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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας, αυτό 
το λάδι που τόσο 
αγαπήσαμε και εμείς! 
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Το ΜΕΓΑ λάθος του 
Έλληνα είναι πως 
όταν κοιτάζεται 
στον καθρέπτη, 

πάντα βλέπει ή το 
Μεγαλέξανδρο, ή 
τον Κολοκοτρώνη 

ή τον Ωνάση... 
Ποτέ τον 

Καραγκιόζη...

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΙΣΤΕΨΕΙ 
Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ;
ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ «ΠΑΠΑΡΙΕΣ»
ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΟΤΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΑΥΓΟ

 Ή ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΝ ΚΟΤΑ;

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

γνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω όσο το 

δυνατόν καλά γιατί κάπως έτσι θα 

είναι σιγά-σιγά οι καθημερινές ευχές σε 

γνωστούς και φίλους. Κι εξηγούμαι…

Μην μου πείτε, τουλάχιστον για τους περισ-

σότερους/ρες, κάθε ημέρα στο τηλέφωνο, 

στο σούπερ μάρκετ, ή σε οποιαδήποτε 

επαφή να λείπει από το «θέμα σας» η κορο-

νοϊοκατάσταση που μας βρήκε και μας έχει 

αλαλιάσει στην κυριολεξία. Κάθε ημέρα 

όπου κι αν πάω οι ίδιες ερωτήσεις. Λέτε κι 

αν είχα τη δυνατότητα ή την εξυπνάδα να 

απαντήσω ή να λύσω τα προβλήματα του 

κόσμου θα καθόμουν τώρα να γράφω 

«ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ».

Όπου κι αν πάω μου κάνουν στερεότυπες 

ερωτήσεις:

• Τι θα γίνει βρε Κουρτέση;

• Πότε θα περάσει αυτή η κατάσταση;

• Τελικά θα κλείσουν τα μαγαζιά; (που να 

φάτε τη γλώσσα σας, γρουσούζηδες!)

• Πέθανε κανένας δικός σου;

• Έχεις καμιά δουλειά γιατί με διώξανε;

• Άκουσες τι είπες χθες ο μεγάλος επιδημι-

ολόγος κ. Φούφουτος;

• Άκουσες τι του απάντησε ο άλλος μεγά-

λος επιδημιολόγος κ. Πάρτα Όλα;

• Γιατί φοράς μάσκα;

• Γιατί δεν φοράς μάσκα;

Κάθε ημέρα, όλη μέρα ένα κάρο άσχετα 

πράγματα που μερικοί άσχετοι άνθρωποι 

βομβαρδίζουν την ανθρωπότητα μέσω του 

Facebook κι έχουν τρελάνει τον πλανήτη. 

ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ! Ένα εκατομμύριο συνάνθρω-

ποι μας έχουν πεθάνει κι όλοι ασχολού-

μεθα με τη τρέλα του Τραμπ, τα γεροντά-

ματα του Μπάιντεν, εάν αρρώστησε η γκό-

μενα του Τζόνσον στην Αγγλία (γιατί δεν έχει 

πάρει ακόμη διαζύγιο από την «νόμιμη»), 

αν η Μερκούλα μας στη Γερμανία έχει ψιλο-

καψούρα με τον Τούρκο σχιζοφρενή Σουλ-

τάνο…

Αδέλφια, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα 

μεταξύ σοβαρού κι αστείου, γιατί πλέον δεν 

ξέρουμε  εάν θα πρέπει να γελάμε με αυτά 

που μας σερβίρουν για σοβαρά και να προ-

βληματιζόμαστε με τα δήθεν αστεία!

Επειδή πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα παντο-

κράτωρα, λέω κάθε πρωί που ξεκινώ και 

κάθε βράδυ που καταλαγιάζω «ΣΕ ΕΥΧΑΡΙ-

ΣΤΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΖΩΝΤΑΝΟΣ, 

ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ ΣΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ 

ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΣΟΥ, ΑΠΛΑ ΛΥΠΗΣΟΥ ΜΑΣ.»

Την άλλη εβδομάδα πάλι … κορωνοϊού επι-

τρέποντος. Να προσέχετε

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, αποδόθηκε Δικαιοσύνη 

Ε
πτά χρόνια μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα και πεντέμισι χρόνια από την έναρξη της δίκης 
των βουλευτών, στελεχών και μελών του νεοναζιστικού 
μορφώματος, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανα-

κοίνωσε την ιστορική και ομόφωνή του απόφαση: Η Χρυσή Αυ-
γή είναι εγκληματική οργάνωση.  Ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος 
και άλλοι έξι βουλευτές του σύμφωνα με την απόφαση του δικα-
στηρίου αποτελούσαν το διευθυντήριο, ενώ οι υπόλοιποι 11 της 
κοινουλευτικής ομάδας της επίδικης περιόδου είναι ένοχοι για έ-
νταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ξεκίνησαν οι αγορεύσεις 
των συνηγόρων εκείνων που κρίθηκαν ένοχοι και η διαδικασία 
θα συνεχισθεί μέχρι την απόφαση επί των ποινών για κάθε έναν 
από τους καταδικασθέντες. 
Ετσι,  σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ένοχοι για διεύθυνση 
εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν επτά πρώην βουλευτές της 
Χρυσής Αυγής.
Πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παπά, Ηλία Κασι-
διάρη, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο και 
Αρτέμη Ματθαιόπουλο.
Ακόμη, ένοχοι για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργά-
νωση της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν οι πρώην βουλευτές Παναγιώ-
της Ηλιόπουλος, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Αντώνης Γρέγος, Νικό-
λαος Μίχος, Νικόλαος Κούζηλος, Κωνσταντίνος Μπαρμαρούσης, 
Ευστάθιος Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχά-
λης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριος Κουκούτσης.
Ως μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν και οι πυρη-
νάρχες Νίκαιας  Γιώργος Πατέλης και  Περάματος Αναστάσιος 
Πανταζής.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 
καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του Γιώργος Ρουπακιάς και 15 ακόμη 
από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους για την συγκεκριμένη 
εγκληματική πράξη. Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν οι κατη-
γορούμενοι Σαντοριναίος και Τσακανίκας.
Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων αλι-
εργατών ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος 
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ οι δικαστές μετέτρεψαν την αρχική 
κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνη σωμα-
τική βλάβη σε βάρος τριών εκ των τεσσάρων αρχικών παθόντων. 
Για τον τέταρτο παθόντα το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία 
σε απλή σωματική βλάβη και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη 
ως προς το συγκεκριμένο πρόσωπο λόγω παραγραφής.
Αναφορικά με το αδίκημα της διακεκριμένης οπλοκατοχής 
(κακούργημα) το δικαστήριο το μετέτρεψε σε απλή οπλοκατοχή 

για τους πρώην βουλευτές Γερμενή, Κασιδιάρη Μιχαλολιάκο, 
Λαγό Μίχο και Μπούκουρα.
Το δικαστήριο κατά περίπτωση έκρινε ενόχους 8 κατηγορούμε-
νους για παράνομη οπλοκατοχή.
Πλην των 7 μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της ΧΑ, που κατα-
δικάστηκαν για διεύθυνση της εγκληματικης οργάνωσης (Νίκος 
Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παππάς, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης 
Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος και Αρτέμης Ματ-
θαιόπουλος)
Από τους υπόλοιπους 43 του εδωλίου που κατηγορούνταν μόνο 
για ένταξη, αθώοι κρίθηκαν οι 15 και ένοχοι οι 30.
Επίσης, μεταξύ των καταδικασθέντων για ένταξη σε εγκληματική 
οργάνωση είναι οι δολοφόνοι του 25χρονου Σ. Λούκμαν, δύο εκ 
των εμπλεκόμενων στην επίθεση στο στέκι «Αντίπνοια» , ένας 
από την επίθεση στον κοινωνικό χώρο « Συνεργείο» και ο πυρη-
νάρχης της ΧΑ στην Ιεράπετρα που έχει καταδικαστεί για επίθεση 
σε πακιστανούς εργάτες.
Να σημειωθεί ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου να μετατρέ-
ψει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνη 

σωματική βλάβη όσον αφορά στην επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ, 
το εν λόγω αδίκημα παραγράφεται τον Σεπτέμβριο του 2021.

Μάγδα Φύσσα: Ο Παύλος δικαιώθηκε
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου για τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η Μάγδα Φύσσα δήλωσε: «Ο 
Παύλος τα κατάφερε... Γιε μου», Και το πλήθος που έχει συγκε-
ντρωθεί έξω από το Εφετειο ξέσπασε σε χειροκροτήματα ενώ 
σημειώθηκαν και επεισόδια.
«Δικαιώθηκα, έχασα ένα παιδί αλλά έχω κερδίσει όλα τα παιδιά 
του κόσμου» είπε ακόμα η Μάγδα Φύσσα απευθυνόμενους σε 
συγκέντρωση.
Ειδικά μετά  την ανακοίνωση για την ενοχή του Νίκου Μιχαλολιά-
κου ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα ενώ άρχισε να φωνά-
ζει: «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί».

Αποδόση Δικαιοσύνης
Για απόδοση δικαιοσύνης κάνει λόγο το σύνολο του πολιτικού 
κόσμου, μετά την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για τη 
Χρυσή Αυγή και τα μέλη της.
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, σύμ-
φωνα και με την ιστορική απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης. 
Δικαίωση για τα θύματα και την Δημοκρατία. Η Ελλάδα στέλνει 
ξανά ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο: Ο φασι-
σμός δεν χωρά στη ζωή μας. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Μόνο 
μαζί τελειώνουμε τους Νεοναζί»
Για απάντηση του Κράτους Δικαίου στη Χρυσή Αυγή, η οποία 
επιχείρησε να δοκιμάσει τις αντοχές της Δημοκρατίας μας, έκανε 
λόγο ο Νίκος Δένδιας. 
«Με τη σημερινή απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθη-
νών επέρχεται η Νέμεση στην Ύβρη που συνιστά για το Κράτος 
Δικαίου η Χρυσή Αυγή. Όπως ανέφερα στη συνοδευτική επι-
στολή μου, στις 19/9/2013, ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, προς την τότε Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη, κατά τη διαβίβαση των 32 
δικογραφιών με αξιόποινες πράξεις μελών - υποστηρικτών 
της Χρυσής Αυγής, από την οποία ξεκίνησε η δικαστική διε-
ρεύνηση που οδήγησε στη σημερινή απόφαση της Δικαιοσύ-
νης, «η δραστηριότητα αυτή εκτρέπεται των ορίων μεμονωμέ-
νων περιστατικών, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, υπονομεύει 
την αυθεντία του Κράτους Δικαίου, προσβάλλει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτει σε κίνδυνο 
τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας». Η 
Χρυσή Αυγή, η οποία επιχείρησε να δοκιμάσει τις αντοχές της 
Δημοκρατίας μας, εισπράττει σήμερα την απάντηση από το 
Κράτος Δικαίου».

Καταδικάστηκαν για 
διεύθυνση εγκληματικής 
οργάνωσης οι Μιχαλολιάκος, 
Παπάς, Κασιδιάρης, Λαγός, 
Γερμενής, Παναγιώταρος 
και Ματθαιόπουλος - 
Ένοχοι και οι 16 από τους 
18 κατηγορούμενους  για τη 
δολοφονία Φύσσα
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Τ
ριπλάσια χημικά από́σα έχουν πέσει σε 
όλο το διάστημα της διακυβέρνησης α-
πό τη ΝΔ έως τώρα έπεσαν στις διαδη-
λώσεις το πρώτο επτάμηνο του 2019, ε-

πί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό απαντά μέσω 
twitter ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης στις κατηγορίες για υπέρμε-
τρη χρήση βίας και χημικών από την αστυνομία 
στις διαδηλώσεις και ειδικότερα στα χθεσινά ε-
πεισόδια. 
Οπως ειδικότερα αναφέρει κατά το πρώτο επτά-

μηνο του 2019 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η αστυ-
νομία χρησιμοποίησε 2.135 χημικά. Από τον 
Αύγουστο του 2019 έως σήμερα, σε διάστημα 
14 μηνών δηλαδή, έγινε χρήση 778 δακρυγό-
νων και χημικών. Και προσθέτει ότι σε διπλάσιο 
χρόνο έγινε χρήση τριπλάσιων χημικών.  «Μας 
κουνάνε το δάχτυλο και γράφουν ψέματα γιατί 
δεν μπορούν να αντέξουν μια σοβαρή, δημο-
κρατική αστυνομία», συνεχίζει ο κ.Χρυσοχοϊ-
δης για να καταλήξει: «Εμείς δουλεύουμε ώστε 
σε σύντομο μέλλον να μη χρειάζονται χημικά».

Χρυσοχοΐδης προς ΣΥΡΙΖΑ: Σε 
επτά μήνες ρίξατε τα τριπλάσια 
χημικά απ’ όσα έπεσαν σε όλη τη 
διακυβέρνηση ΝΔ 

Πριν το τετ-α-τετ με Δένδια, ο 
Τσαβούσογλου στοχοποίησε ξανά 
το Καστελόριζο! 

«Μικροσκοπικό νησί» χαρακτήρισε 
το Καστελόριζο - Στην Μπρατισλάβα 
επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι 
οι ελληνικές θέσεις είναι δήθεν 
«μαξιμαλιστικές» - Οι δύο υπουργοί 
συμφώνησαν να δοθεί ημερομηνία 
για τις διερευνητικές

Ξ
εκάθαρη απάντηση στο ερώτημα 
της ελληνικής διπλωματίας «πού 
το πάει η Τουρκία» έδωσε σήμερα 
από την Μπρατισλάβα ο Μεβλούτ 

Τσαβούσογλου, χαρακτηρίζοντας τις ελ-
ληνικές θέσεις για την οριοθέτηση θαλασ-
σίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο 
«μαξιμαλιστικές». Λίγο μετά τις ξεκάθα-
ρες προειδοποιήσεις του Ταγίπ Ερντογάν 
ότι «η Τουρκία δεν θα κάνει ποτέ πίσω 
στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο» 
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
ανέλαβε να παρουσιάσει 
με ακόμη μεγαλύτερες λε-
πτομέρειες την αναθεωρη-
τική στρατηγική της Άγκυ-
ρας.
Πριν την συνάντησή του με 
τον Έλληνα υπουργό Εξω-
τερικών Νίκο Δένδια, ο 
επικεφαλής της τουρκικής 
διπλωματίας είχε την ευκαιρία να τοπο-
θετηθεί στο φόρουμ «GlobSec 2020» επί 
της ουσίας προπαπαγανδίζοντας τις τουρ-
κικές θέσεις μπροστά σε ένα ακροατή-
ριο που μεταξύ άλλων περιελάμβανε τους 
υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της 
Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών-μελών 
της ΕΕ.
Μιλώντας χωρίς αντίλογο σε θεματική 
ενότητα με τίτλο «ο ρόλος της Τουρκίας 
στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφά-
λεια», ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου παρου-
σίασε συγκεκριμένους χάρτες με τις 
ελληνικές και τις τουρκικές απόψεις για 
την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο 
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με 
προφανή σκοπό να αποδομήσει τις ελλη-
νικές θέσεις, επιχειρώντας να διαδώσει 
τις τουρκικές αξιώσεις σε ένα διεθνές 
ακροατήριο.
Ειδική αναφορά έκανε ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου στο Καστελόριζο παρουσι-

άζοντας κάρτα με τρεις χάρτες που απο-
τυπώνουν την τουρκική πολιτική για το 
Καστελόριζο που προφανώς είναι κάρφος 
εν τω οφθαλμώ της Άγκυρας. Ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το 
Καστελόριζο «μικροσκοπικό νησί» ισχυ-
ριζόμενος ότι δεν είναι δυνατόν ένα νησί 
10 τετραγωνικών χιλιομέτρων να δίνει 
στην Ελλάδα υφαλοκρηπίδα και Αποκλει-
στική ΟΙκονομική Ζώνη συνολικής έκτα-
σης 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε 
μάλιστα ότι οι σεισμικές έρευνες που έγι-
ναν από το Oruc Reis από τις 10 Αυγού-
στου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν σε περιοχές που η Άγκυρα 
έχει δηλώσει στον ΟΗΕ ως ανήκουσες σε 
ζώνη τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Μετά την επανάληψη της τουρκικής προ-
παγάνδας μπροστά στους υπουργούς 

Εξωτερικών της ΕΕ, ο 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
είχε συνάντηση με τον 
Νίκο Δένδια, στο περιθώ-
ριο του φόρουμ ασφαλείας 
της Μπρατισλάβας, όπου 
και οι δύο υπουργοί ήταν 
ομιλητές (αλλά σε διαφο-
ρετικές θεματικές ενότη-
τες).

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Νίκος 
Δένδιας και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
συμφώνησαν να δοθεί ημερομηνία για 
την πραγματοποίηση του 61ου γύρου των 
διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρ-
κίας. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών 
εξέφρασε την αντίδραση της Ελλάδας για 
την μονομερή, παρά τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, από-
φαση της Τουρκίας για επέκταση της 
άδειας εισόδου στο παραλιακό μέτωπο 
των Βαρωσίων στην κατεχόμενη Κύπρο.
Κατά πληροφορίες, η περίπου ημίωρη 
συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε κάποιες 
στιγμές έντασης. Το σίγουρο είναι ότι 
τόσο οι σημερινές δηλώσεις Ερντογάν 
όσο και η προπαγανδιστική τοποθέτηση 
Τσαβούσογλου δεν αφήνουν να δημιουρ-
γηθούν υψηλές προσδοκίες για το περι-
θώριο συνεννόησης μεταξύ της Αθήνας 
και της Άγκυρας.
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Τροπολογία για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων των μελών της Χρυσής Αυγής που 
καταδικάστηκαν κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ

Ν
ομοθετική πρόταση κατέ-
θεσε το Κίνημα Αλλαγής 
στην Βουλή για την στέρη-
ση πολιτικών δικαιωμάτων 

όσων καταδικάζονται για εγκληματι-
κή οργάνωση προκειμένου να κλεί-
σει η «πληγή» που άνοιξε η κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2019 με 
την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα.
Η πρόταση των βουλευτών της Χαρι-
λάου Τρικούπη αφορά την εισαγωγή 
σειράς κωλυμάτων εκλογιμότητας 
προσώπων που έχουν καταδικασθεί 
για συμμετοχή ή διεύθυνση εγκλη-
ματικής οργάνωσης και απαγόρευση 
ανακήρυξης συνδυασμού κόμματος 
όπου συμμετέχουν πρόσωπα που 
έχουν καταδικασθεί για κακούργημα 
κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος 
και της δημόσιας τάξης.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του κόμματος Βασίλης Κεγκέρογλου 
παρουσιάζοντας την πρόταση στην 
Βουλή είπε ότι τα κωλύματα και οι 
δικλείδες ασφάλειας έχουν αναδρο-
μικότητα και δεν αφορούν μόνο τα 
πρόσωπα αλλά και τα κόμματα στα 
οποία μετέχουν καταδικασμένοι για 
εγκληματική οργάνωση αφορά και 
πρόσωπα και κόμματα. Παράλληλα 
χαρακτήρισε υποκριτική την στάση 
του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζοντας ότι η 
δική του κυβέρνηση κατήργησε την 
στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. 
«Έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και υπο-
στηρίζει κάτι που καταδίκαζε χθες. 
Να διαλέξει λοιπόν ο Τσίπρας αν είναι 
με την σοβαρή αντιπολίτευση που 
ζητά ο Ε. Τσακαλώτος ή αν είναι με 
όσα προτείνει σήμερα ο Γ. Ραγκού-
σης. Να απαντήσει και στις καταγγε-
λίες Κοντονή και Παρασκευόπουλου» 
είπε ο ίδιος.
Αναλυτικά η πρόταση του Κινήματος 
Αλλαγής έχει ως εξής:
Αιτιολογική έκθεση
Η χθεσινή ιστορική καταδίκη της ηγε-
τικής ομάδας της «Χρυσής Αυγής» 
για το αδίκημα της συμμετοχής και 
διεύθυνσης εγκληματικής οργάνω-

σης (άρθρο 187 Ποινικού Κώδικα) 
καθιστά επιτακτικό τον αποκλεισμό 
των καταδικασθέντων από μελλο-
ντικές εκλογικές διαδικασίες, ιδίως 
μετά την κατάργηση της παρεπόμενης 
ποινής της αποστέρησης των πολι-
τικών δικαιωμάτων μετά τη θέση σε 
ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 
4619/2019, Α΄ 95).
Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η εισα-
γωγή στην ισχύουσα εκλογική νομο-
θεσία ειδικού κωλύματος εκλογι-
μότητας για τα πρόσωπα που έχουν 
καταδικασθεί για τα ως άνω σοβαρά 
αδικήματα, έτσι ώστε να αποφευχθεί 
η επανάληψη συμμετοχής στις εκλο-
γές προσώπων και συνδυασμών υπο-
ψηφίων με αποδεδειγμένη εγκλημα-
τική δράση που μάλιστα κατατείνει 
στην προσβολή της ελεύθερης λει-
τουργίας του δημοκρατικού πολιτεύ-

ματος, κατά την έννοια του άρθρου 29 
του Συντάγματος.
Ανάλογη διάταξη είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί και για την απαγόρευση 
ανακήρυξης συνδυασμών κομμά-
των ή συνασπισμών κομμάτων, όπου 
συμμετέχουν πρόσωπα που έχουν 
καταδικασθεί για κακούργημα κατά 
του δημοκρατικού πολιτεύματος ή της 
δημόσιας τάξης, καθώς και συνδυα-
σμοί κομμάτων ή συνασπισμών κομ-
μάτων, από το καταστατικό, τη διακή-
ρυξη αρχών, τη λειτουργία και την εν 
γένει δράση των οποίων προκύπτει 
ότι παραβιάζουν ή απειλούν την ελεύ-
θερη λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, δεν ανακηρύσσονται.
Προτεινόμενη διάταξη
Προστίθεται νέο άρθρο στο σχέ-

διο νόμου του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλο-
γής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και 
της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 
για την αναπτυξιακή προοπτική και 
την εύρυθμη λειτουργία των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ως 
εξής:
«Άρθρο ......
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 
του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) προστίθεται 
νέα περίπτωση (δ), ως εξής:
«ότι δεν έχει καταδικασθεί για το αδί-
κημα της ένταξης ως μέλους ή διεύ-
θυνσης εγκληματικής οργάνωσης, 
σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 
187 του Ποινικού Κώδικα».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του 
άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) 
προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η δήλωση της παρούσας παραγρά-
φου περιέχει όλες τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 32».
3. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 
στο άρθρο 35 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 
57), ως εξής:
«4. Συνδυασμοί κομμάτων ή συνα-
σπισμών κομμάτων στους οποίους 
συμμετέχουν πρόσωπα που έχουν 
καταδικασθεί για κακούργημα κατά 
του δημοκρατικού πολιτεύματος ή της 
δημόσιας τάξης, καθώς και συνδυα-
σμοί κομμάτων ή συνασπισμών κομ-
μάτων, από το καταστατικό, τη διακή-
ρυξη αρχών, τη λειτουργία και την εν 
γένει δράση των οποίων προκύπτει 
ότι παραβιάζουν ή απειλούν την ελεύ-
θερη λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, δεν ανακηρύσσονται. 
Η παρούσα διάταξη ως προς τις συνέ-
πειές της ισχύει από την άσκηση της 
ποινικής δίωξης σε βάρος αυτών που 
καταδικάστηκαν και ανεξαρτήτως του 
χρόνου κατά τον οποίον εκδόθηκε η 
απόφαση».

Κωλύματα εκλογιμότητας για τους καταδικασμένους 
Χρυσαυγίτες προτείνει το Κίνημα Αλλαγής 

Απόφαση δίκη Χρυσής 
Αυγής: Πανό στις 
φυλακές Κορυδαλλού

Λ
ίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ιστορικής α-
πόφασης για τη Χρυσή Αυγή, για δεύτερη φο-
ρά κρατούμενοι από τις φυλακές Κορυδαλλού 
έστειλαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα. «Βρε κα-

λώς τα παιδιά», έγραφε το πανό που ανήρτησαν έξω από 
τα κάγκελα.
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, κρατού-
μενοι είχαν αναρτήσει πανό, ενώνοντας τις φωνές τους με 
αυτές εκατομμυρίων πολιτών, για την καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής.
«Δεν είναι αθώοι – Οι ναζί στη φυλακή» είναι το πανό 
ανήρτησαν κρατούμενοι στη Δ’ πτέρυγα των φυλακών 
Κορυδαλλού, μαζί με τον Βασίλη Δημάκη, τον κρατούμενο 
φοιτητή του ΕΚΠΑ που διεκδικούσε το δικαίωμά του στην 
εκπαίδευση.
Επρόκειτο αναμφίβολα για την πιο συγκλονιστική πολιτική 
φωτογραφία των τελευταίων ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος. 
Ό,τι κι αν έχεις μελετήσει και επεξεργαστεί για τη σημειο-
λογία, το νόημα και η εικόνα του πανό με το σύνθημα «οι 
Ναζί στη φυλακή», έρχεται και σε χτυπάει σαν «χαστούκι». 
Είναι πολλαπλά συγκλονιστικό, γιατί οι άνθρωποι πίσω 
από αυτό το πανό γνωρίζουν τι σημαίνει ποινή, καταδίκη, 
φυλακή. Ο τοίχος τούτης της φυλακής είναι το πραγματικό 
τείχος της Δημοκρατίας και αυτό είναι κι άλλο ένα σημάδι: 
ότι «ο γερο-τυφλοπόντικας της ιστορίας σκάβει…».

Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ για να συλλάβει όσους 
πάνε φυλακή
Σε 24ωρη επιφυλακή βρίσκεται πλέον το ειδικό τμήμα 
της Ασφάλειας, το Τμήμα Αναζητήσεων, προκειμένου να 
κινηθεί άμεσα στην περίπτωση που η Εισαγγελία εκδώσει 
εντάλματα σύλληψης για τα μέλη της Χρυσής Αυγής που 
καταδικάστηκαν για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική 
οργάνωση.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ήδη στα αρχεία 
της Ασφάλειας καταχωρημένα τα στοιχεία των μελών της 
εγκληματικής οργάνωσης όπως η διεύθυνση κατοικίας 
όμως οι αστυνομικοί είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κινή-
σεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου 
να μην υπάρξουν απρόοπτα που θα φέρουν σε δύσκολη 
θέση τις αρχές ασφαλείας.
Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί ομάδα άμεσης επέμβασης 
που όταν πάρει στα χέρια της τα εντάλματα σύλληψης θα 
κινηθεί παράλληλα και ταυτόχρονα για να τους εντοπίσει.
Ειδικά για τους επτά κατηγορουμένους που κρίθηκαν 
ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή 
τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Χρήστο Παππά, 
Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Αρτέμη Ματθαιό-
πουλο και Γιάννη Λαγό, οι ενέργειες είναι συγκεκριμένες.
Όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι ειδική περίπτωση 
αποτελεί ο Γιάννης Λαγός ο οποίος είναι ευρωβουλευ-
τής και έχει ασυλία. Αν βέβαια, καταδικαστεί σε φυλά-
κιση, τότε θα κατατεθεί επίσημο αίτημα από τις ελληνικές 
αρχές στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος θα 
συγκροτήσει ειδική επιτροπή για να εξετάσει το αίτημα και 
στη συνέχεια θα γίνει ψηφοφορία.
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Το δικαίωμα όμως να είναι μέλος του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία το 
απεμπόλησε ο ίδιος από τη στιγμή 
που αποφάσισε να στραφεί κατά 
του κόμματος του  αναφέρει η 
ανακοίνωση της Κουμουνδούρου

Ο 
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης 
Σταύρος Κοντονής αποτελεί πα-
ρελθόν από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ 
καθώς λίγο πριν τα μεσάνυχτα 

της Πέμπτης, η Κουμουνδούρου ανακοί-
νωσε ότι ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης 
έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην ανακοίνωσή του με όσα είπε ο Κοντο-
νής για τις αλλαγές τον Ποινικών Κωδίκων  
«απεμπόλησε ο ίδιος το δικαίωμα να είναι 
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
από τη στιγμή που αποφάσισε να στραφεί 
κατά του κόμματος του».
Αναλυτικά η ανακοίνωση 
έχει ως εξής: 
Ο Σταύρος Κοντονής παρα-
μένει απαρέγκλιτα, σύμ-
φωνα με δήλωσή του, 
«κομμουνιστής στην ανα-
νεωτική Αριστερά». Προ-
φανώς κανένας δεν μπορεί 
να του αφαιρέσει αυτό το 
δικαίωμα.
«Το δικαίωμα όμως να είναι μέλος του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία το απε-
μπόλησε ο ίδιος από τη στιγμή που απο-
φάσισε να στραφεί κατά του κόμματος του 
όχι μόνο με ανυπόστατες κατηγορίες για 
τον ποινικό κώδικα που εκ των πραγμάτων 
ευνοούν την προπαγάνδα και τα fake news 
της ΝΔ, αλλά και με απαράδεκτους, συκο-
φαντικούς χαρακτηρισμούς για συντρό-
φους του. Επέλεξε με την στάση του να 
προσπαθήσει να αμαυρώσει μια τερά-
στια λαϊκή νίκη ενάντια στην εγκληματική 
δράση των νεοναζί.  Ο καθείς και οι επιλο-
γές του».
Οι εξελίξεις; που οδήγησαν στην διαγραφή 
Κοντονή ήταν καταιγιστικές και ξεκίνησαν 
νωρίς το  πρωί της Πέμπτης όταν ο πρώην 
υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντο-
νής, ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από την 
Κεντρική Επιτροπή κκαι κατήγγειλε ότι είχε 
προειδοποιήσει εγκαίρως ότι οι διατά-
ξεις του νέου Ποινικού Κώδικα ευνοούν τη 
Χρυσή Αυγή.

