close
 name change loophole

Sex offenders legal right to change name "has to go," says Mitas

Alberta and Saskatchewan recently passed similar legislation

T
oronto, Ont. MPP Christina Mitas (PC) is getting tough on sex offenders. The 

Scarborough-Centre MPP wants to ban sex offenders from having the legal 

right to change their names.

Mitas brought forward a private members' bill (PMB) in the Ontario 

legislature late last week; if the bill becomes law, it will ban sex offenders from having 

the right to change their name legally. According to Mitas, it's a much-needed law.

"When I learned that there was a loophole in our laws, I was shocked," says Mitas. We 

need to do absolutely everything we can to protect our kids and vulnerable Ontarians. 

There can be no hiding from accountability," she said.

Mitas' PMB comes hot on the heels of similar legislation in Saskatchewan and Alberta. 

However, with Canada's most populous province now mulling its own ban, the 

issue could go national. Janet Handy, executive director of the Kristen French Child 

Advocacy Centre, is excited at the prospect. 

"Any measures that get us closer to proactively supporting the long-term mental 

health and safety of victims and survivors of childhood sexual assault is critical," says 

Handy. "The journey back to oneself from abuse can be a long one; this legislation is 

one more tool for communities to protect the vulnerable. It ensures that perpetrators 

remain accountable for their actions."

The bill passed the second reading stage last Thursday and goes next to committee 

for further debate. If the bill passes this stage, it will then receive Royal Assent and 

become law. 

According to Mitas, it's a process that should be straightforward. "I think this is a 

change that everybody can get on board with," says Mitas. "There is a problem right 

now, but we have the power to fix it." 

Patrick Bissett 

Executive Assistant | Office of Christina Mitas MPP Scarborough Centre

Room 427, Ontario Legislative Assembly

Email: Patrick.bissett@pc.ola.org

Cell: 416-998-5536

PCs To Close Sex 
Offender Name 

Change Loophole
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ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ

M
ΑΛΙΣΤΑ, Ο δρόμος μιας συ-

νεπούς χριστιανικής ζωής , 

είναι στενός , δύσκολος και 

oχι σπάνια δύσδατος. 

Δεν το λέμε εμείς. Το διεκήρυξε ο Κύριος, 

που είναι για τον καθένα μας «η οδός, η 

αλήθεια και η ζωή». 

Τι είπε; «Στενή ή πύλη και τεθλιμμένη η οδός 

ή απάγουσα εις την ζωήν» (Ματθ, ζ’ 14). 

Δεν απέκρυψε την αλήθεια, oπως κάνουν 

συνήθως οι άνθρωποι, oταν προπαγανδί-

ζουν τις ιδέες τους. Ο Θεός της αληθείας 

θέλει κοντά του ελεύθερους αγωνιστής, 

που ξέρουν τι ζητούν και με ποιές αντιξοό-

τητες θα παλέψουν.

«Ετσι άλλωστε κρατεί την αξία της η ανω-

τέρα πνευματική ζωή, αυτή που καταξιω-

νει τον άνθρωπο και τον κάνει μιμητη του 

Χριστού.

 Οι δυσκολίες θα είναι πολλές ανεβαίνο-

ντας όλο και πιο ψηλά τα σκαλιά της κατά 

Χριστόν ζωής. «Εχουμε να κάνουμε με τον 

κακό εαυτό μας, με τους έγωισμούς και τα 

πείσματα, τις κακίες και τα πάθη μας, που 

συχνά πυκνά μας ταράσσουν και μας ταλα-

νίζουν. Χρειάζεται ακόμη νά αντιμετωπί-

σουν μιά κοινωνία, που σε κάθε βήμα μας 

στήνει παγίδες, με τους πειρασμούς της 

και τις ψεύτικες χαρές της. Θα γευτούμε 

τις ειρωνείες και τους χλευασμούς ενός 

κόσμου πλανεμένου και αμαρτωλού.

Πόσοι και πόσοι δεν άρχισαν καλά μια προ-

σπάθεια αποτοξινώσετε τους από το κακό 

περιβάλλον και ανοίγματός τους προς την 

ανωτέρα πνευματική ζωή; Προχώρησαν 

λίγο, μα ύστερα σταμάτησαν. Δεν βρήκαν 

τη δύναμι να συνεχίσετε . Σκόνταψαν στα 

πρώτα εμπόδια. Εμπόδια από τον ίδιο τον 

εαυτό τους κι εμπόδια από τους γύρω, από 

φίλους και γνωστούς.

Γιατί; Δέν έστάθμισαν καλά τα πράγματα; 

Δεν προέβλεψαν τα έμπόδια; Δέν υπολό-

γισαν την αντίστασι του κακομαθημένου 

εαυτού τους και την σαγήνη του αμαρτω-

λού κόσμου;

Και αυτό, αλλά και διότι άρχισαν και προ-

χώρησαν τον αγώνα, τον πιο όμορφο 

άγωνα, που καλείται να διεξαγάγη ο Χρι-

στιανός, χωρίς να κρατούν σφιχτά το χέρι 

του Αρχηγού, του αγωνοθέτου Χέριστου 

και να βαδίζουν μαζί Του. 

Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό, που θα 

τους οδηγήση στην αποτυχία. Το προεί-

πεν ο Σωτήρ «πολλοί, λέγω υμίν, ζητήσου-

σιν εισελθείν και ουκ ισχύσουσι» (Λουκ. 

ιγ’ 24). 

Θέλεις, λές, αδελφέ μου, να αναμορφώσης 

τον εαυτό σου. Και ίσχι ρίζεσαι ότι θα το 

επιχειρήσεις με τις δικές σου δυνάμεις, με 

τη θέλήσή σου μονάχα, με τη μόρφωσί σου.

Θα πετύχει! Τέτοιο κατόρθωμα δεν κατορ-

θώνεται, χωρίς στενή ενότητα με τον 

Σωτήρα και με τη θεία χάρη, που παίρνουμε 

με τα χαριτόβρυτα μυστήρια της Ιεράς Εξο-

μολογήσεως και της θείας Κοινωνίας. Γι’ 

αυτό Κύριος ετόνισε «χωρίς Εμού ου δύνα-

σθε ποιείν ουδέν». 

Μάλιστα. Η θεία χάρις είναι απαραίτητη, 

γιατί αυτή θα στομώνη τον αγωνιστή, θα 

τον έμπνέη, θα τον ενδυναμώνη, θα τον 

εφοδιάζω με υπομονή και επιμονή.

Συγχρόνως όμως πρέπει να αυξάνεται 

και να βαθαίνουμε την αγάπη μας προς 

τον Σωτήρα Χριστό. «Οταν υπάρχη τέτοια 

αγάπη και τέτοιος στενός σύνδεσμος με τον 

Κύριο δεν θα γνωρίζουμε λιποψυχία, δεν 

θα παραλύη το θάρρος μας. Αντίθετα θα 

ξαναρχίζουμε κάθε φορά τον αγώνα με πιό 

μεγάλο ζήλο και θάρρος και δύναμη. Θα 

μπορούμε έτσι και μείς να διακηρύσσουμε 

μαζί με τον χαλκέντρο εκείνον αγωνιστή, 

τον απόστολο Παύλο: «Πάντα ισχύω εν τω 

ενδυναμούντι με Χριστω» (Φιλιπ. δ΄ 13).

‘Ο πνευματικός αγώνας, της μορφωσεώς 

μας κατά Χριστόν, απαιτεί, ας το τονίσουμε 

πάλι, να είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με 

τον Σωτήρα μας. Από Αυτόv θά άντλουμε 

θεία τροφή, όπως το κλήμα από την κλημα-

ταριά. Το υπογράμμισε και αυτό ο Σωτήρ: 

Εγω είμι ή άμπελος, υμείς τα κλήματα. Ο 

μένων εν εμοί κάγώ εν αυτώ, ούτος φέρει 

καρπόν πολύν» (Ιωάν. ιε’ 5). «Έτσι η αδυ-

ναμία η δική μας θα ένωεται μέ την παντο-

δυναμία του Θεού. Θα απορροφουμε, από 

την ένωσί μας αυτή με τον Κύριο, θεία χάρι, 

ζωή πνευματική και αγία. 

«Ετσι ή πρόσκλησις του Κυρίου «αγωνί-

ζεσθε εισελθείν διά της στενής πύλης», θα 

μας βρίσκη έτοιμους και πρόθυμους σε μιά 

συνεχή αγωνιστικότητα και η πρόοδός μας 

στην κατά Χριστόν ζωή θα αποτελεί τήν πιο 

μεγάλη πραγματικότητα στη ζωή μας.

Η Βουλετής Οντάριο κα 
Χριστίνα Μίτας, πανταχού 
παρούσα και δυνατή φωνή 

στη Βουλή του Οντάριο

Η 
αγαπητή βουλευτής Οντάριο κα 
Χριστίνα Μίτας, στην συνεχιζόμε-
νη προσπάθειά της να αναδείξει 
τις ανάγκες αλλά και τα κατορθώ-

ματα των κατοίκων και επιχειρήσεων της πε-
ριοχής που αντιπροσωπεύει, επισκέφτηκε 
το εργοστάσιο της παγκοσμίου φήμης εται-
ρείας ένδυσης Canada Goose στο Σκάρμπο-
ρο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η βου-
λευτής συνομίλησε με τους εργάτες και τη 

διοίκηση του προσωπικού για τις ανησυχίες 
τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Μετά το πέρας της επίσκεψης, η βουλευτής 
ανάρτησε την εξής δήλωση: “Great to visit 
Canada Goose right here in Scarborough 
today. They have pivoted to producing PPR 
in addition to their great usual products, 
and are eager to bring their full workforce 
back and help Ontarians and Canadians 
get the gear they need. A great local titan, 
proud to have them in Scarborough! “
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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. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, 
and 70,000 km, available on all new and unregistered 2020 Audi models.Dealer participation is requiredDealer participation is required. Offer available on approved credit only, Offer ends October 31st, 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 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.

PLUS, RECEIVE A 5-YEAR/80,000 KM 
MAINTENANCE PACKAGE AT NO CHARGE

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
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο Apollon (698 Danforth 
Avenue). Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους εσάς που έχετε στείλει e-mail 
ή με έχετε τηλεφώνησει.  Σήμερα θα 
σας μιλήσω για το αυξημένο ουρικό 
οξύ: Τι επιτρέπεται να τρώμε και τι 
απαγορεύεται.

Τ
ο ουρικό οξύ είναι μία ουσία που 
παράγεται στον οργανισμό από το 
μεταβολισμό των πουρινών. Οι που-
ρίνες είναι τμήμα των πρωτεϊνών των 

τροφών που μετατρέπονται σε ουρικό οξύ 
στον οργανισμό μας και παράγονται είτε α-
πό τον ίδιο τον οργανισμό είτε λαμβάνονται 
μέσω συγκεκριμένων τροφών.
Αν αυξηθεί πολύ το επίπεδο του ουρικού 
οξέος στο αίμα παρουσιάζεται μία κατά-
σταση που λέγεται υπερουριχαιμία.
Η υπερουριχαιμία ευθύνεται για το 5-10% 
των ουρολίθων και μπορεί να οδηγήσει 
στην ουρική αρθρίτιδα η οποία εμφανίζεται 
με μορφή φλεγμονής και πόνου στα άκρα, 
κυρίως στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού 
(ποδάγρα).
Η ουρική αρθρίτιδα, σε οξεία ή χρόνια 
μορφή, εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλι-
κία των 35 ετών και προσβάλει κυρίως τους 
άνδρες, παρ’ όλα αυτά μετά την εμμηνό-
παυση τα επίπεδα ουρικού οξέως αυξάνο-
νται και στο γυναικείο πληθυσμό.
Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε πουρίνες 

και πρέπει να αποφεύγονται τόσο σε οξεία 
φάση όσο και σε φάση ύφεσης είναι:

 ª Εντόσθια (συκώτι μυαλά, νεφρά), 
ζωμός κρέατος, γλυκάδια

 ª Κρέας από κυνήγι και ζωμός κρέατος
 ª Αμύγδαλα
 ª Θαλασσινά (μύδια, χτένια αυγοτάραχο)
 ª Μικρά ψάρια όπως σαρδέλες, σκου-

μπρί, ρέγκα, αντσούγιες
 ª Μαγιά
 ª Μπύρα

Τρόφιμα που επιτρέπονται σε μικρές ποσό-
τητες αλλά απαιτούν προσοχή:

 ª Κοτόπουλο, γαλοπούλα
 ª Μεγάλα Ψάρια
 ª Κόκκινο κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, 

κατσίκι)
 ª Αρακάς, φασόλια, σπανάκι, φακές, 

σπαράγγια, μανιτάρια, ντομάτα, κουνου-
πίδι, σπαράγγια

 ª Ψωμί και δημητριακά ολικής αλέσεως
 ª Πλιγούρι βρώμης, πίτουρο σιταριού 

και φύτρο σιταριού
Τρόφιμα που επιτρέπονται:

 ª Γάλα, γιαούρτι, τυρί, (προτιμήστε τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε λιπαρά)

 ª Αυγά
 ª Ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες βραστές ή 

ψητές
 ª Φρούτα, χυμοί φρούτων
 ª Λαχανικά (εκτός από αυτά που αναφέ-

ρονται στις παραπάνω κατηγορίες)
 ª Ελαιόλαδο, ελιές
 ª Μέλι, φρούτα

 ª Δημητριακά και ψωμί που δεν είναι ολι-
κής άλεσης (Ψωμί λευκό και καλαμποκιού)

 ª Φυστικοβούτυρο και ξηροί καρποί 
(εκτός από αμύγδαλα)

 ª Ροφήματα όπως καφέ, τσάι και κακάο
 ª Κρασί (η μέτρια κατανάλωση κρασιού 

δε φαίνεται να επηρεάζει και σε κάποιες 
μελέτες λειτουργεί προστατευτικά)
Για την αντιμετώπιση του ουρικού οξέος 
συνιστάται η διατήρηση του βάρους σε 
φυσιολογικά επίπεδα ή η απώλεια βάρους 
όταν αυτό υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια 
για την υγεία .Σε καμία περίπτωση δεν 
θέλουμε απότομη απώλεια βάρους, καθώς 
σχετίζεται με μείωση της ινσουλινοαντίστα-
σης και των αυξημένων επιπέδων ουρικού 
οξέος στο αίμα.
Συνιστάται επίσης μέτρια άσκηση καθημε-
ρινά και αυξημένη κατανάλωση υγρών (η 
ενυδάτωση είναι σημαντική για τον καθα-
ρισμό και την απομάκρυνση των πουρινών).
Τέλος είναι σημαντικό όσα άτομα έχουν 
υψηλές τιμές ουρικού οξέος να αποφεύγουν 
τα οινοπνευματώδη ποτά (κυρίως τη μπύρα) 

και να είναι ιδιαίτερα πιστοί σε ένα κατάλ-
ληλο διατροφικό πλάνο, στο οποίο να περι-
ορίζονται οι τροφές που περιέχουν υψηλά 
ποσοστά σε πουρίνες .

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

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail 
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 538 
νέα κρούσματα COVID-19 την 
Πέμπτη. 209 από αυτά σημειώ-
θηκαν στο Τορόντο, 101 στη Πε-

ριοχή του Πιλ, 66 στην Όταβα και 43 στη 
περιοχή του Γιορκ. 
Σημειώθηκαν επίσης τρεις νέοι θάνατοι, 
ανεβάζοντας τον αριθμό των συνολικών 
αποθανόντων στους 2,851.
Την Δευτ έρα η επαρχ ία σημε ιώσε 
αριθμό ρεκόρ με  700 υποθέσε ις , 

ωστόσο μία ημέρα αργότερα τα κρο-
σύματα έπεσαν σ τα 554. Την Τετάρτη 
σημε ιώθηκαν 625, ενώ την Πέμπτη 
υπήρξε ξανά σημαν τ ικήμε ίωση των 
κρουσμάτων. Μάλισ τα, το 60% των 
κρουσμάτων έχει σημειωθεί σε άτομα 
κάτω των 40 ετών.
Περαιτέρω μέτρα αλλά και το νέο πλάνο 
της επαρχιακής κυβέρνησης μπορείτε να 
τα διαβάσετε στις σελίδες 17 και 40 της 
Hellas News.

538 κρούσματα και 3 νέοι θάνατοι 
στο Οντάριο την Πέμπτη 

Το Οντάριο θα παρέχει προσωρινή αύξηση 
μισθών από $2 έως 3 $ σε εργαζόμενους 
προσωπικής φροντίδας

Π
ερίπου 150,000 εργαζόμενοι 
προσωπικής φροντίδας από την 
1η Οκτωβρίου θα δεχθούν προ-
σωρινή αύξηση μισθών από $2 

έως $3, θα επανεξετάζεται σε τακτική βάση 
και υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί ως τις 
31 Μαρτίου 2021.
Αυτό θα κοστίσει στην κυβέρνηση $461 
εκατομμύρια. Η Υπουργός Υγείας ανέ-
φερε πως οποίος εργάζεται σε έναν δημό-
σιο χρηματοδοτούμενο οργανισμό είναι 
επιλέξιμος για την συγκεκριμένη αύξηση.
Η ανάλυση της αύξησης των μισθών είναι 
2 $ για κάθε επιλέξιμο εργαζόμενο σε 
δημόσια νοσοκομεία και 3 $ για όσους 

εργάζονται στο σπίτι και την κοινοτική 
φροντίδα, τη μακροχρόνια περίθαλψη 
και εκείνους που εργάζονται σε παιδιά, 
κοινότητες και κοινωνικές υπηρεσίες που 
παρέχουν προσωπικές υπηρεσίες άμεσης 
υποστήριξης για τις δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής.