Ο κ.Κοντονής επανήλθε το απόγευμα κατα-
λογίζοντας σταλινισμό στην Κουμουνδού-
ρου, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην 
ανακοίνωση του κόμματος που τον εγκα-
λούσε ότι  εξυπηρετεί τη ΝΔ. Το θέμα παίρ-
νει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις για την 
αξιωματική αντιπολίτευση καθώς αφενός 
στη γραμμή Κοντονή συντάχθηκε με δηλώ-
σεις του ο προκάτοχός του στο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπου-
λος, αφετέρου, δεν περνά απαρατήρητο το 
γεγονός ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από 
το 2019 είχε επισημάνει ότι συγκεκριμέ-
νες διατάξεις του νέου Κώδικα  ευνοούν τη 
Χρυσή Αυγή.
Ωστόσο, ο κ.Παρασκευόπουλος με 
δήλωση που έφτασε στα μέσα ενημέρωσης 
μέσω του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, 
προχώρησε σε αναδίπλωση υποστηρίζο-
ντας ότι αλλοιώθηκε το νόημα των όσων 
είχε πει νωρίτερα.

Εως αυτή την ώρα είναι 
σε εξέλιξη συνεδρί-
αση του Πολιτικού Συμ-
βουλίου του ΣΥΡΙΖΑ. 
Πάντως, πηγές της Κου-
μουνδούρου αναφέ-
ρουν στο protothema.
gr σχετικά με το ενδεχό-
μενο διαγραφής πως ο κ. 
Κοντονής.  «Έχει παραι-
τηθεί από την Κεντρική 

Επιτροπή, άρα δεν έχει πια καμία θέση 
ευθύνης και εκφράζει αυτή τη στιγμή τον 
εαυτό του».
«Είναι σωστό αυτό που λέει ο Κοντονής» 
δήλωσε ο Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και 
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παρασκευόπουλος, 
μιλώντας στον Realfm 107.1.
«Είναι σωστό αυτό που λέει ο Κοντονής ότι 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να 
μην προχωρήσει στην αλλαγή του Ποινι-
κού κώδικα και ενώ ήταν έτοιμο το έργο 
να προωθηθεί αργότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως 
θεώρησε ότι ένα έργο που τελείωσε κατά 
την διάρκεια της θητείας του δεν έπρεπε να 
περιμένει. Για να έχουμε στο σύνολο του 
έναν νέο κώδικα προτιμότερο στο σύνολο 
του από τον προηγούμενο , περιέχει 450 
άρθρα, πέρασαν και κάποιες επιμέρους 
ρυθμίσεις που είναι προβληματικές και δεν 
το αρνούμαι ότι είναι προβληματικές και 
κάποιες από αυτές και άστοχες» τόνισε ο κ. 
Παρασκευόπουλος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τη διαγραφή 
Κοντονή: «Έθεσε εαυτόν εκτός 
κόμματος» 

Κουτζαμάνη: Μου έστειλαν 
«μήνυμα» με σφαίρες όταν 
ανέλαβα την υπόθεση της 
Χρυσής Αυγής

Η 
τέως εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη μι-
λώντας στο τηλεοπτικό σταθμό 
Σκάι, επισήμανε ότι όταν χειρι-

ζόταν, στο αρχικό στάδιο, την υπόθεση της 
Χρυσής Αυγής, της είχαν στείλει στο γρα-
φείο της ως «μήνυμα» σφαίρες και σε ερώ-
τηση της Σίας Κοσιώνη εάν φοβήθηκε και ε-
άν το γεγονός την έκαμψε, η απάντηση ήταν 
κατηγορηματική: «Όχι βέβαια- Όχι βέβαια» 
και προσέθεσε ότι οι εισαγγελείς έχουν α-
ποδεχθεί τον κίνδυνο.
Η κυρία Κουτζαμάνη υπενθύμισε ότι είχε 
λάβει σημείωμα από τον τότε υπουργό 
Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια σχετικά με την 
εμπλοκή βουλευτών και μελών της Χρυσής 
Αυγή σε εγκληματική οργάνωση.
Έτσι έπρεπε να επιλέξει αντεισαγγελέα που 
θα διενεργούσε την προκαταρκτική έρευνα. 
«Επέλεξα τον αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, γνωστός 
για το ήθος, την άριστη νομική του κατάρ-
τιση, και το θάρρος του. Η υπόθεση ήθελε 
θάρρος».
Σε ερώτηση της κυρίας Κοσιώνη εάν πιεστή-
κατε με κάποιο τρόπο από μια περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα, η απάντηση της πρώην εισαγ-
γελέως ήταν ξεκάθαρη:
« Όχι, κλείσαμε τ’ αυτιά μας και στρωθή-
καμε στην έρευνα. Κάθε βράδυ ήμουν στην 

Εισαγγελία και όλα τα στοιχεία που συγκέ-
ντρωνε ο κ. Βουρλώτης μου τα έθετε υπόψη 
για να έχω προσωπική άποψη. Μας έβρισκε 
το ξημέρωμα στην Εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου. Κάναμε σωστά τη δουλειά μας».
Φτάσαμε στο σημείο που μου είπε ότι 
υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις για ένταξη και 
διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση και 
οπλοκατοχή, με στοιχεία για διάφορα αδι-
κήματα που είχε συλλέξει. Συμφώνησα και 
έδωσα εντολή να προβεί στα νόμιμα.
Έτσι, διαβίβασε την δικογραφία στον Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Aθηνών για την άσκηση 
της ποινικής δίωξης. Κινήθηκε η αυτό-
φωρη διαδικασία σύλληψης για τους βου-
λευτές, καθώς τα αδικήματα ήταν σε βαθμό 
κακουργήματος.
Αναφερόμενη στο σήμερα η κυρία Κουτζα-
μάνη ανέφερε ότι οι δικαστές (του Εφετείου) 
μετά από πέντε χρόνια που εξέταζαν την 
υπόθεση είχαν καταλήξει και δεν θα τους 
επηρέαζαν όσοι φώναζαν απέξω. Πήραν 
απόφαση με βάση τα στοιχεία που είχαν 
συγκεντρώσει.
Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η χθεσινή 
απόφαση του Εφετείου ήταν ανταμοιβή 
όλων των συναδέλφων της που επεξερ-
γάστηκαν τη δικογραφία και συνέλεξαν 
το ογκωδέστατο υλικό, προσθέτοντας, ότι 
«εγώ την εποπτεία είχα».
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Ξ
εκίνησε σήμερα Πέμπτη 8 Ο-
κτωβρίου η περίοδος από-
σταξης τσικουδιάς για τις όψι-
μες περιοχές του Ηρακλείου, 

με τα ρακοκάζανα να λειτουργούν κά-
τω από τα περιοριστικά μέτρα για την 
αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Η αποσταγματική περίοδος για τ ις 
πρώιμες περιοχές έχει «ανοίξει» ήδη 
από την 1η Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του Προέ-
δρου των Παραδοσιακών Αποσταγ-
ματοποιών Τάσου Βρέν τζου, που 
μίλησε στο «Ράδιο Κρήτη», στην Π.Ε 
Ηρακλείου υπάρχουν 700 άδειες για 
καζάνια, εκ των οποίων είναι ενεργά 
περίπου τα μισά.
Η αποστακτική περίοδος «εν καιρώ 

πανδημίας» σύμφωνα με τον κ. Βρέ-
ντζο, κυλά με την τήρηση όλων των 
μέτρων για την προστασία από τον 
κορωνοϊό και στόχος είναι να κλείσει 
η χρονιά με μηδενικό επίπεδο κινδύ-
νου.
Ο κ. Βρέντζος παρακάλεσε τους παρα-
γωγούς τσικουδιάς που θα προχωρή-
σουν σε απόσταξη φέτος να μην διορ-
γανώσουν γλέντια στα καζάνια για ν’ 
αποφευχθεί κάθε κίνδυνος συνωστι-
σμού σε αυτούς τους χώρους.
Μάλισ τα,  όπως αποφασ ίσ τ ηκε , 
η προσέλευση και παραμονή του 
κόσμου γ ίνε ται σε περιορισμένο 
αριθμό ατόμων, αφού πρώτη προ-
τεραιότητα είναι η διασφάλιση της 
υγείας όλων.

Κορωνοϊός - Κρήτη: «Φρένο» 
στα γλέντια στα ρακοκάζανα 

Μ
ε τις φωτογραφίες της Μά-
γδας Φύσσα με τα χέρια ψη-
λά να βγαίνει από την αίθουσα 
του δικαστηρίου φωνάζοντας 

«Παύλο τα κατάφερες… Γιε μου», πρακτο-
ρεία ειδήσεων και μεγάλα ξένα Μέσα ενη-
μέρωσης με εκτενή τους ρεπορτάζ, σε περί-
οπτη θέση, κάλυψαν τη σημερινή, ιστορικής 
σημασίας απόφαση της Ελληνικής Δικαιο-
σύνης, να καταδικάσει τον σκληρό πολιτικό 
πυρήνα της Χρυσής Αυγής για διεύθυνση ε-
γκληματικής οργάνωσης, μεταξύ άλλων κα-
ταδικαστικών αποφάσεων, κάνοντας λόγο 
για μία απόφαση – σταθμό, σε μια από τις 
πιο σημαντικές δίκες στην πολιτική Ιστορία 
της Ελλάδας.

Γαλλικό Πρακτορείο: «Eγκλημα-
τική οργάνωση» το ελληνικό νεο-
ναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή
Το ελληνικό νεοναζιστικό κόμμα Χρυσή 
Αυγή κρίθηκε, σήμερα Τετάρτη, ως μια 
«εγκληματική οργάνωση» από το ποινικό 
δικαστήριο της Αθήνας, ενώ ο αρχηγός του 
και τα κύρια στελέχη του βρέθηκαν ένο-
χοι ότι τη διηύθυναν σε μια 
ιστορική ετυμηγορία που 
έγινε δεκτή με ζητωκραυ-
γές από τους συγκεντρωμέ-
νους διαδηλωτές, ξεκινά το 
τηλεγράφημά του το Γαλλικό 
Πρακτορείο. Αναφέρεται 
στο ιστορικό της πορείας του 
νεοναζιστικού κόμματος και 
την είσοδό του στην Βουλή, 
σκιαγραφώντας το προφίλ του «Führer», 
Νίκου Μιχαλολιάκου.

Reuters: «Οι ηγέτες της ακροδε-
ξιάς Χρυσής Αυγής διοικούσαν ε-
γκληματική οργάνωση»
«Οι ηγέτες της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής 
διοικούσαν εγκληματική οργάνωση» ήταν ο 
τίτλος της έκτακτης είδησης του Reuters που 
στο τηλεγράφημά του εξιστορεί το χρονικό 
της δίκης και όσων συνέβησαν. Στο τηλε-
γράφημα του πρακτορείου περιλαμβάνεται 
και η δήλωση του διευθυντή της Διεθνούς 
Αμνηστίας στην Ευρώπη, Νιλς Μούιζνιεκς, 
ότι «οι κατηγορίες εναντίον των ηγετών και 
των μελών της Χρυσής Αυγής, συμπεριλαμ-
βανομένης της δολοφονίας του Παύλου 
Φύσα, εκθέτουν μια ρωγμή που υπάρχει όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και πέρα   από αυτό».

BBC: Το νεο-ναζιστικό κόμμα, κρί-
θηκε ένοχο για σύσταση εγκλημα-
τικής οργάνωσης
«Το νεο-ναζιστικό κόμμα, που το 2012 
με τους Έλληνες να δοκιμάζονται από 
την κρίση χρέους είχε 12 βουλευτές στην 
Βουλή, κρίθηκε ένοχο για σύσταση εγκλη-
ματικής οργάνωσης», αναφέρει το BBC, 
αναλύοντας λεπτομερώς το ιστορικό της 
δίκης και το προφίλ των κατηγορουμένων.

Guardian: «Οι Ναζί ανήκουν στη 
φυλακή», φώναζαν χιλιάδες γύ-
ρω από το δικαστικό μέγαρο
Η ετυμηγορία έγινε δεκτή με χαρά από 
χιλιάδες που είχαν συγκεντρωθεί γύρω 
από το αυστηρά φυλασσόμενο δικαστικό 
μέγαρο πριν από την ανακοίνωση της από-
φασης, φωνάζοντας «Οι Ναζί ανήκουν στη 
φυλακή», τονίζει ο Guardian, σχολιάζο-
ντας πως η ελληνική Δικαιοσύνη έρχεται να 
κλείσει τις πληγές που είχε ανοίξει η Χρυσή 
Αυγή.
    Το δημοσίευμα υπό τον τίτλο: «Ο ηγέ-
της της Χρυσής Αυγής και πρώην βουλευ-

τές βρέθηκαν ένοχοι σε δίκη 
ορόσημο» κάνει λόγο για τη 
μεγαλύτερη δίκη φασιστών 
μετά τη δίκη της Νυρεμ-
βέργης στον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.
«Χιλιάδες καλωσορίζουν την 
ετυμηγορία στην Αθήνα μετά 
τη μεγαλύτερη δίκη φασι-
στών από τη Νυρεμβέργη», 

αναφέρει το δημοσίευμα στον υπότιτλό 
του.

Νew York Times: «Σήμερα είναι 
μια σημαντική μέρα για τη Δημο-
κρατία»
Τη δήλωση της Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας ότι «σήμερα είναι μια σημα-
ντική μέρα για τη Δημοκρατία», περιλαμ-
βάνουν στο άρθρο τους οι New York Times, 
τονίζοντας ότι η Χρυσή Αυγή ιδρύθηκε τη 
δεκαετία του 1980 για να «εκτιναχθεί από 
την αφάνεια σε τρίτο μεγαλύτερο πολιτικό 
κόμμα της Ελλάδας κατά το απόγειο της κρί-
σης χρέους το 2012, εκμεταλλευόμενη την 
δυσφορία της κοινής γνώμης για τη λιτότητα 
και τις αυξανόμενες ροές μεταναστών». 
«Παρά την πτώση της Χρυσής Αυγής, η 
απειλή του νεο-ναζισμού στην Ελλάδα δεν 
έχει εξαφανιστεί», σχολιάζουν οι NYT.

Guardian: «H μεγαλύτερη δίκη 
φασιστών μετά τη Νυρεμβέργη» Στ. Θεοδωράκης: Μάγδα μου, 

ο Παύλος δεν τα κατάφερε 
μόνος του 

Ο Σταύρος Θεοδωράκης σχολιάζει 
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής 
– Αναφέρεται στην παρουσία της 
Μάγδας Φύσσα

Μ
ε μια προσωπική ανάρτηση 
που απευθύνεται στη Μάγδα 
Φύσσα σχολιάζει ο Σταύρος 
Θεοδωράκης την απόφαση 

για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, που την κα-
ταδικάζει ως εγκληματική οργάνωση.
Ο κ. Θεοδωράκης σημειώνει ότι ο Παύλος 
Φύσσας δεν τα κατάφερε μόνος του «Είσαι 
εσύ που σήκωσες στους ώμους σου τον 
ουρανό. Εσύ, ο Τάκης, η Ειρήνη…», ανα-
φέρει προς τη Μάγδα Φύσσα, σημειώνο-
ντας ότι αντί να η οικογένεια να κλειστεί 
στο σπίτι, έδωσε τη μάχη για να πείσει μια 
ολόκληρη κοινωνία.
Αναλυτικά, ο κ. Θεοδωράκης αναφέρει:
Όχι Μάγδα μου! Ο Παύλος δεν τα κατά-
φερε μόνος του. Είσαι εσύ που σήκω-
σες στους ώμους σου τον ουρανό. Εσύ, ο 
Τάκης, η Ειρήνη…

Ο πόνος για τον χαμό του παλικαριού 
σας, μπορούσε να σας κλείσει στο σπίτι. 
Να μονολογείτε όλη την ημέρα στο σαλο-
νάκι, στη «γωνιά του Παύλου». Ο Παύλος 
φαντάρος, ο Παύλος στην σκηνή, ο Παύ-
λος που γελάει, ο Παύλος που… που… 
που…
«Τον μαχαίρωσε επαγγελματίας. Τον 
μαχαίρωσε επαγγελματίας», επαναλάμ-
βανες στην πρώτη μας συνάντηση, λίγες 
μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου. 
Κι έπεισες τελικά μια ολόκληρη κοινω-
νία. Την ίδια που, εννιά μήνες μετά την 
δολοφονία του Παύλου, είχε χαρίσει στη 
Χρυσή Αυγή μισό εκατομμύριο ψήφους! 
«Πάω να τρελαθώ. Πώς μπορούν; Πώς 
μπόρεσαν;», έλεγες μετά τα αποτελέσματα 
των Ευρωεκλογών.
Αλλά ούτε τότε τα παράτησες κι ας έλε-
γες: «Εγώ δεν είμαι Σπαρτιάτισσα, δεν θα 
‘θελα να θυσιάσω το παιδί μου για καμία 
υπόθεση. Τον γιο μου θέλω μόνο».
Και απέδειξες ότι οι μέλισσες μπορούν να 
νικήσουν τις ύαινες!
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καναδάς

Α
νακοινώθηκε η λίστα με τα πλαστικά μιας 
χρήσης που ο Καναδάς έχει ήδη αποφασί-
σει να απαγορεύσει ως τα τέλη του επόμε-
νου έτους.

Μέσα στη λίσ τα βρίσκονται συγκεκριμένα οι 
πλαστικές σακούλες, τα πλαστικά καλαμάκια, 
πιρούνια, κουτάλια, κουταλάκια, μαχαίρια, τα 
sticks για το ανακάτεμα του καφέ, το πλαστικό 
συσκευασίας όπου κρατά τα κουτάκια αναψυ-
κτ ικού ή του αλκόολ, καθώς και όποιο πλα-
στικό θεωρείται δύσκολο για ανακύκλωση.
Ο Υπουργός Περιβάλλον τος και Κλιματ ικής 

Αλλαγής, κ. Τζόναθαν Γουίλκινσον, ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης για το σχέδιό της να επιτύχει μηδενικά πλαστικά από-
βλητα έως το 2030.
«Όταν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση, τα τοπικά καταστήματά θα σας προσφέ-
ρουν εναλλακτικές λύσεις για αυτά τα πλαστικά προϊόντα», είπε προσθέτοντας 
ότι ξέρει ότι είναι δύσκολο οι άνθρωποι να επισ τρέψουν από ένα μανάβικο 
χωρίς πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ειδικά για συσκευασίες τροφίμων, αλλά 
αυτό «πρέπει να αλλάξει».
Την άνοιξη, ο Wilkinson σήμαινε ότι η απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης 
μπορεί να καθυστερήσει λόγω της πανδημίας. Μέχρι το καλοκαίρι, μια κανα-
δική έκθεση διαπίσ τωσε ότ ι η δημόσια υποστήριξη γ ια καταστολή ορισμέ-
νων προϊόντων μειώθηκε, καθώς η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσαν 
ότι τους άρεσε η προστασία της υγείας και της ασφάλειας που σχετίζεται με τα 
αναλώσιμα πλαστικά έναντι επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων.
Αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη γ ια πλαστικά αντικείμενα προσω-
πικής προστασίας μίας χρήσης όπως ασπίδες προσώπου, η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση λέει ότι η απαγόρευση δεν θα επηρεάσει την πρόσβαση στο PPE ή 
σε άλλα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εγκαταστάσεις.
Ωστόσο, η κυβέρνηση συζητά τις επιπτώσεις της ρύπανσης από την αυξημένη 
χρήση πολλών προϊόντων μίας χρήσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και λέει 
ότι συνεργάζεται με τ ις επαρχίες γ ια σχέδια γ ια τη σωστή απόρριψη όσο το 
δυνατόν περισσότερο.

O Καναδάς θα απαγορεύσει τα πλαστικά 
μιας χρήσης ως το τέλος του 2021

Μόντρεαλ: Δείτε τι αλλάζει 
στην κόκκινη ζώνη 

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε την περα-
σμένη Δευτέρα η επαρχιακή κυβέρνηση του 
Κεμπέκ που ισχύουν στην κόκκινη ζώνη τίθε-
νται σε ισχύ σήμερα.
Ακολουθεί μια μικρή υπενθύμιση των νέων 
κανόνων που επιβάλλον ται μέχρι τ ις 28 
Οκτωβρίου 2020:
- Τα γυμναστήρια θα πρέπει να κλείσουν τις 
πόρτες τους.
- Οι μαθητές γυμνασίου πρέπει να φορούν 
τη μάσκα ανά πάσα στιγμή, είτε στην τάξη, 
στους διαδρόμους, στην καφετέρια ή στην 
αυλή του σχολείου.

- Η χρήση της χειρουργικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό 
του σχολείου σε κοινόχρηστους χώρους, ακόμη και στις αίθουσες του προσω-
πικού.
- Οι μαθητές της 4ης και 5ης γυμνασίου θα πηγαίνουν αυτοπροσώπως στην τάξη 
κάθε δεύτερη μέρα, η υπόλοιπη διδασκαλία θα γίνει εξ αποστάσεως.
-  Στα σχολικά λεωφορεία, οι μαθητές θα πρέπει να είναι, στο μέτρο του δυνα-
τού, μόνοι στον πάγκο και θα πρέπει να διατίθενται θέσεις.
- Οι εξωσχολικές δραστηριότητες και τα διασχολικά αθλήματα θα ανασταλούν.
- Τα προγράμματα αθλητισμού-σπουδών, Τεχνών-σπουδών και αθλητικής 
συγκέντρωσης θα συνεχιστούν. Ωστόσο, η αποστασιοποίηση πρέπει να γίνεται 
σεβαστή μεταξύ των παιδιών που δεν προέρχονται από την ίδια τάξη.
- Ομαδικά μαθήματα, καθώς και οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής και 
Αθλητισμού θα απαγορευτούν.
- Οι εσωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις όπως οι πισίνες και οι αρένες μπο-
ρεί να παραμείνουν ανοιχτές για να επιτρέψουν την ελεύθερη πρακτική, αλλά η 
φυσική απόσταση των δύο μέτρων πρέπει να τηρείται και η πρόσβαση στα απο-
δυτήρια απαγορεύεται.
- Τα κολέγια, ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια θα πρέπει να προσφέρουν ένα 
μέγιστο των δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Επτά περιοχές βρίσκονται επί του παρόντος σε κόκκινο επίπεδο συναγερμού:
Η Ευρύτερη Περιοχή του Μόντρεαλ: Νησί του Μόντρεαλ, Νότια Ακτή του 
Μόν τρεαλ, Λαβάλ Laurentides: Mirabel, Deux-Montagnes, Thérèse-De 
Blainville, La Rivière-du-Nord, Πόλη του Κεμπέκ και περιχώρων, Gaspésie-les-
de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Montérégie

H Air Canada εξασφάλισε 
$500εκατ. πωλώντας και 
κάνοντας leasing εννέα Boeing 
737 Max 8s

Η 
Air Canada έχει συγκεν τρώσει περί-
που 500 εκατομμύρια δολάρια με την 
πώληση και το leasing εννέα αεροσκα-
φών για να αντισταθμίσει την απώλεια 

χρημάτων λόγω του COVID-19. 
Η αε ροπορική ε τα ιρε ία  που εδρεύε ι  σ το 
Μόντρεαλ, δήλωσε ότι ολοκλήρωσε την πώληση 
εννέα αεροσκαφών Boeing 737 Max 8 έναν τ ι 
485 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει συμφωνή-
σει σε μακροπρόθεσμα leasing ύψους 458 εκα-
τομμυρίων δολαρίων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομικών, κ. Michael Rousseau, υποστήριξε ότι η 
αεροπορική εταιρεία έχει συγκεντρώσει ρευστότητα περίπου 6 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων από την έναρξη της πανδημίας για να μετριάσει τις προκλήσεις 
και την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον ιό.
Η Air Canada αναφέρει ότι θα συνεχίσει να διερευνά άλλες χρηματοδοτικές 
ρυθμίσεις που ενδέχεται να απαιτούνται για να διατηρήσει τη ρευστότητα της 
σε μετρητά.
Τα μέτρα και οι περιορισμοί των ταξιδιών λόγω της πανδημίας συνεχίζουν 
να επηρεάζουν τ ις αεροπορικές και τουρισ τικές βιομηχανίες, αναγκάζοντας 
την απόλυση ή την αποχώρηση περισσότερων από 30.000 υπαλλήλων της Air 
Canada και της WestJet Airlines Ltd

`Η Τουρκία κατηγορεί τον Καναδά 
για «δύο σταθμά» στις εξαγωγές 
όπλων

Η 
απόφαση του Καναδά να ανα-
σ τείλει τ ις εξαγωγές κάποιων 
ειδών σ τρατ ιωτ ικής τεχνολο-
γ ίας λόγω των ισχυρισμών ότι 

ο εξοπλισμός χρησ ιμοποιε ίται από τ ις 
δυνάμεις των Αζέρων σ τη σύρραξη του 
Ναγκόρνο Καραμπάχ, καταδεικνύει την 
εφαρμογή μιας πολιτ ικής με δύο σ ταθ-
μά, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Τουρκίας.
«Η Τουρκία προσδοκά από τον Καναδά 
να ακολουθε ί  μία πολιτ ική απαλ λαγ-
μένη από διπλά σταθμά και να ενεργεί χωρίς να επηρεάζεται από όσους αντι-
τ ίθεν ται σ την Τουρκία», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, σύμφωνα 
με το πρακτορείο Reuters.
«Δεν υπάρχει δικαιολογία γ ια την παύση εξαγωγών εξοπλισμού άμυνας προς 
έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ… Ο Καναδάς δεν έχει αν τ ίρρηση να εξάγει όπλα σε 
χώρες που εμπλέκον ται σ τρατιωτικά σ την κρίση σ την Υεμένη», αναφέρεται.
Η Τουρκία σέβεται τ ις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το συνολικό καθε-
σ τώς ελέγχου εξαγωγών όπλων, προσθέτει το τουρκικό Υπουργείο.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί ανακοίνωσε 
τη Δευτέρα ότι ο Καναδάς ανέστειλε τ ις εξαγωγές τεχνολογίες drone προς την 
Τουρκία, όσο διερευνά κατά πόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιεί-
ται από τ ις δυνάμεις των Αζέρων σ τ ις σφοδρές συγκρούσεις με την Αρμενία 
εδώ και δέκα μέρες περίπου.
Η Τουρκία έ χε ι σ το παρελθόν προμηθεύσει drones σ το Αζερμπαϊτζάν και 
επανέλαβε ότ ι υποστηρίζει σ ταθερά τη χώρα του Καυκάσου σ τη σύγκρουσή 
της με την Αρμενία γ ια την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ.
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καναδάς

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
γεμίζει με ελπίδα αυτούς που 
είναι απελπισμένοι να φέρουν 
στον Καναδά ένα συγγενικό 
τους πρόσωπο Α’ βαθμού, ενώ 
ολόκληρος ο κόσμος παραμένει 
σε lockdown εξαιτίας της 
πανδημίας.

Ο 
Υπουργός Μετανάστευσης, 
κ. Μάρκο Μεντιτσίνο, ανα-
κοίνωσε την Παρασκευή ότι 
περισσότερα μέλη της οικο-

γένειας των Καναδών πολιτών και των 
μόνιμων κατοίκων (PR) θα είναι πλέον 
επιλέξιμα για είσοδο στη χώρα.
Εκείνοι που είναι τώρα επιλέξιμοι για 
ε ίσοδο ε ίναι: ενήλικα 
παιδιά, αδέλφια, παπ-
πούδες και γ ιαγ ιάδες 
και εκείνους που έχουν 
δεσμευτεί με κάποιο/α 
σύν τροφο γ ια τουλά-
χισ τον ένα χρόνο, κάτι 
που θα πρέπει να απο-
δειχθεί με μια συμβο-
λαιογραφική δήλωση.
Όσοι έχουν ήδη κάνει 
αιτήσεις κι έχουν λάβει 
θε τ ικές απαν τήσεις αλλά δεν μπό-
ρεσαν να ταξιδέψουν λόγω της παν-
δημίας και των μέτρων, πλέον μπο-
ρούν να εισέλθουν στην χώρα καθώς 
η είσοδο τους επιτρέπεται από την 
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. 
Επιπλέον, ο Καναδάς από τις 13 Οκτω-
βρίου ώρα 12πμ ως τις 3 Νοεμβρίου 
και ώρα 12πμ θα δεχθεί αιτήσεις για 
όσους ενδιαφέρονται να φέρουν στη 
χώρα το συγγενικό τους πρόσωπο. 
Κα τά την περίοδο αυτή το IRCC 
(Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada) θα διαλέξει τυχαία αιτήσεις 
και θα καλέσει γ ια να έρθουν σ την 
χώρα 10,000 άτομα. 
Αυτό σημαίνει πως το 2020 μέσω του 
συγκεκριμένου προγράμματος θα επι-
τραπούν μόνο τόσα άτομα να εισέλ-

θουν στη χώρα.
Το IRCC ανέφερε πως για το 2021 θα 
ανακοινώσει νέα περίοδο για αιτήσεις 
και θα επιτρέψει την είσοδο σε 30,000 
άτομα μέσω του ίδιου προγράμματος.
Σε περίπτωση που το IRCC σας καλέσει 
για να ολοκληρώσετε την αίτηση σας 
μετά τη 3η Νοεμβρίου 2020, τότε θα 
έχετε 60 ημέρες για να το κάνετε.

Για να είστε επιλέξιμοι για να 
ολοκληρώσετε την αίτηση ώστε 
να φέρετε το συγγεν ικό σας 
πρόσωπο στον Καναδά θα πρέ-
πει:
1) Να είστε Καναδός πολίτης ή μόνι-
μος κάτοικος (PR) Καναδά
2) Να είστε πάνω από 18 ετών

3) Να μένετε ήδη σ τον 
Κ α ν α δ ά  ( ν α  ε ί σ τ ε 
δηλαδή μέσα στη χώρα 
ό τ α ν  θ α  κά ν ε τ ε  τ ην 
αίτηση)
4) Να ξεπερνάτε το ελά-
χιστο όριο εισοδήματος 
(τους ακριβείς αριθμούς 
θα τους  βρε ί τ ε  σ τ ην 
ιστοσελίδα της κυβέρνη-
σης, καθώς αυτοί αλλά-
ζουν συχνά)

5) Να δηλώσετε πως α) είστε σε θέση 
να υποστηρίξετε οικονομικά τα χορη-
γούμενα μέλη της οικογένειας για 20 
χρόν ια β) ε ίσ τε υπεύθυνοι γ ια την 
αποπληρωμή οποιασδήποτε κοινωνι-
κής βοήθειας που καταβάλλεται στα 
χορηγούμενα μέλη της οικογένειας για 
20 χρόνια
Όσον αφορά το οικονομικό μέρος, 
αξίζει να σημειωθεί πως μπορείτε 
να υπογράψετε όλα τα παραπάνω με 
την συμβολή του/της συζύγου ή του/
της συντρόφου σας, αρκεί κι εκεί-
νοι να πληρούν τα κριτήρια επιλεξι-
μότητας.
Ο σκοπός της ανάληψης ευθύνης 
είναι να διασφαλίσει ότι μπορείτε να 
υποσ τηρίξε τε οικονομικά τα χορη-
γούμενα μέλη της οικογένειας.

Μετανάστευση στον 
Καναδά: Τα αδέρφια και οι 
παππούδες-γιαγιάδες μεταξύ 
αυτών που θα επιτραπούν να 
εισέλθουν στη χώρα

Σταματούν οι εξαγωγές όπλων στην 
Τουρκία λόγω Αζερμπαϊτζάν

Ο 
Καναδάς ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία και 
θα εξετάσει αν η χώρα αυτή παραδίδει καναδικό στρατιωτικό υλικό στο Αζερ-
μπαϊτζάν.
«Με βάση το αυστηρό καθεστώς ελέγχου των εξαγωγών του Καναδά και υπό 

το φως των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, ανέστειλα τις σχετικές άδειες εξαγωγής προς 
την Τουρκία, ώστε να δοθεί χρόνος για να εξεταστεί καλύτερα η κατάσταση», ανέφερε ο 
υπουργός Εξωτερικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Ο υπουργός υπενθύμισε ότι έχει διατάξει έρευνα μετά τις καταγγελίες ότι καναδική τεχνο-
λογία χρησιμοποιείται στις συγκρούσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης, η Οτάβα έδωσε τον Μάιο άδεια στην καναδική 
εταιρεία L3Harris Wescam να εξάγει συστήματα απεικόνισης και στόχευσης σε μια τουρ-
κική εταιρεία κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, 
το Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατασκευασμένα από την 
τουρκική εταιρεία Baykar, στις συγκρούσεις που συνεχίζονται εδώ και πάνω από μία 
εβδομάδα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Ο Καναδάς είχε διακόψει πριν από έναν χρόνο τις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού προς την 
Τουρκία, μετά τη στρατιωτική επέμβαση της Άγκυρας στη βόρεια Συρία, με στόχο τους 
Κούρδους αντάρτες. Τον Μάιο όμως οι εξαγωγές ξανάρχισαν.
«Ζητάμε να ληφθούν αμέσως μέτρα για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και επαναλαμ-
βάνουμε ότι τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύ-
σεων», πρόσθεσε ο επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας.

Η αστυνομία περιπολεί σχολεία στο 
Μόντρεαλ για εφαρμογή των μέτρων

Ο
ι αστυνομικοί της Νότιας Ακτής του Μόντρεαλ στο Longueuil ξεκινούν περι-
πολίες τοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ώστε να “ευαισθητοποιήσουν 
τους μαθητές ” για τα περιοριστικά μέτρα στα σχολεία του Κεμπέκ.
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη το πρωί, η αστυνομική υπη-

ρεσία του Longueil δήλωσε ότι συνεργάζεται με άλλους φορείς, συμπεριλαμβα-
νομένων των σχολικών επιτροπών, ώστε “να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία να 
ενεργήσει με πιο στοχοθετημένο τρόπο με τη νεολαία της περιοχής, για να μην 
κλείσουν τα σχολεία.”
Η δημοτική αστυνομία σημείωσε επίσης ότι ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των 
νέων κάνει μια προσπάθεια να σεβαστεί την απόσταση 2 μέτρων και να φορούν 
καλύμματα προσώπου, έχουν σημειωθεί πολλές παραβιάσεις.
Τη Δευτέρα, οι επαρχιακοί ηγέτες ανακοίνωσαν μια σειρά νέων κανόνων για τα σχολεία 
στις κόκκινες ζώνες της επαρχίας, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη μητροπολιτική περι-
οχή του Μόντρεαλ. Μεταξύ των νέων κανόνων είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας 
στο γυμνάσιο και ένα υβριδικό αυτοπροσώπως και εξ αποστάσεως πρόγραμμα μάθησης 
για τους μαθητές της 4ης και 5ης γυμνασίου.
Τα σχολεία της κόκκινης ζώνης πρέπει να επανέλθουν σε σταθερές ομάδες τάξεων και 
οι εξωσχολικές και διαπροσχολικές δραστηριότητες όπως επίσης και οι εκδρομές ανα-
στέλλονται. Η αστυνομία υποσχέθηκε ότι οι περιπολίες στα σχολεία είναι μόνο το πρώτο 
βήμα σε μια σειρά ενεργειών που έρχονται.
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Ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κού-
σιος δήλωσε την Πέμπτη το απόγευμα ότι 
οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πρέπει να αντι-
ληφθούν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν συ-

νετίζεται μόνο με παρακλήσεις, προσθέτοντας ότι ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα θέσει το θέμα των Βα-
ρωσίων στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου  
θα ενημερώσει τους εταίρους μας και θα θέσει μια 
σειρά από “ωμά ερωτήματα” όπως είπε.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο οδό-
φραγμα της Δερύνειας, όπου Αμμοχωστιανοί προέ-
βησαν σε διαμαρτυρία για τις έκνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, 
και ερωτηθείς τι αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί 
στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τους εταίρους 
μας και θα θέσει ωμά ερωτήματα.
«Η περίοδος χάριτος και για άσκηση διπλωματίας 
που έχει ζητηθεί πώς επενέργησε; Η Τουρκία μπορεί 
να τιθασευτεί με λόγια μόνο; Η Τουρκία έχει ακούσει 
τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της 
προεδρεύουσας χώρας; Πρέπει, λοιπόν, οι εταίροι 
μας να αντιληφθούν ότι ο κ. Ερντογάν δεν συνετίζεται 
μόνο με παρακλήσεις», είπε ο κ. Κούσιος.
Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «οι Αμμοχωστιανοί, 

αλλά και ολόκληρος ο κυπριακός λαός παρακολου-
θούμε με θλίψη, αλλά συνάμα και με αγανάκτηση τις 
ενέργειες της Τουρκίας και των εγκάθετων της στην 
Κύπρο».
«Παρακολουθούμε με αγωνία τον σχεδιασμό της 
Τουρκίας και αγωνιούμε για το μέλλον αυτού του 
τόπου, διότι πρόθεση μας είναι η επανένωση του 
νησιού μας μέσα από διαπραγματεύσεις, μέσα από 
δημιουργικές συνομιλίες στη βάση των αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και των ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ, των συμφωνημένων γραμμών λύσης, αλλά και 
κύρια στη βάση των αρχών και αξιών της ΕΕ» είπε.
Πρόσθεσε ότι όπως ομόφωνα το Εθνικό Συμβούλιο 
έχει αποφασίσει, είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά όχι κάτω 
από τετελεσμένα και απειλές.
Ο κ. Κούσιος είπε ότι η  Κυβέρνηση δεν έχει παραμεί-
νει ανενεργή.
«Αντίθετα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε δραστηρι-
οποιηθεί σε όλα τα επίπεδα και συνεχίζουμε τη δρα-
στηριοποίηση μας.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θέτει το θέμα των νέων ενεργειών της Τουρκίας προς 
τους Ευρωπαίους εταίρους μας και θα συζητήσει το 
θέμα στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η 
απαίτηση μας θα είναι η άρση της παρανομίας και η 
επάνοδος στις συνομιλίες», είπε.

Κούσιος: Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας 
να αντιληφθούν ότι ο Ερντογάν δεν 
συνετίζεται μόνο με παρακλήσεις

Εντονες ανησυχίες για μόλυνση του 
νερού του φράκτη Καλαβασού 

Ο
ι έντονες ανησυχίες της Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος για μόλυνση του νερού του φράκτη Καλα-
βασού από μεταλλικά στοιχεία των μεταλλείων 
που υπάρχουν στην περιοχή, συζητήθηκαν κατά 

τη διάρκεια συνάντησης μελών της με εκπρόσωπο του Τμή-
ματος Αναπτύξεως Υδάτων και τους Κοινοτάρχες.
 Σε δηλώσεις ύστερα από επίσκεψη στον Φράκτη Καλαβα-
σού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής 
Αδάμος Αδάμου ανέφερε ότι «στόχος της επίσκεψης στη 
περιοχή είναι για να δούμε τα προβλήματα της περιοχής 
που άπτονται του περιβάλλοντος. Αρχικά επισκεφθήκαμε 
τον φράκτη της Καλαβασού, για τον οποίο είχαμε πληροφο-
ρίες, ότι υπήρχε μόλυνση του νερού με μεταλλικά στοιχεία».
 Πρόσθεσε ότι «είδαμε την περιοχή και εκπρόσωπος του 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων μας ενημέρωσε πως  το 
νερό του φράκτη είναι ασφαλές και για άρδευση αλλά όταν 
χρειάζεται και για πόση. Εκφράσαμε τις έντονες ανησυ-
χίες μας, επειδή στην περιοχή παρά το γεγονός ότι υπάρχει 
στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς, το νερό δεν μολύνεται 

από πυρομαχικά, αλλά κυρίως από τα μεταλλεία που βρί-
σκονται εδώ».  
 Ο κ. Αδάμου ανέφερε ακόμα ότι «οι αρμόδιοι μας ενημέ-
ρωσαν για το θέμα και μας έχουν καθησυχάσει, ωστόσο 
εμείς καθηκόντως θα παρακολουθούμε όλη τη διαδικα-
σία με τις συχνές αναλύσεις που γίνονται, προπάντων όταν 
το νερό καταστεί πόσιμο. Δεν υποβαθμίζουμε το θέμα 
της άρδευσης αλλά κύριο μέλημα μας είναι η υγεία του 
κόσμου».
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε επίσης ότι ακολού-
θως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση «στο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Καλαβασού στην παρουσία όλων των Κοινοταρχών 
της περιοχής, με στόχο να συζητηθούν τα ευρύτερα προ-
βλήματα που αφορούν τις αναπτύξεις που γίνονται, αλλά 
και τις πληροφορίες που ακούστηκαν για μεταφορά διαφό-
ρων εργοστασίων που βρίσκονται στην περιοχή Ιδαλίου. 
Ελπίζουμε ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι 
παραγωγική προς όφελος των Κοινοτήτων και των κατοί-
κων της περιοχής».  

Α
υτοί που παρακολουθούν το Κυπριακό εδώ και χρό-
νια, αλλά κυρίως οι διπλωματικοί παρατηρητές, που 
ακολουθούν τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών ανέ-
μεναν πως η τουρκική πλευρά θα προχωρούσε άμεσα 

σε επιθετική κίνηση που αφορά την Αμμόχωστο. Ήδη η Αγκυρα 
είχε εκδηλώσει τις προθέσεις της προ μηνών προειδοποιώντας 
με δηλώσεις αξιωματούχων πως σχεδιάζει το άνοιγμα της Αμμο-
χώστου με τη λήξη του καθεστώτος απομόνωσης της «περίκλει-
στης» πόλης.
Το άνοιγμα των παραλιών και του κεντρικού δρόμου που οδη-
γεί στην πόλη των Βαρωσίων σημαίνει πως ενεργοποιήθηκε η 
πρώτη φάση του σχεδίου πρασάρτησης του αμιγώς ελληνοκυ-
πριακού τμήματος της πόλης της Αμμοχώστου, τα Βαρώσια, τα 
οποία με κοινή συμφωνία κατά την συνθήκη κατάπαυσης του 
πυρός μετά και τον δεύτερο Αττίλα, παρέμεναν ακατοίκητα και 
ερειπωμένα επί 46 συναπτά έτη. Η πόλη είχε πρικυκλωθεί από 
συρματοπλέγματα τα οποία έφθαναν μέχρι και την παραλία που 
απομόνωναν τον πολεοδομικό ιστό από την υπόλοιπη Αμμό-
χωστο, το λιμάνι της, τον τουρκικό τομέα της παλιάς πόλης και 
βεβαίως το κάστρο των Σταυροφόρων. Τα Βαρώσια άρχισαν να 
ερειπώνονται και οι μόνοι κάτοικοι της πόλης ήταν οι γάτες, οι 
αρουραίοι και τα σπουργίτια όπως χαρακτηριστικά είχε γραφτεί 
από διάφορους οδοιπόρους, δημοσιογράφους και λόγιους.
Οι περικοκλάδες μπήκαν από τα παράθυρα, περικύκλωσαν τα 
σπίτια, οι τοίχοι έπεσαν, όπως και οι σκεπές. Ο χρόνος και οι 
καιρικές συνθήκες έκαναν όλα τα υπόλοιπα. Από την πρόσβαση 
προς την παραλία η οποία αρχίζει από το Φράγκικο κάστρο και 
ακολουθεί την πορεία προς τα δεξιά αφήνοντας πίσω το λιμάνι 
της Αμμοχώστου, μπορεί κανείς να αντικρίσει το περίφημο ξενο-
δοχείο όπου δόθηκαν οι μάχες το 1974 κατά την εισβολή. Το 
ασανσέρ αιωρείτο κρεμάμενο από τα σύρματά του ανάμεσα από 
τις τεράστιες τρύπες στο μπετόν που είχαν προκαλέσει οι οβίδες. 
Μέσα στο ασανσέρ για μέρες ολοκληρες κρέμονταν δύο καμμένα 
πτώματα. Αυτές τις εικόνες αντίκριζαν οι κάτοικοι της Αμμοχώ-
στου και από τις δύο πλευρές, οι ξένοι παρατηρητές, οι δυνάμεις 
του ΟΗΕ και όσοι είχαν μάτια να δουν.
Έκτοκτε όλη η περιοχή των Βαρωσίων ονομάστηκε περίκλειστη 
πόλη η οποία έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων που εκείνες τις 
ημέρες της εισβολής και ακούγοντας την κραυγή «έρχονται οι 
Τούρκοι » εγκατέλειψαν την πόλη άρον άρον με τις κατσαρόλες 
πάνω στη φωτιά να συνεχίζουν να μαγειρεύουν το φαγητό της 
ημέρας. Κατέφυγαν πρόσφυγες μετά τη γραμμή αντιπαράθεσης 
και έστησαν τα κονάκια τους απέναντι. Πίστευαν αυτοί και μετά 
τα παιδιά τους, πως τα Βαρώσια κάποια μέρα θα επιστραφούν 
και πως θα ξαναμπορέσουν να ξαναβρούν τις περιουσίες του και 
να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους.
Ο Ταγίπ Εντογάν έχει άλλη γνώμη διότι ανακοινώνοντας το 
άνοιγμα των Βαρωσίων δήλωσε κατηγορηματικά πως η περιοχή 
αυτή ανήκει χωρίς δεύτερη κουβέντα σε τουρκοκυπριακό έδα-
φος. Αυτό και μόνο τα λέει όλα.
Η διχοτόμηση του νησιού προχωρά στην επόμενη φάση της.
Από την πλευρά του ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων Μουσταφά 
Ακιντζί δήλωσε μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της Άγκυρας πως 
οι ενέργειες στην Αμμόχωστο και τα Βαρώσια είναι λανθασμένες 
και πως όλα αυτά έγιναν για προεκλογικούς λόγους προσθέτο-
ντας πως στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση οι τουρκοκύ-
πριοι θα δώσουν την πρέπουσα απάντηση.

Οι Τούρκοι προσαρτούν 
την Αμμόχωστο
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Σχέδια και Μέτρα Πολιτικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 
ύψους 31 εκατομμυρίων 
ευρώ, με στόχο την 
εργοδότηση ανέργων και τη 
στήριξη της απασχόλησης, 
ανακοίνωσε σήμερα η 
Υπουργός Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Ζέτα 
Αιμιλιανίδου.
 

Σ
ε δηλώσεις της στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, η κα. Αιμι-
λιανίδου είπε ότι κατά τη 
συνεδρία του Υπουργι-

κού Συμβουλίου χθες εγκρίθηκαν 
προτάσεις που αφορούν σχέδια 
ενεργητικής απασχόλησης που έ-
χουν ως στόχο την εργοδότηση α-
νέργων, έτσι ώστε να μπορούν να 
ενταχθούν ξανά στην αγορά ερ-
γασίας. 
Ανέφερε ότι τα σχέδια που έχουν 
εγκριθεί έχουν  προϋπολογισμό 
31 εκατομμύρια ευρώ.
 Το πρώτο σχέδιο, συνέχισε, 
αφορά το Σχέδιο Παροχής Κινή-
τρων για την Εργοδότηση Ανέρ-
γων, με έναν προϋπολογισμό 17 
εκ. ευρώ.
 «Ο στόχος είναι η αντιμετώπιση 
της ανεργίας και παρέχονται κίνη-
τρα στους εργοδότες με στόχο να 
προσλάβουν άνεργους. Παρέχε-
ται μια χορηγία συνολικού ύψους 
μέχρι και €8.600 για περίοδο 10 
μηνών. Δηλαδή κάποιος εργο-
δότης ο οποίος θα εργοδοτήσει 
έναν άνεργο, ο οποίος είναι εγγε-
γραμμένος στη Δημόσια Υπηρε-
σία Απασχόλησης, με ένα μισθό 
€1.000 , θα μπορεί να επιδοτη-
θεί τα €860 για 10 μήνες. Αυτό 
σημαίνει ότι το κόστος στον 
εργοδότη είναι μόνο €140. Όταν 
λέμε επιδότηση του μισθολογι-
κού κόστους, περιλαμβάνουμε 
και τις εισφορές που υποχρεού-
ται ο εργοδότης να καταλάβει στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 
πρόσθεσε.  
 Το δεύτερο σχέδιο, είπε η κ. Αιμι-
λιανίδου, αφορά τους νέους και 
είναι μέσα στα πλαίσια της εφαρ-
μογής για την εγγύηση για τη νεο-
λαία. 
«Το Σχέδιο αυτό έχει προϋπο-
λογισμό 10 εκ. ευρώ και στόχος 
είναι να εργοδοτηθούν νέοι από 
15 μέχρι 29 ετών, με στόχο αυτές 
οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
επηρεαστεί από την πανδημία να 
μπορούν να εργοδοτήσουν νέους 
και πάλι η κάλυψη του μισθολο-
γικού κόστους και των εισφορών 
στα διάφορα ταμεία του εργοδότη 
είναι €860 το μήνα για 10 μήνες. 
Υποχρεούται ο εργοδότης να κρα-
τήσει τον εργο-
δοτούμενο για 12 
μήνες . Άρα, οι δύο 
μήνες είναι υποχρέ-
ωση του εργοδότη 
να καταβάλει το 
μισθό. Επαναλαμ-
βάνω ότι για €1000 
έχει κόστος ο εργο-
δότης μόνο €140», 
σημείωσε.  
 Επιπρόσθετα, είπε η Υπουργός 
Εργασίας έχει εγκριθεί το Σχέδιο 
που αφορά Παροχή Κινήτρων για 
Εργασιακή Αποκατάσταση Απο-
φυλακισθέντων. 
«Είναι ένας προϋπολογισμός 4 εκ. 
ευρώ και ο στόχος είναι η επανέ-
νταξη κάποιων, που έχουν αποφυ-
λακιστεί, ξανά στην αγορά εργα-
σίας και για αυτό το σχέδιο υπάρ-
χει πάλι η επιδότηση των €860, 
συμπλήρωσε. 
Η κα. Αιμιλιανίδου είπε ότι υπάρ-
χουν κάποιες προϋποθέσεις για 
να μπορεί μια επιχείρηση, ένας 
εργοδότης να αποταθεί σε αυτά 
τα σχέδια.
 Όπως ανέφερε, η πρώτη προϋ-
πόθεση είναι να μην έχει απο-
λύσει οποιονδήποτε υπάλληλο, 

εκτός για λόγους πειθαρχικού ή 
για παρόμοιους λόγους, από το 
Μάρτιο μέχρι και το Δεκέμβριο 
του 2020.
 «Αυτός ο όρος είναι ακριβώς για 
να μην μπορούν επιχειρήσεις, οι 
οποίες έχουν απολύσει προσω-
πικό, να μπορέσουν να τους αντι-
καταστήσουν με μία τόση μεγάλη 
επιδότηση. Επιπρόσθετα, υπάρχει 
ο όρος να μην έχει καταδικαστεί ο 
εργοδότης τα τελευταία 3 χρόνια 
για αδήλωτη εργασία. Είναι πολύ 
σημαντικό να πω ότι και αυτός ο 
όρος προστατεύει εκείνους τους 
εργοδότες, οι οποίοι εισφέρουν 
στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων και δε χρησιμοποιούν την 
μέθοδο της αδήλωτης εργασίας. 

Επιπρόσθετα, δεν 
μπορεί κανείς να 
δ ώ σ ε ι  οπο ιον -
δήποτε μισθό, ο 
οποίος είναι χαμη-
λότερος από το 
κατώτατο μισθό, 
δηλαδή τα €870 
το μήνα και σε έξι 
μήνες τα €924», 

σημείωσε.
 Είπε, παράλληλα, ότι δεν μπορεί 
κατά τη διάρκεια των 12 μηνών, 
που ο εργοδότης θα επωφεληθεί 
από αυτά τα σχέδια, να απολύσει 
οποιονδήποτε υπάλληλο, διότι ο 
στόχος είναι ακριβώς να αυξήσει 
το προσωπικό του και όχι να το 
αντικαταστήσει.
 Όπως είπε, όλα τα σχέδια δύνα-
ται να συγχρηματοδοτηθούν από 
κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινω-
νικού Ταμείου και η υλοποίησή 
τους εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρ-
μογής της Εθνικής Στρατηγικής 
για την Κοινωνική Πολιτική 2021-
2027. 
Η Υπουργός Εργασίας είπε ότι επι-
πρόσθετα από αυτά τα Σχέδια, 
υπάρχουν τα δύο Σχέδια Κατάρ-
τισης, τα οποία θα υλοποιηθούν 

από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).
 Για αυτά τα δύο Σχέδια, συνέχισε, 
ο προϋπολογισμός είναι ύψους 21 
εκ. ευρώ.
 «Δηλαδή όλα τα Σχέδια μαζί είναι 
52 εκ. ευρώ», συμπλήρωσε.
 Η κα. Αιμιλιανίδου είπε ότι το ένα 
Σχέδιο Κατάρτισης, που θα υλο-
ποιηθεί από την ΑνΑΔ, αφορά 
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, 
όπου θα μπορούν για μια εβδο-
μάδα το μήνα να προχωρούν σε 
κατάρτιση, θα καταβάλλεται από 
το Σχέδιο η επιδότηση της κατάρ-
τισης και με αυτό το τρόπο για μια 
εβδομάδα το μήνα η επιχείρηση 
θα μπορεί να προχωρεί σε κατάρ-
τιση των εργαζομένων σε θέματα 
ψηφιακών γνώσεων, θέματα περι-
βαλλοντικά, θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας, έτσι ώστε να μειώνε-
ται το κόστος της επιχείρησης, στο 
μισθολογικό κόστος.
 Επιπρόσθετα, ανέφερε, για εγγε-
γραμμένους άνεργους θα μπορεί 
να απασχοληθούν στη Δημόσια 
Υπηρεσία, σε Ημικρατικούς Οργα-
νισμούς, σε Οργανισμούς Μη κερ-
δοσκοπικούς, έτσι ώστε να καταρ-
τιστούν πάλι σε θέματα, τα οποία 
έχω προηγουμένως αναφέρει για 
να μπορέσουν να βελτιώσουν την 
απασχολησιμότητα τους, να μπο-
ρέσουν να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας.
 «Αυτά τα σχέδια είναι επιπρό-
σθετα από οποιανδήποτε Σχέδια 
εφαρμόζουμε ως Κυβέρνηση από 
τον Μάρτιο του 2020. Τα Σχέδια 
που εφαρμόζουμε ήδη που είναι η 
επιδότηση του μισθού των εργα-
ζομένων, θα συνεχίσουν και μέχρι 
τέλος Οκτωβρίου και μετά θα τρο-
ποποιηθούν ανάλογα, έτσι ώστε 
όποιες επιχειρήσεις συνεχίζουν 
να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, να 
συνεχίσει και η ενίσχυση, έτσι 
ώστε οι εργαζόμενοι να μην απο-
λυθούν», πρόσθεσε.

Έ
κκ ληση σ τον Πρό -
εδρο αλ λά  κα ι  σ ε 
όλους, απηύθυνε ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 

Κυπριανού, «να κινηθούμε 
με αποφασ ισ τ ικότητα μεν 
αλλά με ξεκάθαρο μυαλό και 
με συνέπεια σε αυτά τα οποία 
έχουν αποφασισ τεί από το 
Εθνικό Συμβούλιο».
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο 
εκδήλωσης διαμαρτυρίας στη 
Δερύνεια κατά των τουρκικών 
ενεργειών στην Αμμόχωστο, ο 
κ. Κυπριανού συγχάρηκε «τον 
κόσμο για την μαζική του προ-
σέλευση και για το σθένος με το 
οποίο αντιμετωπίζει τις εξελί-
ξεις».
«Θεωρώ ότι εκείνο που θα πρέ-
πει να καθοδηγεί τις ενέργειες 
μας είναι η ομόφωνη απόφαση 
του Εθνικού Συμβουλίου», ανέ-
φερε.
Πρώτα δηλαδή, ε ίπε, «να 
καταγγε ίλουμε με όλη τη 
δύναμη της ψυχής μας την Τουρ-
κία στον ΟΗΕ, την ΕΕ και σε 
άλλα διεθνή φόρα απαιτώντας 
να τερματίσει τις μονομερείς της 
ενέργειες που οδηγούν σε νέα 
τετελεσμένα. Απαιτώντας να 
αναιρέσει την προκλητική ενέρ-
γεια στην οποία έχει προβεί το 
τελευταίο διάστημα».
Και ταυτόχρονα βέβαια, συνέ-
χισε ο κ. Κυπριανού, «το Εθνικό 
Συμβούλιο είπε ότι η δεύτερη 
προσπάθεια θα πρέπει να είναι 
η ανάληψη πρωτοβουλιών για 
επανέναρξη ουσιαστικών δια-
πραγματεύσεων, με ειλικρί-
νεια, με συνέπεια στην προσή-
λωση αυτού του στόχου. Αυτό 
θα πρέπει να επιδιώξει ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας».
«Η έκκληση που απευθύνουμε 
και στον Πρόεδρο αλλά και σε 
όλους είναι να κινηθούμε με 
αποφασιστικότητα μεν αλλά με 
ξεκάθαρο μυαλό και με συνέ-
πεια σε αυτά τα οποία έχουν 
αποφασιστεί από το Εθνικό 
Συμβούλιο», σημείωσε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ.