Έ
νας άντρας που πυροβολή-
θηκε στο Νορθ το πρωί της 
Πέμπτης ήταν στο δρόμο 
του για το νοσοκομείο με το 

μόλις ενός μηνών παιδί του και μια 
γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνο-
μία του Τορόντο.
Λίγο μετά της 9πμ ο άνδρας περπα-
τούσε προς το παρκαρισμένο αυτο-
κίνητο με τη γυναίκα και το παιδί 
του στην περιοχή Jane Street and 
Lawrence Avenue. 
Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά του, τον πυροβόλησε και στην συνέχεια τρά-
πηκε σε φυγή. 
Η γυναίκα και το μωρό δεν τραυματίστηκαν, ενώ εκείνος έχασε την ζωή του στο 
σημείο.
Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν η δολοφονία να ήταν στοχευμένη κι ο άτυχος πατέ-
ρας να ανταπέδωσε τα πυρά, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυ-
νομία. Επίσης, η αστυνομία δήλωσε πως οι δράστες ήταν δύο άνδρες και πως διέφυ-
γαν με ένα παλιό αυτοκίνητο. 
Περαιτέρω πληροφορίες δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα όσον αφορά τους 
δράστες, ενώ η αστυνομία καλεί όσους έχουν πληροφορίες για το περιστατικό να 
επικοινωνήσουν μαζί τους ακόμη κι αν θεωρούν πως η πληροφορία τους είναι ασή-
μαντη.

Πυροβόλησαν και σκότωσαν πατέρα 
που κρατούσε το ενός μηνών παιδί του 
στο Νορθ Γιορκ

Τ
ο δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο ψήφισε ομόφωνα την Τετάρτη για να ε-
φαρμόσει περαιτέρω περιορισμούς σε μπαρ και εστιατόρια για να προσπα-
θήσει να περιορίσει τη διάδοση του COVID-19.
Απαιτείται πλέον από τα μπαρ και τα εστιατόρια η καταγραφή των στοιχείων 

επικοινωνίας για κάθε πελάτη, όχι μόνο από ένα άτομο σε κάθε παρέα και ο αριθμός 
των ατόμων που επιτρέπονται σε ένα τραπέζι θα περιορίζεται σε έξι. Επίσης, πλέον 
ο αριθμός των ατόμων μέσα στα μπαρ και τα εστιατόρια μειώνεται σε 75 από 100.
Ακόμη, ο ήχος από την μουσική θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδα κανονικής συνο-
μιλίας ώστε να σταματήσει η εξάπλωση μέσω των σταγονιδίων.
Τα προσωρινά νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Οκτωβρίου.
Αυτά τα μέτρα προστίθονται στα μέτρα που ανήγγειλε η επαρχιακή κυβέρνηση την 
περασμένη εβδομάδα, όπου επιβάλλει σε μπαρ και εστιατόρια να σταματήσουν να 
σερβίρουν αλκοόλ από τις 11:00μμ και να κλείσουν τις πόρτες τα μεσάνυχτα. Τα μέρη 
με στριπτίζ έχουν διαταχθεί να κλείσουν αμέσως.
Ο Δήμαρχος, κ. Τζον Τόρι, δήλωσε πως η απόφαση αυτή είναι σκληρή, αλλά είναι 
ισορροπημένη προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια της υγείας και της οικονο-
μίας. Σε απόκριση στις ανησυχίες ότι αυτοί οι πρόσθετοι περιορισμοί θα επηρεά-
σουν περαιτέρω αρνητικά μια ήδη προβληματική βιομηχανία τροφίμων, ο Tory έχει 
προτείνει περαιτέρω υποστήριξη, όπως η παροχή χειμερινών patios και μια πρό-
σθετη οικονομική υποστήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε επίσης την επέκταση των μέτρων για τις 
μάσκες στους δημόσιους χώρους τουλάχιστον ως την επόμενη συνεδρίαση τους το 
2021.

Το Δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο ενέκρινε 
περαιτέρω περιορισμούς σε μπαρ και εστιατόρια
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LIFE

Raquel Santolaya: 
είναι χάρμα οφθαλμών

Αν κάνεις μία βόλτα 
στο λογαριασμό της 
Raquel Santolaya 
στο Instagram, 
θα κολλήσεις. Το 
μοντέλο από τη 
Βραζιλία διαθέτει 
ένα εκπληκτικά 
καλλίγραμμο κορμί 
κι ένα υπέροχο 
πρόσωπο, που δεν 
παίρνεις τα μάτια 
σου από πάνω της.
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Ειρήνη Στεριανού: Η ροζ φώτο, 
τα δάκρυα και οι μηνύσεις

Η 
Ειρήνη Στ ε-
ριανού, η με-
λαχρινή καλ-
λονή που τη 

γνωρίσαμε μέσα από το 
GNTM, μίλησε στην κά-
μερα της εκπομπής, Ευ-
τυχείτε για την εμπειρία 
της στο ριάλιτι, την καθη-
μερινότητά της μετά το 
GNTM αλλά και τη ροζ 
φωτογραφία της που έχει 
διαρρεύσει… Η Ειρήνη 
Στεριανού ανέφερε: «Το 
παιχνίδι με βοήθησε σε 
κάποιες δουλειές, ώστε 
να με προτιμάνε και να 
με επιλέγουν πιο εύκο-
λα. Δε μου άρεσε η γυμνή 
φωτογράφιση. Εγώ δε θα 
το έκανα. Πρόβαλαν τα 
παιδιά σαν ένα κομμάτι 
κρέας. Αυτό δε μου άρε-
σε. Θα έμπαινα ξανά στο 
παιχνίδι για να πάρω το 
αίμα μου πίσω. Είχα αδι-
κηθεί πάρα πολύ. Σε έκα-
ναν να πιστεύεις πως αυ-
τό που σου λένε είναι και 
το σωστό. Σου κάνουν 
πλύση εγκεφάλου.»!

Σ
το παρελθόν είχε απασχολήσει τα μέσα ε-
νημέρωσης καθώς έκανε μήνυση στον 
πρώην σύντροφό της, γνωστό δημοσιο-
γράφο, επειδή έδειξε ερωτικό βίντεο μαζί 

της, στον μετέπειτα σύντροφό της, γνωστό ηθο-
ποιό που πρωταγωνιστεί σε καθημερινή τηλεο-
πτική σειρά.
Η ίδια περιέγραψε στην εφημερίδα Espresso το πε-
ριστατικό και το πόσο αυτό επηρέασε τη ζωή της 
και την ψυχολογία της :«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα 
βρεθώ σε αυτή τη θέση. Του είχα ζητήσει να τα 
σβήσει και με είχε διαβεβαιώσει ότι το είχε κάνει. 

Μετά τη σχέση μας έκανε όλη αυτή την ιστορία. 
Μάλιστα, μετά το περιστατικό και τον χωρισμό 
μου από τον μετέπειτα σύντροφό μου, ο δημοσι-
ογράφος με έχει μπλοκάρει ακόμα και από τη σε-
λίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όμως, ό-
ταν ενημερώθηκε για τη μήνυση, ήρθε σε επαφή 
μαζί μου, προσπαθώντας να με πείσει να την απο-
σύρω. Εγώ έχω κινηθεί νομικά. Αισθάνομαι βα-
θύτατα προσβεβλημένη. Με καταρράκωσε ψυχο-
λογικά όλο αυτό και πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί για 
την προσβολή της προσωπικότητάς μου και την 
παραβίαση των προσωπικών μου δεδομένων».

Ειρήνη Κωστάζου: Έκανε μήνυση σε 
πρώην της

Ο 
Σάκης Ρουβάς θα 
είναι ο παρουσι-
αστής του νέου 
μουσικού show 

“The Masked Singer”, όπου 
θα προβάλλεται από τη συ-
χνότητα του ΣΚΑΪ. Στo κο-
ρεάτικης παραγωγής show 
θα διαγωνίζονται διάση-
μα πρόσωπα της εγχώριας 
showbiz και επιπλέον θα υ-
πάρχει μια τετραμελής κρι-
τική επιτροπή και μια guest 
εμφάνιση κριτή κάθε εβδο-
μάδα που βαθμολογούν τις 
επιδόσεις των μεταμφιεσμέ-
νων διαγωνιζόμενων στην 
ερμηνεία γνωστών τραγου-
διών. Στη συνέχεια μετά α-
πό ψηφοφορία τηλεοπτικού 
κοινού και κριτικής επιτρο-
πής (50-50), ο διαγωνιζόμε-
νος που θα συγκεντρώνει 
τη χαμηλότερη βαθμολογία 
θα αποχωρεί από το show 
και έτσι θα αποκαλύπτεται η 
ταυτότητά του μέσα από τα 
ειδικά διαμορφωμένα κου-
στούμια της παραγωγής.

Ρουβάς: «Κλείδωσε» για την 
παρουσίαση του νέου show 

Αντ. Σιόλλου: Δεν χάνει 
ευκαιρία να επιδεικνύει 
τα οπίσθια της

Η Αντιγόνη Σιόλλου είναι γυμνάστρια 
και ως τέτοια φροντίζει το σώμα της
ασκώντας το καθημερινά, ιδιαιτέρως 
τις ημέρες της καραντίνας. Μάλιστα, 
η εκ Χαλκιδικής Αντιγόνη βρίσκεται 
αυτήν την περίοδο στην ιδιαίτερη 
πατρίδα της, σύμφωνα με το Insta-
gram της, όπου μέχρι χθες έκανε την 
γυμναστική της στην παραλία.
Ως γυμνάστρια, όπως είναι φυσικό, το 
σώμα της είναι καλλίγραμμο, ωστόσο 
αυτό που τραβάει τα βλέμματα, είναι 
τα οπίσθιά της, με την ίδια να μην 
χάνει ευκαιρία να τα επιδεικνύει με 
περηφάνια, είτε γυμναζόμενη, είτε 
φορώντας μπικίνι στην παραλία.

Στην κορυφή το 
Ευτυχείτε με την 
Καινούργιου

Από την πρεμιέρα, στις 14 
Σεπτεμβρίου, μέχρι και το τέλος του 
μήνα το «Ευτυχείτε» κατέγραψε μέσο 
όρο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 
14,7%, σημειώνοντας πρωτιά στη ζώνη 
μετάδοσης 9:50-13:00 (ΣΚΑΙ 13,2%, 
Αn11 11,4%, Star 11,2%, Alpha 11%, 
Μega 8,5%) Η Κατερίνα Καινούργιου 
και η παρέα της, με αισιοδοξία και 
θετική διάθεση, μας λένε την πιο ζεστή 
«καλημέρα» Δευτέρα-Παρασκευή στις 
9:50, με το πιο πλούσιο πρωινό.

Αγγελόπουλος: Οι τρεις 
προτάσεις που συζητά 
για την τηλεόραση

Σύμφωνα με την εκπομπή, Στη φωλιά των 
Κου Κου και το ρεπορτάζ του Στέφανου 
Κωνσταντινίδη είναι σε συζητήσεις με 
τον παραγωγό Νίκο Κοκλώνη και συζητά 
για τρία format που έρχονται από το 
εξωτερικό. Το πρώτο είναι το I’m A 
Celebrity όπου πρόσωπα της showbiz 
υποβάλλονται σε δοκιμασίες σε ένα 
τροπικό νησί και θα είναι με γυρίσματα 
στο εξωτερικό, το δεύτερο που αρέσει στον 
Γιώργο Αγγελόπουλο είναι το γνωστό Fear 
Factor και… το τρίτο φορά το Κάνε Μια 
Ευχή που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 
Ο Ντάνος δεν έχει υπογράψει ακόμα 
κάποιο συμβόλαιο αλλά είναι τα τρία 
επικρατέστερα concept και αναμένουμε να 
δούμε ποιο τελικά θα παρουσιάσει!
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Ε
ίναι από τις πιο ε-
κρηκτικές παρου-
σίες του Instagram 
που φέρνουν… α-

ναστάτωση. Και ας είναι, 
δηλαδή, καλά οι σέξι πόζες 
της μπροστά στο φακό. Ο 
λόγος για την Annella Miller, 
το ξανθό μοντέλο και ψυ-
χολόγο που με το πλούσιο 
μπούστο και τα καλοσχημα-
τισμένα οπίσθιά της τραβάει 
πάνω της όλα βλέμματα. Το 
εκρηκτικό μοντέλο είναι από 
τη Ρωσία και συχνά στο λο-
γαριασμό της ανεβάζει φω-
τογραφίες που προκαλούν 
χαμό.

Τα πέταξε όλα έξω και μας έστειλε

Ό
σοι βλέπουν 
τις φωτογρα-
φίες της που 
έχει ανεβάσει 

στο λογαριασμό της στο 
Instagram, λένε πως άμα ο 
Βεζούβιος είχε πρόσωπο, 
θα ήταν αυτό της Francesca 
Brambilla. Τόσο εκρηκτική 
είναι. Και φροντίζει, άλλω-
στε και η ίδια να επιβεβαιώ-
νει με τις σέξι φωτογραφίες 
της που ανεβάζει συχνά στα 
social media, προκαλώντας 
τον ανάλογο χαμό. Η καριέ-
ρα του μοντέλου από την Ι-
ταλία ξεκίνησε από έναν δια-
γωνισμό ομορφιάς όπου είχε 
κατακτήσει την πρώτη θέση. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν 
και άλλοι τίτλοι, όπως αυτός 
της «Μις Αταλάντα». Ο δρό-
μος του μόντελινγκ είχε ανοί-
ξει για την Francesca Brambilla, 
η οποία σύντομα θέλησε να 
δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην 
τηλεόραση, όπου τα τελευταία 
χρόνια κάνει καριέρα σε τηλεο-
πτικά shows.

Η Francesca Brambilla είναι η 
εκρηκτική γειτόνισσα

Η φλογερή Βραζιλιάνα Alana 
Campos

Α
ν  θ έ λ ε τ ε  α κό μ η  μ ία 
α π τ ή  α π ό δ ε ι ξ η  π ω ς 
η Βραζ ιλ ία βγάζ ε ι  τα 
π ι ο  ε κ ρ η κ τ ι κ ά  κ ο -

ρί τσ ια ,  κάνε τ ε  μ ία  βόλτα  σ το 
Ins tagram της  Alana Campos.
Το με λαχρινό  μον τ έ λο διαθέ-
τ ε ι  έ να κορμί  που τα… σπάε ι 
κα ι  σε συνδυασμό με το πανέ-
μορφ ο πρόσωπό τ ης ,  γ ί ν ε τα ι 
ακα ταμάχητη. 
Ο ι  κα λογ υμ να σ μ έ νο ι  κο ι λ ια -

κο ί  τ η ς  ε ί ν α ι  σ κέ τ η  κό λ α σ η , 
αλ λά κα ι  το με γάλο της  α τού.
Η  Β ρ α ζ ι λ ιά να  έ χ ε ι  μ ία  α ξ ιο -
σημε ίωτη καριέρα σ το μόν τ ε-
λ ι ν γ κ ,  ε ν ώ  ο ι  φ ω τ ο γ ρ α -
φ ί ε ς  τ η ς  π ο υ  α ν ε β ά ζ ε ι  σ τ ο 
I n s t a g r a m  π ρ ο κα λ ο ύ ν  α ν α -
σ τά τωση σ το ανδρικό κοινό.

Ο 
Cavill έχει ήδη α-
πεικονίσει μερι-
κούς αρκετά δι-
άσημους χαρα-

κτήρες στη μεγάλη οθόνη, 
συμπεριλαμβανομένου του 
Superman στο σύμπαν της 
DC, αλλά και τον Sherlock 
Holmes στη νέα ταινία του 
Netflix, «Enola Holmes». Και 
τώρα, ο Άγγλος ηθοποιός δη-
λώνει έτοιμος να ενσαρκώσει 
ακόμα μια εμβληματική φι-
γούρα του παγκόσμιο κινη-
ματογράφου. Συγκεκριμένα 
όπως ανέφερε σε συνέντευ-
ξή του, στο GQ, είναι έτοι-
μος να μπεί στο φημισμένο 
σμόκιν του James Bond. Μά-
λιστα, ο Man Of Steel αποκά-
λυψε πως είχε πραγματοποι-
ήσει ακρόαση για τον ρόλο 
του James Bond όταν ήταν 22 
ετών - και πως πλησίασε αρ-
κετά για να κάνει το όνειρό 
του, πραγματικότητα. Σήμε-
ρα στα 37 του, ρωτήθηκε ξα-
νά αν ενδιαφέρεται να είναι 
αυτός που θα αντικαταστή-
σει τον Daniel Craig, στο ρό-
λο του 007.