ΓΓ ΑΚΕΛ: Να 
κινηθούμε με 
συνέπεια με βάση 
τις αποφάσεις του 
Εθνικού 

Σχέδια και Μέτρα Πολιτικής για στήριξη της απασχόλησης 
και εργοδότησης ανέργων, ανακοίνωσε η Υπ. Εργασίας
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Ο αμερικανός πρόεδρος πέφτει τώρα 
με τα μούτρα στην προεκλογική 
εκστρατεία αναφέρει η Deutsche 
Welle. Με την εμπειρία κάποιου 
που νίκησε, όπως πιστεύει, τον 
κορωνοϊό. Ως επιτυχημένος 
διαχειριστής της επιδημίας. Το σόου 
συνεχίζεται.

Α
ναχώρησε από το νοσοκομείο 
Walter Reed με τον ίδιο θεατρικό 
τρόπο που ήρθε. Με το προεδρι-
κό ελικόπτερο και την υπεροψία 

ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του ότι νίκη-
σε τον κορωνοϊό. Ένας αήττητος πρόεδρος, 
ένας ήρωας. Μια πρώτης τάξης σκηνοθε-
σία με πολλαπλά μηνύματα προς τους ψη-
φοφόρους του. Τους υποστηρικτές αλλά 
και τους αντιπάλους του. Πώς ένιωσαν ά-
ραγε, όλοι εκείνοι που έ-
χασαν δικούς τους ανθρώ-
πους από την πανδημία; 
Πάνω από 210.000 χιλιά-
δες πολίτες, που δεν εί-
χαν την δυνατότητα να πά-
ρουν την αγωγή που πήρε 
ο πρόεδρός τους; Πώς να 
ένιωσαν τα εκατομμύρια 
των ανέργων από την κατε-
στραμμένη οικονομία; 

«Επέζησε και από τον κινεζικό 
ιό»
Η «συμβουλή» Τραμπ μέσω Twitter: «Μην 
αφήσετε τον ιό να κυριεύει τη ζωή σας» 
θα ακούστηκε ασφαλώς ως ράπισμα στα 
αυτιά των πάνω από 7 εκατομμυρίων 
ανθρώπων που μολύνθηκαν με τον κορω-
νοϊό στις ΗΠΑ. «Θα νόμιζα ότι ο πρόεδρος 
μετά από αυτήν την εμπειρία - και χαίρομαι 
που βγήκε  καλά- θα μετέφερε το σωστό 
μάθημα στον αμερικανικό λαό» είπε Τζο 
Μπάιντεν μιλώντας στο NBC. «Οι μάσκες 
έχουν μεγάλη σημασία, σώζουν ζωές, 
προστατεύουν από την διασπορά του ιού, 
όπως και η κοινωνική απόσταση. Και αντί 
να μιλά για όλα αυτά, το μόνο που άκουσα 
μέσα από τα tweets του είναι, να μην ανη-
συχούμε για όλα αυτά. Μα υπάρχει λόγος 
να ανησυχούμε. 210.000 άνθρωποι έχουν 
πεθάνει».  
Αλλά ποιος μπορεί να συγκρατήσει τον 

πρόεδρο; Tέσσερις εβδομάδες πριν από 
τις προεδρικές εκλογές ο Τραμπ δεν έχει τα 
περιθώρια να δείξει αδυναμία. Οι δημο-
σκοπήσεις τον φέρνουν πολύ πίσω από τον 
αντίπαλό του από το Δημοκρατικό κόμμα 
και θέλει να επιστρέψει στην προεκλο-
γική αρένα. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής 
της καμπάνιας του Τιμ Μέρτοου στο Fox 
News, στις 15 Οκτωβρίου θα συμμετά-
σχει στο δεύτερο τηλεοπτικό ντιμπέιτ. H 
φιλικά προς τον Τραμπ προσκείμενη λαϊκή 
εφημερίδα New York Post γράφει: «Όταν 
ο πρόεδρος επιστρέψει στον προεκλογικό 
αγώνα, θα είναι ένας αήττητος ήρωας, που 
όχι μόνο επέζησε όλων των βρώμικων τρικ 
των Δημοκρατών, αλλά και του κινεζικού 
ιού».

Υπό την επίδραση στεροειδών
Πάντως η δημόσια εικόνα του προβλη-

ματίζει τους γιατρούς. Η 
Μέγκαν Ράνει, εντατικολό-
γος και ερευνήτρια θεμά-
των υγείας έχει εξηγήσεις. 
«Υπάρχουν δύο πράγματα 
για το ότι αισθάνεται καλά, 
αλλά δεν σημαίνει ότι είναι 
καλά. Το πρώτο είναι ότι 
ο Covid-19 είναι μια περί-
εργη ασθένεια. Όποιος 
έχει εργαστεί στις εντα-

τικές ξέρει ότι οι θετικοί στον κορωνοϊό 
περνούν αυτό που λέγεται ευτυχής υπο-
ξία, όπου οι ασθενείς είναι μεν πραγματικά 
άρρωστοι αλλά νιώθουν καλά. Το δεύτερο 
είναι ότι ο Τραμπ παίρνει δεξαμεθανόζη, 
που ανήκει στην οικογένεια των στεροει-
δών. Αυτά προκαλούν ψυχώσεις, μανίες. 
Μπορούν να καλύψουν τα συμπτώματα της 
ασθένειας».    
Έτσι ο αμερικανός πρόεδρος, παίρνοντας 
ως παράδειγμα τον εαυτό του, θα συνεχί-
σει στον ίδιο δρόμο. Θα δείξει ότι η διαχεί-
ριση της υγειονομικής κρίσης είναι σωστή. 
Θα συνεχίσει να υποβαθμίζει τους κιν-
δύνους και να αυτοεπαινείται. Εάν αυτή η 
πολιτική θα του φέρει προβάδισμα, είναι 
υπό εξέταση. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 
οπαδών των Δημοκρατικών και υγιώς σκε-
πτόμενων πολιτών που έχουν αντιληφθεί 
το σόου, έξω και μέσα από τον Λευκό Οίκο. 
Με όχημα τον κορωνοϊό. Ο Τραμπ συνεχί-
ζει να βρίσκεται στον κόσμο του.

Μ
ειώνεται δραματικά τα τε-
λευταία 24ωρα το ποσο-
στό των Αμερικανών πο-
λιτών που ελάχισ τες ε-

βδομάδες πριν τις εκλογές δηλώνουν 
αποφασισμένοι να ψηφίσουν τον Ντό-
ναλντ Τραμπ.
Η μείωση του ποσοστού ψηφοφόρων 
του σημερινού Αμερικανού προέδρου 
επιταχύνθηκε μετά την ανακοίνωση 
πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσβλή-
θηκε από τον Covid-19. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, ο αντίπαλος του Τζο Μπάι-
ντεν, υποψήφιος των Δημοκρατικών, 
φέρεται να προηγείται κατά 21 ποσο-
στιαίες μονάδες του Ντόναλντ Τραμπ 
σε παναμερικανικό επίπεδο.
Αυτά τα στοιχεία δημοσιοποιεί έρευ-
να-δημοσκόπηση του Franklin Pierce 
University και του δημοσιογραφικού 
ομίλου The Boston Herald. Η δημο-
σκόπηση πραγμα τοποιήθηκε  σ ε 
δείγμα 1.003 πολιτών, μέσω τηλεφώ-
νου, παράλληλα με κυλιόμενη δια-
δικτυακή έρευνα από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση των συντελεστών της 
έρευνας, τα περιθώρια σφάλματος 
είναι +/- 3,1%.

Τραμπ: Επανήλθα διότι... είμαι 
ένα τέλειο δείγμα ανθρώπου!
«Δεν θα συμμετάσχω σε εικονικό ντι-
μπέιτ. Δεν το δέχομαι. Δεν θα χάσω 
τον χρόνο μου σε ένα εικονικό ντι-
μπέιτ. Ντιμπέιτ δεν είναι αυτό», ανα-

κοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας την πρό-
ταση που είχε παρουσιάσει λίγη ώρα 
πριν η ανεξάρτητη επιτροπή για την 
διοργάνωση των προεκλογικών μονο-
μαχιών.
«Πιστεύω ότι δεν είμαι καθόλου μετα-
δοτικός», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος 
νοσηλεύθηκε για τρεις ημέρες μετά 
την αποκάλυψη ότι έχει προσβληθεί 
από τον κορωνοϊό και πλέον έχει επι-
στρέψει στον Λευκό Οίκο όπου βρί-
σκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. 
Δεν υπάρχει επιστημονική επιβεβαί-
ωση του ισχυρισμού του.
Το επιτελείο της προεκλογικής του 
καμπάνιας προτείνει αντί για το προ-
γραμματ ισμένο ν τ ιμπέ ιτ της 15ης 
Οκτωβρίου ο Τραμπ να παρευρεθεί σε 
προεκλογική συγκέντρωση. Πέραν της 
βεβαιότητας ότι δεν είναι μεταδοτικός, 
ο Τραμπ θεωρεί ότι αισθάνεται αρκετά 
καλά για να επαναλάβει τις προεκλογι-
κές συγκεντρώσεις.
«Επανήλθα διότ ι ε ίμαι ένα τέ λε ιο 
δείγμα ανθρώπου», δήλωσε ο Τραμπ 
στο Fox Business Network στην πρώτη 
του συνέντευξη από όταν αποκαλύ-
φθηκε ότι έχει προσβληθεί από την 
Covid-19.
«Αισθάνομαι καλά, πολύ καλά», δια-
βεβαίωσε στην συνέντευξη που ήταν 
τηλεφωνική και πρόσθεσε ότι έχει 
πλέον «σταματήσει τα περισσότερα 
φάρμακα» γ ια τον κορωνοϊό, αλλά 
συνεχίζει τα στεροειδή.

Newsweek: Ο Τζο Μπάιντεν 
προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ 
με 21 ποσοστιαίες μονάδες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Εντατικολόγος για Τραμπ: Νιώθει 
καλά αλλά δεν είναι - Τα στεροειδή 
προκαλούν ψυχώσεις
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Ο 
κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Ά-
ντριου Κουόμο, διέταξε το κλείσι-
μο σχολείων από αύριο σε περιο-
χές «επίκεντρα» του κορωνοϊού 

στην Πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων δη-
μοτικών διαμερισμάτων της Πόλης της Νέας 
Υόρκης, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.
Η ανακοίνωση προωθεί το σχέδιο του 
δήμαρχου της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλά-
ζιο να κλείσει σχολεία σε 11 γειτονιές αρχής 
γενομένης από την Τετάρτη μετά την αύξηση 
των θετικών τεστ του ιού σε ποσοστά άνω 
του 3% σε αυτές τις περιοχές για επτά συνε-
χόμενες ημέρες.

«Δεν πρόκειται να συστήσω, ούτε να επι-
τρέψω σε οποιαδήποτε οικογένεια της Πόλης 
της Νέας Υόρκης να στείλει το παιδί της σε 
σχολείο όπου δεν θα έστελνα το δικό μου 
το παιδί», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της 
Νέας Υόρκης σε συνέντευξη Τύπου.
Πρόσθεσε ότι η Πολιτεία θα αναλάβει την 
επιβολή των κανόνων κοινωνικής απόστα-
σης σε αυτά τα επίκεντρα, σημεία έξαρσης 
του ιού.
Ο Κουόμο εξέφρασε παράλληλα ανησυχία 
για παρόμοια αυξανόμενα ποσοστά μολύν-
σεων στις κομητείες Ρόκλαντ και Όραντζ, 
βόρεια της Πόλης της Νέας Υόρκης.

διεθνή νέα

Ο
ι πλούσιες χώρες θα μπο-
ρούσα ν  να  επα ν έ λθ ουν 
στους κανονικούς ρυθμούς 
έως τα τέλη του 2021 εάν 

ένα εμβόλιο κατά της COVID-19 λει-
τουργήσει, είναι έτοιμο και διανεμηθεί 
κατάλληλα σε ευρεία κλίμακα, δήλωσε 
σήμερα ο δισεκατομμυριούχος ιδρυ-
τής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς.
«Έως το τέλος του επόμενου έτους, 
μπορεί τα πράγματα να ε ίναι πολύ 
κοντά στο φυσιολογικό -- αυτή είναι 
η καλύτερη περίπτωση», δήλωσε ο 
64χρονος Γκέιτ ς μιλώντας σ το συμ-
βούλιο διευθυνόντων συμβούλων της 
WSJ (Wall Street Journal CEO Council).
«Δεν ξέρουμε ακόμη εάν αυτά τα 
εμβόλια θα πετύχουν», δήλωσε ο Γκέ-
ιτς. Επισημαίνοντας ότι θα χρειαστεί 
χρόνος μέχρι να παραχθούν επαρκείς 
ποσότητες εμβολίων, τόν ισε ότ ι «η 
κατανομή εντός των Ηνωμένων Πολι-
τειών και μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων 
χωρών θα είναι κυριότατο σημείο δια-
φωνίας».
Τα εμβόλια που αναπτύσσουν οι 
ε τ α ιρ ί ε ς  P f i ze r / B io N Te ch  κα ι  η 
AstraZeneca με το Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης είναι δύο από τα κορυφαία 
υποψήφια στην κούρσα για να λάβουν 
την κανονιστική έγκριση στη Δύση για 
την πρόληψη της COVID-19.
Ο Γκέιτς πρόσθεσε ότι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες οι πολίτες θα πρέπει να σκε-
φθούν τρόπους για να περιορίσουν τη 
διστακτικότητα σχετικά με τον εμβολι-
ασμό τους κατά της COVID-19 όταν ένα 
εμβόλιο είναι έτοιμο.
Όταν ρωτήθηκε γ ια τα ρωσικά και 
τα κινέζικα εμβόλια, απάντησε ότι οι 
δυτικές εταιρίες προχωρούν περαι-
τέρω στις μελέτες της Φάσης ΙΙΙ.
«Η μια ρωσική δομή και έξι από τις 
κινεζικές δομές είναι απόλυτα έγκυ-
ρες δομές πράγματι με κάποιες ομοι-
ότητες με αυτές που κάνουν οι δυτικές 
εταιρίες, αλλά οι δυτικές εταιρίες είναι 

ακόμη πιο μπροστά ως προς τη διεξα-
γωγή αυτών των τριών μελετών.

BoE: Προειδοποιεί για τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει 
η οικονομία της Βρετανίας
Ο διοικητής της κεντρικής Τράπεζας 
της Αγγλίας Andrew Bailey, προειδο-
ποίησε για τους κινδύνους που απει-
λούν την βρετανική οικονομία, καθώς 
προσπαθεί να διευρύνει την ανάκαμψή 
του από την κρίση του κορονοϊού.
Ο Bailey δήλωσε σε διαδικ τυακό 
webinar από την Κομισιόν ότι το βρε-
τανικό ΑΕΠ σ το γ΄ τρίμηνο πιθανώς 
διαμορφώθηκε κατά 7%-10% χαμηλό-
τερα από τα επίπεδα προ πανδημίας, 
σχόλια αντίστοιχα με αυτά στα οποία 
είχε προχωρήσει πριν από δύο εβδο-
μάδες.
Αν και αυτό αποτελεί ανάκαμψη από 
την πτώση άνω του 20% νωρίτερα 
φέτος, η ανάκαμψη ήταν πολύ άνιση 
καθώς κάποιοι κλάδοι συνέχισαν να 
αντιμετωπίζουν περιορισμούς.
«Υπάρχει ένα πρωτοφανές επίπεδο 
αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή. Και οι 
κίνδυνοι, φοβάμαι –σ ίγουρα όπως 
τους βλέπουμε- ότι είναι γ ια περαι-
τέρω πτώση», τόνισε ο Bailey επικα-
λούμενος την πρόσφατη αύξηση των 
κρουσμάτων του κορονοϊού στη Βρε-
τανία.
Ερωτηθείς γ ια την προοπτ ική μιας 
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Βρετα-
νίας και ΕΕ πριν από το τέλος της μετα-
βατικής περιόδου (31 Δεκεμβρίου), ο 
Bailey δήλωσε πως είναι κρίσιμο οι 
οικονομίες να παραμείνουν ανοιχτές.
«Κανείς δεν ωφελείται από τον προ-
σ τατευτ ισμό κατά την άποψή μου», 
τόνισε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι η μετάβαση της 
Βρετανίας από το Brexit δεν θα είναι 
εύκολη και «θα ήταν ευκολότερο εάν 
δεν χρειαζόταν να αντιμετωπίσουμε 
και τον κορονοϊό».

Μπιλ Γκέιτς: Οι πλούσιες χώρες 
μπορεί να επανέλθουν σε 
κανονικούς ρυθμούς ως τα τέλη 
του 2021
Οι πλούσιες χώρες θα μπορούσαν να επανέλθουν στους κανονικούς ρυθμούς 
έως τα τέλη του 2021 εάν ένα εμβόλιο κατά της COVID-19 λειτουργήσει, είναι 
έτοιμο και διανεμηθεί κατάλληλα σε ευρεία κλίμακα, δήλωσε

Νέα Υόρκη: Λαμβάνονται νέα 
περιοριστικά μέτρα - Κλείνουν 
σχολεία σε πολλές πόλεις



22 9 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

Πώς θα «δεθεί» το παιδί με το 
νεογέννητο;

Τ
ο τέλος της εγκυμοσύνης και η 
γέννηση του νέου παιδιού εί-
ναι μια στιγμή ενθουσιασμού 
για όλη την οικογένεια. Για εν-

νέα ολόκληρους μήνες όλοι περιμένε-
τε να γνωρίσετε το νέο μέλος της οικο-
γένειας.
 Συχνά όμως, ο μεγάλος ενθουσιασμός 
και οι περιττές ανησυχίες δεν αφήνουν 
χρόνο στους γονείς ώστε να προετοι-
μάσουν κατάλληλα το έδαφος για τον 
ερχομό του νεογέννητου στο σπίτι. 
Αφού περάσει η ένταση των πρώτων 
ημερών, τότε μπορεί να διακρίνετε την 
ευερεθιστότητα του μεγαλύτερου παι-
διού, καθώς μπορεί να νιώσει ότι η 
προσοχή δεν είναι πλέον στραμμένη 
μόνο προς εκείνο. 
Αυτή η περίοδος μπορεί να προκα-
λέσει σύγχυση στα μεγαλύτερα παι-
διά, για αυτό είναι και σημαντικό να 

το προετοιμάσετε για τις αναπόφευ-
κτες αλλαγές που θα φέρει μαζί του το 
νεογέννητο. «Παρουσιάστε» τη νέα.. 
άφιξη και κάντε ό, τι μπορείτε για να 
δημιουργήσετε έναν υγιή αδελφικό 
δεσμό.

*Προετοιμάστε το από νωρίς για 
το νεογέννητο
Ξεκινήστε να μιλάτε με το μεγαλύτερο 
παιδί προτού έρθει στην ζωή σας το 
νεογέννητο. Η προετοιμασία του μεγα-
λύτερου παιδιού θα πρέπει να ξεκινή-
σει μόλις το παιδί καταλάβει ότι είστε 
έγκυος και τι συνεπάγεται αυτό. 
Χρησιμοποιώντας κατάλληλη γλώσσα 
για την ηλικία του, εξηγήστε τι σημαί-
νει να έχετε ένα μωρό στην κοιλιά σας, 
πότε θα έρθει, πότε θα μπορεί να το 
γνωρίσει το παιδί αλλά και ποια θα 
είναι η θέση του στην οικογένεια. 
Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει ότι το 
μωρό θα είναι νέο μέλος της οικογέ-
νειας. Το παιδί πρέπει επίσης να κατα-
λάβει ότι το νέο μωρό αποτελεί μια 
μόνιμη προσθήκη, ένα νέο φίλο ζωής 
και πώς έτσι θα πρέπει να το αντιμε-
τωπίζει.

*Μιλήστε για τις συνήθειες του 
νεογέννητου
Είναι σημαν τ ικό να εξηγήσετε σ το 
μεγαλύτερο παιδί ότι το νέο μωρό θα 

έχει κάποιες ιδιαίτερες συνήθειες, 
όπως είναι το επίμονο κλάμα, οι περί-
εργες ώρες φαγητού και συνήθειες 
ύπνου. 
Το παιδί θα είναι ευκολότερο να κάνει 
την προσαρμογή, δίχως να αντιμετωπί-
σει σύγχυση όταν ξέρει τι να περιμένει. 
Το μεγαλύτερο παιδί θα πρέπει επίσης 
να συνειδητοποιήσει ότι θα χρειαστεί 
λίγος χρόνος, μέχρι το νεογέννητο να 
μεγαλώσει και να παίξουν μαζί. 
Τα μικρά παιδιά δεν έχουν ακόμα πλή-
ρως αναπτυγμένες τις δεξιότητες κατα-
νόησης και για αυτό θα ήταν καλύτερο 
να εξηγείτε τα πράγματα συχνά.

*Διατηρήστε την ρουτίνα του
Δοκιμάστε όσο το δυνατόν περισσό-
τερο να συνεχίσετε να κάνετε τα πράγ-
ματα που κάνατε με το μεγαλύτερο 
παιδί. 

Η διατήρηση της ρουτίνας θα το βοη-
θήσει να συνειδητοποιήσει ότι εξακο-
λουθεί να είναι σημαντικό μέρος της 
οικογένειας. Αποφύγετε να κάνετε 
δραστικές αλλαγές στη ζωή του μεγα-
λύτερου παιδιού. Εάν πρέπει να μετα-
κινήσετε τα πράγματα για να δημιουρ-
γήσετε χώρο για το νεογέννητο, κάντε 
το πριν από τη γέννηση του μωρού. 

Η τρυφερότητα σώζει τα παιδιά
Σύμφωνα με τους επιστήμονες η τρυ-
φερότητα πρέπει να προσφέρεται από 
τους γονείς στα παιδιά χωρίς μέτρο, 
καθώς σύμφωνα με έρευνες μπορεί να 
τα θωρακίσει απέναντι στο στρες που 
θα βιώσουν αργότερα στη ζωή τους. Η 
έρευνα έδειξε ότι 30 χρόνια μετά, τα 
παιδιά των τρυφερών μητέρων ήταν 
πιο θωρακισμένα και είχαν μεγαλύ-
τερη αυτοπεποίθηση από εκείνα που 
οι μητέρες τους ήταν ψυχρές. Αλλες 
έρευνες έχουν επίσης συσχετίσει την 
τρυφερότητα που παίρνουν τα παι-
διά από τη μητέρα τους με αυξημένες 
ικανότητες όσον αφορά τη μνήμη και 
τη μάθησή τους καθώς σε μαγνητικές 
τομογραφίες στις οποίες υποβλήθηκαν 
φάνηκε να έχουν μακρύτερο ιππόκα-
μπο (περιοχή στον εγκέφαλο που σχε-
τίζεται με τη μνήμη και τη μάθηση) σε 
σύγκριση με άλλα παιδιά που είχαν 
ψυχρές μητέρες.

Ω
ς γονείς, οι περισσότεροι από μας 
καταβάλλουμε φιλότιμες προ-
σπάθειες για να μεγαλώσουμε τα 
παιδιά μας  όσο γίνεται καλύτε-

ρα.  Κανένας γονιός όμως δεν είναι τέλειος. 
Όλοι μας κάνουμε λάθη --- ίσως πιο συχνά 
απ’ ό,τι θα θέλαμε. Εδώ θα δούμε 2 συνηθι-
σμένα λάθη που κάνουμε οι γονείς και πώς 
να τα αποφεύγουμε. 
Πρώτα, πρώτα, δε θέλουμε τα παιδιά μας να 
αποτυγχάνουν. Για να το αποφύγουμε αυτό 
το λάθος, πρέπει να καταλάβουμε ότι αν 
αποκλείσουμε την πιθανότητα της αποτυ-
χίας δεν αναπτύσσεται το κίνητρο του παι-
διού μας να διαπρέψει. Δεύτερον, κάνουμε 
το λάθος να προβάλουμε τη δική μας ζωή 
στα παιδιά μας. Αυτό μπορούμε να το απο-
φύγουμε ενθαρρύνοντας τα παιδιά μας να 
ανακαλύψουν καινούργιες δραστηριότητες 
και ενδιαφέροντα ... και να αναπτύξουν τα 
δικά τους μοναδικά χαρίσματα και ταλέντα.

Μήπως χρειάζεστε βοήθεια για 
να κάνετε τα παιδιά σας να μιλούν 
περισσότερο και να στέλνουν μηνύ-
ματα με το κινητό τους λιγότερο;
Τα παιδιά σας μπορεί να προτιμούν να στέλ-
νουν μηνύματα με το κινητό τους παρά να 
μιλάνε... κι αυτό μπορεί να σας ενοχλεί. 
Υπάρχει όμως ελπίδα. 
Υπάρχουν 3 βήματα για να ενθαρρύνετε 
πιο πολύ την προφορική επικοινωνία και τη 
δημιουργία σχέσεων : να στήσετε το σκη-
νικό, να βάλετε αξίες, και να θέσετε κατευ-
θυντήριες γραμμές. 
Πρώτα, πρώτα, να στήσετε το σκηνικό. Να 
κουβεντιάσετε γιατί πρέπει να δώσουν 
μάχη ώστε οι επικοινωνιακές σχέσεις  να 
μπουν πάνω από την τεχνολογία. Να ξέρετε 
σε ποια σημεία να επιμείνετε, και να τα 
ενθαρρύνετε με κατανόηση και όχι με επι-
θετικότητα.
Δεύτερον, να βάλετε αξίες. Αποφασίστε 
με όλη την οικογένεια, ως ομάδα, ποιες θα 
είναι οι προτεραιότητες και οι αξίες  της 
χρήσης του τηλεφώνου και της τεχνολογίας. 
Τρίτον, να θέσετε κατευθυντήριες γραμμές 
όπως ποιες είναι οι περιοχές του σπιτιού 
που απαγορεύεται το τηλέφωνο.

Γιατί τα παιδιά σου στέλνουν μηνύ-
ματα με το κινητό αντί να μιλάνε; 
Για να είμαι αντικειμενικός, η τεχνολογία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθη-
μερινής ζωής των παιδιών μας με τέτοιον 
τρόπο που εμείς δε θα μπορούσαμε ποτέ να 
συλλάβουμε στην ηλικία τους. 
Μην υποθέτετε τα χειρότερα για το παιδί 
σας που είναι δέσμιο της τεχνολογίας.  
Παραθέτουμε μερικούς λόγους που δικαι-
ολογούν τις συνήθειές τους. 
Πρώτα, πρώτα, τα παιδιά χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία για  να αποφύγουν συζητή-
σεις και καταστάσεις που δεν έχουν κανένα 
ενδιαφέρον γι αυτούς. 
Σκυφτοί πάνω στα κινητά τους είναι ένας 
τρόπος για να το πετύχουν. Δεύτερον, τα 
παιδιά σήμερα δε θέλουν να υστερούν ένα-
ντι των άλλων όσο αφορά τα κοινωνικά 
μέσα. Γιαυτό διαρκώς παρακολουθούν τα 
τηλέφωνά τους για να δουν τι κάνουν οι 
άλλοι. 