Ο Henry Cavill μας έκανε γνωστή την 
μεγαλύτερή του επιθυμία
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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

Στον απόηχο των δραματικών γεγονότων των Σεπτεμβριανών, η 
νέα κυβέρνηση ορκίζεται και, 24 ώρες μετά, παρίσταται σύσσωμη 

στην κηδεία του Αλέξανδρου Παπάγου

Παλιό σπίτι στην Ανδρίτσαινα 
την δεκαετία του 1960

Το ξενοδοχείο ‘’ Ελικών ‘’ στην Λειβαδιά 
κατά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 

τέλη δεκαετίας του ‘50

Ένα μέρος του εσωτερικού του 
Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 
(Hotel Grande Bretagne). Από 

φωτογραφία τουρίστα το 1971

Δεκαετία 
1950 , 

Ρόδος από 
ψηλά

Το ξενοδοχείο ‘’ Λύχνος ‘’ δεκαετία 1970 
πριν γίνει ΄Lichnos beach ‘’ στην Πάργα 

Το King George και δίπλα η 
Μεγάλη Βρετανία , Σύνταγμα 

αρχές δεκαετίας 1950

Παραλία 
Καλαμάτας 

το 1942

Το ξενοδοχείο 
Χέλμος στα 
Καλάβρυτα

Παραλία Πρέβεζας - 
Ξενοδοχείο Νικοπολις

Η πρώτη φωτογραφία του θρύλου του Πολεμικού 
μας Ναυτικού, τo περίφημο θωρηκτό «Αβέρωφ»
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Όταν ένα νησί αδικείται από τη 
φύση, με πετρώδες, άνυδρο 
και άγονο έδαφος, είναι ο 
ανθρώπινος παράγοντας και η 
μακραίωνη ιστορία που παίρνουν 
τα ηνία μετατρέποντάς το σε έναν 
αρχιτεκτονικό παράδεισο που 
εντυπωσιάζει.

Έ
να μικροσκοπικό νησάκι στη σκιά 
της Ρόδου και την αγκαλιά των 
τουρκικών παραλίων κατέχει επά-
ξια τον τίτλο του Δωδεκάνησου, 

χάρη τόσο της ιστορίας της όσο και του 
σημερινού της πολιτισμού που γίνεται εμ-
φανής από την πρώτη στιγμή που θα βρε-
θεί ο επισκέπτης στο νησί.
Αυτό που εκπλήσσει ευχάριστα το βλέμμα, 
καταφθάνοντας στον Γιαλό, το πεταλό-
σχημο λιμάνι του νησιού, είναι η αρχι-
τεκτονική. Τα πολύχρωμα σπιτάκια της 
πόλης, του Χωριού, με τις φουντωτές 
αυλές και τα βοτσαλωτά δάπεδα, χτισμένα 
αμφιθεατρικά στους γύρω λόφους, δημι-
ουργούν μία εικόνα καρτ-ποστάλ. Θες να 
τρέξεις να χτυπήσεις τις πόρτες τους, να 
βεβαιωθείς ότι αυτή η ζωγραφιά πραγ-
ματικά κατοικείται από ανθρώπους, να 
τους συγχαρείς και να τους θαυμάσεις για 
την τύχη τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σύμη 
ανακηρύχθηκε νωρίς διατηρητέος οικι-
σμός.

Ιστορία
Για την ιστορία, η Σύμη γράφεται πως 
κατοικείται από την αρχαιότητα. Το δε 
όνομά της λέγεται, μεταξύ άλλων, ότι το 
πήρε από την σύζυγο του Γλαύκου, του 
πρώτου κατοίκου του νησιού. Εικάζεται 
πάντως πως οι πρώτοι της κάτοικοι ήταν 
Κάρες και Φοίνικες. Μετά ήρθαν Δωρι-
είς, ενώ κατά τη βυζαντινή περίοδο το 
νησί υπήρξε μέρος της αυτοκρατορίας. 
Η τουρκοκρατία δεν πλήγωσε τόσο τον 
τόπο αυτόν, αφού ο Σουλτάνος Σουλεϊ-
μάν έδειξε γρήγορα τη συμπάθειά του στο 
νησί, χαρίζοντάς του αυτονομία και αυτο-
διοίκηση που ωφέλησαν πολύ τις ναυτι-
κές τέχνες.
Η ανάπτυξη της υπέροχης αρχιτεκτονικής 
του νησιού πάντως κορυφώθηκε κατά τον 
18ο αιώνα, με τα βοτσαλωτά δάπεδα, την 
ξυλογλυπτική, τη ζωγραφική, την αγιογρα-
φία κ.α., ενώ το 1765 ιδρύθηκε και η περί-
φημη σχολή της Αγίας Μαρίνας, το «Μου-
σείον της των Συμαίων χώρας», όπου 
δίδαξαν σημαντικοί διδάσκαλοι. Η σχολή 
έκλεισε λίγο πριν την επανάσταση και δεν 
ξανάνοιξε ποτέ. Η εισβολή των Ιταλών το 
1940 και ο βομβαρδισμός από τους Γερ-
μανούς το 1943 τσάκισαν την κοινωνία 
και την οικονομία του νησιού, οδηγώ-
ντας πολλούς κατοίκους στην προσφυγιά. 
Ακολούθησε η παράδοση στους Άγγλους 
και χρειάστηκε να φτάσει ο Μάρτιος του 
1947 για να ενωθεί τελικά η Σύμη με την 
Ελλάδα. Κατεστραμμένη και ερημωμένη, 
η Σύμη δεν το έβαλε κάτω. Ορθοπόδησε, 
αγωνίστηκε και έφτασε σήμερα να είναι 
ένας από τους αγαπημένους τουριστικούς 
προορισμούς παγκοσμίως.

Αξιοθέατα
Όλη η Σύμη είναι ένα αξιοθέατο. Από αυτά 
που θα δείτε έτσι κι αλλιώς είναι ο Πύργος 
του Ρολογιού στην είσοδο του λιμανιού, 
καθώς και το Κάστρο των Ιπποτών, στο 
πιο ψηλό σημείο του λιμανιού, το οποίο 
προσφέρει την καλύτερη θέα στο νησί. 
Αξίζει, ακόμα, να επισκεφθείτε το Αρχαιο-
λογικό-Λαογραφικό Μουσείο και το Μου-
σείο Ναυτικής Τέχνης, στο Γιαλό.
Κατά τη διαμονή σας στο νησί θα βολτά-
ρετε και στους γύρω οικισμούς, που δεν 
είναι λιγότερο γραφικοί από τη Χώρα. Θα 
πάτε, λοιπόν, στον Εμπορειό (ή Νημπόριο) 
που είναι το δεύτερο λιμάνι του νησιού, 
στο Πέδι, ένα γραφικό, μικρό λιμανάκι 
2χλμ. από τη Χώρα, αλλά και στον οικισμό 
Πανορμίτη, στη νότια άκρη του νησιού, 
χτισμένος σε ένα αμμουδερό κλειστό 
όρμο. Εκεί μπορείτε να προσκυνήσετε 
στο Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, το αγαπημένο των Συμια-
νών, αλλά και στο Μοναστήρι του Άρχο-
ντα Μιχαήλ του Πανορμίτη, με το εντυπω-
σιακό καμπαναριό και τις λεπτομερείς τοι-
χογραφίες.

Παραλίες
Η Σύμη περιβάλλεται από γραφικές, 
πεντακάθαρες παραλίες, οι περισσότερες 
εκ των οποίων ωστόσο είναι δυσπρόσι-
τες με τα πόδια ή το αυτοκίνητο. Έτσι, το 
καλοκαίρι ξεκινάνε από τον Γιαλό καΐκια 
και μικρά σκάφη που εκτελούν ημερήσιες 
εκδρομές στις καλύτερες παραλίες του 
νησιού ή σε κοντινά νησάκια στα οποία 
μπορεί κανείς να κολυμπήσει.
Από τις παραλίες που πρέπει οπωσδήποτε 
να επισκεφθείτε είναι η Νος, η δημοφιλέ-
στερη και κοντινότερη στη Χώρα παρα-
λία, που σκεπάζεται από πεύκα προσφέ-
ροντας αμέριστη σκιά (αναφέρεται και ως 
παραλία γυμνιστών). Η εντυπωσιακότερη 
είναι σίγουρα ο Άγιος Γεώργιος Δυσάλω-
νας με τα καταγάλανα νερά και τον επιβλη-
τικό, πανύψηλο βράχο πίσω της. Εύκολα 

προσβάσιμη και αμμουδερή είναι ο Άγιος 
Νικόλαος, η οποία είναι και οργανωμένη 
με ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ κρυ-
στάλλινα νερά και λευκό βότσαλο θα 
βρείτε στη Μαραθούντα. Στον Πανορμίτη 
υπάρχει ένας μικρός, απάνεμος κόλπος για 
κολύμπι, ενώ το Πέδι, πιο εξωτικό, προτι-
μάται πολύ από τους επισκέπτες.
Κοντά στον Γιαλό, οι ωραιότερες παρα-
λίες που προσεγγίζονται με καΐκι βρίσκο-
νται στο νησάκι της Αγίας Μαρίνας, στη 
Σεσκλιά με τα πεντακάθαρα νερά αλλά και 
στο νησάκι Νύμος, στο βόρειο άκρο της 
Σύμης.

Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη
Κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού 
άκμασε στη Μικρά Ασία η αίρεση της 
Αγγελολατρείας, που επεκτάθηκε σταδι-
ακά και στη Σύμη, λόγω των στενών σχέ-
σεων που είχε το νησί με τα παράλια. Παρ’ 
ότι η αίρεση αυτή έχει πλέον σβήσει, η 
Σύμη παραμένει ένας τόπος - πυρήνας της 
λατρείας προς τους αγγέλους, διαθέτο-
ντας συνολικά 9 μοναστήρια αφιερωμένα 
στον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Το σημαντικότερο 
από αυτά τα μοναστήρια θεωρείται αυτό 
του Πανορμίτη, που βρίσκεται στα νότια 
του νησιού και δεσπόζει στον ομώνυμο 
κόλπο. Σύμφωνα με την παράδοση, η 
τοποθεσία για την ανέγερση του μοναστη-
ριού οφείλεται στην εύρεση μίας εικόνας 
του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο σημείο εκείνο 
από μία Συμαία, τη “Μαριώ του Πρωτε-
νιού”. Η εξωτερική μαρμάρινη επιγραφή 
μαρτυρά ότι η μονή χτίστηκε το 1783, ενώ 
ένα χειρόγραφο του 1460 που σωζόταν 
έως το 1862 επιβεβαίωνε την ύπαρξή της 
κατά το 15ο αιώνα. Αποτελείται από ένα 
μεγάλο κτιριακό συγκρότημα που εκτός 
από το καθολικό και τα κελιά των μονα-
χών, περιλαμβάνει μία βιβλιοθήκη με 
μεταβυζαντινά χειρόγραφα, ένα εκκλησι-
αστικό και ένα λαογραφικό μουσείο. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοι-

χογραφίες εντός του καθολικού της που 
χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα και η 
εικόνα με φυσικές διαστάσεις του Αρχαγ-
γέλλου την οποία κάθε χρόνο στις 8 Νοεμ-
βρίου και την Πεντηκοστή, συρρέουν οι 
πιστοί για να προσκυνήσουν . Εκτός από 
το προσκύνημα, τόσο η τοποθεσία της 
μονής, όσο και η διαδρομή προς αυτήν 
από την πρωτεύουσα το νησιού, προσφέ-
ρουν μοναδικές εικόνες από τις φυσικές 
ομορφιές του νησιού.

Ναυτικό Μουσείο Σύμης
Ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στο 
είδος του στη χώρα μας, το Ναυτικό Μου-
σείο Σύμης δημιουργήθηκε το 1983, έχο-
ντας ως πρωταρχικό σκοπό να στεγάσει 
οτιδήποτε σχετίζεται με την τεράστια ναυ-
τική παράδοση του νησιού. Βρίσκεται 
στην Πλατεία 8ης Μαΐου 1945 στο Γιαλό 
και από το 1990 στεγάζεται σε ένα από τα 
πιο αντιπροσωπευτικά νεοκλασικά κτίρια 
της περιοχής, εκεί που άλλοτε βρισκόταν 
ο κεντρικός ταρσανάς της Σύμης. Με τους 
Συμιακούς σφουγγαράδες να κατέχουν 
μία σημαντική θέση στην σπογγαλιεία της 
περιοχής, το μουσείο δεν θα μπορούσε να 
μην αφιερώσει τη μεγαλύτερη ενότητά του 
σε αυτούς. Εδώ παρουσιάζονται εκθέματα 
όπως καταδυτικές μηχανές, σκάφανδρα, 
είδη σφουγγαριών, σκανταλόπετρες, αλλά 
και διάφορα άλλα εξαρτήματα σφουγγα-
ράδων που αποτελούν δωρεά του παρα-
δοσιακού μηχανουργού Τάσου Αναστα-
σιάδη, ενώ τα διάφορα ομοιώματα σπογ-
γαλιευτικών σκαφών αποτελούν έργα του 
Αντώνη Πολιά. Μία επίσκεψη στο μουσείο 
αυτό θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς ο 
επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να κάνει 
ένα ταξίδι στην τεράστια ναυτική ιστορία 
του νησιού, που σημάδεψε την οικονο-
μική και κοινωνική ανάπτυξη της Σύμης. 
Το Ναυτικό Μουσείο Σύμης είναι ανοιχτό 
καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες και για 
περισσότερες πληροφορίες για την επί-
σκεψή σας καλέστε στο 22460 72363.

Σύμη:  Το πολύχρωμο πετράδι
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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

Αφράτα πιτάκια 

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε μια λεκάνη, κοσκινίζουμε το αλεύρι. Σε ένα μπολ, βάζουμε το χλιαρό γάλα ,τη 
ζάχαρη, τη μαγιά, 6 κουταλιές της σούπας αλεύρι και τα ανακατεύουμε μέχρι να 
διαλυθούν και να γίνουν χυλός.  Το σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και το αφή-
νουμε 10’.Στη λεκάνη με το αλεύρι, προσθέτουμε το σπορέλαιο, το ξύδι, το αλάτι, 
το τυρί, τη ρίγανη, το πιπέρι και με το χέρι μας ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε 
το δυόσμο και τη ντομάτα, κι ανακατεύουμε να τα ενσωματώσουμε.

 ª Τέλος ρίχνουμε τη μαγιά, που έχει φουσκώσει και ανακατεύουμε, μέχρι να φτιά-
ξουμε μια ζύμη που να είναι απαλή, αφράτη και αρκετά λαδερή. Έπειτα τη μαζεύ-
ουμε σε μπάλα και τη βάζουμε στο ψυγείο, για τουλάχιστον μία ώρα, να ξεκουρα-
στεί, να σφίξει και να φουσκώσει. Στη συνέχεια, βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο, 
την ανακατεύουμε και την χωρίζουμε σε 20 μπαλάκια. Πατάμε κάθε μπαλάκι ανά-
μεσα στις παλάμες μας να πλατύνει και να μακρύνει και να πάρει το σχήμα που 
θέλουμε. Τα τοποθετούμε αραιά σε καλά λαδωμένη λαμαρίνα και με ένα πινέλο,  
αλείφουμε με το γάλα.  Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 350*στη 
μεσαία σχάρα, περίπου 15΄- 20΄ λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

 ª •   450 γραμ. αλεύρι που φουσκώ-
νει μόνο του

 ª •   50 γραμ. κεφαλοτύρι ή κεφαλο-
γραβιέρα τριμμένα

 ª •   1 ντομάτα στειμμένη και ψιλο-
κομμένη

 ª •   1 φλυτζ. τσαγιού χλιαρό γάλα
 ª •   1 φλυτζ. τσαγιού σπορέλαιο
 ª •   ½  κουτ. γλυκού κοφτό ζάχαρη

 ª •   1 κουτ. σούπας ξύδι
 ª •   1 φακελάκι μαγιά
 ª •   3 - 4 φυλλαράκια δυόσμο 
 ª •   ρίγανη
 ª •   ½ κουτ. γλυκού αλάτι
 ª •   φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 ª •   3 - 4 κουτ. σούπας γάλα για 

επάλειψη
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Όταν ο Γιωρίκας έφτασε 57 ετών αποφάσισε να 
πάει στην Εκκλησία για να κοινωνήσει. Του λέει 
ο παππάς “για να κοινωνήσεις πρέπει πρώτα να 
εξομολογηθείς.”
Πήγε για να εξομολογηθεί αλλά είχε πάθος στο 
κρασί. Του άρεσε να πίνει πολύ.
«Για πες μου για τη ζωή σου τέκνον μου» λέει 
ο παππάς.
«Όλα καλά παπά μου, όλο τον κόσμο αγαπώ και 
στη ζωή μου δεν πείραξα ποτέ κανένα και δε με 
πείραξε κανένας». 
«Ναι αλλά μήπως έχεις κάποιο πάθος;» τον 
ρωτάει ο παππάς.
«Μόνο το Κρασί μου αρέσει και πίνω λίγο 
παραπάνω».
«Αυτό είναι κακό πάθος» λέει ο παπάς.
«Ναι πατέρ μου, αλλά ο Χρηστός ευλόγησε το 
κρασί! Και αφού το ευλόγησε το πίνω.»
«Ναι του λέει ο Πάτερ, αλλά το κρασί πρέπει να 
είναι ο φίλος σου και όχι ο εχθρός σου!» του 
λέει ο παπάς.
«Ναι παπά μου αλλά ο Χριστός είπε να αγαπάμε 
τους εχθρούς μας» απαντά ο Γιωρίκας.
«Ναι παιδί μου, να τους αγαπάμε είπε και όχι να 
τον καταπίνουμε»

Ήταν ένας Τούρκος, ένας Εγγλέζος και 
ένας Πόντιος και έρχεται ο Χάρος να τους 
πάρει. Πέφτουν εκείνοι γονατιστοί και τον 
παρακαλούν:
«Κύριε χάρε σε παρακαλώ, κάνε μας τη 

χάρη, είμαστε νέα παιδιά, έχουμε οικογέ-
νεια έχουμε παιδιά…»
Τους λέει ο Χάρος: «Θα σας αφήσω να 
ζήσετε μόνο αν πετάξετε ένα αντικείμενο 
στην θάλασσα και δεν καταφέρω το βρω»
Πάει πρώτος ο Εγγλέζος και ρίχνει μία 
τρίχα στη θάλασσα. Ο Χάρος σε 1 λεπτό 
ήταν πίσω με την τρίχα στα χέρια. Έπειτα 
Τούρκος ρίχνει μία κλωστή στη θάλασσα. 
Ο Χάρος σε 30 δευτερόλεπτα ήταν πίσω 
με την κλωστή στα χέρια. Έρχεται και η 
σειρά του πόντιου ο οποίος ρίχνει το αντι-
κείμενό του στη θάλασσα. Ο Χάρος μετά 
από 2 ώρες έρχεται πίσω με άδεια χέρια 
και του λέει: Εντάξει θα σου χαρίσω τη 
ζωή αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι έρι-
ξες και δεν μπορώ να το βρω: Και απα-
ντάει ο Πόντιος: «Ντεπόν Αναβράζων»

Δώδεκα τη νύχτα, βάζεις πιτζάμες, λες 
καληνύχτα και πας στο δωμάτιό σου 
οπότε σε ρωτάνε: Πας για ύπνο; (Όχι πάω 
να ρίξω μπετά σε μια οικοδομή!)