Κυρίες μου, θέλετε να μάθετε πώς θα 
γίνετε υποδειγματική μητέρα;
Το να είσαι μητέρα είναι ίσως η πιο δύσκολη 
δουλειά στον κόσμο αλλά και η μόνη που 
αποδίδει. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό για 
να την κάνετε σωστά; 
Εδώ σας δίνουμε μερικούς απλούς τρόπους  
για να γίνετε μια υποδειγματική μητέρα. 
Πρώτα, πρώτα, να είστε πάντα διαθέσιμη. 
Ο χρόνος που θα ξοδέψετε με τα παιδιά σας 
να είναι για σας προτεραιότητα. Μετά, να 
δείχνετε αγάπη. Να κοιτάτε τα παιδιά σας 
στα μάτια και να τους λέτε ότι τα αγαπάτε 
σε μόνιμη βάση. Τρίτον, να είστε γενναιό-
δωρη στους επαίνους σας. Να επιβεβαιώ-
νετε τα θετικά του χαρακτήρα τους και τα 
χαρίσματά τους όσο πιο συχνά μπορείτε.  
Τέταρτον, να τα διασκεδάζετε. Αυτό σημαί-
νει να γελάτε, να παίζετε, και να διασκεδά-
ζετε με τα παιδιά σας. Τέλος, να είστε αυτό 
που πραγματικά είστε. 
Τα παιδιά σας δε χρειάζονται έναν τέλειο 
εμπειρογνώμονα -- απλά χρειάζονται έναν 
καθοδηγητή που τα αγαπάει. Να θυμάστε 
πάντα ότι το να είσαι μητέρα είναι μία χαρά 
που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή.  

Μήπως κουράστηκες να 
κάνεις λάθη ως γονιός; 
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υγεία

Ό
λοι έχουμε μία αγαπημέ-
νη στάση ύπνου. Διαφο-
ρετικές στάσεις ύπνου έ-
χουν όμως και διαφορε-

τικά οφέλη, ιδίως σε περιπτώσεις 
που δυσκολευόμαστε να κοιμηθού-
με, αντιμετωπίζουμε πόνους ή έ-
χουμε κάποιο άλλο πρόβλημα υγεί-
ας. Η στάση διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στην καλύτερη ποιότητα 
του ύπνου, ο οποίος αποτελεί καθο-
ριστικό παράγοντα για τη συνολική 
κατάσταση της υγείας μας.
Ας δούμε τα πλεονεκτήματα και μει-
ονεκτήματα κάθε στάσης ύπνου 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των 
ειδικών και τις συμβουλές που 
δίνουν για κάθε μια από αυτές.
Εμβρυϊκή θέση
Δεν είναι τυχαία η πιο συνηθισμένη 
στάση ύπνου. Η εμβρυϊκή στάση 
έχει πολλά οφέλη. Όχι μόνο είναι 
ιδανική για τον πόνο στην στη μέση 
ή κατά την εγκυμοσύνη, αλλά 
μπορεί να βοηθήσει και στη 
μείωση του ροχαλητού.Έχει, 
όμως, και μερικά μειονε-
κτήματα. Βεβαιωθείτε 
ότι η στάση του σώμα-
τός σας είναι σχετικά 
χαλαρή για να μην περι-
οριστεί η αναπνοή σας 
καθώς κοιμάστε. Επίσης, 
εάν έχετε προβλήματα 
με πόνο στις αρθρώ-
σεις ή δυσκαμψία, ο ύπνος 
σε μία «σφιχτή» εμβρυϊκή 
θέση μπορεί να σας κάνει 
να ξυπνήσετε με πόνο. Εάν 
θέλετε να κάνετε την εμβρυ-
ϊκή στάση ύπνου πιο άνετη, 
βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας 
είναι χαλαρό καθώς μαζεύετε τα 
χέρια και τα πόδια σας προς την κοι-
λιά. Κρατήστε τα πόδια σας σχετικά 
εκτεταμένα και μπορείτε ακόμη και 
να δοκιμάσετε να κοιμηθείτε με ένα 
μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατά σας.
Στο πλάι
Ο ύπνος στο πλάι είναι μία πολύ 
καλή επιλογή, καθώς όχι μόνο μπο-
ρεί να βοηθήσει στη μείωση του 
ροχαλητού, αλλά βοηθά και τη δια-
δικασία της πέψης και μπορεί και 
να μειώσει τα συμπτώματα από 
τις καούρες.Από την άλλη όμως ο 
ύπνος στο πλάι μπορεί να προκα-
λέσει δυσκαμψία στους ώμους 
και ενόχληση στη γνάθο από την 
πλευρά που κοιμάστε.

Η τοποθέτηση ενός μαξιλαριού 
χαμηλά ανάμεσα στα πόδια σας 
μπορεί να βοηθήσει να ευθυγραμ-
μίσετε καλύτερα τους γοφούς σας 
για να αποφύγετε τον πόνο στην 
πλάτη. Έαν ο ύπνος στο πλάι είναι 
η αγαπημένη σας στάση, φροντίστε 
να επιλέξετε ένα καλό μαξιλάρι για 
να αποφύγετε πόνο στον αυχένα και 
την πλάτη.
Μπρούμυτα
Ο ύπνος μπρούμυτα δεν είναι και η 
καλύτερη επιλογή. Ενώ είναι καλή 
στάση σε ό,τι αφορά το ροχαλητό 
και την υπνική άπνοια, τα οφέλη της 
περιορίζονται εκεί.
Ο ύπνος μπρούμυτα μπορεί να προ-
καλέσει πόνο τόσο στον αυχένα, 
όσο και στη μέση. Μπορεί επίσης 
να προσθέσει πολλή περιττή πίεση 
στους μύες και τις αρθρώσεις σας, 
με αποτέλεσμα να ξυπνάτε με πόνο 
ή κουρασμένοι. Η τοποθέτηση 
ενός μαξιλαριού χαμηλά κάτω από 

την κοιλιά σας μπορεί να βοη-
θήσει στη μείωση του πόνου.

Για να αποφύγετε την πρό-
σθετη πίεση στον αυχένα 
σας δοκιμάστε να κοιμη-
θείτε με ένα λεπτό μαξιλάρι 
ή χωρίς καθόλου μαξιλάρι. 
Μπορείτε, επίσης, να δοκι-

μάσετε να γλιστρήσετε ένα 
μαξιλάρι κάτω από τη λεκάνη 

σας για να μειώσετε ενδεχό-
μενο πόνο στη μέση.
Ανάσκελα

Αυτή η στάση ύπνου προσφέρει 
τα μεγαλύτερα οφέλη για την 
υγεία. Όχι μόνο προστατεύει τη 

σπονδυλική στήλη, αλλά μπορεί 
επίσης να βοηθήσει στην ανακού-
φιση του πόνου του ισχίου και του 
γόνατος.
Από την άλλη, όμως, σαφώς δεν 
ενδείκνυται για το ροχαλητό και 
την υπνική άπνοια. Επίσης, μπορεί 
να είναι μία στάση που θα δυσκο-
λέψει όσους αντιμετωπίζουν πόνο 
στη μέση, και γι’ αυτό είναι σημα-
ντικό να βεβαιωθείτε πως το σώμα 
υποστηρίζεται σωστά. Δοκιμάστε 
να κοιμηθείτε με ένα μαξιλάρι κάτω 
από τα γόνατα για να μειώσετε τον 
πόνο στην μέση και να ανακουφί-
σετε τη σπονδυλική στήλη από την 
πίεση. Εάν νιώθετε δυσφορία, μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε ένα επι-
πλέον μαξιλάρι για να διευκολύνετε 
την αναπνοή.

Η 
δερματική επαφή του γονέα με το νεογέν-
νητο μωρό μειώνει την ένταση της εγκεφα-
λικής απόκρισης του παιδιού στον πόνο, 
υποστηρίζει νέα μελέτη ερευνητών από το 

Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου (UCL) και το 
Πανεπιστήμιο York του Καναδά.
Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες στη σχετική δημοσίευση 
στο European Journal of Pain, στη μελέτη παρατηρήθηκε 
περισσότερη δραστηριότητα στον εγκέφαλο των νεογέννη-
των μωρών ως απόκριση στον πόνο, όταν ο γονέας τα κρα-
τούσε πάνω από τα ρούχα, σε σύγκριση με όταν η επαφή 
γινόταν δέρμα με δέρμα.
Η μελέτη περιελάμβανε 27 βρέφη από 0 έως 96 ημερών 
που είχαν γεννηθεί πρόωρα ή μετά τις 37 εβδομάδες της 
κύησης. Οι ερευνητές μέτρησαν την απόκρισή τους σε ένα 
επώδυνο αλλά κλινικά απαραίτητο τεστ αίματος και η εγκε-
φαλική τους δραστηριότητα καταγράφηκε μέσω ηλεκτροε-
γκεφαλογραφήματος. Τα μωρά τα κρατούσε η μητέρα τους, 
κάποια ήταν ντυμένα, άλλα όχι, ενώ ορισμένα βρίσκονταν 
σε θερμοκοιτίδα.Οι ερευνητές βρήκαν ότι η αρχική εγκεφα-
λική απόκριση στον πόνο ήταν η ίδια, αλλά καθώς το τεστ 
προκαλούσε μια σειρά τεσσάρων έως πέντε κυμάτων εγκε-
φαλικής δραστηριότητας, τα μετέπειτα κύματα δραστηριό-
τητας επηρεάστηκαν από το εάν η επαφή του μωρού με τη 
μητέρα ήταν δερματική ή πάνω από τα ρούχα.
Ο εγκέφαλος των μωρών που παρέμειναν στη θερμοκοι-
τίδα επίσης αντέδρασε λιγότερο ισχυρά στον πόνο από 

εκείνα που είχαν επαφή μέσω ρούχων, με τους επιστήμο-
νες να το εξηγούν λέγοντας πως ίσως τα μωρά δεν ταράζο-
νταν από τη διακομιδή τους πριν τη διαδικασία ή λόγω της 
επιτυχίας της ευαίσθητης, εξατομικευμένης φροντίδας που 
τους παρείχαν. Τέλος, η συμπεριφορά των μωρών δεν ήταν 
ιδιαίτερα διαφορετική μεταξύ των δύο ομάδων, αν και η 
ομάδα της δερματικής επαφής παρουσίασε ελαφρώς μει-
ωμένη απόκριση στο πλαίσιο της έκφρασης του προσώ-
που και του καρδιακού ρυθμού. Άλλες μελέτες έχουν βρει 
ότι η δερματική επαφή με έναν γονέα επηρεάζει τη συμπε-
ριφορά του παιδιού και μπορεί να μειώνει την ένταση της 
αντίδρασης στον πόνο, αλλά οι μελέτες αυτές είχαν διερευ-
νήσει την απόκριση του εγκεφάλου. Στην παρούσα μελέτη, 
η εγκεφαλική απόκριση των μωρών όχι μόνο ήταν εξασθε-
νημένη στην ομάδα της δερματικής επαφής, αλλά ακολου-
θούσε και διαφορετικό νευρικό μονοπάτι.

Το παυσίπονο άγγιγμα που ηρεμεί τα παιδιάΚοιμάστε πλάι, μπρούμυτα ή 
ανάσκελα; Τι πρέπει να προσέξετε

Άγχος φόβος και σύγχυση είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που κατακλύζουν τα όνειρά μας 
εν καιρώ πανδημίας, βάσει νέας καναδικής μελέτης που επιχείρησε να «βουτήξει» στο 
υποσυνείδητό μας για να κατανοηθεί πώς επιδρά στα όνειρα η πρωτόγνωρη κατά-

σταση που βιώνουν οι άνθρωποι παγκοσμίως όντας αντιμέτωποι με την απειλή του κορω-
νοϊού.
Η σχετική ερευνητική μελέτη διεξήχθη από τους Leela McKinnon, Erica Kilius και Noor 
Abbas, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Mississauga του Τορόντο -συγκεκριμένα 
στο τμήμα υπό του καθηγητή Ανθρωπολογίας David Samson, η τρέχουσα έρευνα του οποίου 
εξετάζει τη θεωρία ότι οι άνθρωποι εξελίχθηκαν για να έχουν όνειρα και εφιάλτες ως μία 
μορφή πρόβας/προετοιμασίας για πραγματικές απειλές στην καθημερινή ζωή τους.
Μεταξύ των συμμετεχόντων, οι γυναίκες είχαν συγκριτικά με τους άνδρες αρκετά πιο συχνά 
αρνητικά όνειρα ή όνειρα όπου γίνονταν δέκτες επιθετικής συμπεριφοράς. Κατά τον Noor 

Abbas, η ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί σε αυτό είναι ότι υπάρχει διαφορά στον 
τρόπο που γυναίκες και άνδρες εκλαμβάνουν τις απειλές.

Ως προς την πιθανή συσχέτιση μεταξύ του πολιτισμικού υπόβαθρου και 
των ονείρων σχετικά με την πανδημία, σχεδόν το ένα τέταρτο των ερω-

τηθέντων ανέφερε πως το πολιτισμικό υπόβαθρο διαδραμάτισε 
ρόλο στο πώς ερμήνευσαν οι ίδιοι τα όνειρά τους.

Ενδεικτικά, ένας συμμετέχων ανέφερε ότι ονειρεύτηκε φίδια 
-συνήθως ένα καλό σημάδι σ την ινδουϊσ τική παράδοση. 
Κάποιος άλλος ανέφερε ότι επιζητούσε ασφάλεια ακόμη και 
όταν ο κίνδυνος είχε παρέλθει, γεγονός το οποίο απέδωσε 
στο πολιτισμικό του υπόβαθρο.

Κορωνοϊός – Ύπνος: Ποια συναισθήματα 
κυριαρχούν στα όνειρά μας εν μέσω πανδημίας

Τα εξανθήματα αποτελούν σύμπτωμα κορωνοϊού

Τ
ην προσθήκη των εξανθημάτων στην επί-
σημη λίστα των συμπτωμάτων του κορω-
νοϊού ζητούν ειδικοί στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα δερματικά εξαν-
θήματα είναι τόσο ενδεικτικά, που θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στον επίσημο κατάλογο των 
συμπτωμάτων του Βρετανικού Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, προκειμένου να σωθούν ζωές.
Μάλιστα, γιατροί και επιστήμονες υποστηρί-
ζουν ότι τα εξανθήματα θα πρέπει να ληφθούν 
εξίσου σοβαρά υπ’ όψιν, όπως και ο πυρετός, ο 
συνεχής βήχας και η απώλεια γεύσης ή όσφρη-
σης. Ως εκ τούτου, όσοι βλέπουν εξανθήματα, 

θα πρέπει να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα και να 
απομονώνονται, μέχρι τη διενέργεια διαγνωστι-
κών εξετάσεων.
Ήδη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει 
συμπεριλάβει στη λίστα του «εξάνθημα στο 
δέρμα ή αποχρωματισμό των δακτύλων ή των 
ποδιών», ως συμπτώματα της νόσου, κάτι που 
ακόμη στη Βρετανία δεν έχει συμβεί.
Μάλιστα, η ένωση δερματολόγων και εται-
ρεία επιστήμης υγείας, όπως και ερευνητές του 
King’s College δημιούργησαν ιστότοπο που δεί-
χνει εικόνες δερματικών εξανθημάτων που είναι 
συμπτώματα του κορωνοϊού, για να βοηθήσουν 
τους ασθενείς να αναγνωρίσουν τα δικά τους.
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ιστορίες

Ε
ύα, πόσες ώρες είναι το υλικό που έχεις συγκεντρώσει ό-
λα αυτά τα χρόνια;
Ε.Σ.: Δεν είναι πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν τραβάω πάρα 
πολύ. Μπορεί να πήγαινα πάρα πολλές φορές στη Δήμη-

τρα και να μην τραβούσα. Ειδικά τον πρώτο χρόνο, μέχρι να γνω-
ριστούμε. Γιατί αφού μου είχε πει όχι στην αρχή, είπα: «Εντάξει, 
δεν πειράζει. Εγώ θέλω να έρχομαι εδώ και να καθόμαστε να 
γνωριστούμε».
Δ.Κ.: Αφού με είχαν διπλαρώσει για σκάνδαλα, σου το ‘πα. Λέω: 
«Πού τώρα και ντοκιμαντέρ; Δεν το ‘χω αυτό».
Ε.Σ.: Έτσι κι αλλιώς μου άρεσε να πηγαίνω εκεί και να γνωρίσω 
τη Δήμητρα. Δηλαδή δεν είναι να τα κάνεις όλα με ωφελιμισμό.
Ναι, άλλα ήταν εν ώρα εργασίας.
Ε.Σ.: Περίμενα τη Δήμητρα να τελειώσει τη δουλειά της, να τα 
πούμε. Λέγαμε και άσχετα. Ήθελα να μπω σε αυτό τον κόσμο. Δεν 
με ένοιαζε ντε και σώνει το ντοκιμαντέρ.
Δεν μπερδεύτηκαν ποτέ οι πελάτες ότι δουλεύεις κι εσύ εκεί;
Ε.Σ.: Όχι δεν με έβλεπαν.
Δ.Κ.: Στην κουζίνα καθόταν. Όπως έμπαινες στην είσοδο ήταν 
αριστερά η κουζίνα. Δεν είχαν οπτική επαφή οι πελάτες. Αν είχαν, 
σίγουρα θα ρώταγαν: «Η μικρή εργάζεται;».
Ε.Σ.: Ξέρεις, είχα στο νου μου ένα στερεότυπο γυναικών οι οποίες 
είναι θυματοποιημένες και έπεσα πάνω στη Δήμητρα.
Η οποία είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι ο ήρωας της ζωής 
της.
Ε.Σ.: Δεν είναι καθόλου θύμα. Έχει πάρει τη ζωή της στα χέρια της. 

Και όπως δεν υπάρχει ένα τυπικός μετανάστης, μια τυπική εργά-
τρια του σεξ, κανένας άνθρωπος δεν είναι τύπος. Και τελικά είναι 
πολλοί και πολλές σαν τη Δήμητρα.

«Έγινα ιερόδουλος διότι έτσι εγεννήθην»
Δ.Κ.: Είμαι η ιερή πόρνη της Αθήνας, καθ’ ομολογία Μένη Κου-
μανταρέα και Ανδρέα Βουτσινά. Ο Βουτσινάς μου είχε φέρει το 
βιβλίο της Γαβριέλλας. Γαβριέλλα Ουσάκοβα, εκδόσεις Κάκτος. 
«Μωρέ θέλω να διαβάσω τη ζωή της» έλεγα. Την έβλεπα στο 
γιατρό που περνάγαμε παρέα. Μου το έδωσαν, το διάβασα και 
το επέστρεψα. Και ήρθε μια μέρα ο Βουτσινάς και μου είπε: «Να 
σου πω χρυσό μου. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχεις εσύ γιατί 
στο μπορντέλο σου έρχονται ωραίοι άνδρες, εσύ είσαι η συνέ-
χεια της Γαβριέλλας και για μας, είσαι η ιερή πόρνη της Αθήνας».
Ε.Σ.: Και η Γαβριέλλα ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν κατ’ επιλογή.
Δ.Κ.: Η συχωρεμένη έλεγε: «Έγινα ιερόδουλος διότι έτσι εγεννή-
θην». Θυμάμαι τότε στο παλιό Υγειονομείο, ο νομίατρός μας ο 
Τσακατάκης μου λέει μια μέρα: «Πέθανε». Οι άλλες μου έλεγαν: 
«Μα θα πας; Στην κηδεία θα ‘ναι κόσμος». «Χέ@@κα» τους είπα. 
Την ήξερα τη Γαβριέλλα, την έβλεπα στον γιατρό και το θεωρώ 
υποχρέωσή μου και τιμή μου να πάω να την αποχαιρετήσω στην 
κηδεία της.
Δήμητρα, εξακολουθεί να ισχύει το πιστοποιητικό αγαμίας 

για τις ιερόδουλες;
Δ.Κ.: Βεβαίως. Και ξέρεις γιατί το έχουν κάνει. Έχει μία λογική, 
από παλιά, επί Τρούμπας. Το ‘50 – ‘60 που ήταν η Τρούμπα, όταν 
έκλεισαν τα Βούρλα στον Πειραιά, πηγαίνανε οι νταβατζήδες τις 
παντρευόντουσαν, τις φέρνανε και τις πέταγαν στα μπορντέλα. 
Γι’ αυτό και ζητάνε πιστοποιητικό αγαμίας πλέον. Όμως αν θες 
εσύ να έχεις νταβατζή, μπορείς να δουλεύεις στην τράπεζα και 
να καταθέτεις τον μισθό σου σε έναν που γουστάρεις. Αυτό είναι 
πάρα πολύ προσωπικό.
Δήμητρα, πώς ξεκίνησες αυτή τη δουλειά;
Δ.Κ.: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μεταξουργείο και όταν ήμουν 
μικρό φασόλι, πηγαίναμε με τη μάνα μου και έβλεπα τα φώτα 
που είχαν αρχίσει τα πρώτα μπορντέλα να ανοίγουν στα σπί-
τια. Και έλεγα: «Μαμά τι είναι εδώ;». «Τίποτα, προχώρα. Μοδί-
στρες για άνδρες». Φοβερή μαμά; Η οποία έναν άνδρα γνώρισε 
στη ζωή της, έναν παντρεύτηκε και τέλειωσε το θέμα. Και όμως 
μια γυναίκα που την έκλεψε ο πατέρας μου για να την παντρευ-
τεί – δεν το ‘χαν σε καλό να τη δώσουν σε μπάτσο της χωροφυλα-
κής – ξέρεις τι άποψη είχε για μας; Η μάνα μου μού έκανε δώρο 
το μπορντέλο, όταν της ανακοίνωσα ότι θέλω να ασχοληθώ με 
αυτό. «Σκέφτηκες;» μου είπε. «Το αποφάσισες; Ωραία, τι στοιχί-
ζει αυτό; Παρ’ τα χρήματα».
Ε.Σ.: Αυτή είναι η Ελληνίδα μάνα.
Δ.Κ.: Σπαρτιάτισσα, από τη Λακωνία. Και την έχασα τον Ιανουά-
ριο και μου στοίχισε αφάνταστα.
Δεν σοκαρίστηκε όταν της το είπες πρώτη φορά;

Δ.Κ.: Ε, της ήρθε κάπως. Μου είπε: «Είσαι σίγουρη κορίτσι μου γι’ 
αυτό που θες να κάνεις;». Λέω: «Ναι, το θέλω».
Πόσο εσύ;
Δ.Κ.: Εγώ στα 22 μου. Δεν επιτρεπόταν τότε να βγάλεις νωρίτερα 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Ε.Σ.: Φοβόταν να μην είσαι και στο δρόμο, οπότε σου λέει…
Δ.Κ.: Σου λέει αυτή είναι τρελή, αλλοπρόσαλλη, θα κάνει ό,τι 
θέλει. Ήταν μια φίλη μου τότε που δούλευε στο Μεταξουργείο. 
Είχα μια σχέση που χώρισα, γιατί μου έβαλε ένα κέρατο γκράντε 
και λέω: «Τι του ενός, τι των πολλών… Δεν πάει να γ@@θεί». Και 
πήγα να δω τη φίλη μου. Με γοήτευσε η μυρωδιά των καβ@@ων 
ανδρών και η ιεροτελεστία του χώρου. Άνδρες που περιμένουν 
στη σειρά, η μυσταγωγία, τα φώτα, η μουσική, όλα αυτά και λέω: 
«Ουάου μου αρέσει, αυτό θα κάνω».
Και όλο αυτό μετά, το αναπαρήγαγες και στο δικό σου.
Δ.Κ.: Το δικό μου μπορντέλο ήταν υπερπαραγωγή, με art deco 
έπιπλα, χαλιά περσικά και τέτοια.
Ε.Σ.: To 2014 όταν το έκλεισε η Δήμητρα, τράβηξε την πόρτα και 
πήρε τρία πράγματα μαζί της. Μετά η γειτονιά, όπως με τους 
Εβραίους δηλαδή στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγαν και ξεσήκω-
σαν πολυελαίους, κουρτίνες, τα πάντα. Είχαμε δει κι ένα ζωγράφο 
εκεί γείτονα που της έλεγε: «Δήμητρα έχω μέσα τους πολυελαί-
ους που είχες στο μπορντέλο».

Λεηλασία δηλαδή κανονική.
Ε.Σ.: Ναι, σαν Μαντάμ Ορτάνς που ξεψυχούσε.
Δ.Κ.: Όταν έφυγα, τα παράτησα όλα. Κάποια τα χάρισα και τα 
υπόλοιπα είπα: «Σας τα κάνω δώρο, δεν τα θέλω».
Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα;
Ε.Σ.: Όχι, δεν ήμουν τότε εκεί. Πριν κλείσει το μπορντέλο, αρρώ-
στησα βαριά κι εγώ κι ο άνδρας μου, οπότε είχα σταματήσει να 
πηγαίνω. Όταν ξαναπήρα τη Δήμητρα μετά, μου είπε: «Έκλεισε 
το μπορντέλο κοπελιά». Και πια αρχίζω να την ακολουθώ σε μια 
άλλη περίοδο της ζωής της.
Από το ’14 δηλαδή, δεν δουλεύεις Δήμητρα;
Δ.Κ.: Δουλεύω με τους πελάτες μου οι οποίοι δηλώνουν λατρεία. 
Πηγαίνω πλέον στο ξενοδοχείο. Είναι αυτοί οι 500 πελάτες που 
αρέσκονται σε μένα, μπορεί και παραπάνω, και ξεκινάμε να 
βγούμε, να πάμε να φάμε, να πιούμε ένα ποτό, να πάμε στο ξενο-
δοχείο, να κάνουμε διάφορα. Κάποιους που τους ξέρω πολλά 
χρόνια, πάω και στο σπίτι τους. Αμοιβαία εμπιστοσύνη κατάλα-
βες;
Έχει τύχει να ερωτευτείς πελάτη σου;
Δ.Κ.: Ε, βέβαια.
Πολλούς;
Δ.Κ.: Όχι, δεν ερωτεύομαι εύκολα.
Και του το ‘πες; Ότι σε έχω ερωτευτεί οπότε τζάμπα πληρώ-
νεις;
Δ.Κ.: Α, άλλο το ‘να κι άλλο τ’ άλλο. Το δωρεάν δεν μου αρέσει, 
με εξοργίζει. Νομίζω ότι με πιάνει κορόιδο. Είμαι φύσει και θέσει 
πουτα@@@ρα. Με αυτούς όμως που είχα το human touch, τους 
το έδειχνα. 
Πάντα με προφυλακτικό;
Δ.Κ.: Πάντα.
Και τα λεφτά μπροστά;
Δ.Κ.: Ε, ναι.
Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις Εύα, μέσα από το συγκεκριμένο 
ντοκιμαντέρ;
Ε.Σ.: Ο Wiseman, ένας αγαπημένος μου ντοκιμαντερίστας, λέει: 
«Άμα θες να στείλεις μήνυμα, στείλε ένα τηλεγράφημα». Δεν 
νομίζω ότι κάνω ντοκιμαντέρ για να στέλνω μηνύματα. Κάθε 
φορά που πάω να κάνω ένα statement για την εργασία στο σεξ, 
καταρρίπτεται. Γιατί η Δήμητρα είναι πολύ πιο σύνθετη από 
οποιοδήποτε statement και πολύ αντιφατική.
Δεν ανησύχησες μήπως βγει η Δήμητρα λίγο καρικατούρα;
Ε.Σ.: Ο κινηματογράφος της παρατήρησης έχει το πρόβλημα ότι 
μπορεί τον άλλο να τον δείξεις και να φανεί μόνο έτσι. Οπότε ανα-
γκάστηκα κάποια στιγμή να βγω εκτός μεθόδου που συνήθως 
δεν παρεμβαίνω, και να της μιλήσω πίσω από την κάμερα. Θέλω 
συνέχεια να την προστατεύω, να μη φανεί γραφική, να μη φανεί 
πολλές φορές ξενοφοβική, να μη βγει σκληρή και δεν χρειαζόταν 
κι αυτό τελικά.
Ύστερα από όλα αυτά που έχετε ζήσει και καταγράψει αυτά 
τα χρόνια, τι είναι αυτό που θα μπορούσατε να πείτε ότι 
έμαθε η μια στην άλλη;
Ε.Σ.: Εννοείς σεξουαλική αγωγή; Α, με λέει παρθενοπιπίτσα.
Δ.Κ.: Η Εύα μου έμαθε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι του 
ωφελιμισμού και επιβάλλεται να τους έχεις στη ζωή σου.
Ε.Σ.: Α, ξέρεις τι μου έμαθε; Το κοκκινιστό το… πουτ@@ιάρικο.
Δηλαδή; Πώς είναι η συνταγή;
Δ.Κ.: Θέλει μοσχαράκι ή ελιά ή αν βρεις χτένι που είναι πιο 
εύκολο. Το μαρινάρεις από το βράδυ στο κρασί, ημίγλυκο 
Πατρών και στο λάδι, χωρίς αλάτι για να μη σφίξει. Και μετά με τη 
μαρινάδα σοτάρεις κρεμμύδια, καρότα, σκόρδα και κρέας, προ-
σθέτεις νερό να βράσει και μυρωδικά διάφορα, πιπέρι, αλατάκι, 
μπαχάρια, δάφνη, κανέλλα, λίγο ζάχαρη και ένα κομμάτι κίτρινο 
βούτυρο. Και κρεμμύδι τριφτό μπόλικο για να δέσει η σάλτσα.
Αυτό υπολόγισε θα είναι έτοιμο όταν το κρέας θα κόβεται με το 
πιρούνι. Θέλει σιγανή φωτιά. Και 2 ώρες μπορεί να χρειαστεί. 
Και μετά κάνεις ξεχωριστά ή πουρέ από πατάτες ή μακαρόνια ή 
ρύζι ή ότι γουστάρει. Άμα θέλεις να ξελογιάσεις έναν άντρα του 
κάνεις ένα κοκκινιστό ‘’πορνέ’’, τον κάνεις ένα μπάνιο και..., και 
μετά τον ''έδεσες''.
Ε.Σ.: Και ξέρεις ποιο είναι το τρίπτυχο της Δήμητρας για να το έχει 
ευχαριστημένο το αγόρι;
Δ.Κ.: Ααα… Πί@α, πισωκο@@@ό και κρέας κοκκινιστό. Αφού 
είναι καλοφαγάδες.

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Χιλιόμετρα αγάπης από τον πατέρα του Μιχαλάκη,
 κ. Τέρρυ Πυροβολάκη, για τη συγκέντρωση χρημάτων

για τη σωτηρία του μικρού μας Μιχάλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ

Συνεισφέρετε ό,τι μπορείτε
«ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΣΩΣΕ»

Ο κ. Πυροβολάκης 
με τον 

Πρωθυπουργό του 
Καναδά, κ. Τζάστιν 

Τρουντό

Ο κ. Πυροβολάκης 
με την πανέμορφη 

οικογένειά του

Ο κ. Πυροβολάκης 
με τους γονείς του

Ο μικρός Μιχαλάκης 
στην αγκαλιά των 

γονιών του
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Οι Φωνές Μας Εισακούστηκαν

Μ
ε ιδιαίτερη χαρά, αγαπητοί μου 
φίλοι, σας μεταφέρω την πιο 
τρανή  είδηση  που αντιλάλησε 
από άκρη σε άκρη σε ολόκλη-

ρη την Οικουμένη και ειδικά στην  Μεσόγειο 
για την αλλαγή πολιτικής  που ανήγγειλε ο 
υπουργός των εξωτερικών της κυβέρνησης 
του Καναδά Champagne.
Την περασμένη Τρίτη, ο ίδιος ο  υπουργός 
των εξωτερικών ακύρωσε τις άδειες που 
επέτρεπε τις καναδικές εταιρείες να πουλούν 
εξοπλιστικά υλικά και όπλα στην Τουρκία.
Αλλά αυτή η αλλαγή πλεύσης δεν έγινε ούτε 
από σύμπτωση ούτε κατά τύχη.
Ένας αδιάκοπος αγώνας του Ελληνοκαναδι-
κού  Κογκρέσου με δεκάδες γράμματα που 
στάλθηκαν  στον πρωθυπουργό, σε υπουρ-
γούς, στους αρχηγούς των κομμάτων και σε 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ουνέσκο και 
μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα ΜΜΕ και 
τον πρόεδρο των ΗΠΑ.    
Παράλληλα, ατέλειωτες συναντήσεις  με 
άλλες μειονότητες όπως οι αδελφοί μας 
Κύπριοι, οι Αρμένιοι, οι Σέρβοι, οι Εβραίοι, 
οι Ασσύριοι, Κούρδοι… να δημιουργή-
σουμε μέτωπα και συνεργασίες για τον κοινό 
εχθρό.
Ο κοινός εχθρός δεν είναι άλλος από τον 
Τούρκο που δεν σέβεται και καταπατεί καθη-
μερινά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περι-
φρονεί το διεθνές δίκαιο. Και δεν σέβεται 
κανέναν. Μόνος του στόχος να ικανοποιεί 
τα τερατώδη του ένστικτα και την ακόρεστη 
λαιμαργία του σε βάρος όμορων κρατών και 
αθώων ανθρώπων ακόμη και Τούρκων που 
αντιτίθενται στις αιμοβόρες ορέξεις του ή 
έχουν κάτι που δεν έχει αυτός και θέλει να 
τους το αρπάξει.         
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά.
Την  Δευτέρα στις 28 Σεπτεμβρίου είχε προ-
γραμματιστεί από το κόμμα των φιλελευθέ-
ρων μία συνάντηση με τον Υπουργό των εξω-
τερικών και εκπροσώπους της ομογένειας. 
Παρών στην τηλεδιάσκεψη ήταν οι ελληνικής 
καταγωγής βουλευτές των φιλελευθέρων, 
εκπρόσωποι Ελληνικών οργανισμών από το 
Κεμπέκ και ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδι-
κού Κογκρέσσου.
Η συνάντηση διήρκησε δυόμιση ώρες. Ήταν 
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να εκφρα-
στούν όλες οι θέσεις και τα παράπονα του 
Ελληνισμού στον ΥΠΕΞ του Καναδά.
Όταν ήρθε η σειρά του προέδρου του Ελλη-
νοκαναδικού Κογκρέσσου  κυρίου Χαλάτση,  
αφού αναφέρθηκε στην αναπάντητη εκτετα-
μένη αλληλογραφία του ανωτάτου θεσμικά 
Ελληνικού οργανισμού προς την κυβέρνηση 
για όλα τα φλέγοντα θέματα, Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου, Αγία Σοφία, Ελληνο-
τουρκική κρίση, Μακεδονικό, Τουρκολυ-

βικό Μνημόνιο, Παραβιάσεις στις ΑΟΖ της 
Κύπρου και της Ελλάδος και άλλα.
Εστίασε όμως περισσότερο την τοποθέ-
τηση του στην  Εταιρεία που προμηθεύει την 
Τουρκία υψηλής τεχνολογίας υλικά για την 
κατασκευή (Drones).
Ο  πρόεδρος ενημέρωσε τον αξιότιμο 
Υπουργό, ότι οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν 
τα τηλεκατευθυνόμενα  αεροπλανάκια στην 
εισβολή τους στην Συρία δολοφονώντας 
γυναικόπαιδα και το ίδιο γίνεται στην Λιβύη 
και τώρα στο Αζερμπαϊτζάν.
Ο ΥΠΕΞ απαντώντας στον πρόεδρο του 
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου είπε ότι ο 
ίδιος και η κυβέρνηση γνώριζαν ότι η Τουρ-
κία χρησιμοποιούσε τα (Drones) εναντίον 
του (Isis) και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που 
την είχαν εξαιρέσει  από την απαγόρευση 
που είχε επιβληθεί  στην σύμμαχο χώρα του 
ΝΑΤΟ Τουρκία. Αλλά υποσχέθηκε ότι θα το 
ερευνούσε περισσότερο.
Την επόμενη μέρα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 
φίλοι συμπατριώτες, χωρίς καθυστέρηση 
ακύρωσε την προηγούμενη απαγόρευση 
που εξαιρούσε την Τουρκία από την αγορά 
υψηλής τεχνολογίας απεικονίσεις και αισθη-
τήρες για συστήματα στόχευσης που περιέ-
χουν προσδιοριστές λέιζερ που χρησιμοποι-
ούνται για τις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες 
που εκτοξεύονται  από τα (Drones) ή από τα 
μη επανδρωμένα αεροπλάνα.
Μια τεράστια επιτυχία που πρέπει να πιστω-
θεί σε ολόκληρο τον απόδημο Ελληνισμό 
που καθημερινά δίνει τις δικές του μάχες για 
την Ελλάδα μας που άλλοτε κερδίζονται και 
άλλοτε χάνονται.
Από αυτό εδώ το ταπεινό μετερίζι σας μετα-
φέρουμε λίγη από την πολύν αγάπη μας προς 
την πατρίδα. Πολλούς αγωνιστικούς χαιρε-
τισμούς και υποσχέσεις για συνέχιση των 
εθνικών μας αγώνων μέχρις τελικής δικαί-
ωσης.
Η Ελλάδα κινδυνεύει. Η ανθρωπότητα κιν-
δυνεύει.  Γιατί απεμπόλησε, αγαπητοί μου 
φίλοι, το λάβαρο των πανανθρώπινων αξιών 
που πρέσβευε ο Ελληνισμός και τις άφθαρ-
τες ιδέες του Ολυμπισμού, του «ευ αγωνί-
ζεσθαι»  και έκανε σημαία του την απλη-
στία και οδηγό το «όσο πιο πολλά τόσο πιο 
καλά». 
Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε στην λαμπρή 
αυτή φωτολαμπή. 
Αγώνας, αγώνας, αγώνας. Πολλά τα μέτωπα. 
Πολλοί οι εχθροί. Και όλοι έχουν βάλει στο 
μάτι την Πανώρια Νύφη.
Στις επάλξεις συνέλληνες, δεν επιτρέπεται 
εφησυχασμός. Τα βλέπετε πόσο αδιάφορα 
οι δυνατοί της γης παρακολουθούν από τις 
αναπαυτικές τους πολυθρόνες τις θανατηφό-
ρες μάχες στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ;

Σίμος Λεπτοκαρίδης
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Η γέφυρα ουρανού - γής

Χ
ΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ένα ξεκαθάρισμα, γιατί 
o κίνδυνος πάντα καιροφυλακτεί. 
Νομίζουν μερικοί, πς ή σωτηρία 
και η λύτρωσι πετυχαίνεται μονά-

χα με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Υποκλέ-
πτονται να πιστεύουν, πώς αρκούν μερικές 
πνευματικές ασκήσεις και κάποια μικρή ή 
μεγάλη εσωτερική ζωή, για να πετύχουν τη 
λύτρωσι ή μάλλον το αυτολύτρωσι.
«Έτσι κάνουν το μεγάλο λάθος να θεω-
ρούν τη μυστική ζωή της ψυχής σαν το πάν 
στήν πνευματική τους πορεία. Γι’ αυτό και 
δεν διστάζουν να λένε, πώς δέν έχει καμ-
μιά σημασία το δόγμα. Το σημαντικό είναι 
να έχουμε εσωτερική ζωή και να εφαρμό-
ζουμε την αγάπη. Νά μή βλέπουμε κανένα. 
“Όσο κι αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται όχι 
τουλάχιστον απορριψιμη μια τέτοια άποψη, 
όμως δεν παύει να εγκυμονει σοβαρούς 
κινδύνους. “Ενα δείγμα αυτής της λαθεμέ-
νης τοποθετήσεως είναι η στροφή ώρισμέ-
νων στίς άνατολικές θρησκεΐες και τη λεγό-
μενη ανατολική πνευματικότητα. Τα ασπρο-
σανατόλιστα καραβάνια των νέων του δυτι-
κού κόσμου στρέφονται στην Ανατολή, για 
να αναζητήσουν εκεί, στην εσωτερική ζωή, 
τη λύτρωσι. Και αντί για τη λύτρωσι βρί-
σκουν νέα τυραννικά δεσμά. Οι μηχανο-
ποιημένες ασκήσεις, τους προσφέρουν μια 
Ψευδαίσθηση απαλλαγής, που δεν διαρκεί 
για πολύ. 
Και όλα αυτά γιατί λησμονείται η μεγάλη 
αλήθεια και από ανθρώπους καλής θελή-
σεως , Και ή αλήθεια αυτή μας λέει, ότι 
άλλο είναι το μυστήριο της σωτηρίας, 
που κατεργάζεται ο Χριστός και άλλο 
η μυστική, η εσωτερική ζωή. Η σωτη-
ρία προσφέρεται από το Χριστό και μόνο 
από Αυτόν και όχι από τις ασκήσεις και τα 
ανθρώπινα κατορθώματα. 
Τη σωτηρία δηλαδή δεν την προσφέρουμε 
εμείς στον εαυτό μας. Δεν είναι δική μας 
κατάκτησι,
Είναι δωρεά της χάριτος του Θεού. Αυτό 
ακριβώς, που επανειλημμένα τονίζει ο 
απόστολος Παύλος: «Πάντες ήμαρτον και 
υστερούνται της δόξης το Θεού», δικαι-
ούμενοι δωρεάν τη αυτού χάριτι...» (Ρωμ. 
γ’ 23-24). “Ολοι οι άνθρωποι είναι αμαρ-
τωλοί και έχουν ανάγκη από το Θεό. Και ο 
Θεός προσφέρει τη σωτηρία δωρεάν διά 
της θυσίας του Yιου του, του Σωτήρα Χρι-
στού. 
Φυσικά ό πνευματικός αγώνας και τα έργα 
της αγάπης δημιουργούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την αποδοχή της σωτη-
ρίας. Η χάρις το Θεού πρωτη συντελεί στην 
ανάπτυξη πνευματικής ζωής. Σ ένα έδα-
φος καλλιεργημένο ή καρποφορία είναι 
μεγάλη. Ο σπόρος της χάριτος, ο λόγιος του 
Θεού δεν απορρίπτεται, δεν καταπατείται, 
δεν γίνεται βορά στα πετεινά του ουρανού. 
Αποδίδει καρπό «έκατονταπλασίονα».
«Ομως κι εδώ μπορούμε να δούμε το 

μεγαλείο του Χριστιανισμού: Η σωτηρία 
προσφέρεται όχι σε μια μικρή ελίτ ασκη-
τών ή πνευματικά καλλιεργημένων ανθρώ-
πων. Προσφέρεται σε όλους ανεξαιρέτως 
τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια ουσια-
στική διαφορά, που χωρίζει το Χριστια-
νισμό από τις άλλες θρησκείες και μάλι-
στα από το Βουδισμό. Oι βουδιστές, όπως 
και τόσοι άλλοι, πιστεύουν πώς η σωτηρία 
προσφέρεται μονάχα στους λίγους, στους 
μυστικιστές. Μονάχα αυτοί είναι οι σωσμέ-
νοι. Oι άλλοι αποκλείονται από τη σωτη-
ρία.
Δεv γίνεται κάτι τέτοιο μέ το Χριστιανι-
σμό, ‘Ο Χριστός κάλεσε όλους στη σωτη-
ρία, «Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες 
και πεφορτισμένοι κάγώ αναπαύσω υμάς» 
διακήρυξε. Σώζονται όλοι εκείνοι, που 
δέχονται την αγάπη του Θεού στο πρό-
σωπο του Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό ακριδως 
o Χριστός ήλθε στη γη και έγινε άνθρωπος, 
για να σώση όλους τους ανθρώπους. 
Εδώ βρίσκεται η ουσία του λυτρωτικού 
μηνύματος του Χριστιανισμού. Αλλά και 
η υπεροχή του από όλες τις άλλες θρη-
σκείες, “Η πίστι στό Θεό είναι φαινόμενο 
γενικό, γι’ αυτό και όλοι οι άνθρωποι είναι 
καλεσμένοι στη σωτηρία. Δεν είναι απο-
κλειστικό προνόμιο μερικών Χριστιανών. 
H ουσία της θρησκείας βρίσκεται στην 
ψηλαφητή αναζήτηση του Θεού από τον 
άνθρωπο. Η αναζήτησι όμως αυτή, μονάχα 
με τις ανθρώπινες δυνάμεις, μένει αδιά-
κοπα στο στάδιο της ψηλαφήσεως, της ανα-
ζητήσεως. Δεν καταλήγει πουθενά, Ακρί-
δες γιατί η απόστασι, που χωρίζει το Θεό 
από τον άνθρωπο είναι άβυσσος αγεφύ-
ρωτη. Αδύνατο o άνθρωπος μόνος του να 
φθάση στο Θεό. 
«Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε. Ο μονο-
γενής Υιός του Θεού εκείνος εξηγήσατο». 
Την άβυσσο, που χώριζε τοv άνθρωπο 
από το Θεό, μονάχα ο Θεός μπορούσε να 
την καλύψη. Και την κάλυψε με την εναν-
θρώπησι του Χριστού. Δεν αναζητούσε 
μονάχα ο άνθρωπος το Θεό. Αναζητούσε 
και o Θεός το πλάσμα των χειρών του, τον 
άνθρωπο. Και αυτό, που ο άνθρωπος δεν 
μπορούσε να φθάση, του το πρόσφερε 
ο Θεός. Πλησίασε ο Θεός τον άνθρωπο, 
για να μπορέση ο άνθρωπος να πλησι-
άση το Θεό, «Εκλινε ούρανούς και κατέβη» 
ο Θεός, για να ανεβάση τον άνθρωπο 
κοντά του. Ο Χριστός  έγινε η γέφυρα, 
που κάλυψε την άβυσσο ανάμεσα στον 
άνθρωπο και το Θεό. 
H αναζήτηση, λοιπόν , του Θεού , χωρίς την 
άποκάλυψι του Χριστού, αποτελεί ματαιο-
πονία. Ο άνθρωπος θα χάνεται στους σκο-
τεινούς λαβυρίνθους τής άγνοιας, που δεν 
βγάζουν πουθενά. Μονάχα διά του Χρι-
στού, που είναι «η οδός, η αλήθεια και 
η ζωή» μπορούμε να γνωρίσουμε και να 
ζήσουμε το Θεό.

Η αγαπητή βουλευτής Οντάριο κα 
Χριστίνα Μίτας ανακοίνωσε στήριξη 

στα νοσοκομεία του Σκάρμπορο

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η βουλευτής κα Χριστίνα Μίτας δήλωσε «So pleased 
to visit Scarborough Health Network to announce over $5 million in funding for very 
important upkeep and maintenance projects. While not particularly glamourous, 
things like windows and roofs are necessary to the proper functioning of our great 
network of hospitals here in Scarborough. Look forward to continuing our work 
together and sharing more funding news soon!»
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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=$6,988/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 November 2nd, 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
$6,988 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 
την οστεοπόρωση.

Η οστεοπόρωση είναι χρόνια πάθηση 
του μεταβολισμού των οστών, κα-
τά την οποία παρατηρείται σταδιακή 
μείωση της πυκνότητας και ποιότητάς 

τους, με αποτέλεσμα αυτά με την πάροδο του 
χρόνου να γίνονται πιο εύθραυστα και λεπτά. 
Έτσι προκαλείται αυξανόμενος κίνδυνος σπα-
σίματος των οστών, καθώς μειώνεται η ανθε-
κτικότητα και η ελαστικότητά τους. Ετυμολο-
γικά η λέξη Οστεοπόρωση προέρχεται από το 
Οστούν (=κόκκαλο) + Πορώδης (=ο έχων πό-
ρους). Η διεθνής ονομασία της νόσου είναι επί-
σης Osteoporosis.
Κατάγματα από οστεοπόρωση είναι πιο κοινά 
από καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισό-
διο καιο καρκίνο του μαστού μαζί.  Τουλάχι-
στον μία στις τρεις γυναίκες και ένας στους πέντε 
άνδρες θα υποφέρουν από ένα οστεοπορωτικό 
κάταγμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Η οστεοπόρωση είναι μία ασθένεια που χαρα-
κτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα (πυκνό-
τητα) και υποβάθμιση του οστικού ιστού. Η 
κατάσταση οδηγεί σε αύξηση της ευθραυστό-
τητας των οστών και σε κίνδυνο καταγμάτων - 
πιο συχνά στην σπονδυλική στήλη, στον καρπό 
ή στο ισχίο. Μπορείτε να χάνετε οστική μάζα 
σταθερά για πολλά χρόνια χωρίς να παρουσια-
στουν κάποια συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, η 
οστεοπόρωση συχνά αποκαλείται « η σιωπηλή 
κλέφτης « - κυριολεκτικά κλέβει την οστική 
μάζα μας χωρίς να μας δώσει καμία απολύτως 
ένδειξη . Αν η οστεοπόρωση διαγιγνώσκεται 
για πρώτη φορά κατά τη στιγμή που εμφανίζε-
ται ένα κάταγμα, έχει ήδη προχωρήσει αρκετά. 
Έγκαιρη ανίχνευση της οστικής απώλειας, ως 
εκ τούτου, είναι κρίσιμη για την πρόληψη των 
οστεοπορωτικών καταγμάτων.
Η οστεοπόρωση μπορεί να προσβάλει ανθρώ-
πους όλων των ηλικιών, αλλά αναμφισβήτητα, 
με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες, τους ηλικιω-
μένους. Όλοι μας χάνουμε οστική μάζα καθώς 
μεγαλώνουμε, αλλά κάποιοι από εμάς χάνουν 
περισσότερη και γρηγορότερα. Η οστεοπό-
ρωση δεν θα συμβεί σε όλους τους ηλικιωμέ-
νους, αλλά είναι σίγουρα περισσότερο συχνή 
σε αυτούς.
Περίπου μία στις δύο γυναίκες άνω των 50 
ετών θα υποστεί κάταγμα λόγω της οστεοπό-
ρωσης σε κάποια στιγμή της ζωής της. Οι γυναί-
κες έχουν ελαφρύτερα και λεπτότερα οστά από 
τους άνδρες. Πολλές γυναίκες χάνουν οστική 
μάζα ραγδαία μετά την εμμηνόπαυση. Στις 
γυναίκες, οι ορμόνες του φύλου, τα οιστρο-
γόνα, προστατεύουν τα οστά. Για πολλές γυναί-
κες, η απώλεια οστικής μάζας αυξάνεται μετά 
την εμμηνόπαυση, όταν τα επίπεδα των οιστρο-
γόνων πέφτουν απότομα. Αν η εμμηνόπαυση 
επέλθει νωρίς, η πιθανότητα για οστεοπόρωση 
αυξάνεται. Το ίδιο συμβαίνει όταν η εμμηνό-
παυση συμβεί τεχνητά, πχ με χειρουργική 
αφαίρεση των ωοθηκών, οι οποίες παράγουν 
και το μεγαλύτερο ποσοστό των οιστρογόνων. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε 
στον ιατρό σας ώστε να προστατεύσετε την 
υγεία των οστών σας.
Έρευνες έδειξαν ότι η κληρονομικότητα και το 
γενετικό υπόβαθρο διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην οστεοπόρωση και τα κατάγματα που 
προκαλεί. Αν κάποιος από τους γονείς σας έχει 
οστεοπόρωση ή ιστορικό κατάγματος, η πιθα-
νότητα να συμβεί και σε σας το ίδιο είναι μεγα-
λύτερη. Το ίδιο ισχύει αν οι γονείς σας έχουν 
χάσει ύψος ή έχουν κύφωση, που είναι σοβα-
ρές ενδείξεις για οστεοπόρωση.
Άνθρωποι που έχουν υποστεί κατάγματα κατά 
την ενήλικη ζωή τους είναι πιθανό να έχουν ήδη 
προσβληθεί από τη νόσο και να μην το γνω-
ρίζουν. Τα κατάγματα της σπονδυλικής στή-
λης μπορούν να συμβούν χωρίς την εμφάνιση 
σοβαρού πόνου. Μπορούν να προκαλέσουν 
όμως απώλεια ύψους ή ακόμα και κύρτωση 
της σπονδυλικής στήλης προς τα εμπρός. Αυτό 
το φαινόμενο ονομάζεται κύφωση (η γνωστή 
«καμπούρα»). Τα κατάγματα των σπονδύλων 
συχνά δεν γίνονται αντιληπτά, παρά μόνο όταν 
υπάρξει απώλεια κάποιων εκατοστών ύψους!

Mέτρηση οστικής πυκνότητας
Μια μέτρηση οστικής πυκνότητας ((Bone 
Mineral Density (BMD)) δείχνει αν κάποιος έχει 
φυσιολογική οστική πυκνότητα, χαμηλή οστική 
πυκνότητα ή οστεοπόρωση. Είναι η μόνη 
μέθοδος που μπορεί να διαγνώσει την οστε-
οπόρωση. Όσο χαμηλότερη οστική πυκνότητα 
έχετε τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. 
Μια τέτοια εξέταση θα βοηθήσει εσάς και τον 
ιατρό σας να μάθετε:

 ª αν έχετε αδύναμα και εύθραυστα οστά, 
προτού υποστείτε κάταγμα,

 ª να εκτιμήσετε τον κίνδυνο κατάγματος 
οστού στο μέλλον,

 ª να εκτιμήσετε αν η οστική σας μάζα βελτι-
ώνεται, μένει στα ίδια επίπεδα ή χειροτερεύει,

 ª να εκτιμήσετε την αποτελεσματικότητα της 
φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνετε και να 
πάρετε αποφάσεις για την συνέχιση, διακοπή ή 
τροποποίησή της.

Ποιός πρέπει να υποβληθεί σε μια τέτοια 
εξέταση;
Συστήνεται η διενέργεια μέτρησης οστικής 
πυκνότητας σε:

 ª γυναίκες άνω των 65 ετών,
 ª άνδρες άνω των 70 ετών,
 ª άτομα που έχουν υποστεί κάταγμα σε ηλι-

κία άνω των 50 ετών,
 ª γυναίκες σε εμμηνόπαυση με παράγοντες 

κινδύνου,
 ª μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες κάτω των 

65 ετών με παράγοντες κινδύνου,
 ª άνδρες 50 έως 69 ετών με παράγοντες κιν-

δύνου,
Επίσης, μπορεί να απαιτηθεί να γίνει μέτρηση 
στις παρακάτω περιπτώσεις :
ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης με εμφανές 
κάταγμα ή απώλεια οστικής πυκνότητας,
εμμένον άλγος στην πλάτη ή οσφυϊκή χώρα με 
πιθανό κάταγμα στην σπονδυλική στήλη,
απώλεια ύψους άνω των 1,3 εκατοστών μέσα 
σε χρονικό διάστημα ενός έτους,
συνολική απώλεια ύψους άνω των 4 εκατοστών 
(από το αρχικό ανάστημα του ατόμου).

 Θεραπεία
Το ασβέστιο είναι ένα μέταλλο που αποτε-
λεί δομικό στοιχείο των οστών και είναι πολύ 
σημαντικό για τη διατήρηση της υγείας τους. 
Η βιταμίνη D δίνει τη δυνατότητα στον οργανι-
σμό σας να χρησιμοποιεί το ασβέστιο. Αν δεν 
προσλαμβάνετε ικανές ποσότητες με την τροφή 
από τη βιταμίνη αυτή ή αν ο οργανισμός σας 
δεν μπορεί να την απορροφήσει σωστά, τότε 
ο κίνδυνος για οστεοπόρωση αυξάνεται. Σύμ-
φωνα με τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες: 
Ενήλικες κάτω των 50 ετών χρειάζονται στη 
διατροφή τους 1000mg ( δηλαδή 1 γραμμάριο) 
ασβεστίου και 400-800 IU (Διεθνείς μονάδες) 
βιταμίνη D, καθημερινά. Ενήλικες άνω των 50 
ετών χρειάζονται αντιστοίχως, 1200 mg ασβε-
στίου και 1000 IU βιταμίνης D σε καθημερινή 
βάση. Επειδή εδώ στον Καναδά δεν έχουμε  
αρκετό φως του ήλιου, το οποίο παράγει βιτα-
μίνη D, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι παίρ-
νουμε βιταμίνη D από συμπληρώματα . Ελάτε 
στο Φαρμακείο Απόλλων και εγώ θα σας προ-
τείνω την κατάλληλη δόση για εσάς. Υπάρχουν 
συνταγογραφούμενα φάρμακα που ο γιατρός 
σας θα πρέπει να συνταγογραφήσει για σας, 
αν χρειαστεί.

Διατροφή
Μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε 
φρούτα και λαχανικά είναι απαραίτητη στη δια-
τήρηση της υγείας των οστών. Αυτό είναι σημα-
ντικό διότι, εκτός του ασβεστίου και της βιτα-
μίνης D και άλλα μέταλλα, όπως το μαγνήσιο 
και το κάλλιο, αλλά και βιταμίνες όπως η βιτα-
μίνη Κ, συνεισφέρουν στην υγεία των οστών. 
Αν έχετε μια ισορροπημένη διατροφή, οι ειδι-
κοί πιστεύουν ότι λαμβάνετε αρκετές ποσότη-
τες των συστατικών που χρειάζονται για τη δια-
τήρηση της υγείας των οστών σας. Αντιθέτως, 
συνιστάται η χορήγηση πολυβιταμινούχων 
σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατρο-
φής σε όσους δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσό-
τητες μετάλλων και βιταμινών. Η περίπτωση 
αυτή περιλαμβάνει και τα άτομα που πάσχουν 
από γαστρεντερικές διαταραχές οι οποίες μπο-
ρούν να επηρεάσουν την απορρόφηση βιταμι-
νών και μετάλλων.