Ξέρεις τι σημαίνει «Ο Ντιρλαντα Ντιρλα-
νταντα;
Ο ντιρλαdad ντιρλα νταντα
Νταντα ντιρλα νταντα…Δηλαδή: Ο μεθυ-
σμένος μπαμπάς μέθυσε τη νταντά των 
παιδιών και αυτή μέθυσε μια άλλη νταντά.

ΚΡΙΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς. 

ΤΑΥΡΟΣ
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι ανά-
γκη να καταλάβετε ότι τα περισσότερα προ-
βλήματα ξεκινούν από σας και είναι καιρός 
να αρχίσετε μέσα σας τις εκκαθαρίσεις, για 
να νιώσετε καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή 
να κάνετε πράξη όλα αυτά που σκέφτεστε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν σας οδη-
γούν πουθενά και αποφασίστε να δεχθείτε 
μια αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή σας. Μην 
ξεχνάτε πως οι άσπονδοι φίλοι σας κάποιο 
σφάλμα σας περιμένουν για να σας επιτε-
θούν. Μην αφήνετε τους άλλους να 
σας δημιουργούν προβλήματα 
τη στιγμή που μπροστά σας 
ανοίγονται καινούργιοι 
δρόμοι. Η νευρικότητα 
και το άγχος σας οφεί-
λονται σ’ αυτή τη μετα-
βατική κατάσταση και 
θα εξανεμισθούν μόλις 
δεχθείτε την καινούρ-
για πραγματικότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποφύγετε με κάθε τρόπο οι 
επαγγελματικές σας δυσκολίες ή 
κάποιος άλλος προβληματισμός να χαλά-
σουν τη διάθεσή σας. Η διάθεσή σας ανα-
μένεται υποτονική και θέλοντας να ξεφύγετε 
από αυτή την κατάσταση, μπορεί να οδηγη-
θείτε σε άσκοπες αγορές. Τα αποτελέσματα 
κάποιας συμφωνίας από το παρελθόν αρχί-
ζουν να εμφανίζονται σιγά σιγά.

ΛΕΩΝ
Η υπερένταση που προκαλεί η αυξημένη 
ευθύνη, κυρίως απέναντι στους άλλους, σας 
έχει εκνευρίσει. Προστατέψτε τα οικονομικά 
σας από απερίσκεπτες επενδύσεις και επιδέ-
ξιους τύπους και μην αφήνεστε σε υποσχέσεις 
βοηθείας για τα επαγγελματικά σας σχέδια. Τα 
οικονομικά σας παρόλα αυτά θα παραμείνουν 
σταθερά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελμα-
τικές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα 
λείψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες 
στην προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. 
Προσπαθήστε να ελέγχετε τους εκνευρι-
σμούς σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό 
θα ανταμειφθείτε απλόχερα στην κοινω-
νική σας ζωή και θα βοηθήσετε να καλλι-
εργήσετε την ποιότητα στη σχέση σας.

ΖΥΓΟΣ
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί ακόμα, 
αλλά η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκε-
στε είναι το τέλος μιας ευρύτερης φάσης της 
ζωής σας, κάτι σαν το τέλος ενός ταξιδιού. 
Προσπαθήστε να αποκωδικοποιήσετε τα 
σημάδια γύρω σας, να καταλάβετε τι θέλετε 
πραγματικά και να προετοιμαστείτε κατάλ-
ληλα για την επόμενη φάση της ζωής σας, 
φυσικά θέτοντας νέους στόχους και κάνο-
ντας νέα όνειρα για το μέλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Θα κάνετε μικρές ή 
μεγάλες εξορμήσεις. Προσέξτε τα οικονο-
μικά θέματα και αποφύγετε ρίσκα που μπο-
ρεί να σας στοιχίσουν. Θα υπάρξει βοήθεια 
από το περιβάλλον σας σε οποιοδήποτε 
θέμα σας απασχολήσει αυτό το διάστημα. 
Πολλές επαφές και μεγάλη κοινωνικότητα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι περισσότεροι από εσάς διαθέτουν μια 
εσωτερική δύναμη για να ανατρέψουν οτι-
δήποτε εμποδίζει την πραγματοποίηση των 
στόχων τους. Κάποιες κοινωνικές αναγκαιό-

τητες, φαίνεται να σας υποχρεώσουν να 
φερθείτε με τον ανάλογο τρόπο. 

Βρείτε τρόπους για να απο-
βάλλετε τις αρνητικές σκέ-

ψεις και την απαισιόδοξη 
στάση σας και φροντί-
στε να μην σας επηρεά-
ζουν αρνητικά τα καθη-
μερινά σας ζητήματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Να είσ τε προσεκτικοί 

στις συναλλαγές σας και να 
αποφύγετε κάθε βεβιασμένη 

απόφαση, ιδιαίτερα αυτές που 
αφορούν αγορές. Όποιες υπερεκτίμησε τις 

δυνατότητές του βγήκε χαμένος. Προσέξτε 
λοιπόν και μην ακολουθείτε τον ίδιο λανθα-
σμένο δρόμο. Αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε στιγμές άγχους ή μελαγχολίας θα απο-
δειχθούν λάθος. Πρέπει να εφαρμόσετε ένα 
πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να αντεπε-
ξέλθετε με άνεση στις υποχρεώσεις και στα 
έξοδά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτό το μήνα οι πλανήτες παίρνουν πιο 
αρμονικές τροχιές απέναντι στο ζώδιό σας. 
Θα αυξηθεί το επίπεδο της ενεργητικότητάς 
σας και η δημιουργικότητά σας θα βρει διε-
ξόδους στη δουλειά, γεγονός που θα σας 
καταξιώσει στα μάτια των ανωτέρων σας. 
Στη σχέση σας με τα αδέρφια σας ή τους 
φίλους σας μπορεί να δείξετε έναν ασυνή-
θιστο ανταγωνισμό

ΙΧΘΕΙΣ
Η ζωτικότητά σας θα είναι αρκετά ανεβα-
σμένη για αυτό πρέπει να εσείς να στρω-
θείτε στη δουλειά και να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποια 
απρόοπτη κατάσταση στο χώρο του σπι-
τιού σας. Προσοχή σε τσακωμό ή και 
ρήξεις.
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Την ανασκαφή  στην περιοχή 
της Θόλου του Ασκληπιείου 
της Επιδαύρου επισκέφθηκε 
η κ. Λίνα Μενδώνη

Ο 
Ασκληπιός φαίνεται ότι 
έφθασε στην Επίδαυρο 
πολύ νωρίτερα από ό-
τι μέχρι σήμερα πιστεύ-

αμε, και μάλιστα με την διπλή υ-
πόσταση του ήρωα-θεού, της χθό-
νιας και ουράνιας θεότητας, ρίχνο-
ντας βαθιές ρίζες στον τόπο ο ο-
ποίος εξελίχθηκε γρήγορα στο με-
γαλύτερο θεραπευτήριο του αρ-
χαίου κόσμου» εξηγεί ο ομότιμος 
καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας 
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, επικε-
φαλής των ανασκαφών στην περι-
οχή της Θόλου του Ασκληπιείου 
της Επιδαύρου την οποία επισκέ-
φθηκε προσφάτως η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητσιμού κ. Λί-
να Μενδώνη . Εκεί εντοπίστηκε, το 
2019 ένα αρχαϊκό κτίριο από το ο-
ποίο προκύπτουν σημαντικές πλη-
ροφορίες και ευρήματα.
Ο κ. Λαμπρινουδάκης την ενημέ-
ρωσε την υπουργό για την πορεία 
της ανασκαφής αλλά και για τα νέα 
σημαντικά ευρήματα τα οποία 
αποδεικνύουν ότι η Θόλος υπήρξε 
η χθόνια κατοικία του θεού, από 
την αρχή της παρουσίας του στην 
Επίδαυρο.

Το κτήριο το οποίο χρονολογεί-
ται βάσει των ευρημάτων στο 
τέλος του 7ου ή τις αρχές του 6ου 
π.Χ. αι. είχε μια πρωτόγνωρη, ως 
τώρα μορφή, στην αρχαία ελλη-
νική αρχιτεκτονική. Κάτω από το 
ισόγειο υπήρχε βαθύ υπόγειο 
λαξευμένο στο βράχο. Τα τοιχώ-
ματα του βράχου ήταν επενδεδυ-
μένα με λίθινους τοίχους επιχρι-
σμένους με βαθυκόκκινο κονί-
αμα. Το δάπεδο του υπογείου, ένα 
ισχυρότατο ψηφιδωτό από μικρά 
άσπρα βότσαλα, είναι το μεγαλύ-
τερο και καλύτερα σωζόμενο ανά-

μεσα στα σπάνια δείγματα της επο-
χής του. Το ισόγειο που υψωνόταν 
με πλίνθινους τοίχους πάνω από το 
υπόγειο περιβαλλόταν από ξύλινη 
περίσταση πάνω σε λίθινες βάσεις.
Ασκληπιειο_Επιδαυρου
Με την εφετινή ανασκαφή απο-
καλύφθηκε το πλήρες πλάτος του 
κτηρίου και ένα μεγάλο ακόμα 
μέρος του μήκους του. Το πλά-
τος στο εσωτερικό του υπογείου 
είναι 3.6 μ. και στο ισόγειο μαζί με 
την περίσταση φθάνει τα 8.2 μ. Το 
κτήριο έχει αποκαλυφθεί τώρα σε 
μήκος 10.2 μ., συνεχίζεται όμως 

προς τα δυτικά και εν μέρει (στη 
βόρεια πλευρά του) κάτω από τη 
Θόλο. Η συνέχεια της ανασκαφής 
αναμένεται να αποκαλύψει στη 
νότια πλευρά του το πλήρες μήκος 
του ή τουλάχιστον να προσθέσει 
και άλλα στοιχεία για τη μορφή 
και τη λειτουργία του σημαντι-
κού αυτού αρχαϊκού κτιρίου. 
Ήδη τετράγωνη εσοχή που εντο-
πίσθηκε στο ψηφιδωτό δάπεδο 
ερμηνεύεται ως το ίχνος εγκατά-
στασης της σκάλας με την οποία 
κατέβαινε κανείς από το ισόγειο 
στο υπόγειο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ον δρόμο του διαδικτύου, το ο-
ποίο έχει αναδειχτεί τους τελευ-
ταίους μήνες σε σημαντικό σύμ-
μαχο των πολιτ ισ τ ικών εκδη-

λώσεων, θα ακολουθήσει και το φετι-
νό ElaiΩnas Festival που διοργανώνεται 
από την Περιφέρειας Αττικής. Έτσι λοι-
πόν, στις 3, 4 και 5 Οκτωβρίου, οι δρά-
σεις του ετήσιου πολιτιστικούς φεστι-
βάλ θα μεταδίδονται ζωντανά, μέσω live 
streaming, από το κανάλι της Περιφέ-
ρειας Αττικής στο You Tube, κάθε βράδυ 
στις 20:30. 
Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο 
στην μνήμη του Σοφοκλή, ο οποίος γεν-
νήθηκε και έζησε στον Κολωνό, αλλά και 
στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Αφιερώ-
ματα σε τραγωδίες του Σοφοκλή, αλλά 
και απρόβλεπτες συναντήσεις μουσικών 
και ηθοποιών με αφορμή την ποίηση του 
Γιώργου Σεφέρη αποτελούν τις βασικές 
πτυχές του προγράμματος.
Με αφορμή το έργο του Σοφοκλή, 
τρείς σκηνοθέτες θα παρουσιάσουν 
υπό μορφή θεατρικών αναλογίων, την 
δουλειά τους πάνω στον Φιλοκτήτη, 

την Αντιγόνη και την Ηλέκτρα. Τα δρώ-
μενα που αφορούν στο έργο του Γιώρ-
γου Σεφέρη και θα παρουσιαστούν στο 
φεστιβάλ, αποτελούν μια ενιαία ενότητα 
με τίτλο Λόγος και μουσική.
Το ElaiΩnas Festival, είναι μία πλατ-
φόρμα διάδρασης τεχνών και επιστημών 
με χαρακτήρα επιμορφωτικό, εκπαιδευ-
τικό και καλλιτεχνικό που προσφέρει 

στο αθηναϊκό κοινό κάθε χρόνο από την 
άνοιξη του 2015 τη δυνατότητα να παρα-
κολουθεί θεατρικές και μουσικές παρα-
στάσεις σημαντικών καλλιτεχνών εντε-
λώς δωρεάν, παράλληλες επιμορφωτικές 
δράσεις και ομιλίες σπουδαίων εισηγη-
τών, ακαδημαϊκών, συγγραφέων και καλ-
λιτεχνών, αλλά και εκθέσεις εικαστικών, 
φωτογραφία και video art.

Εγκαινιάστηκε ο 
αρχαιολογικός 
χώρος του 
Καβειρίου στη 
Λήμνο 

Τ
ο έργο της αποκατά-
στασης και ανάδειξης 
του αρχαιολογ ικού 
χώρου του Καβε ι -

ρίου σ τη Λήμνο, ε γκαιν ί-
ασε το Σάββατο, η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνα Μενδώνη  εκφράζο-
ντας την ικανοποίησή της για 
την δουλειά που έγ ινε από 
τους υπεύθυνους και εξηγώ-
ντας πόσο σημαντικές είναι 
οι παρεμβάσεις που έγιναν 
τόσο για την τον ίδιο το χώρο 
όσο και για το κοινό που τον 
επισκέπτεται.
«Είμαστε   στη   Λήμνο,   σε   ένα   
νησί   με   χιλιάδες αναφορές   
στην   αρχαία   ελληνική γραμ-
ματεία. Το νησί παρουσιάζει 
τεράστιο ενδιαφέρον, ιστορικό 
και γεωπολιτικό, όχι μόνον για 
τον αρχαίο άνθρωπο, αλλά και 
σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
Λήμνος βρίσκεται πάνω στον 
πλου από τον Ελλήσποντο προς 
τον νότο. Η Λήμνος, η Λέσβος, 
η Σκύρος, δηλαδή η Πολιό-
χνη, η Θερμή και το Παλαμάρι, 
είναι οι τρεις μεγάλοι οικισμοί 
της πρώιμης εποχής του Χαλ-
κού. Μιλάμε δηλαδή για δύο, 
τρεις χιλιετίε ςπ.Χ.   στις   οποίες   
αναπτύσσεται   ένας   εξαιρε-
τικά   μεγάλος   πολιτισμός.   Δεν   
είναι τυχαίο  ότι στη Λήμνο τα 
πολύ πρόσφατα   ευρήματα της 
ανασκαφής του  Α.Π.Θ, τεκμαί-
ρουν   την   ανθρώπινη   παρου-
σία   στο   10.000   π.Χ.   Στη   
Λήμνο,   υπάρχουν   τα παλαι-
ότερα ευρήματα  που έχουμε  
στον  ελλαδικό χώρο.   Δεν είναι   
τυχαίο ότι  οι προϊστορικοί   
οικισμοί   στη   Μύρινα,   στη   
Πολιόχνη,   στο   Κουκονήσι,   
αναπτύσσουν αυτή την προηγ-
μένη τέχνη και συγχρόνως την 
υψηλή τεχνολογία. Δεν είναι 
τυχαίο ότι στη Λήμνο πέφτει 
από τον ουρανό ο Ήφαιστος, ο 
οποίος διδάσκει τους ντόπιους 
την τέχνη των  μετάλλων που 
σηματοδοτούν μια άλλη εποχή.  
Αυτά τεκμαίρονται αρχαιολο-
γικά σε τούτον τον τόπο» εξή-
γησε η υπουργός.