Ο «καθιστικός τρόπος» ζωής
Άνθρωποι λιγότερο ενεργητικοί, που δεν 
αθλούνται ή δεν εκτελούν σωματικές δραστη-
ριότητες καθημερινά, βρίσκονται σε υψηλότερο 
επίπεδο κινδύνου για οστεοπόρωση. Μερικοί 
τύποι καθημερινής άσκησης μπορούν να σας 
βοηθήσουν να διατηρήσετε τα οστά σας σε 
καλή κατάσταση. Ασκήσεις χωρίς βάρη, όπως 
το γρήγορο περπάτημα, αλλά και ασκήσεις μυϊ-
κής ενδυνάμωσης με άρση βάρους, είναι κατά 
περίπτωση δυνατό να αποδειχθούν προστα-
τευτικές για τα οστά σας. Προσοχή, όμως, στην 
υπερβολή που μπορεί να οδηγήσει ένα αδύ-
ναμο οστό σε κάταγμα!

Κάπνισμα
Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος στα 
οστά σας είναι πολυεπίπεδη. Τα χημικά παρά-
γωγα του καπνού βλάπτουν τα οστικά κύτταρα. 
Επίσης, ο καπνός εμποδίζει την σωστή απορρό-
φηση του ασβεστίου. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, 
μπορεί να εμποδίσει την προστατευτική δράση 

των οιστρογόνων στα οστά.

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει 
τον σχηματισμό των οστών. Οι αλκοολικοί δεν 
έχουν επαρκή πρόσληψη του ασβεστίου. Επί-
σης, μπορεί να επηρεαστούν και οι αποθήκες 
ασβεστίου του οργανισμού.
Δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάτε ότι η υπερβο-
λική κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει τη συνο-
λική κατάσταση του οργανισμού και ιδιαίτερα 
τα αντανακλαστικά και τη συνέργεια των κινή-
σεων. Αυτό σας κάνει πιο επιρρεπείς σε πτώσεις 
και ατυχήματα, τα οποία μπορούν να οδηγή-
σουν σε κατάγματα.
Πάντως, το αλκοόλ σε μικρές ποσότητες δεν θα 
επηρεάσει τα οστά σας. Δύο-το πολύ τρία- ποτά 
την ημέρα είναι υπερ-αρκετά.

Απώλεια βάρους
Ενώ η απώλεια βάρους μπορεί να σας προ-
στατέψει από διαβήτη ή καρδιαγγειακή νόσο, 
μπορεί να βλάψει την υγεία των οστών σας. 
Αν απαιτείται να χάσετε βάρος, καλό θα ήταν 
να προστατέψετε τα οστά σας με ταυτόχρονη 
άσκηση και διατροφή πλούσια σε ασβέστιο και 
βιταμίνη D.

Πρόληψη
Περίπου 85-90% της οστικής μάζας του ενή-
λικα αποκτάται μέχρι την ηλικία των 18 στα 
κορίτσια και των 20 στα αγόρια. Το «κτίσιμο» 
δυνατών οστών κατά τη διάρκεια της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας μπορεί  να  βοηθήσει στην 
πρόληψη της οστεοπόρωσης σε μεγαλύτερες 
ηλικίες.
Τα παρακάτω πέντε βήματα, όταν συνδυα-
στούν, μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των 
οστών και να βοηθήσουν σημαντικά στην απο-
τροπή της οστεοπόρωσης:
1) Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ασβέ-
στιο και βιταμίνη D.
2) Ασκηθείτε καθημερινά και τονώστε τους μυς 
σας.
3) Μην καπνίζετε και μην πίνετε πολύ αλκοόλ.
4) Συζητήστε με τον ιατρό σας την πιθανότητα 
για να εκδηλώσετε οστεοπόρωση   .  και ρωτή-
στε πότε πρέπει να κάνετε μέτρηση οστικής 
πυκνότητας.
5) Κάντε τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας τη 
σωστή χρονική στιγμή.

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

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να 
προτείνετε κάποιο θέμα, θα 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

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πωλείται δυάρι 52τ.μ. στο Χαλάνδρι σε 

τριόρωφη πολυκατοικία με ασανσέρ
Γωνιακό με μπαλκόνι, γύρω-γύρω λουλουδάτο

Είναι μια πραγματική ευκαιρία
ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για πληροφορίες, τηλέφωνο στον κ. Ηλία
416.759.1234

Η συμφωνία μπορεί να γίνει και στον Καναδά
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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 797 
νέα κρούσματα COVID-19 την 
Πέμπτη, αριθμός που πλέον α-
ποτελεί αρνητικό ρεκόρ για την 

επαρχία.
Αυτή ήταν και η 11η μέρα που σημειώ-
νονται πάνω από 500 κρούσματα στην 
επαρχία.
Το Τορόν το παραμένει η πόλη με τα 
περισσότερα κρούσματα καθώς σημει-
ώθηκαν 265 κρούσματα. Στην Όταβα 

σημειώθηκαν 182 κρούσματα, 132 στην 
περιοχή του Πιλ και 78 στην περιοχή του 
Γιορκ. Από αυτά το 57% σημειώθηκαν 
σε ανθρώπους κάτω των 40 ετών.
Στα αρνητ ικά προσ τ ίθε ται επίσης ο 
θάνατος τεσσάρων ατόμων. Πλέον οι 
αποθανόντες από τον ιό έχουν φτάσει 
τους2,992 στην επαρχία.
Τέλος, χρειάστηκε η νοσηλεία 200 ατό-
μων κι οι 47 από αυτούς βρίσκονται 
στην εντατική.

797 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη - νέο αρνητικό ρεκόρ

Δύο γυναίκες νεκρές κι άλλοι 6 
τραυματίες μετά από τροχαίο στη 
Mississauga

Η 
αστυνομία του Peel αναφέ-
ρει ότι το ατύχημα συνέβη 
στην οδό McLaughlin 
κοντά στον αυτοκινητό-

δρομο 407 λίγο μετά τις 7 το πρωί 
της Πέμπτης.
Δύο γυναίκες από το κάθε αυτοκί-
νητο πέθαναν ακαριαία από τη μετω-
πική σύγκρουση,  τ έσσερα άλ λα 
άτομα μεταφέρθηκαν σ το νοσοκο-
μείο σε σοβαρή κατάσταση κι άλλα 
δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικό 
νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. 
Ακόμη η ηλικία των νεκρών και των 
εμπλεκόμενων δεν έχει διευκρινιστεί.

Μέχρι σ τ ιγμής τα ακριβή αίτ ια της 
σύγκρουσης δεν έχουν δημοσιευ-
θεί, ωστόσο, οι αρχικές δηλώσεις της 
αστυνομίας κάνουν λόγω για αυξη-
μένη ταχύτητα των αυτοκ ινήτων 
καθώς και το γεγονός πως ο ήλιος 
έλαμπε.

Ο 
διευθυντής ενός σχολείου 
Montessori στο Oakville 
αντιμετωπίζει μια σειρά 
κατηγοριών σε σχέση με 

μια έρευνα παιδικής πορνογραφίας, 
όπως αποκάλυψε η αστυνομία του 
Halton.
Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την 
Πέμπτη, η αστυνομία δήλωσε ότι 
ένας ύποπτος που εργάζεται επί 
του παρόντος ως διευθυντής στο 
Willowglen Montessori School στο Oakville συνελήφθη την Τετάρτη.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 58χρονος Τζέιμς Ρόμπερτ Τόμσον από το Oakville κατη-
γορείται για δύο κατηγορίες κατοχής παιδικής πορνογραφίας και έναν λογαριασμό 
για πρόσβαση σε παιδική πορνογραφία.
Οι κατηγορίες δεν αφορούν περιστατικά που συνέβησαν σε σχολική ιδιοκτησία, 
σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.
Το Willowglen Montessori School είναι ένας ιδιωτικός παιδικός σταθμός που λει-
τουργεί με άδεια και διακυβέρνηση από το Υπουργείο Παιδείας. Η αστυνομία είπε 
ότι το υπουργείο έχει ειδοποιηθεί και θα διεξάγει έρευνα μαζί με την Εταιρεία Παι-
δικής Βοήθειας.
Ο Τόμπσον βρίσκεται υπό κράτηση εν αναμονή ακρόασης εγγύησης.
Οποιοσδήποτε έχει πρόσθετες πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την αστυ-
νομία του Halton.

Διευθυντής ενός σχολείου στο 
Oakville κατηγορείται για παιδική 
πορνογραφία

Η 
ομοσπονδιακή και η επαρχία του Οντάριο θα δώσουν από 295 εκατομμύρια δο-
λάρια έκαστος για να παράγουν μαζικά ηλεκτρικά οχήματα - και τις μπαταρίες 
που τα τροφοδοτούν - στο εργοστάσιο της Ford Motor Co. στο Oakville.
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau και ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug 

Ford έκαναν από κοινού ανακοίνωση την Πέμπτη το πρωί.
Ο Trudeau χαρακτήρισε την ανακοίνωση «απόδειξη της ελκυστικότητας του Καναδά 
ως προορισμού για καθαρή τεχνολογία, ταλέντο και υποδομές στην αυτοκινητοβι-
ομηχανία».
«Εταιρείες όπως η Ford βοηθούν στην επιτάχυνση της μετάβασής μας σε μια οικονο-
μία με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, καθαρή ανάπτυξη, η οποία θα βοηθήσει 
στην προστασία του περιβάλλοντος μας, θα οδηγήσει στην καινοτομία και θα δημι-
ουργήσει πολλές καλές θέσεις εργασίας μεσαίας τάξης», είπε στην συνέχεια ο Πρω-
θυπουργός του Καναδά.
Τα χρήματα αποτελούν μέρος μιας τριετούς συμφωνίας αξίας σχεδόν 2 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα μεταξύ της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας και της Unifor, της ένωσης που εκπροσωπεί τους αυτοκινητοβιομηχανίες 
στον Καναδά. Το εργοστάσιο του Oakville απασχολεί 3.400 εργαζόμενους στη Ford 
και ο Jerry Dias, Εθνικός Πρόεδρος της Unifor, δήλωσε ότι η επανεγκατάσταση του 
εργοστασίου για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων θα σώσει 3.000 από αυτές τις 
θέσεις εργασίας.
«Κάνοντας αυτήν την επένδυση στη Ford Canada, διασφαλίζουμε ότι η επαρχία μας 
θα συνεχίσει να ηγείται της Βόρειας Αμερικής και του κόσμου στην αυτοκινητοβιο-
μηχανία και την καινοτομία, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά μας σε 
αυτόν τον βασικό τομέα», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ.

Ομοσπονδιακή κι επαρχιακή κυβέρνηση δίνουν 
$600εκατ. για παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων
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LIFE

Daphne Joy:
 Το «καυτό» μοντέλο του Instagram

Είναι από τα 
αγαπημένα μοντέλα 
του ανδρικού 
κοινού κι αν κάνετε 
μία βόλτα στο 
λογαριασμό της 
στο Instagram, θα 
καταλάβετε το λόγο.

Η Daphne Joy 
διαθέτει χυμώδεις 
καμπύλες, πλούσιο 
στήθος κι εξωτική 
ομορφιά, χαρίσματα 
που την κάνουν 
ακαταμάχητη.

Το ζουμερό μοντέλο 
από τις Φιλιππίνες 
είναι η αποθέωση 
της γυναικείας 
καμπύλης.

Ο λογαριασμός 
της στο Instagram 
μετράει 1,4 εκατ. 
followers, τους 
οποίους η Daphne 
Joy δεν αφήνει 
παραπονεμένους, 
ανεβάζοντας συχνά 
σέξι φωτογραφίες 
της.
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Τούνη: Αποκάλυψε τους λόγους 
που τσακώθηκε με τη Βρισηίδα

Μ
ε τ ά  α π ό 
πολλές ε-
ρ ω τ ή σ ε ι ς 
που δέχτη-

κε στο Instagram, η Ιω-
άννα Τούνη αποκάλυψε 
ότι ξέκοψε τη Βρισηίδα 
«οριστικά και αμετάκλη-
τα», διότι πήγε για μπά-
νιο σε πισίνα με τον άν-
θρωπο που διέρρευσε το 
ροζ βίντεο της στο διαδί-
κτυο.

Π
ρ ό κε ι τ α ι  γ ια  μ ία  κο π έ λα  π ου 
γ ν ω ρ ί σ α μ ε  α π ό  τ ο  G r e e c e 
N e x t  To p  M o d e l  κα ι  μ π ο ρ ε ί 
ν α  μ η ν  κα τ ά φ ε ρ ε  ν α  φ τ ά σ ε ι 

ω ς  σ τ ο  τ έ λο ς ,  κέ ρδ ισ ε  ό μ ω ς  τ ην  ε κ τ ι -
μήσ η  κα ι  τ ι ς  κα ρδ ι έ ς  τ ων  α νδ ρ ών.
Η  Ε ι ρ ήν η  Στ ε ρ ια ν ο ύ  μ ί λ η σ ε  σ τ ην  κά -
μ ε ρα  τ η ς  ε κπ ο μπής  «Ευ τ υχ ε ί τ ε» 
κα ι  α ν έφ ε ρε  π ω ς  έ χασ ε  κάπ ο ιε ς  ε πα γ -
γ ε λ μα τ ικέ ς  ευκα ιρ ί ε ς  ε π ε ιδή  ή τ α ν  σ τ ο 

GN T M,  ε νώ π ρ ό σ θ εσ ε  π ω ς  θ α  ξα να έ -
μπα ιν ε  σ τ ο  ρ ιά λ ι τ ι  γ ια  να  πά ρε ι  τ ο 
α ίμα  τ η ς  π ίσ ω.
Επ ίσ ης  μ ί λησ ε  γ ια  τ η  ρο ζ  φ ωτογραφία 
π ο υ  τ η ς  έ χ ε ι  κά ν ε ι  δ ύ σ κο λ η  τ η  ζ ω ή , 
ό τ α ν  η  σ υζ ή τ ησ η  έφτ ασ ε  σ τ ο  ρ ο ζ
βί ν τ εο  τ η ς  Χ ρισ τ ί να ς  Ορ φ α ν ίδ ου  απ ό 
τ ο  B ig  B rother.

Ε. Στεριανού: Η ακατάλληλη 
φωτογραφία που δυσκόλεψε τη ζωή της

Δ
εν είναι πολλά 
αυτά που γνωρί-
ζουμε για τον γο-
ητευτικό κύριο 

που από ότι φαίνεται ήρθε 
για να απασχολήσει καιρό, 
υποσχόμαστε όμως να μά-
θουμε και πιο πολλά αφού 
με μία πρώτη ματιά ο αριθ-
μός των followers άλλα και 
των comments μαρτυρά 
πώς είναι ιδιαίτερα αγαπη-
τός στον κόσμο των social 
media. ίναι sore manager 
στο «Bruno» Cafe Stores 
στην Αλεξανδρούπολη και 
αν κρίνουμε με βάση αυτό 
που βλέπετε άλλα και όσα 
σας είπαμε παραπάνω για 
τα social media του Κώ-
στα, πρέπει να γίνεται ένα 
μικρός χαμός από τις θαυ-
μάστριες του γοητευτικού 
νέου, ιδιαίτερα ενεργού σε 
Instagram.

Κώστας Νενόγλου......»Η 
ανακάλυψη του μήνα

Ιωάννα Μαλέσκου: 
«Δεν ξεχνώ τα λάθη»

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε χαρακτηριστικά 
στην εκπομπή, Ευτυχείτε: «Θα μιλήσω 
μία φορά και για να το κάνω αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός λόγος. Δεν 
το συνεχίζω, θεωρώ ότι όλα έρχονται στη 
θέση τους νομοτελειακά. Εμένα αυτό που 
πραγματικά με πειράζει, το είπα και το 
μοιράστηκα στην εκπομπή, Το αθέμιτο 
γενικά. Όποιο φύλο και αν πράττει με 
αυτό τον τρόπο. Είτε είναι γυναίκα, είτε 
είναι άνδρας και αυτό το οποίο το λες 
και αντιδεοντολογικό. Κάτω από την 
ζώνη. Και δεν εννοώ την τηλεοπτική 
ζώνη. Εντάξει, συμβαίνουν και λάθη 
για κάποιους ανθρώπους και γω έχω 
μάθει να διακρίνω, να εντοπίζω και να 
συγχωρώ. Όχι, όμως, να ξεχνώ.»!

H Ασημίνα Ιγγλέζου τα 
πετάει όλα και προκαλεί 
ντελίριο

Τα πλούσια προσόντα της έδειξε για μια 
ακόμη φορά η Ασημίνα Ιγγλέζου
Της αρέσει να προκαλεί και το δείχνει 
με κάθε ευκαιρία με τις φωτογραφίες 
της που αναρτά στο Instagram.
Η Ασημίνα Ιγγλέζου διαθέτει ένα κορμί 
«δυναμίτη», το οποίο προκαλεί τις 
αισθήσεις και τις φαντασιώσεις του 
ανδρικού κοινού και η ίδια δεν διστάζει 
να επιδεικνύει κάθε σπιθαμή του.

Συγκλονίζει ο Mike για 
την άγνωστη μάχη του 
με τον καρκίνο

Σήμερα μαθαίνουμε ότι είναι ένας 
πραγματικός Survivor, που ξέρει 
να επιβιώνει όχι μόνο σε αντίξοες 
συνθήκες απομονωμένος από τον 
πολιτισμό, όπως έπρεπε να κάνει 
όσο καιρό ήταν παίκτης του ριάλιτι 
επιβίωσης αλλά και μαχητής της 
ζωής που δεν το βάζει κάτω. Με 
αφορμή τα σημερινά του γενέθλια, 
ο γνωστός τραγουδιστής ο οποίος 
τον τελευταίο καιρό απείχε από τη 
δημοσιότητα, θέλησε να μοιραστεί 
με τους διαδικτυακούς του φίλους 
τη μάχη που έδωσε πρόσφατα με 
τον καρκίνο και που του έδωσε τη 
δυνατότητα να αναγεννηθεί από τις 
στάχτες του.
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Σ
έξι πόζες που α-
ναδε ικνύουν τα 
πλούσια προσόντα 
της. Διαθέτει χωρίς 

αμφιβολία, έναν από τους 
πιο…ενδιαφέροντες λογα-
ριασμούς στο Instagram. Η 
Amy-Jane Brand που γεννή-
θηκε στην Αγγλία αλλά με-
γάλωσε στην Αυστραλία, 
κατακτά με τις εντυπωσια-
κές της αναρτήσεις τον κό-
σμο των social media. Η ε-
ντυπωσιακή ξανθιά, ερ-
γάζεται ως μοντέλο και ως 
dj, ωστόσο αυτό που ενδι-
αφέρει περισσότερο τους 
followers της, είναι να πο-
στάρει στη δημοφιλή πλατ-
φόρμα. Το προφίλ της είναι 
γεμάτο από σέξι πόζες με τα 
εντελώς απαραίτητα, στις ο-
ποίες αναδεικνύονται τα 
πλούσια προσόντα της.

Jane Brand: Η εντυπωσιακή ξανθιά 
που «σαρώνει» στο instagram

Π
ροκαλείς, σου το 
λέω προκαλείς» 
τραγουδούσε 
ο Μιχάλης Ρα-

κιντζής τη δεκαετία του ’90 
και το στίχος ταιριάζει γάντι 
στην περίπτωση της Kara 
Del Toro. Το μοντέλο του 
Instagram που έγινε γνω-
στό, κυρίως, μέσα από τις σέ-
ξι φωτογραφίες που ανέβαζε 
στο λογαριασμό της. Βέβαια, 
η Kara ξεχώρισε και για την ε-
κρηκτική της εμφάνιση, αφού 
διαθέτει καλλίγραμμο κορμί, 
πληθωρικό μπούστο και σαρ-
κώδη χείλη, που είναι και το 
δυνατό σημείο της εμφάνισής 
της.Το 26χρονο μοντέλο από το 
Τέξας ανεβάζει συχνά σέξι φω-
τογραφίες της και τα likes «πέ-
φτουν» βροχή.

Η Kara Del Toro ξέρει πώς να προκαλεί

Η Jessica Goicoechea ξεσηκώνει 
στα social

Η 
αλήθε ια ε ίναι  πως δε ν 
έ χ ε ι  τ α  τ υ π ικά  χα ρ α -
κ τ ηρισ τ ικά μ ίας  Ισπα -
ν ίδ α ς .  Ό μ ω ς ,  έ χ ε ι  τ ο 

φ λ ο γ ε ρ ό  τ α μ π ε ρ α μ έ ν τ ο  (σ τ η ν 
ξανθιά του έκδοση) και ε ίναι μο-
ναδική σ το  πώς με ταμορφώνε-
ται σ τ ις  επαγ γε λματ ικέ ς της φω-
τ ογραφήσ ε ι ς .  Ο  λόγο ς  γ ια  τ ην 
Jess ica Goicoechea,  το μον τ έ λο 
από τη Βαρκε λώνη που ε ίναι με-
γάλη σ ταρ του Instagram.

Ά λ λωσ τ ε ,  από το συγκεκριμέ νο 
μ έ σ ο  κο ι ν ω ν ι κ ή ς  δ ι κ τ ύ ω σ η ς 
ξ ε κ ί ν ησ ε  τ ην  κα ρ ι έ ρα  τ η ς  σ τ ο 
μ ό ν τ ε λ ι ν γ κ .  Η  22 χ ρ ο ν η  ε κ τ ό ς 
από καλ λ ίγραμμο κορμί  διαθέ-
τ ε ι  και φυσ ική ομορφιά.
Το πρόσωπο της  ε ίνα ι  υπέροχο 
κα ι  ο ι  fo l lower s  τ η ς  εκ τό ς  από 
τ ις  σέξ ι  φωτογραφίε ς της,  εκ τ ι -
μού ν  δ εόν τ ω ς  κα ι  τ ι ς  φυσ ικέ ς 
που αναδε ικνύουν την ομορφιά 
της.

Η 
έρευνα για την υ-
πόθεση που αφο-
ρά τις κατηγορίες 
βιασμού από την 

Κάθριν Μαγιόρκα σε βάρος 
του Κριστιάνο Ρονάλντο πι-
θανότατα να ξαναρχίσει, 
σύμφωνα με όσα αναφέρουν 
δημοσιεύματα στην Ισπανία. 
Οι δικηγόροι της γυναίκας υ-
ποστηρίζουν στην πραγματι-
κότητα ότι η πελάτης τους, η 
οποία υπέγραψε συμφωνία 
για ανάκληση των κατηγο-
ριών αποδεχόμενη το ποσό 
300.000 ευρώ από τον σού-
περ σταρ της Γιουβέντους, 
δεν ήταν σε ικανοποιητική 
ψυχική κατάσταση κατά την 
υπογραφή της συμφωνίας.

Kριστιάνο Ρονάλντο: Ανοίγει ξανά η 
υπόθεση με τις κατηγορίες βιασμού;
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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

Άφησσος 
Πηλίου

Βρετανός σηματωρός παρακολουθεί την 
συναρμολόγηση καταρριφθέντος γερμανικού 
Ζέπελιν από την οροφή του Λευκού Πύργου

Ηράκλειο,τα παλιά τείχη 
στο λιμάνι και η πύλη στο 

μόλο πριν την κατεδάφιση, 
1900-1902

Ποδηλατοδρομίο Φαλήρου στις 
αρχές του 20ου αιώνα

Νεροκολοκύθες 
για σωσίβιο τη 

δεκαετία του ‘50

Καράβια αραγμένα στη 
Σαλαμίνα

Υποβρύχιο στη Χαλκίδα

Αθήνα Πεδίον 
του Άρεως 1932

Φωτογραφία της παραλίας 
του Βόλου (~1930)
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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

Γαλοπούλα  στο φούρνο 

ΥΛΙΚΆ

 ª  Τοποθετήστε τη γαλοπούλα σε ένα μεγάλο ταψί. Σφίξτε το χυμό λεμονιού σε όλο το δέρμα 
της γαλοπούλας, και έπειτα τρίψτε το λεμόνι σε όλη την επιφάνειά της για να βεβαιωθείτε ότι 
έχει απορροφήσει όλη τη γεύση. Επίσης, σφίξτε λεμόνι στο εσωτερικό της γαλοπούλας και 
έπειτα τοποθετήστε το ένα μισό του λεμονιού μέσα στη γαλοπούλα, και το άλλο μισό στο 
ταψί. Τοποθετήστε ένα κοτσάνι σέλινο, ένα καρότο καθαρισμένο και μία σκελίδα σκόρδο 
κάτω από την γαλοπούλα. Μοιράστε ένα κοτσάνι σέλινο και ένα καρότο στα δύο. Τοποθε-
τήστε δύο σκελίδες σκόρδο, δύο φύλλα δάφνης, το μισό ενός κοτσανιού σέλινο και το μισό 
ενός καρότου μέσα στη γαλοπούλα. Tο υπόλοιπο σέλινο, καρότο, μισό λεμόνι, φύλλα δάφ-
νης, σκόρδο και το κρεμμύδι τοποθετήστε τα στο ταψί γύρω από τη γαλοπούλα. Αλατοπιπε-
ρώστε ολόκληρη τη γαλοπούλα και τα λαχανικά στο ταψί. Με τα χέρια σας, τρίψτε περίπου 
2 κουταλιές της σούπας βούτυρο κάτω από το δέρμα της γαλοπούλας. Αλείψτε λίγο-λίγο το 
υπόλοιπο βούτυρο ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της γαλοπούλας.

 ª Βάλτε τη γαλοπούλα στο φούρνο για 30 λεπτά. Η γαλοπούλα θα αποκτήσει γρήγορα ένα 
καφετί χρώμα. Μετά από 30 λεπτά αφαιρέστε τη γαλοπούλα από το φούρνο και καλύψτε την με αλουμινό-
χαρτο. Τοποθετήστε την πίσω στο φούρνο, μειώστε τη θερμοκρασία στους 250°και συνεχίστε να ψήνετε τη 
γαλοπούλα για άλλες 2 ώρες και 45 λεπτά. Θα χρειαστείτε περίπου 30 λεπτά μαγειρέματος ανά κιλό γαλοπού-
λας.  Στην τελευταία ώρα μαγειρέματος περίπου, βγάλτε τη γαλοπούλα από το φούρνο, ξεσκεπάστε και ξεκινή-
στε να περιχύνετε τη γαλοπούλα με το ζουμί του ταψιού. Στη συνέχεια σκεπάστε ξανά και βάλτε την πίσω στο 
φούρνο συνεχίζοντας το ψήσιμο και επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία κάθε 15 λεπτά. Στα τελευταία 15 
λεπτά του μαγειρέματος, αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο, έτσι ώστε η γαλοπούλα να πάρει το γνωστό υπέροχο 
καφέ χρώμα της! Η γαλοπούλα θα είναι έτοιμη όταν την τρυπάτε και το ζουμί της είναι διάφανο.

 ª 1 Γαλοπούλα μεγάλη 
 ª 4 κουταλιές βούτυρο αλατισμένο 
 ª 5 μεγάλα καρότα
 ª 4 κοτσάνια σέλινο
 ª 1 λεμόνι (κομμένο στα δύο)

 ª 6 φύλλα δάφνης
 ª 7 μεγάλες σκελίδες σκόρδο
 ª 2 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα στα 

τέσσερα
 ª 1 κ.γ. πιπέρι
 ª 1 & 1/4 κ.σ. αλάτι ΕΚΤΕΛΕΣΗ



LIFE 51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com FUN

– Τι δουλειά κάνεις;
– Μανικιούρ-Πεντικιούρ
– Ο άντρας σου;
– Οδοντίατρος
– Τα βγάζετε πέρα ρε συ;
– Με νύχια και με δόντια…

Λέει η σύζυγος στον σύζυγο:
– Αγάπη μου είδες πουθενά το βιβλίο 
«Πως να έχετε μακροζωία»;
– Ναι, το ‘χω κλειδώσει στο γραφείο μου.
– Και γιατί το κλείδωσες;
– Προχθές είδα και το ξεφύλλιζε η μάνα 
σου!

Ένας πιλότος έχει πρόβλημα με το αερο-
πλάνο την ώρα που βρίσκεται στα 3.000 
πόδια:
«Πύργος ελέγχου ακούει;»
«Ναι, ακούει»
«Είμαι στα 3000 πόδια και βρίσκομαι 200 
μίλια από το αεροδρόμιο. Για κάποιο λόγο 
τα καύσιμα σχεδόν έχουν τελειώσει. Μάλ-
λον είναι βλάβη διαρροής στην παροχή 
καυσίμου…  ΔΩΣΕ ΟΔΗΓΙΕΣ !!!»
«Επανάλαβε μετά από μένα: Πάτερ ημών, 
ο εν τοις Ουρανοίς……»

Δύο τύποι, τύφλα στο μεθύσι, μπαίνουν 
μέσα σε ένα λεωφορείο.
Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα 
πέφτει ο ένας πάνω σε έναν ένστολο και 
τον ρωτάει:
«Εσύ είσαι ο εισπράκτορας;»
«Όχι, εγώ είμαι σμηναγός της αεροπο-
ρίας!» του απαντάει εκείνος.
Κι ο μεθυσμένος κοιτάζει τον φίλο του και 
του λέει:
«Ρε φίλε, έλα να κατέβουμε γρήγορα γιατί 
καταλάθος μπήκαμε σε αεροπλάνο!»