Σημαντικά στοιχεία για τον Ασκληπιό 
«μαρτυρούν» τα ευρήματα της Επιδαύρου

Το ElaiΩnas Festival καταφθάνει φέτος μέσω 
διαδικτύου 
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Α
ποστολή εξετελέσθη για τον Ολυμπιακό. Οι 
Πειραιώτες έμειναν μεν στο 0-0 με την Ο-
μόνοια, όμως το 2-0 που είχαν κερδίσει την 
περασμένη εβδομάδα τους χάρισε , και δι-

καίως,το «εισιτήριο» για τους Ομίλους του Τσάμπι-
ονς Λιγκ.  
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με τον Σα κάτω από τα 
γκολπόστ, τους Ραφίνια, Μπα, Σεμέδο. Χολέμπας στην 
άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Μπουχα-
λάκη, Εμβιλά, Καμαρά στον άξονα, τον Ραντζέλοβιτς 
στο δεξί «φτερό», τον Βαλμπουενά στο αριστερό και 
τον Ελ Αραμπί στην κορυφή της επίθεσης.  
Δηλαδή οι Πειραιώτες παρατάχθηκαν με μία γνωστή 
και δοκιμασμένη «συνταγή», την οποία ουκ 
ολίγες φορές χρησιμοποίησαν με επιτυχία, 
κυρίως στις εκτός συνόρων διοργανώ-
σεις. Οπου ο Καμαρά ανέβαινε ψηλά 
και είχε ρόλο «ανασταλτικού δεκα-
ριού» πρεσάροντας τους αντιπάλους 
του και το build up της Ομόνοιας, ενώ 
ο Βαλμπουενά όχι μόνο δεν ήταν στον 
ασβέστη αλλά είχε ελεύθερο ρόλο και 
πολλές φορές βρίσκονταν ακόμη και δεξιά 
μαζί με τον Ραντζέλοβιτς. 
 Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα «ανάγκασε» την 
Ομόνοια να βγει μπροστά και εκτός από το γεγονός 
πως παρατάχθηκε με 4-4-2, οι γηπεδούχοι από την 
αρχή του αγώνα και μέχρι το ημίωρο πίεζαν ψηλά. Η 
άμυνά τους βρίσκονταν οριακά κάτω από τη σέντρα 
και ναι μεν αυτό δημιούργησε ορισμένες φορές πρό-
βλημα στην ανάπτυξη των «ερυθρολεύκων», επί της 
ουσίας δεν της απέφερε κάποιο όφελος. Αντίθετα 
«επέτρεψε» στον Ολυμπιακό να βρει κενούς χώρους 
και μόλις στο 5’ μετά από βολέ του Σα, ελέω του αντί-
παλου πρέσινγκ, και μία «ερυθρόλευκη» επαφή με 
την μπάλα, ο Ελ Αραμπί πάτησε περιοχή μόνος απέ-
ναντι από τον Φαμπιάνο, όμως ήταν σε πλάγια θέση 
και ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ απέκρουσε το σουτ του. 
Αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή της αναμέτρησης 
(νωρίτερα στο 3’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με ένα 
σουτ του Βαλμπουενά), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» βγή-
καν και άλλες φορές στο τρανζίσιον, αλλά Καμαρά και 
Εμβιλά δεν έδωσαν σωστές τελικές πάσες.   
 Στο 19’ ο Ολυμπιακός «άγγιξε» (ξανά) το γκολ, όταν ο  
Καμαρά έγινε κάτοχος  της μπάλας μετά από λάθος του 

Λανγκλ, «έκοψε» για τον Ραντζέλοβιτς αλλά το σουτ 
του μέσα από την περιοχή πέρασε λίγο άουτ. 
 Στο 25’ η κατοχή μπάλας ήταν 62%-38% υπέρ του 
Ολυμπιακού, ο Βαλμπουενά στο 14’ μας χάρισε μία 
φάση χάρμα οφθαλμών όταν ξεμαρκαρίστηκε φαντα-
στικά αλλά δεν είχαμε φάση, ενώ στον αντίποδα οι 
γηπεδούχοι φαίνονταν απειλητικοί μόνο σε στατι-
κές μπάλες (π.χ. κεφαλιά Λούφτνερ στο 10’ η μπάλα 
άουτ). 
 Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε, ο αγώνας πήγε σε πιο 
σετ παιχνίδι και στο 33’ η Ομόνοια απώλεσε τη μεγα-
λύτερή της ευκαιρία στο πρώτο μισό, χωρίς μάλιστα 
να κάνει τελική! Μετά από λάθος του Μπα η μπάλα 

έφτασε στον Μποτεάκ μέσα στην περιοχή του 
Σα, αλλά ο Σεμέδο έκανε εξαιρετική προ-

βολή και δεν του επέτρεψε να σουτάρει! 
  Στο δεύτερο μισό οι γηπεδούχοι επε-
δίωξαν να φανούν πιο... ζωηροί. Μπή-
καν ορεξάτοι, είχαν δύο καλές στιγ-
μές με τον Μποτεάκ (48’ με εκτέλεση 
φάουλ και στο 51’ με σουτ), χωρίς όμως 

να δημιουργήσουν τελικά μεγάλο πρό-
βλημα στον Ολυμπιακό. 

 Ο οποίος μετά το 60’ άρχισε να παράγει 
φάσεις, «κυνήγησε» τη νίκη, αλλά έπεσε... πάνω 
στον Φαμπιάνο. Ο 32χρονος γκολκίπερ απέκρουσε 
στο 61’ το σουτ του Καμαρά και λίγο αργότερα (65’) 
«πρωταγωνίστησε» σε μεγάλη διπλή χαμένη «ερυ-
θρόλευκη» ευκαιρία. Τότε, μετά από σουτ του Μπου-
χαλάκη η μπάλα έφτασε στον Ελ Αραμπί, ο οποίος με 
εξαιρετική προσποίηση «άδειασε» έναν αντίπαλό 
του αλλά δεν μπόρεσε να σουτάρει και η κατοχή 
πέρασε στον Ραντζέλοβιτς που ήταν δίπλα του, όμως 
ο Φαμπιάνο με σωστή έξοδο του έκλεισε το πεδίο 
και απέκρουσε το πλασέ του. Εκείνη η επέμβαση του 
Βραζιλιάνου «κίπερ» ήταν ένα... μήνυμα τι θα επα-
κολουθούσε. 
 Οι «γραμμές» της Ομόνοιας είχαν χαλαρώσει, ο Ολυ-
μπιακός «καθάριζε» κάθε επιθετική της... διάθεση και 
έφτανε  μέχρι τα καρέ της, αλλά ο Φαμπιάνο ήταν σε 
πάρα πολύ καλή βραδιά. Στο78’ αντέδρασε σωστά σε 
εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά, στο 87’ στο σουτ 
του Εμβιλά, αλλά ως χάι λάιτ στιγμή του ήταν το πώς 
«είπε» ενδιάμεσα «όχι» (82’) στο κοντινό πλασέ του 
Μασούρα. Ετσι το ματς έληξε χωρίς σκορ.

O Oλυμπιακός... ελέω Φαμπιάνο δεν έφυγε νικητής κι από την Κύπρο (0-0 με Ομόνοια), όμως 
ξεκούραστα «τσέκαρε» την παρουσία του στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και πλέον στην 
γιορτή των αστεριών θα ζητήσει την υπέρβαση!

Και τώρα αρχίζει το party! 

Ολυμπιακός: Με Πόρτο, 
Μάντσεστερ Σίτι και 
Μαρσέιγ!

Το προαίσθημα του Μαρτίνς για την Πορτογαλία βγήκε σε μια κλή-
ρωση που χαρακτηρίζεται... ούτε κρύο-ούτε ζέστη! Η Πόρτο είναι 
στον δρόμο του Ολυμπιακού, ενώ αντίπαλος των Πειραιωτών θα 
είναι επίσης η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γουαρδιόλα, αλλά και η 
Μαρσέιγ!

Προφανώς και από την στιγμή που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο 3ο 
γκρουπ δυναμικότητας οι πάντες γνώριζαν πως θα αντιμετωπίσει τουλά-
χιστον δύο «βαριά» ονόματα του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Πόρτο 
από το πρώτο γκρουπ και η Μάντσεστερ Σίτι από το δεύτερο ήταν οι 
ομάδες που ανέδειξε η κληρωτίδα για τον 3ο όμιλο που θα συμμετέχουν 
και οι πρωταθλητές Ελλάδος.
Σίγουρα σε αυτό το επίπεδο εύκολη κλήρωση δεν υπάρχει, αλλά τα 
πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα για τους «ερυθρόλευ-
κους» αν κρίνει κανείς από το... τρομακτικό δίδυμο Κριστιάνο (Γιουβέ-
ντους)-Μέσι (Μπαρτσελόνα) του γκρουπ G ή του Λεβαντόφσκι (Μπά-
γερν)- Σουάρες (Ατλέτικο Μαδρίτης).
Στον Ολυμπιακό μπορούν να αισθάνονται... άτυχοι όσο αφορά την 
ομάδα που προέκυψε από τον 4ο γκρουπ δυναμικότητας, αφού σίγουρα 
η Μαρσέιγ (στην οποία ανήκει ακόμη ο Κώστας Μήτρογλου αν και 
δύσκολα θα μείνει στους Μασσαλούς) δεν είναι ούτε... Μίντιλαντ, ούτε 
Φερεντσβάρος!

Όμιλος Α

    Μπάγερν Μονάχου
    Ατλέτικο Μαδρίτης

    Σάλτσμπουργκ
    Λοκομοτίβ Μόσχας

Όμιλος Β

    Ρεάλ Μαδρίτης
    Σαχτάρ Ντόνετσκ

    Ίντερ
    Γκλάντμπαχ

Όμιλος Γ

    Πόρτο
    Μάντσεστερ Σίτι

    Ολυμπιακός
    Μαρσέιγ

Όμιλος Δ

    Λίβερπουλ
    Άγιαξ

    Αταλάντα
    Μίντιλαντ

Όμιλος Ε

    Σεβίλλη
    Τσέλσι

    Κράσνονταρ
    Ρεν

Όμιλος ΣΤ

    Ζενίτ
    Ντόρτμουντ

    Λάτσιο
    Κλαμπ Μπριζ

Όμιλος Ζ

    Γιουβέντους
    Μπαρτσελόνα

    Ντιναμό Κιέβου
    Φερεντσβάρος

Όμιλος Η

    Παρί Σεν Ζερμέν
    Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

    Λειψία
    Μπασακσεχίρ



58 2 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Μ
ια ΑΕΚ από ατσάλι, μια ΑΕΚ 
με καρδιά, μια ΑΕΚ που έκα-
νε την υπέρβαση και πήρε την 
πρόκριση στους ομίλους του 

Europa League! Με γκολ του Ανσαριφάρ-
ντ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσε-
ων η Ένωση επικράτησε με 2-1 της Βόλφ-
σμπουργκ και επιστρέφει σε ομίλους ευρω-
παϊκής διοργάνωσης! Μπορεί οι κιτρινόμαυ-
ροι να δέχθηκαν το γκολ στο χειρότερο δυ-
νατό σημείο ακριβώς πριν την ανάπαυλα, ω-
στόσο στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να γυ-
ρίσουν το ματς και να βρίσκονται αυτοί στην 
κλήρωση της Παρασκευής! Αρχικά με την 
γκολάρα-φωτοβολίδα του Σιμόες στο 65’ και 
στη συνέχεια με το... buzzer beater του Ανσα-
ριφάρντ στο φινάλε η ΑΕΚ πήρε μια τρομερή 
πρόκριση με ανεπανάληπτο τρόπο πετυχαί-
νοντας τον πρώτο στόχο της σεζόν. Τόσο για 
το πρεστίζ και τη βαθμολογική συγκομιδή 
του κλαμπ στο ranking της UEFA, όσο φυσι-
κά και από οικονομικής άποψης.
Η ΑΕΚ από την αρχή άφηνε την μπάλα στη 
Βόλφσμπουργκ, ασκώντας πρέσινγκ στη 
μεσαία γραμμή και απλώνοντας ένα «τείχος» 
με τους Κρίστιτσιτς, Σάκχοφ και Σιμόες, ανα-
γκάζοντας τους «Λύκους» να πάνε σε παι-
χνίδι από τα άκρα. Η Ένωση έκλεινε καλά 
τους χώρους και έκλεβε μπάλες, με τους 
κιτρινόμαυρους συγκεντρωμένους και πει-
θαρχημένους.
Βέβαια το ματς θα μπορούσε να είχε ξεκι-
νήσει άσχημα για την ΑΕΚ καθώς το λάθος 
κοντρόλ του Γκαρσία μέσα στην περιοχή, 
πήγε να το εκμεταλλευτεί ο Οτάβιο, αλλά το 
κοντινό του πλασέ έβγαλε σωτήρια ο Τσι-
ντώτας. Η πρώτη απειλή για την Ένωση ήρθε 
στο 14’ όταν έπειτα από εκτέλεση φάουλ 
του Μάνταλου, το δυνατό δεξί σουτ του 
Τσιγκρίνσκι πέρασε πάνω από τα δοκάρια. 
Μερικά λεπτά αργότερα η ΑΕΚ έφτασε μια 
ανάσα από το να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο 
Κρίστιτσιτς ανατράπηκε από τον Σλάγκερ 
μέσα στην περιοχή, ο Ντίας έδειξε την άσπρη 
βούλα, αλλά ο Μάνταλος δεν εκτέλεσε καλά 
το πέναλτι, βλέποντας τον Πέρβαν να απο-
κρούει.
Η ΑΕΚ παρά την τεράστια αυτή ευκαιρία 
δεν έχασε το κουράγιο της. Δεν δημιουρ-
γούσε τελικές, ωστόσο κρατούσε τη Βόλφ-
σμπουργκ μακριά από την περιοχή, δια-
βάζοντας σωστά το παιχνίδι της. Στο 25’ 
το μακρινό σουτ του Άρνολντ μπλόκαρε 
όμορφα ο Τσιντώτας στη γωνία του και ενώ 
όλα έδειχναν πως το 0-0 θα έμενε στο πρώτο 

μέρος, μια στιγμή αδράνειάς κόστισε ακριβά 
στην ΑΕΚ ακριβώς με τη συμπλήρωση 45 
λεπτών. Ο Ινσούα δεν πήρε καλά την κεφαλιά 
(ίσως του έγινε και φάουλ), η μπάλα έμεινε 
στην κατοχή της Βόλφσμπουργκ, ο Μπρέ-
καλο είδε τον Μεχμέντι μέσα στην περιοχή 
και ο τελευταίος πλάσαρε με την μπάλα να 
βρίσκει και στον Βασιλαντωνόπουλο που 
άργησε να πάει πάνω του καταλήγοντας στη 
γωνία για το 0-1 της γερμανικής ομάδας.
Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε με διάθεση 
να επιτεθεί από τα πρώτα λεπτά, ωστόσο 
δεν μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικά 
επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή της 
Βόλφσμπουργκ. Ο ρυθμός του ματς άνοιξε, 
με τη Βόλφσμπουργκ να απειλεί στο 59’ όταν 
το σουτ του Μπρέκαλο κόντραρε στο απλω-
μένο πόδι του Τσιγκρίνσκι με την μπάλα να 
περνά δίπλα από το κάθετο του Τσιντώτα. Στο 
62’ ο Καρέρα έκανε την πρώτη του αλλαγή, 
περνώντας εκτός τον Μάνταλο, ο οποίος στο 
αριστερό άκρο δεν βοηθούσε, και ρίχνοντας 
στο ματς τον Λιβάια.
Τρία λεπτά αργότερα η ΑΕΚ θα έφερνε το 
παιχνίδι στα ίσια με τη... φωτοβολίδα του 
Σιμόες! Ο Κρίστιτσιτς έκλεψε, η μπάλα κατέ-
ληξε στον Ινσούα, ο οποίος έστρωσε στον 
Σιμόες, με τον Πορτογάλο να πιάνει ένα 
απίθανο δεξί σουτ που έστειλε την μπάλα 
να καρφωθεί στο παραθυράκι του Πέρβαν 
για το 1-1! Η ΑΕΚ είχε πάρει τα πάνω της, 
ωστόσο έπρεπε να προσέχει και τα μετό-
πισθεν, ειδικά όσο περνούσαν τα λεπτά. Ο 
Καρέρα πέρασε στο τελευταίο δεκάλεπτο 
και τον Μαχαίρα στο παιχνίδι στη θέση του 
Γκαρσία. Στο 82’ ο Σάκχοφ πήγε να επωφελη-
θεί τη βαθιά μπαλιά του Τσιγκρίνσκι, αλλά η 
προβολή που έβαλε κατέληξε στην αγκαλιά 
του Πέρβαν.
Μια κράμπα του Ολιβέιρα ανάγκασε τον 
Καρέρα να τον βγάλει στο 87’ περνώντας 
στην κορυφή της επίθεσης τον Ανσαρι-
φάρντ. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Τσι-
ντώτας σωστά τοποθετημένος  απέκρουσε 
σε κόρνερ το δυνατό φάουλ του Άρνολντ. 
Όλα έδειχναν ότι βαδίζαμε για παράταση, 
όμως η ΑΕΚ έκανε το... colpo grosso! Στο 
τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λιβάια 
έφυγε στην αντεπίθεση, πέταξε την μπάλα 
στον Ανσαριοφάρντ, ο οποίος πήρε τη διεκ-
δίκηση, μπήκε στην περιοχή και με πλασέ 
έβαλε όλο τον κιτρινόμαυρο πάγκο μέσα 
στο γήπεδο κάνοντας το 2-1, την ανατροπή, 
και στέλνοντας την ΑΕΚ στους ομίλους του 
Europa League!

ΑΕΚ - Βόλφσμπουργκ 2-1

Τρέλα με τον «δικέφαλο»...

Ούτε αυτή την φορά! Οι όμιλοι 
του Τσάμπιονς Λιγκ παραμένουν... 
εφιάλτης για τον ΠΑΟΚ, καθώς 
ο Δικέφαλος ηττήθηκε και στην 
Τούμπα με 2-1 από την Κράσνονταρ! 
«Μαχαιριά» το αυτογκόλ του 
Μιχαηλίδη. Ισοφάρισε για μερικά 
δευτερόλεπτα ο Καντουρί, αλλά 
ο Καμπελά άμεσα σκόραρε και 
«τέλειωσε» το ματς.

Ο 
ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε ούτε και 
τώρα στη μεγαλύτερη, ίσως, ευ-
καιρία που είχε για να περάσει 
για πρώτη φορά στους ομίλους 

του Champions League. Το έκανε η Κρα-
σνοντάρ που πήρε το εισιτήριο για τους 
χρυοφόρους ομίλους, αφήνοντας και πάλι 
πικρή γεύση στους «ασπρόμαυρους».
Ο Αμπέλ Φερέιρα επέλεξε να ξεκινήσει τον 
αποψινό «τελικό» με την ίδια ενδεκάδα 
που ξεκίνησε το παιχνίδι πριν μια εβδο-
μάδα στο Κρασνοντάρ. Ο Πορτογάλος 
τεχνικός του ΠΑΟΚ άφησε τα δύο τελευ-
ταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομά-
δας (Τσόλακ – Ουαγκέ) στον πάγκο 
και ο «Δικέφαλος» θα παρα-
ταχθεί και στο χορτάρι της 
Τούμπας με την ίδια ακρι-
βώς ενδεκάδα και σχηματι-
σμό με αυτή που αντιμετώ-
πισε την περασμένη Τρίτη 
(22/9) τη ρωσική ομάδα στο 
Krasnodar Stadium.
Σ’ αυτά που έχει δείξει και δοκι-
μάσει στις τελευταίες προπονήσεις 
στο μυαλό του Φερέιρα ήταν η τριάδα των 
Πέλκα, Ζίβκοβιτς και Τζόλη, για την επί-
θεση, δίχως να αλλάζει κάτι άλλο στην 
προσέγγιση των «ασπρόμαυρων».
Στις απουσίες της ρωσικής ομάδας πλην 
του Βάντερσον, που δεν ταξίδεψε καν στη 
Θεσσαλονίκη, προστέθηκε και τον Κρί-
στοφερ Όλσον, ο οποίος επίσης δεν έκανε 
το ταξίδι προς την Ελλάδα, καθώς χτες η 
γυναίκα του έφερε στον κόσμο το πρώτο 
παιδί τους. Δύο σημαντικές απουσίες στον 
άξονα ο Όλσον είναι ο παίκτης που κουμα-
ντάρει όλο το παιχνίδι της Κρασνοντάρ και 
στο δεξιό άκρο της επίθεσης, με τον Κλάε-
σον να αντικαθιστά τον Βάντερσον και τον 
Καμπελά να παίζει στο αριστερό άκρο.
Αντίθετα, ο Μάρκους Μπεργκ ξεπέρασε το 
πρόβλημα τραυματισμού και βρέθηκε στο 

αρχικό σχήμα, ενώ ο Μουσάεφ προχώ-
ρησε και σε μια αλλαγή στους δύο κεντρι-
κούς αμυντικούς, σε σχέση με το πρώτο 
ματς, αφήνοντας στον πάγκο τον Σορόκιν 
και ξεκινώντας με τον Μαρτίνοβιτς δίπλα 
στον Κάιο.
Καλύτερος, χωρίς το γκολ
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά, είχε την κατοχή της 
μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα, απείλησε 
με την κεφαλιά του Βαρέλα (11’) και το σουτ 
του Ζίβκοβιτς (15’), σε μια ξεκάθαρη προ-
σπάθεια να βρει ένα γρήγορο γκολ.
Μετά τα πρώτα λεπτά οι «ασπρόμαυροι» 
άφησαν την μπάλα στη ρωσική ομάδα, με 
προφανή στόχο να χτυπήσει στην κόντρα 
την αργή άμυνα της Κρασνοντάρ. Αυτό που 
έλειπε από τους παίκτες του Φερέιρα ήταν 
το καθαρό μυαλό στην τελική ενέργεια. Ο 
Κρέσπο άγγιξε το 1-0 με κεφαλιά (34’) και 
μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους δεν 
σημειώθηκε καμία άλλη αξιόλογη φάση, 
με εξαίρεση ένα σουτ του Ζίβκοβιτς που 
μπλόκαρε ο Σαφόνοφ.
Ο «Δικέφαλος» έκλεισε το πρώτο 45λεπτο 
με 5 τελικές προσπάθειες (οι 4 στην εστία), 
η άμυνα της Κρασνοντάρ (4 τελικές οι 2 

στην εστία) είχε αρκετές περισσό-
τερες αποκρούσεις της μπάλας 

στην άμυνα (5-15) ενδεικτικά 
νούμερα για το τι συνέβη στο 
πρώτο ημίχρονο.
Εψαξε το χρυσό γκολ, αλλά…
Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε 
στο ξεκίνημα του β’ μέρους, 

με τον ΠΑΟΚ να πιέζει, να 
ψάχνει το γκολ και να το αγγί-

ζει με τον Ινγκασον (56’). Ο Φερέιρα 
έριξε στη μάχη τους Τσόλακ και Ουαγκέ με 
τους «ασπρόμαυρους» να τα παίζουν «όλα 
για όλα».
Η ψυχρολουσία ήρθε για τον ΠΑΟΚ στο 
73ο λεπτό. Οι παίκτες της Κρασνοντάρ 
βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση, με τον 
Σμολνίκοφ να κάνει το γύρισμα μέσα στην 
περιοχή και τον Μιχαηλίδη να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
Ο Ελ Καντουρί ισοφάρισε με κεφαλιά (ο 
Σαφόνοφ έχασε την μπάλα μέσα από τα 
χέρια του) στο 77’ και αναπτέρωσε τις ελπί-
δες, ωστόσο με την σέντρα η Κρασνοντάρ 
πήρε και πάλι το προβάδισμα στο σκορ με 
τον Καμπελά (1-2).
Τα πάντα είχαν τελειώσει. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε 
τρία γκολ πράγμα που δεν υπήρχε περί-
πτωση να πετύχει…

ΠΑΟΚ - Κράσνονταρ 1-2

Στοιχειωμένα όνειρα!
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

«Δύσκολα η νέα σεζόν θα 
ξεκινήσει πριν τον Γενάρη»

Ο 
Κομισάριος της λίγκας παρέθεσε την παραδοσιακή συνέντευξη Τύπου πριν την 
έναρξη των τελικών, μιλώντας για τα θέματα της λίγκας. Και όταν η κουβέντα πήγε 
στην επόμενη σεζόν, επανέλαβε αυτό που είχε πει πριν από περίπου δέκα μέρες.
«Το νωρίτερο που μπορεί να ξεκινήσει η σεζον είναι τα Χριστούγεννα, αλλά είναι 

πιο πιθανό να συμβεί αυτό τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
Σίλβερ, για να προσθέσει:
«Αν ξεκινήσουμε τον Γενάρη, τότε αυτό σημαίνει ότι τα training camps θα έχουν ξεκινήσει 
τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους παίκτες όμως. Βίωσαν την 
μεγαλύτερη σε διάρκεια σεζόν στην ιστορία του ΝΒΑ. Πολλοί από αυτούς δεν σταμάτησαν 
να προπονούνται ούτε στην διακοπή. Οι τελικοί θα ολοκληρωθούν μέσα Οκτωβρίου και 
όλοι θα χρειαστούν ένα διάλειμμα, τόσο σωματικό όσο και πνευματικό».
Ο Κομισάριος της λίγκας παραδέχθηκε στην συνέχεια ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ένωση 
Παικτών θα είναι δύσκολες, αφού οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά λόγω 
της απώλειας εσόδων που υπάρχουν τόσο εξαιτίας του κορονοϊού όσο και λόγο της κόντρας 
με την Κίνα, κάτι που ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα σε θέματα όπως το σάλαρι 
καπ και το ύψος των μισθών. Κλείνοντας, ο Κομισάριος της λίγκας εμφανίστηκε πάντως 
συγκρατημένα αισιόδοξος: «Δεν πιστεύω ότι έχουμε θέματα που δεν μπορούν να λυθούν. 
Δεν νομίζω ότι θα έχουμε ένταση σε αυτές τις συζητήσεις. Θεωρώ ότι όλοι καταλαβαίνουν 
τα δεδομένα που ισχύουν πλέον».

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Πάει για τη «βόμβα» με Μαρκ Γκασόλ 
η Μπαρτσελόνα!

Έ
τοιμος να γυρίσει στην Ευρώπη είναι ο Μαρκ Γκασόλ με τις φήμες που τον θέλουν 
στην Μπαρτσελόνα να «οργιάζουν». Σύμφωνα με φήμες από την Ισπανία, οι «μπλα-
ουγκράνα» είναι έτοιμοι να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον Μαρκ Γκασόλ καθώς 
έχουν έρθει σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις μαζί του.

Ο 35χρονος άσος δεν θέλει να συνεχίσει στο ΝΒΑ και αυτό που ακούγεται όλο και πιο πολύ 
είναι πως θα πραγματοποιήσει τη μεγάλη επιστροφή στην Ευρώπη.
«Δεν έχουμε μιλήσει μαζί του, αλλά δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Αν υπάρχει ρεαλιστική 
ευκαιρία να τον αποκτήσουμε, θα το προσπαθήσουμε», δήλωσε για τις φήμες ο προπονη-
τής των Καταλανών, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Σε 12 σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ο Ισπανός είχε κατά μέσο όρο 14.6 πόντους, 
7.6 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ, ένα κλέψιμο και 1.4 μπλοκ ανά 33 λεπτά συμμετοχής σε σύνολο 
839 αγώνων στην regular season, ενώ έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα με τους Τορό-
ντο Ράπτορς το 2019.

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Τι αποφασίστηκε στην τηλεδιάσκεψη 
του ΔΣ της Super League2-Football 
League.

Η 
ανακοίνωση από τη διοργανώτρια: 
«Ολοκληρώθηκε το διοικητικό συμ-
βούλιο της Super League 2 – Football 
League, το οποίο πραγματοποιήθη-

κε μέσω τηλεδιάσκεψης, με απαρτία.
Οι ομάδες ενημερώθηκαν σχετικά με τη συνά-
ντηση του προεδρείου της Λίγκας και της διοί-
κησης της ΕΡΤ, με την οποία θα γίνει επαναδι-
απραγμάτευση της αρχικής πρότασης και νέα 
συνάντηση τις επόμενες ημέρες. Ενημερώ-
θηκαν επίσης για τη συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.
Εστάλη επιστολή προς τον Υπουργό Επικρα-
τείας κ. Γ. Γεραπετρίτη και στον Υφυπουργό 
στον Πρωθυπουργό κ. Στ. Πέτσα για άμεση 
συνάντηση μαζί τους.
Σχετικά με την προσφυγή της Νίκης Βόλου κατά 
της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου 
για τον προβιβασμό των ΠΑΕ Διαγόρας και 
ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, το δ.σ. ομόφωνα 
δηλώνει πως εμμένει στην από-
φασή του και συγχαίρει τις δυο 
ΠΑΕ για την άνοδό τους.
Νωρίτερα σε άτυπη συνεδρί-
αση μέσω τηλεδιάσκεψης, οι 
ΠΑΕ της Football League ενη-
μερώθηκαν για τις τελευταίες 
εξελίξεις καθώς και για την προ-
σφυγή της ΠΑΕ Νίκη Βόλου, μετά την 
εκδίκαση της οποίας θα γίνει η κλήρωση 
του πρωταθλήματος της FL που θα διεξαχθεί σε 
δυο ομίλους».

Νικηφόρο πέρασμα για Καλλιθέα α-
πό Αρτάκη!
Επιβλητική εμφάνιση και νίκη με 3-1 στο εκτός 
έδρας φιλικό με τη Νέα Αρτάκη, σημείωσε η 
ομάδα της Καλλιθεάς.
Πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους 
με μια επέλαση προς τη μεγάλη περιοχή του 
Χατζηστάμου, το συρτό σουτ του οποίου δεν 
δυσκόλεψε τον πορτιέρο της Καλλιθέας, που 
είχε γενικά την πρωτοβουλία των κινήσεων, με 
τον ΑΟΝΑ όμως να στέκεται αρκετά καλά απέ-
ναντι σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Στο 19′ 
οι φιλοξενούμενοι, που ήταν επικίνδυνοι στις 
αντεπιθέσεις, με τον Μαρουκάκη να γίνεται 
τελικός αποδέχτης μιας εξ αυτών και να πλασά-
ρει τον Τζουβάρα, ο οποίος αντέδρασε αποτε-

λεσματικά και μπλόκαρε. Δέκα λεπτά μετά με 
ψηλοκρεμαστό πλασέ ο Μαρουκάκης έστειλε 
την μπάλα να χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι 
των γηπεδούχων. Τελικά στο 40′ ο Μάλτσι κέρ-
δισε πέναλτι απ’ τον Τσατσαρώνη, το οποίος 
εκτέλεσε εύστοχα ανοίγοντας το σκορ για την 
Καλλιθέα.
Στην επανάληψη έπεσε ο ρυθμός του αγώνα, με 
τον Μίλτο Γκόφα να έχει την ευκαιρία να δώσει 
χρόνο συμμετοχής στο διαθέσιμο ρόστερ 
του και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα 
κόντρα σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Στο 72′ με νέο 
εύστοχο χτύπημα πέναλτι, που εκτέλεσε αυτή 
τη φορά ο Μαρουκάκης έγινε το 0-2, με τον 
ΑΟΝΑ να μειώνει στο 90′ σε 1-2 με προβολή 
μέσα απ’ την μικρή περιοχή του Μεγάλου. Το 
τελικό 1-3 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις 
με πλασέ του Καββαδία απ’ το ύψος της μεγά-
λης περιοχής.

Δείγμα θετικό για Βέροια, 2-0 την Α-
ΕΠ Κοζάνης
Μία ακόμη φιλική νίκη σημείωσε η Βέροια, η 
οποία επικράτησε με σκορ 2-0 της ΑΕΠ Κοζά-

νης, στο αθλητικό κέντρο του Ταγαρο-
χωρίου.

Η “Βασίλισσα του βορρά” έδειξε 
δύο διαφορετικά πρόσωπα 
στο συγκεκριμένο ματς, καθώς 
ήταν πολύ ορεξάτη στο πρώτο 
μέρος, με τους παίκτες της να 

έχουν καλές συνεργασίες, να 
δημιουργούν αρκετές φάσεις 

και να πετυχαίνουν δύο τέρματα, 
ενώ στην επανάληψη έριξε “στροφές”, 

με τους φιλοξενούμενους να πατάνε καλύτερα 
στον αγωνιστικό χώρο.
Το σκορ άνοιξε για τη Βέροια στο 34’ όταν ο 
Μούργος έκανε την σέντρα από αριστερά και ο 
Στάμου με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε περι-
θώρια αντίδρασης στον αντίπαλο γκολκίπερ 
(δείτε το βίντεο).
Δύο λεπτά αργότερα, ο Λουκίνας βγήκε στην 
αντεπίθεση, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και 
με άψογο πλασέ έγραψε το τελικό 2-0.
Στο δεύτερο μέρος η Βέροια δεν ήταν το ίδιο 
καλή και απλά συντήρησε το προβάδισμά της 
χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα, ενώ ο τεχνικός 
της έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους 
ποδοσφαιριστές του.

Αιολικός: Νίκησε και στο Ορφάνι 
Καβάλας!
Με μια ακόμα νίκη, την 4η σε 5 φιλικούς αγώ-

νες στη Βόρεια Ελλάδα, ολοκλήρωσε το βασικό 
στάδιο της προετοιμασίας του ο Αιολικός, κερ-
δίζοντας το Ορφάνι Καβάλας με σκορ 0-1.
Απέναντι σε έναν ακόμα αντίπαλο Γ’ Εθνικής, 
η ομάδα της Μυτιλήνης πήρε μια νίκη ψυχο-
λογίας με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μίρο-
σλαβ Αντόνοφ στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου 
(50′).
Ο Βλάντιτσα Πέτροβιτς μοίρασε ξανά το χρόνο 
συμμετοχής, έχοντας να διαχειριστεί τις απου-
σίες των Κατσίκη, Αγριμάκη, Λαμπράκη, Καλα-
μποκά, που επέστρεψαν την Κυριακή στη Μυτι-
λήνη, καθώς και του τραυματία Νταφόπουλου, 
που βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας.

Εθνικός Σκουλικάδου: Φιλική μοι-
ρασιά με Παλληξουριακό
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης το 
φιλικό παιχνίδι στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς 
ανάμεσα στον τοπικό Παλληξουριακό και τον 
Εθνικό Σκουλικάδου. Το ματς ήταν φιλικού 
χαρακτήρα στα πλαίσια της προετοιμασίας 
που κάνουν οι δύο ομάδες ενόψει της πρεμιέ-
ρας του πρωταθλήματος της Γ΄ εθνικής στον 
9ο όμιλο όπου και αγωνίζονται αμφότερες.
Το παιχνίδι τελείωσε με τις δύο ομάδες να 
μοιράζονται από ένα τέρμα σε αυτή την ισο-
παλία (1-1) Το ματς σε γενικές γραμμές ήταν 
μοιρασμένο, μέτριο ποιοτικά θέαμα. Η ζακυν-
θινή ομάδα είχε κάποια καλά ξεσπάσματα 
κυρίως στο Β΄ μέρος, όμως φάνηκε ότι για να 
φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο αυτό που 

θέλει ο προπονητής της θέλει πολύ δουλειά 
ακόμα.
Το γκολ για την ομάδα του Εθνικού πέτυχε ο 
Πίντο με κεφαλιά στο 2ο ημίχρονο. Οι Κεφα-
λονίτες απάντησαν ένα δεκάλεπτο αργότερα 
σε μια αδράνεια της άμυνας του Εθνικού 
κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1.

Φωκικός: Σούπερ προσθήκη με 
γνωστό Αργεντίνο!
Το Νίκολας Βιγιαφάνες πρόσθεσε στο δυνα-
μικό του ο Φωκικός. 
Ο γνωστός Αργεντίνος ποδοσφαιριστής έχει 
αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες στην Ελλάδα, με 
τελευταία αυτή του Διαβολιτσίου.
Η ανακοίνωση του Φωκικού:
“Το ΔΣ του ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη 
της συνεργασίας με τον Αργεντινό ποδοσφαι-
ριστή Νίκολας Βιγιαφάνες.
Ο Νίκολας στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί σε 
Σπάρτη, Παναχαϊκή, Επισκοπή, Πανελευσινι-
ακό, Αστέρα Βλαχιώτη, ΟΦΙ, Διαβολίτσι.
Ο Βιγιαφάνε ξεκίνησε την καριέρα του στην 
Αργεντινή και στην Μπόκα Τζούνιορ (2006) 
και συνέχισε στις Οράλια Βραζιλίας (2011), 
Σαν Μάρκος Ντε Άφρικας της Χιλής (2012) , 
Σαντιάγκο Χιλής (2013) και στην Ατλέτικο Σαν-
λουγκουεάνο (2013).
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του 
Φωκικού και του ευχόμαστε πάνω από όλα 
υγεία και επιτυχίες με την ομάδα μας.”

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Αυτά απoφασίστηκαν στο ΔΣ της SL2

αθλητικά
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αθλητικά

T
ην απόφαση να επιτρέψει την παρου-
σία φιλάθλων έως 30% της χωρητικό-
τητας των γηπέδων πήρε η UEFA. Συ-
γκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπον-

δία έδωσε το ΟΚ προκειμένου να υπάρξει 
κόσμος στις εξέδρες, αρχής γενομένης από 
τους επικείμενους αγώνες για το UEFA Nations 
League, αρκεί να υπάρχει η έγκριση από την 
κυβέρνηση κάθε χώρας.
Προφανώς αναφέρεται σε φιλάθλους 
των ομάδων που αγωνίζονται εντός 
έδρας, καθώς δεν επιτρέπεται η παρου-
σία των φιλοξενούμενων. Θυμίζουμε 
πως στο πρόσφατο Super Cup μεταξύ της 
Μπάγερν και της Σεβίλλης λειτούργησε 
πιλοτικά η επιστροφή του κόσμου στα 
γήπεδα, στο 30% της χωρητικότητας του 
γηπέδου στη Βουδαπέστη.

«Η Επιτροπή της UEFA αποφάσισε σήμερα, 
μετά την επιτυχημένη πιλοτική επιστροφή του 
κόσμου στον τελικό του Super Cup στη Βου-
δαπέστη στις 24 Σεπτεμβρίου, να επιτρέψει 
τη μερική επιστροφή των θεατών στα ευρω-
παϊκά παιχνίδια, υπό την προϋπόθεση πως 
θα λάβει την έγκριση των τοπικών αρχών. Ο 
αριθμός των θεατών που θα έχουν τη δυνα-
τότητα να βρεθούν στο γήπεδο, είναι μάξι-
μουμ το 30% της χωρητικότητας του γηπέδου. 
Η UEFA δεν μπορεί να επιτρέψει την παρου-
σία κόσμου, αν δεν υπάρχει η έγκριση της 
κυβέρνησης κάθε χώρας. Προφανώς, οι απο-
στάσεις ασφαλείας μεταξύ των θεατών, αλλά 
και τα επιπρόσθετα μέτρα, όπως η χρήση 
της μάσκας πρέπει να είναι δεδομένα, βάσει 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων», αναφέρει 
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της UEFA.

«Πράσινο» φως της UEFA για την 
παρουσία φιλάθλων στους αγώνες της

Επίσημο: Στην Μπαρτσελόνα ο 
Ντεστ με ρήτρα 400 εκατ. ευρώ

Η 
Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε 
την απόκτηση του Σερτζίνιο 
Ντεστ από τον Άγιαξ αντί 21 
εκατ. ευρώ (άλλα 5 προβλέ-

πον ται ως μπόνους), ενώ έβα-
λε σ τον Αμερικανό δεξ ιό 
μπακ ρήτρα 400 εκατ. 
ευρώ. 
Κά το ικο ς  Βαρκε-
λ ώ ν η ς  θ α  ε ί να ι 
α π ό  τ η ν  τ ρ έ -
χουσα σεζόν και 
μέ χρι  το 2025 ο 
Σερτζ ίν ιο  Ντ εσ τ , 
κα θ ώ ς  η  Μ π α ρ -
τ σ ε λ ό ν α  α ν α κ ο ί -
νω σ ε  τ ην  απόκ τ ησ η 
του Αμερικανού δεξ ιού 
αμυν τ ικού από τον Άγ ιαξ αν τ ί 
21.000.000 ευρώ.
Άλλα 5.000.000 ευρώ θα μπουν στα 
ταμεία της ομάδας του Άμσ τερν ταμ 

από αυτά των Καταλανών σε περί-
πτωση επίτευξης συγκεκριμένων στό-
χων.
Η ρήτρα αγοράς του ανέρχεται σ τα 

400.000.000 ευρώ. Ο Ντεσ τ 
θ α  π α ρ ο υ σ ι α σ τ ε ί  ε π ί -

σημα από την Μπάρ-
τσα την Παρασκευή 
(2/10) και σ τη συνέ-
χε ια θα ακολουθή-
σε ι  η  σ υνέ ν τ ευξη 
Τύπου, η οποία θα 
προβληθεί ζωντανά 
α π ό  τ ο  ε π ί σ η μ ο 

κανάλι της ομάδας
Την περασμένη σεζόν 

ο  19 χ ρ ο ν ο ς  α μ υ ν τ ι -
κός αγωνίσ τηκε γ ια πρώτη 

φορά με την  πρώτη ομάδα του 
«Αίαντα», έχοντας 38 συμμετοχές, 
ενώ πέτυχε 2 γκολ και σημείωσε 6 
ασίστ. Π

άλι εκτός ο Εντέν Αζάρ. Ο 
Βέλγος τραυματίστηκε γι’ 
ακόμη μία φορά από τη 
στιγμή που ανακοινώθηκε 

από τη Ρεάλ Μαδρίτης και σίγουρα η 
παρουσία του στους μερένγκες δεν 
έχει δικαιολογήσει τα 160.000.000 
που δαπανήθηκαν για την απόκτησή 
του από την Τσέλσι το καλοκαίρι του 
2019.
Αυτή τη φορά θα μείνει εκτός δράσης 
για 3-4 εβδομάδες. Αν δεν διαψεύσει 
τις ιατρικές εκτιμήσεις θα χάσει και το 
clasico με την Μπαρτσελόνα, το οποίο 
θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου στο 
Καμπ Νόου.
O Ζινεντίν Ζιντάν σχεδίαζε να δώσει 
λεπτά συμμετοχής στον 29χρονο στην 

εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βαγια-
δολίδ (29/9, 22:30) αλλά λίγες ώρες 
πριν από την έναρξη του ματς έλαβε τα 
άσχημα μαντάτα από το ιατρικό επιτε-
λείο.
Η εξέλιξη αυτή επηρέαζει άμεσα τόσο 
τα πλάνα του προπονητή των Μαδρι-
λένων, Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος προ-
όριζε τον Αζάρ στην κορυφή της επί-
θεσης δίπλα στον Καρίμ Μπενζεμά, 
όσο και τις μεταγραφικές κινήσεις του 
συλλόγου. Συγκεκριμένα, οι Μερέν-
γκες ήθελαν, πριν «κλείσει» το μετα-
γραφικό παράθυρο, να παραχωρήσουν 
το Λούκα Γιόβιτ ς δανεικό, απόφαση 
ωστόσο, που ενδέχεται να επηρεαστεί 
μετά το νέο τραυματισμό του Βέλγου 
επιθετικού.

Ρεάλ: Πάλι τραυματίας ο Αζάρ

Μίλαν: Πήρε Χάουγκε μέχρι το 2024

Η 
Μίλαν ανακοίνωσε το με-
σημέρι της Πέμπτης (1/10) 
την απόκτηση του Γενς Πέ-
τερ Χάουγκε από τη Μπό-

ντο Γκλιμτ αντί 10 εκάτ. ευρώ. Τετρα-
ετές συμβόλαιο υπέγραψε ο 20χρο-
νος εξτρέμ.
Ροσονέρο και επίσημα ο Γενς Πέτερ 
Χάουγκε. Ο 20χρονος μέσος άφησε 
τη Μπόν το Γκλιμτ γ ια να συνεχ ί-
σει την καριέρα του στη Μίλαν, με 
τους Νορβηγούς να βάζουν από τη 
με ταγραφή αυτή σ τα ταμεία τους 
10.000.000 ευρώ. Η ιταλική ομάδα 
το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) ανα-
κοίνωσε την απόκτησή του.

O Χάουγκε αφού πέρασε από τ ις 
καθιερωμένες ιατρικές εξε τάσεις, 
υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με 
τους «ροσονέρι», με τους οποίους και 
θα αγωνίζεται μέχρι το 2024.
Μάλιστα, μετά την τρομερή εμφάνιση 
που σημείωσε στην αναμέτρηση της 
Μπόντο Γκλιμτ κόντρα στη Μίλαν, για 
τα προκριματικά του Europa League, 
ο τεχνικός των Μιλανέζων, Στέφανος 
Πιόλι, εισηγήθηκε για την απόκτησή 
του.
Τις δύο προηγούμενες σεζόν αγωνί-
στηκε με τη Μπόντο, μετρώντας 117 
συμμετοχές, ενώ πέτυχε 35 γκόλ και 
σημείωσε 30 ασίστ.

Άλβαρο Γκονθάλεθ: «Ποτέ δεν 
ήμουν και δεν θα είμαι ρατσιστής»

Η 
Πειθαρχική Επιτροπή της γαλλικής λίγκας, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη 
(30/9), απάλλαξε από τις κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά στον 
αγώνα της Παρί με την Μαρσέιγ (13/9) το Νεϊμάρ και τον Άλβαρο Γκονθάλεθ, 
με τον τελευταίο να ξεσπάει δικαιωμένος στο Tweeter.

Τόσο ο Ισπανός αμυντικός, όσο και ο βραζιλιάνος σταρ κατηγορήθηκαν αμφό-
τεροι γ ια ρατσιστική επίθεση στον αγώνα της Παρί σεν Ζερμέν κόντρα στη 
Μαρσέιγ (13/9, 0-1), με την Πειθαρχική Επιτροπή της LFP ωστόσο, να τους αθω-
ώνει, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να στηρίξουν τις κατηγορίες εις 
βάρος τους. Ο 30χρονος αμυντικός των Phoceens, ο οποίος υποστήριζε εξαρ-
χής την αθωότητά του, μετά την απόφαση της Επιτροπής κατέθεσε μέσω ανάρ-
τησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τη δική του άποψη:
«Ο εφιάλτης τελείωσε με μία δίκαιη απόφαση. Δεν ήμουν και δεν είμαι ρατσι-
στής. Ούτε θα γίνω ποτέ. Ευχαριστώ τη Μαρσέιγ για την στήριξη της όπως και 
τους φιλάθλους της ομάδας. Θα τα πούμε στο γήπεδο».
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Οι δηλώσεις του Χένινγκ Μπεργκ στην Cytavision μετά το τέλος 
του αγώνα με τον ΟΣΦΠ.
«Ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα. Κάναμε την καλύτερη μας 

προσπάθεια, πραγματικά προσπαθήσαμε, δεν ήμασταν παθητικοί. 
Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Τώρα έχουμε το πολύ 
δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΛ και πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί. 
Έχουμε τελειώσει με τα προκριματικά. Για μένα το πέναλτι στο πρώτο 
παιχνίδι ήταν ο μεγάλος παράγοντας στο θέμα της πρόκρισης».
Οι δηλώσεις των Χένινγκ Μπεργκ και Γιαν Λέζιακς στην συνέντευξη 
Τύπου:
Γιαν Λέζιακς: «Δείξαμε πως μπορούμε να παίξουμε απέναντι σε 
μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Είχαμε ποιότητα και θέληση. Με 
λίγη περισσότερη τύχη σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι θα 
μπορούσαμε για καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι που 
συνεχίζουμε στο Γιουρόπα Λιγκ, ελπίζουμε να παίξουμε με καλούς 
αντιπάλους για να έρθουν στην Κύπρο τέτοιες ομάδες».
Για το πως αντιμετωπίζουν οι παίκτες την κατάσταση με τον κορω-
νοϊό…
«Είναι μέρος της ζωής μας πλέον. Έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ με 
ποιότητα και έχουμε υλικό. Αν προσβληθείς από τον ιό θα μείνεις 
δύο εβδομάδες εκτός και θα επανέλθεις».
Χένινγκ Μπεργκ: «Δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό και είμαι περή-
φανος για το κουράγιο και την επιθετικότητα που δείξαμε. Δικαιού-
μασταν ένα πέναλτι πιστεύω. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ισορρο-
πημένο το παιχνίδι. Απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους χρειάζεσαι τα 
δεδομένα υπέρ σου και κάποιες αποφάσεις να είναι υπέρ σου, κάτι 
που δεν συνέβηκε. Ήταν μια ευκαιρία να μάθουμε πράγματα. Ελπί-
ζουμε την επόμενη φορά κάποιες αποφάσεις να είναι υπέρ μας…Το 
πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι και δικαιούμασταν πιστεύω και σήμερα 
ένα πέναλτι.
Είμαστε περήφανοι και με το κεφάλι ψηλά και το στήθος φουσκω-
μένο. Ποδοσφαιρικά είναι καλύτερα που πάμε στο Γιουρόπα Λιγκ 
γιατί είναι στα μέτρα μας και δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για παιχνίδια 
του Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι καλή ευκαιρία για εμάς να κάνουμε πορεία 
στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα να πάμε ξανά στην πρώτη θέση».
Αν προκρίθηκε η καλύτερη ομάδα στους δύο αγώνες… «Ο Ολυμπια-
κός είναι πιο ποιοτική και καλύτερη ομάδα. Όμως ήμασταν ανταγω-
νιστικοί. Σε γενικές είμαστε περήφανοι, δεν ήταν εύκολο να αποκλεί-
σουμε τη Λέγκια και τον Ερυθρό Αστέρα. Ότι πετύχαμε ήταν σπου-
δαίο. Έχουμε την ευκαιρία να σταθεροποιηθούμε στην Ευρώπη. Ο 
Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, όμως δεν ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά. 
Αν κάποιες αποφάσεις και κάποιες φάσεις ήταν διαφορετικές, ίσως 
τα πράγματα να ήταν αλλιώς».

Ο ΑΠΟΕΛ γνώρισε αποκλεισμό σοκ από 
την Σλόβαν Λίμπερετς στις καθυστερήσεις 
με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μάρα και 
αποκλείστηκε από την Ευρώπη. 

Σ
ε ένα παιχνίδι το οποίο έλεγχε ο ΑΠΟΕΛ, 
δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρί-
ες που βρήκε και γνώρισε οδυνηρό απο-
κλεισμό από το Γιουρόπα Λιγκ. Η ομάδα 

του Ουζουνίδη ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια 
του αγώνα, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει τον δρό-
μο προς τα δίκτυα. Στο τέλος έπαιξε με τη φωτιά 
και... κάηκε. 
Σε μια φάση στο 95΄ο Ζεράλδες έκανε αχρεία-
στο χέρι στην περιοχή και έδωσε την ευκαιρία 
στον Μάρα να σκοράρει από το σημείο του 
πέναλτι.

Δυνατά ο ΑΠΟΕΛ, δοκάρι με 
Νούχιου
Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε δυνατά στο παι-
χνίδι και προσπάθησε να αιφνιδιά-
σει την Σλόβαν Λίμπερετς. Οι γαλα-
ζοκίτρινοι απείλησαν δυο φορές την 
εστία των Τσέχων με καλύτερη φάση 
αυτή του Νούχιου στο 14ο λεπτό, με την 
κεφαλιά του Κοσοβάρου επιθετικού να καταλήγει 
στο οριζόντιο δοκάρι.

Χαμηλός ρυθμός χωρίς ευκαιρίες
Μετά το καλό ξεκίνημα του ΑΠΟΕΛ, ο ρυθμός του 
αγώνα έπεσε, με τις δυο ομάδες να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικές στην άμυνα τους, με στόχο να κρατή-
σουν το μηδέν. Ο ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε με καλύτε-
ρες επιλογές στην επίθεση να σκοράρει, ωστόσο 
δεν τα κατάφερε μέχρι το ημίχρονο.

Τεράστια φάση με Νούχιου
Στο 52ο λεπτό ο ΑΠΟΕΛ έχασε τεράστια ευκαι-
ρία να ανοίξει το σκορ, με τον Νούχιου να χάνει 
μεγάλη φάση από κοντινή απόσταση. Ο Νguyen 
απέκρουσε από κοντινή απόσταση και κράτησε 
το 0-0.

ΣΟΚ στις καθυστερήσεις
Ο ΑΠΟΕΛ σε ένα αχρείασ το χέρι του 

Ζεράλδες σ την περιοχή έδωσε την 
ευκαιρία στην Σλόβαν να σκοράρει 
από το σημείο του πέναλτι και γνώ-
ρισε αποκλεισμό σοκ, σε ένα παι-
χνίδι που έδειχνε να ελέγχει.

«Χάσαμε ένα δικό μας παι-
χνίδι»

Aπογοητευμένος εμφανίσ τηκε σ την 
Cablenet μετά τον αποκλεισμό από την Σλό-

βαν Λίμπερετς ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Μαρίνος 
Ουζουνίδης.

Αναλυτικά:
«Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότ ι 
δεν βάλαμε γκολ. Ήμασταν πολύ 
καλύτεροι, αλλά όταν δεν βάζεις 
γκολ θα το πληρώσεις. Χάσαμε 
ένα δικό μας παιχνίδι, ένα μεγάλο 
σ τόχο. Δυσ τυχώς έγ ινε η φάση 
του πέναλτι και μείναμε έξω. Έτσι 
είναι το ποδόσφαιρο. Ζήσαμε την 
άσχημη πλευρά. Δεν βάλαμε εμείς 
το γκολ, αυτό έφταιξε. Ο αντίπαλος 
μετά την ευκαιρία του Νουχίου, κοί-
ταξε να παίξει με μεγάλες μπαλιές. 
Οι παίκτες μας έδειξαν διάθεση, 
δεν μπορούμε να τους κατηγορή-
σουμε. Το πρόβλημα ήταν πως δεν 
βάλαμε εμείς το γκολ. Υπάρχει απο-
γοήτευση και πρέπει να δούμε την 
επόμενη μέρα. Ήμασταν εμείς καλύ-
τεροι στο γήπεδο. Στα μονά παιχνί-
δια, ο οποιοσδήποτε κερδίζει τον 
οποιοδήποτε. Δεν θυμάμαι κάποια 
φάση που κινδυνέψαμε. Έγιναν όλα 
στραβά στη φάση του γκολ, είχαμε 
εμείς την μπάλα και φάγαμε γκολ».

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ - Σλόβαν Λίμπερετς 0-1

Επαιξε με τη φωτιά και κάηκε στο 95’
«Είμαι πολύ περήφανος για 
τους παίκτες μου» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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αθλητικά

Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις 67-68: Κάθε 
αρχή και δύσκολη

Αυτοκτόνησε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της EuroLeague 2020/21, καθώς απώλεσε 
προβάδισμα 11 πόντων στο φινάλε και ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο 19χρονος 
Γιοκουμπάιτις έγραψε το τελικό 67-68 με βολές στα 3.5»

Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Ο Ολυμπιακός το 
ένιωσε στο πετσί του το βράδυ της Πέμπτης (1/10), 
καθώς ηττήθηκε εντός έδρας από τη Ζάλγκιρις 
(67-68) και ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο την 
πορεία του στη EuroLeague 2020/21.
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 11 πόντους (52-41) 
προς τα τέλη της τρίτης περιόδου, ωστόσο έδωσαν 
δικαιώματα στους Λιθουανούς που δεν είχαν άγχος, 
δεν είχαν πίεση, ροκάνισαν με μικρά αλλά σταθερά 
βήματα τη διαφορά και με βολές του Γιοκουμπάιτις 
στα 3.5» πήραν τη μεγάλη νίκη στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας.
Στην τελευταία επίθεση ο Σλούκας έκανε την επανα-
φορά και πήρε τη μπάλα, ωστόσο η άμυνα του Χέιζ 
πάνω του ήταν εξαιρετική. Ο Αμερικανός τον σκέ-
πασε, ο 30χρονος γκαρντ δεν κατάφερε καν να εκτε-
λέσει και η Ζάλγκιρις πήρε μια πραγματικά σπουδαία 
νίκη ενάντια σε όλα τα προγνωστικά.

Ο MVP

Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο επόμενος 
σταρ της Ζάλγκιρις. Ο 19χρονος 
γκαρντ έπαιξε σαν βετεράνος στο 
ΣΕΦ, σκόραρε 12 πόντους από 
3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 3/3 
βολές, μάζεψε τρία ριμπάουντ, 
μοίρασε τρεις ασίστ, έκλεψε μια 
μπάλα και σκόραρε τις βολές της 
νίκης της ομάδας του στα 3.5». Όλα 
αυτά, με 15 μονάδες στο σύστημα 
αξιολόγησης σε 15:45.

Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ

Ο Κώστας Σλούκας περίμενε ένα διαφορετικό ντε-
μπούτο στη σεζόν, στην επιστροφή του στο ΣΕΦ ως 
παίκτης του Ολυμπιακού μετά από πέντε χρόνια. Δεν 
ήταν κακός, δεν ήταν όμως και καλός. Σε 25:57 είχε έξι 
πόντους από 0/2 δίποντα και 2/4 τρίποντα, είχε επτά 
ασίστ και τρία λάθη, στο τέλος πήρε προσπάθειες 
χωρίς αποτέλεσμα και στην τελευταία επίθεση των 
ερυθρόλευκων δεν βρήκε χώρο έστω για να εκτε-
λέσει.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ

Με 4/6 τρίποντα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυ-
μπιακός, 8/11 δίποντα είχε η Ζάλγκιρις που εκμεταλ-
λεύθηκε τα έξι λάθη των γηπεδούχων. Μόλις τέσσερις 
βολές εκτελέστηκαν στο πρώτο μέρος (2/2 - 1/2) χάρη 
στα 12 φάουλ που έκαναν οι δύο ομάδες (7 - 5), με 
τον Ολυμπιακό να μένει στο 33.3% στο τρίποντο στο 
τέλος της βραδιάς και να πετάει στα σκουπίδια την 

καλή αναλογία ασίστ/λαθών (20-11) όταν η Ζάλγκιρις 
είχε 13 τελικές πάσες για 15 λάθη.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Με τους Σλούκα, Χάρισον, Χαραλαμπόπουλο, Ζαν-
Σαρλ, Έλις ξεκίνησε τη σεζόν ο Μπαρτζώκας. Ο Σλού-
κας ήταν αυτός που αποφάσιζε για όλα, ο Χάρισον 
εκείνος που έβαλε τους οκτώ πρώτους πόντους της 
σεζόν (8-3) χωρίς να εκτελέσει άλλος έως το 4’, όμως 
η εικόνα της Ζάλγκιρις ήταν εντυπωσιακή και στις 
δύο άκρες του παρκέ. Ο νεαρός Γιοκουμπάιτις «χτύ-
πησε» τους Πειραιώτες, ο Λεκάβιτσους έδωσε αέρα 
οκτώ πόντων (15-23) στην ομάδα του και ο Σλούκας 
που έπαιξε όλη την περίοδο πήρε το πρώτο του σουτ 
για να γράψει με τρίποντο στην εκπνοή το 18-23 του 
δεκαλέπτου.
Η δεύτερη περίοδος είχε «τρελό» ρυθμό, όχι όμως 
και καλά ποσοστά. Ένα εξάλεπτο χωρίς διακοπή 

«άδειασε» αρκετούς παίκτες που έμειναν 
από ενέργεια, η Ζάλγκιρις κράτησε το 

προβάδισμα (29-31), όμως η είσοδος 
του ΜακΚίσικ έδωσε πνοή στους 
Πειραιώτες που πήραν σημα-
ντική βοήθεια στο αμυντικό κομ-
μάτι από τον Τζένκινς. Ο Μάρ-
τιν τελείωσε φάσεις κοντά στο 
καλάθι, αυτός έγραψε το 37-34 

στο 19’, αυτός έγραψε το σκορ του 
πρώτου μέρους στο οποίο είχαμε 

μόλις τέσσερις εκτελεσμένες βολές!
Με τον Λοβέρν να κερδίζει μάχες από 

τον Έλις, η Ζάλγκιρις μπήκε απειλητικά στο 
τρίτο δεκάλεπτο. Ισοφάρισε στο 41-41 στο 24’, αντι-
μετώπισε με πιεστική άμυνα τον Σλούκα, όμως δύο 
λάθη της και ένα άστοχο σουτάκι του Ρούμπιτ έδω-
σαν στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να χτίσει ένα προ-
βάδισμα οκτώ πόντων (49-41) στο 26’. Ο ίδιος έβαλε 
και γκολ-φάουλ για το 52-41 στο 27’, με το 58-47 της 
περιόδου να αφήνει μια γεύση πως οι Λιθουανοί δεν 
είχαν αρκετό ταλέντο για να κυνηγήσουν την ανα-
τροπή.
Το πρώτο μισό του τέταρτου δεκαλέπτου ήταν 
άσχημο, ο Ολυμπιακός πήγε σε κακές επιλογές, η Ζάλ-
γκιρις έμεινε κοντά με τον Γκριγκόνις να ξεχωρίζει, 
μείωσε στον πόντο (64-63) με γκολ-φάουλ του Γιο-
κουμπάιτις στο 38’ και στα 3.5» είδε τον νεαρό της 
γκαρντ να κερδίζει βολές. Τις έβαλε και τις δύο για 
το 67-68 μετά από το timeout του Μπαρτζώκα, που 
πήρε και νέο timeout για να σχεδιάσει την τελευταία 
επίθεση της ομάδας του. Ο Σλούκας έκανε την επα-
ναφορά, πήρε γρήγορα τη μπάλα, κλείστηκε από τον 
Χέιζ και δεν κατάφερε να κάνει το σουτ απέναντι στον 
μακρύτερο αντίπαλό του.

Επίσημο: Τέλος από 
την Basket League ο 
Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος δεν θα κατέβει 
στο νέο πρωτάθλημα της Basket 
League, με τον πρόεδρο των 
κυανέρυθρων να το ανακοι-
νώνει επίσημα μέσω γραπτής 
δήλωσης.
Από το πρωί είχατε ενημερω-
θεί ότι ο Πανιώνιος ανακοίνωσε 
στην τηλεδιάσκεψη του ΕΣΑΚΕ 
για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 
ότι δεν έχει την δυνατότητα να 
αγωνιστεί στην Basket League 
την σεζόν 2020/21.
Ο πρόεδρος και μεγαλομέτο-
χος των κυανέρυθρων, Γιώργος 
Χριστοδουλόπουλος, το ανακοί-
νωσε μέσω γραπτής δήλωσης, η 
οποία αναφέρει:
«Κατά την διάρκεια της σημε-
ρινής συνεδρίασης του ΕΣΑΚΕ, 
ενημέρωσα επίσημα τον Πρό-
εδρο κο. Γαλατσόπουλο και τις 
υπόλοιπες ομάδες, ότι ο Πανι-
ώνιος δεν θα συμμετάσχει 
στο επόμενο πρωτάθλημα της 
BasketLeague.
Όπως ανέφε ρα κα ι  σ τ ην 
δήλωσή μου στον ΕΣΑΚΕ, ο 
μοναδικός λόγος που δεν απέ-
συρα την ομάδα αμέσως μετά 
το ναυάγιο της συμφωνίας με 
υποψήφιο επενδυτή την Τρίτη 
29 Σεπτεμβρίου, ήταν ότι μου 
ζητήθηκε από ανθρώπους 
του Πανιωνίου να τους δώσω 
ένα περιθώριο μερικών ημε-
ρών μήπως καταφέρουν να 
βρουν μια λύση ώστε ο Πανι-
ώνιος να αγωνιστεί κανονικά 
στην BasketLeague. Στο σενά-
ριο αυτό, θα παραχωρούσα τις 
μετοχές και την διοίκηση της 
ΚΑΕ σε Πανιώνιους και η ομάδα 
θα έτρεχε με έσοδα-έξοδα, έτσι 
ώστε ακόμα και εάν τελικά υπο-
βιβαζόταν αγωνιστικά στην Α2 
Εθνική Κατηγορία, θα απέφευγε 
την ταλαιπωρία της ΕΣΚΑΝΑ.
Δυστυχώς, παρά τις φιλότι-
μες προσπάθειε ς τους και 
παρά το κλίμα συσπείρωσης 
που -θα έπρεπε να- υπάρχει 
αυτή τη στιγμή, δεν κατάφε-
ραν να βρουν τους απαραίτη-
τους ανθρώπους που θα στή-
ριζαν μια τέτοια προσπάθεια, 

αλλά ούτε καν τα ελάχιστα χρή-
ματα που ένα τέτοιο εγχείρημα 
θα χρειαζόταν για να ξεκινήσει. 
Μοιραία, σήμερα, λίγες μόνο 
ώρες προτού η ΕΕΑ απορρίψει 
τον φάκελο αδειοδότησης του 
Πανιωνίου, απέσυρα επίσημα 
την ομάδα από το επόμενο πρω-
τάθλημα της BasketLeague, προ-
κειμένου να μην καθυστερήσω 
περαιτέρω τις απαραίτητες δια-
δικασίες για την έναρξή του.
Εντός της ημέρας, θα έχω επι-
κοινωνία με τον Πρόεδρο του 
Ερασιτέχνη κο. Μισαηλίδη για 
την επόμενη ημέρα του Πανιω-
νίου».
Τώρα πρέπει να γίνει εκ νέου 
κλήρωση, αφού πλέον οι ομά-
δες της Basket League θα είναι 
12 και όχι 13, κάτι που σημαίνει 
ότι δεν θα χρειάζεται να πάρει 
ρεπό κάποια από αυτές.
Όσο για τον Πανιώνιο; Θα υπο-
βιβαστεί στα πρωταθλήματα 
της ΕΣΚΑΝΑ, στην πιο μαύρη 
σελίδα της μπασκετικής ιστο-
ρίας του.

ΕΣΑΚΕ: Όχι στα playoffs 6 
ομάδων, εξακολουθεί να 
υποβιβάζεται μία ομάδα

Μόνο μία ομάδα θα εξακολου-
θήσει να υποβιβάζεται τη νέα 
περίοδο όπως αποφασίστηκε 
από το Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ, που διε-
ξήχθη την Πέμπτη (1/10).
Καταψηφίσ τηκε το σενάριο 
για playoffs των πρώτων έξι 
και playouts των τελευταίων 6 
(υπήρξε πρόταση να σχηματι-
στούν δύο νέοι όμιλοι μετά από 
το τέλος των 22 αγωνιστικών, ο 
ένας με τους 6 πρώτους, ο άλλος 
με τους 6 τελευταίους να έπαι-
ζαν όλοι με όλους και να έβγαινε 
από εκεί ο πρωταθλητής και η 
ομάδα που θα έπεφτε).
Τα playoffs θα διεξαχθούν κανο-
νικά από τις θέσεις 1-8. Η πρε-
μιέρα της Basket League μετα-
τίθεται πιθανότατα για τις 17 
Οκτωβρίου, ενώ κανονικά το 
πρωτάθλημα ήταν να ξεκινήσει 
στις 10 του τρέχοντος μήνα.
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