Σε μια τάξη του δημοτικού μαθαίνει η 
δασκάλα στους μαθητές της τι είναι τα 
ερπετά.
Αφού τους έχεις εξηγήσει κάποια πράγ-
ματα αρχίζει να κάνει ερωτήσεις.
«Είπαμε ότι ερπετά είναι τα ζώα που σέρ-
νονται στη γη. Ξέρεις εσύ Αννούλα να μας 
πεις ένα ερπετό;»
«Ναι κυρία, η μπέμπα μας!»

Ένας τύπος βρίσκεται στην κουζίνα με μια 
σανίδα του σερφ μπροστά από το φουρ-
νάκι.
Τον βλέπει ένας φίλος του και τον ρωτάει:
«Τι κάνεις εκεί με την σανίδα στο φουρ-
νάκι μπροστά;» «Είπα να μάθω σερφ σιγά 
σιγά και θα αρχίσω με μικροκύματα!!!»

ΚΡΙΟΣ
Διακύμανση θα έχετε στην έκβαση των 
υποθέσέων σας και αυτό σας προκαλεί 
εσωστρεφείς και κυκλοθυμικές τάσεις. 
Προσέξτε μην σας εξαπατήσουν με ψεύ-
τικες υποσχέσεις και φυλαχτείτε από τη 
ρευστότητα της εποχής. Πρέπει να αντι-
ληφθείτε το φθόνο του περιβάλλοντος για 
μια σημαντική σας επιτυχία και περισσό-
τερο πρέπει να φυλαχτείτε από το στενό 
σας περιβάλλον. 

ΤΑΥΡΟΣ
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 
δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Κάποιες καταστά-
σεις που θα συμβούν, φαίνεται πως θα σας 
δώσουν χρήσιμα μαθήματα ενώ σε μεγάλο 
βαθμό θα αναγεννηθείτε. Καλό θα είναι να 
είστε προσεκτικοί στις συναλλαγές σας και να 
έχετε επιφυλάξεις για κάποια άτομα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Βρίσκετε σε ψυχικό αναβρασμό, γιατί πρέ-
πει να δεχθείτε μια καινούργια πραγματι-
κότητα και μπορεί να χρειαστεί να αναθεω-
ρήσετε πολλές απ’ τις απόψεις σας. Αποφύ-
γετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε 
να σας φέρει σε σύγκρουση με 
τα πρόσωπα που ανήκουν 
στο στενό οικογενειακό 
σας περιβάλλον. Είναι 
σίγουρο πως θα αποβεί 
εις βάρος σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα είστε στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέρο-
ντος στους κύκλους που 
κινείστε. Η περίοδος αυτή 
σας βοηθά να γίνετε ιδιαί-
τερα δημοφιλείς, και να τραβάτε 
τα βλέμματα πάνω σας, ενώ φίλοι νέοι και 
παλιοί θα είναι κοντά σας όταν τους ζητή-
σετε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως κάποιοι 
δεν θα σας ζητήσουν και τα απαραίτητα 
ανταλλάγματα.

ΛΕΩΝ
Οι σχέσεις κυρίως οι οικογενειακές αλλά και 
οι επαγγελματικές θα είναι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός σας την περίοδο αυτή. Δείξτε το 
απαραίτητο ενδιαφέρον. Θα υπάρξουν έξοδα 
αυτό το μήνα που θα σας βγάλουν έξω από τον 
οικονομικό σας προϋπολογισμό. Προσοχή στις 
σπατάλες γιατί θα βρεθείτε μπλεγμένοι. Η περί-
οδος αυτή δεν είναι κατάλληλη στο να παίρ-
νετε ρίσκα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές που κατά 
καιρούς έχετε δεχθεί από τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα στο θέμα της αυτοπεποί-
θησής σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον 
εαυτό σας. Πρέπει να σταματήσετε αυτή 
την άδικη συμπεριφορά προς εσάς. Ακόμα 
και αν δεν πιστεύετε πως μπορείτε περισ-
σότερα, πιέσετε τον εαυτό σας για το αντί-
θετο. Μικρά προβληματάκια στην οικογέ-
νεια με θέματα υγείας χρειάζονται την βοή-
θειά σας.

ΖΥΓΟΣ
Σε μια περίοδο αλλαγής για σας, που τα 
επαγγελματικά δεν πηγαίνουν όπως εσείς 
τα θέλετε και η δυσκολία συνεννόησης 
με άτομα που αγαπάτε είναι πάρα πολύ 
μεγάλη, οι φίλοι μπορούν να στηρίξουν τη 
ζωή σας, αρκεί βέβαια να μη σας πιάσει η 
εσωστρεφής διάθεση και κλείσετε τα μάτια 
στις ευκαιρίες και σε ότι καλό προσεγγίζει 
τώρα τη ζωή σας. Στα οικονομικά σας λεί-
πει το μέτρο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας βελ-
τιώνονται. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Την περίοδο αυτή θα σας απασχολήσει ο 
επαγγελματικός τομέας και κυρίως τα οικο-
νομικά σας όπου μπορεί να παρουσιαστεί 
μία στενότητα χρημάτων. Για αυτό χρειά-

ζεται να προσέξετε τον τρόπο που θα 
διαχειριστείτε τα χρήματά σας. 

Δεν είναι κατάλληλη η εποχή 
για καινούρια επαγγελμα-

τική έναρξη, αλλά είναι 
αρκετά εποικοδομη-
τική στο να πάρετε τις 
πληροφορίες σας και 
να έρθετε σε επαφή με 
άτομα που σας ενδια-

φέρουν. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την εποχή αυτή θα δεχθείτε 

μία ευχάριστη έκπληξη. Μπορείτε 
να συζήσετε με αγαπημένα σας πρόσωπα, 

όμως πρέπει να αποφύγετε οικονομικού 
τύπου διευθετήσεις. Θα κάνετε συζητήσεις ή 
θα πάρετε αποφάσεις γύρω από οικονομικής 
ή επαγγελματικής φύσεως θέματα. Θα ασχο-
ληθείτε με το χώρο της δουλειάς σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια επαγγελ-
ματικά προβλήματα αυτή την εβδομάδα. 
Προσοχή, θα χρειαστεί να δείξετε ιδιαίτερη 
σύνεση στα οικονομικά σας. Καλό θα ήταν 
να είστε πιο φιλικοί με τους ανθρώπους που 
σας περιβάλλουν. Σκεφτείτε πολύ πριν πρά-
ξετε και αποφύγετε συγκρούσεις και αντι-
παραθέσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή την εποχή ευνοούνται οι οικονομικές 
σας υποθέσεις. Έχετε μια μεγάλη ικανό-
τητα να ανταποκρίνεστε με μια μαεστρία 
ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή σας η 
ικανότητα θα είναι σωτήρια αφού θα δια-
χειριστείτε σωστά μια υπόθεση που θα 
σας δώσει αναγνώριση… Οι κοντινοί σας 
άνθρωποι φίλοι ή συνεργάτες θα βοηθή-
σουν. Οι οικογενειακές σας σχέσεις χρειά-
ζονται προσοχή, γιατί το κλίμα είναι λίγο 
άσχημο. 
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Αριστουργήματα ζωγραφικής 
από το Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών Α.Π.Θ.

Τ
ην Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 
2020 θα εγκαινιαστεί η σπου-
δαία έκθεση «Αριστουργήμα-
τα ζωγραφικής από το Τελλό-

γλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. στο Μέ-
γαρο Χορού Καλαμάτας». Το πανό-
ραμα της νεοελληνικής ζωγραφικής 
με πολύτιμα έργα των, Γύζη, Λυτρα, 
Πανταζή, Παρθένη, Ροϊλού, Καρα-
βία, Μαλέα, Ιθακήσιου, Κόντογλου, 
Μπουζιανη, Σπυρόπουλου, Διαμα-
ντόπουλου, Γουναρόπουλου, Μαυ-
ροΐδη, Τσίγκου, Μυταρά, Μπότσο-
γλου και άλλων, αποκαλύπτει τη μο-
ναδικότητα της συλλογής των Νέστο-
ρα και Αλίκης Τέλλογλου που παρου-
σιάζεται για πρώτη φορά στην Καλα-
μάτα, και οι οποίοι έθεσαν ως σκο-
πό της ζωής τους την ανιδιοτελή προ-
σφορά στη στερέωση της παιδείας 
και την προβολή του πολιτισμού μας, 
με τη δημιουργία του ομώνυμου ι-
δρύματός τους.
 «Η συλλογή του Νέστορα και της Αλί-
κης Τέλλογλου», όπως επισημαίνει η 
διευθύντρια του Τελλογλείου Ιδρύ-
ματος, Καθηγήτρια της Ιστορίας της 
Τέχνης στο Α.Π.Θ., Αλεξάνδρα Γου-
λάκη-Βουτυρά, «αποτελεί πλούσια 
συγκομιδή μακροχρόνιας αναζήτη-
σης, που έγινε με πάθος, ένστικτο και, 

κυρίως, αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν 
είναι σίγουρα τυχαίο ότι η ανθρώπινη 
μορφή κυριαρχεί αριθμητικά στα 
έργα της συλλογής. Οι Τέλλογλου, επι-
θυμώντας να συμβάλλουν στην παι-
δεία του τόπου και στην καλλιέργεια 
του καθημερινού ανθρώπου, δώρι-
σαν τη συλλογή τους, καθώς και ολό-
κληρη την περιουσία τους στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης.[…] Τον Δεκέμβριο του 1999, το 
Τελλόγλειο Ίδρυμα άνοιξε τις πύλες 
του για το κοινό στο εντυπωσιακό του 
κτίριο, με θαυμάσια θέα στον Θερμα-
ϊκό, στις παρυφές της Πανεπιστημιού-

πολης, όπου ανήκει χωροταξικά και 
ουσιαστικά. Ενταγμένο στο Πανεπι-
στήμιο, το Τελλόγλειο Ίδρυμα αντιμε-
τωπίζει μια εξαιρετικά δημιουργική 
πρόκληση: να συνδέσει την έρευνα, 
την εκπαίδευση, την τέχνη, τον πολι-
τισμό, την επιστήμη με το παιδί, τον 
σπουδαστή, τον εργαζόμενο, την 
τρίτη ηλικία, τις ειδικές κοινωνικές 
ομάδες.[…]»
 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εικα-
στικού Τομέα Δήμου Καλαμάτας 
Παναγιώτης Λαμπρινίδης, πρωτερ-
γάτης της όλης εκδήλωσης, δηλώνει 
«Καλωσορίζουμε στην πόλη μας μια 

σημαντική έκθεση έργων δημιουρ-
γών, που καθένας έθεσε τη σφραγίδα 
του στην ιστορία της νεοελληνικής 
ζωγραφικής. Tην χρονιά αυτή, που οι 
ακυρώσεις εκδηλώσεων διαδέχονται 
η μία την άλλη, η πραγματοποίηση 
της δίνει μια ανάσα στην πολιτισμική 
μας ζωή. Εδώ στο Μέγαρο Χορού, 
κέντρο τεχνών που αποτελεί σημείο 
αναφοράς στην νότια Ελλάδα, σπου-
δαίοι Έλληνες ζωγράφοι με παγκό-
σμια ακτινοβολία, μας προσφέρουν 
προς τέρψιν ψυχής και οφθαλμών, 
μερικά από τα αριστουργήματα της 
τέχνης τους.»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έ
ναν από τους πλέον εκφραστικούς 
εκπροσώπους του Νέου Κύματος 
του Χονγκ Κονγκ, τον Φρούιτ Τσαν, 
τιμά η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης  

στο πρώτο αφιέρωμα της νέας κινηματο-
γραφικής σεζόν. Το αφιέρωμα, με τίτλο 
«Φρούιτ Τσαν: η αβάσταχτη ελαφρότητα 
της καθημερινότητας», θα πραγματοποιη-
θεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από 
την Κυριακή 11 έως την Τετάρτη 14 Οκτω-
βρίου 2020 στην αίθουσα Παύλος Ζάννας 
του Ολύμπιον (πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ. 
2310-378404).
Το σινεμά του Χονγκ Κονγκ έρχεται για 
έκτη φορά στη Θεσσαλονίκη, μέσα από 
τη συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης με το Hong Kong 
Economic and Trade Office in Brussels.
Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα προβλη-
θούν τέσσερις από τις πιο χαρακτηριστι-
κές ταινίες του Φρούιτ Τσαν, ταινίες που 
προσφέρουν μια άκρως ρεαλιστική κατα-
γραφή των τελευταίων δεκαετιών, η οποία 
αναδεικνύει την κοινωνικοπολιτική ιδιαι-
τερότητα του Χονγκ Κονγκ, όχι μόνο στο 
τέλος του αιώνα, αλλά ακόμη και σήμερα, 

δίνοντας στο έργο του Τσαν μια προφητική 
υπόσταση. Μια «αβάσταχτη ελαφρότητα 
της καθημερινότητας» και των αγώνων για 
επιβίωση των ηρώων της. Πρόκειται για 
τα φιλμ: Made in Hong Kong (1997), Little 
Cheung (1999), Dumplings (2004) και The 
midnight after (2014).
Παράλληλα., ξεκινά, την Κυριακή 11 
Οκτωβρίου καιστις 12.00 στο Ολύμπιον, 

στην πρεμιέρα του το  «Kids Love Cimena» 
με αγαπημένες παιδικές ταινίες.

Πρόγραμμα προβολών
Κυριακή 11/10: Made in Hong Kong 
(21:00)
Δευτέρα 12/10: Little Cheung (21:00)
Τρίτη 13/10: Dumplings (21:30)
Τετάρτη 14/10: The midnight after (21:00)

Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών: Γνώση και 
ψυχαγωγία μέσα 
από πρωτότυπα 
σεμινάρια

Τ
ην ανάγκη του κοινού 
του για διαρκή μάθηση, 
ειδικά στις σημερινές 
δύσκολες συνθήκες που 

έχει δημιουργήσει η πανδημία, 
επιχειρεί να καλύψει το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών  μέσα από 
εκπαιδευτικά εργαστήρια για 
μικρούς και μεγάλους, προ-
γράμματα αποκλειστικά για 
σχολεία αλλά και διαλέξεις για 
το ενήλικο κοινό που διοργα-
νώνει για μία ακόμη χρονιά.
Τον Νοέμβριο (1.11.2020) 
παρουσιάζεται το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα «Όλα είναι 
όπερα!», μέσα από το οποίο 
μικροί και μεγάλοι θα μάθουν 
τα μυστικά της μουσικής, της 
όπερας, των οργάνων, αλλά 
και όλα τα επαγγέλματα που 
συνεργάζονται σε μια σκηνική 
παραγωγή. Το πρότζεκτ βασί-
ζεται σε μια ιδέα της Μιχαέλ-
λας Χατζηαγγέλου, η οποία 
υπογράφει το κείμενο και τη 
δραματουργία, ενώ την επιμέ-
λεια του εκπαιδευτικού υλικού 
έχει η υπεύθυνη εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων του ΜΜΑ 
Σοφία Τοπούζη. Η σκηνοθε-
τική και σκηνογραφική επιμέ-
λεια είναι του Ηλία Καρελλά. 
Το οπτικό υλικό που συνοδεύει 
την παράσταση, σκηνοθέτησε η 
Ιωάννα Γιαννούλη, ενώ η διεύ-
θυνση φωτογραφίας είναι του 
Αλέξανδρου Τσερέπα. Συμ-
μετέχουν οι ηθοποιοί Δημή-
τρης Μακαλιάς και Αντιγόνη 
Ψυχράμη καθώς και οι τρα-
γουδιστές Όλγα Παπακωνστα-
ντίνου και Γιάννης Καλύβας. 
Τη μουσική προετοιμασία και 
συνοδεία έχει αναλάβει ο Γιάν-
νης Αερινιώτης.
Παράλληλα, από τον Οκτώ-
βριο του 2020 έως τον Ιούνιο 
του 2021, λειτουργεί για τρίτη 
χρονιά η Τάξη εκκλησιαστι-
κού οργάνου του Ωδείου Αθη-
νών, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους σπουδαστές να μελετούν 
τακτικά στα όργανα του Μεγά-
ρου. Διδάσκει η Ουρανία Γκά-
σιου, διακεκριμένη οργανίστα 
με διεθνή παρουσία.

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής στο Μέγαρο 
Χορού Καλαμάτας 

Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης: Ανοίγει τις πύλες της 
με αφιερώματα και παιδικές ταινίες 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά

Τ
ην ήττα με 2-1 γνώρισε η Εθνική μας ομάδα 
στην Αυστρία, σε ένα φιλικό πολλών δοκιμών. 
Οπου... μένει κυρίως το εξής στοιχείο. Ο  Τζον 
Φαν΄τ Σχιπ σε όλη τη διάρκειά του «κράτησε» 

το 4-3-3, κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά για το 
μέλλον. Οσο για την εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν πε-
ρισσότερο ένα κλασικό φιλικό. Χωρίς πολλές φάσεις 
και ιδιαίτερο ρυθμό, αλλά η ήττα προφανώς και απο-
τελεί ένα «καμπανάκι» για το μέλλον. 
  Τι είδαμε λοιπόν στα πρώτα λεπτά; Την Αυστρία να 
πρεσάρει την Ελλάδα στο 1/3  και να μην της επιτρέπει 
να «φτιάξει» παιχνίδι. Παρουσιάστηκε «θέμα» στην 
ανάπτυξη της «γαλανόλευκης» που πιέστηκε, όμως την 
ίδια στιγμή δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους 
να απειλήσουν. Κρατάει λοιπόν πως ουσι-
αστική φάση δεν δέχθηκε, σε ένα διά-
στημα που η αντίπαλός της έμεινε ψηλά.   
Ο Λημνιός από τα δεξιά έπαιζε περισ-
σότερο στη γραμμή, ο Φούντας από τα 
αριστερά συνέκλινε προς τον άξονα και 
μετά το 20’ με 25’ οι διεθνείς ισορρόπη-
σαν. Αρχισαν να κρατούν μπάλα και να 
μεν συνέχισαν να δίνουν χώρο, οι Αυστρια-
κοί αρέσκονταν σε παράλληλο και ανούσιο παι-
χνίδι. Με σωστή αλληλοκάλυψη από μέρους μας, η 
λέξη «κενός χώρος» ήταν... άγνωστη για εκείνους. 
 Ομως την ίδια στιγμή ούτε οι διεθνείς μας παρου-
σιάζονταν απειλητικοί και ναι μεν προσπάθησαν 2-3 
φορές να πλαγιοκοπήσουν, αλλά ο αντίπαλος γκολκί-
περ δεν ανησύχησε ουσιαστικά. Από τον άξονα ο Φορ-
τούνης αρκετές φορές γύρναγε πίσω να πάρει μπάλα, 
όμως δεν «βγήκαν» πράγματα και δεν υπήρξαν προς ή 
από εκείνον κάθετες μπαλιές.  
 Ετσι φτάσαμε στην ανάπαυλα με μόνη αξιοσημεί-
ωτη φάση ένα μακρινό σουτ του  Χιντερέγκερ στο 
29’, που μπλόκαρε ο Διούδης. Η αναμέτρηση δεν είχε 
ρυθμό και η Ελλάδα δεν δημιούργησε ευκαιρία, όμως 
στον αντίποδα ούτε δέχθηκε και επειδή είναι φιλικό, 
δύναται να ειπωθεί πως «κέρδισε» πράγματα. Οπως 
το γεγονός πως «έσβησε» τον αγώνα, κάτι που είναι 
πολύ σημαντικό να ξέρεις πως να το πετυχαίνεις, αφού 
ακολουθούν επίσημες υποχρεώσεις με βαθμολογικό 
ενδιαφέρον και στην εξίσωση κάθε ομάδας πρέπει να 
υπάρχει ο όρος «διαχείριση».
  Το 4-3-3 της «γαλανόλευκης» διατηρήθηκε και στο 

δεύτερο μισό, με την είσοδο των Λυκογιάννη, Μιχαη-
λίδη (ντεμπούτο και εκείνος με την Εθνική), Ζέκα αντί 
των Κουρμπέλη, Σβάρνα, Μάνταλου αντίστοιχα. 
 Σέντρα μετά την ανάπαυλα λοιπόν και εικόνα του 
αγώνα άρχισε να γέρνει υπέρ της Εθνικής μας. Η 
«γαλανόλευκη» συνέχισε να αμύνεται πάρα πολύ 
καλά, κυρίως στις στατικές μπάλες που εξακολουθού-
σαν οι Αυστριακοί να κερδίζουν αρκετές, αλλά και 
σε ροή αγώνα ο Διούδης δεν ανησυχούσε. Ο Ζέκα 
ήταν ουσιαστικά εκείνος που «βοηθούσε» ψηλά τον 
Φορτούνη στην πρώτη ζώνη άμυνας και πλην μίας 
κεφαλιάς του Ονισίβο (50’),  άλλο «καρδιοχτύπι» δεν 
υπήρξε.  

 Μέχρι που φτάσαμε στο 63’. Ο Λημνιός 
άλλαξε ωραία παιχνίδι για τον Φούντα, που 

κάλυψε, παρά την πίεση που δέχθηκε, 
την μπάλα και έκανε μακρινή μεταβί-
βαση στην πλάτη της αντίπαλης άμυ-
νας από τα αριστερά προς τα δεξιά, 
όπου ο Φορτούνης έδειξε την κλάση 
του. «Αδειασε» όποιον αντίπαλο βρέ-

θηκε μπροστά του καθώςδεν αντιλήφθη-
καν την κίνησή του και σκόραρε με ωραίο 

πλασέ, παρά την έξοδο του Αυστριακού γκολκί-
περ. Ωραίο γκολ σε δημιουργία και εκτέλεση. 
 Η Εθνική μας έστελνε εκείνη τη στιγμή το «μήνυμα» 
πως ξέρει να κερδίζει «σβηστά» ματς. Να παίζει 
δηλαδή όσο πρέπει για να κερδίζει. Οτι αλλαγή και να 
γίνονταν δεν διαφοροποιούσαν το 4-3-3 (ο Μπακασέ-
τας έπαιξε και εσωτερικός, ο Κουλούρης μόλις μπήκε 
πήγε στα άκρα και μετά άλλαξε θέση με τον Φορτούνη 
στην κορυφή της επίθεσης, ο Τζόλης που επίσης ντε-
μπουτάρισε πέρασε δεξιά) , αλλά τα πάντα διαφορο-
ποιήθηκαν λόγω ενός γενικού μπλακ άουτ που υπέστη 
η Εθνική μας στο διάστημα 75’-82’. Οπου απώλεσε την 
πολύ καλή της ανασταλτική λειτουργία και την αυτοσυ-
γκέντρωσή της.
 Στο 76’ ο Γκρμπιτς με κοντινή προβολή ισοφάρισε 
σε 1-1 και αμέσως μετά (80’) ο Μπάουμγκαρντερ με 
κοντινό πλασέ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδού-
χων και διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό 2-1. Μάλιστα 
και τα δύο τέρματα των Αυστριακών μπήκαν από την 
«καρδιά» της «γαλανόλευκης» άμυνας όπου έγιναν 
γενικότερα λάθη και αυτό αποτελεί ένα «καμπανάκι» 
για την επόμενη ημέρα . 

Μετά από ένα αδιάφορο πρώτο ημίχρονο, η Εθνική Ελλάδος με νέα πρόσωπα και πειράματα 
από τον Σχιπ προσπάθησε στην επανάληψη να παίξει, προηγήθηκε με τον Φορτούνη αλλά 
στην συνέχεια τα λάθη στην άμυνα έφεραν την ήττα με 2-1 στην Αυστρία

Από τον Φορτούνη στην 
φουρτούνα

Τσιτσιπάς: Εμφάνιση 
πρωταθλητή και τετράδα 
στο Roland Garros

Με εμφάνιση πρωταθλητή ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με 
συνοπτικές διαδικασίες σε 1.55’ στον Αντρέι Ρούμπλεφ στον 
προημιτελικό και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα 
του στους «4» στο Roland Garros, όπου θα αντιμετωπίσει το 
εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς για μια θέση στον τελικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-5, 6-2, 6-3 του Αντρέι Ρού-
μπλεφ και θα παίξει την Παρασκευή στον προημιτελικό κόντρα 
στον νικητή του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Πάμπλο Καρέ-
νιο Μπούστα. 
Ο Έλληνας τενίστας ήταν φανταστικός μετά από το 5-3 του 1ου σετ 
και ανεβάζοντας συνεχώς την απόδοση του έφτασε σε μια τερά-
στια νίκη απέναντι σ’ ένα σπουδαίο παίκτη ο οποίος είχε 2-1 νίκες 
κόντρα στον Στέφανο. 
Αυτός είναι ο 2ος ημιτελικός καριέρας του Στέφανου Τσιτσιπά σε 
Grand Slam αφού το 2019 είχε παίξει στον ημιτελικό του Australian 
Open με τον Ράφα Ναδάλ.
 Με την πρόκριση στον ημιτελικό ο Έλληνας τενίστας επιστρέφει 
στο Νο5 του κόσμου και εάν κατακτήσει το τουρνουά θα είναι για 
πρώτη φορά στο Νο4. 
Ο Έλληνας τενίστας έφτασε τους 5925 πόντους και ξεπέρασε τον 
Ντανίλ Μεντβέντεφ που ήταν μόνιμα στο Νο5 και είχε 5890.  Εάν ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς φτάσει στον τελικό της Κυριακής και κατακτήσει 
τον τίτλο θα φτάσει στους 7205 πόντους και στην 4η θέση αφού θα 
αφήσει πίσω του τον Ρότζερ Φέντερερ που έχει 6630. 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από το 5-3 του 1ου σετ κέρδισε 14-5 
γκέιμ! Οι πόντοι ήταν 102-73. Ο Τσιτσιπάς είχε 35 winners, 17 αβί-
αστα και 5/8 μπρέικ πόιντ και ο Ρούμπλεφ 25-23 και 1/3 (από 1ο 
σετ). 

Ανατροπή με ψυχή! 
Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς κάνει ... πρεμιέρα με love service game (1-0) 
αλλά ο Ρούμπλεφ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 1-1. 
Στο 3ο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ και θα προηγη-
θεί με 2-1. 
Ο Ρούμπλεφ με μπρέικ θα ανατρέψει το παιχνίδι για το 3-2 και με 
το σερβίς του θα φτάσει στο 4-2. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιδρά και 
μειώνει σε 4-3 αλλά ο Αντρέι Ρούμπλεφ με love service game θα 
πάει στο 5-3. 
Στο 10ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε διπλό μπρέικ 
πόιντ και με την πρώτη θα κάνει μπρέικ (5-5)! Από το 3-5 θα προη-
γηθεί με 6-5 ο Έλληνας τενίστας και με μπρέικ σε 48’ θα «γράψει» 
το 7-5! 
Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ 
θα φτάσει στο 4-2! Με love service game ο Έλληνας τενίστας θα 
φτάσει στο 5-2 και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-2! 
Μετά από το 2ο σετ ο Τσιτσιπάς έχει 21 winners, 13 αβίαστα και 
το σπουδαίο 4/5 στα μπρέικ πόιντ. Ο Ρούμπλεφ από την άλλη έχει 
16-14 και μόλις 1/3 μπρέικ πόιντ. 
Με μπρέικ στο 4ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 3-1 
στο 3ο σετ.
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αθλητικά

Ο Ολυμπιακός μετά τον Μπρούμα 
έκανε επίσημα γνωστή και την 
απόκτηση, με τη μορφή δανεισμού, 
του Ρούμπεν Βινάγκρε από τη Γουλβς.

Η 
ανακοίνωση των νταμπλούχων 
Ελλάδας για τον Πορτογάλο (που 
θα έχει ρήτρα στα 25 εκατ. ευρώ):
 Παίκτης του Ολυμπιακού ο Βινά-

γκρε. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την από-
κτηση, με τη μορφή δανεισμού, του Ρού-
μπεν Βινάγκρε από τη Γουλβς. Γεννημένος 
στις 9 Απριλίου του 1999 ο Πορτογάλος 
αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από 
την Ακαδημία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και 
το 2016 μετακόμισε στο Μονακό για λογα-
ριασμό της ομώνυμης ομάδας. Το 2017 ο 
21χρονος άσος παραχωρήθηκε στη Γουλβς 
με τη μορφή δανεισμού και τη βοήθησε να 
πανηγυρίσει την άνοδό της στην Premier 
League. Ο αγγλικός σύλλογος το καλοκαίρι 
του 2018 αγόρασε τα δικαιώματά του.
 Ο Βινάγκρε έχει αγωνιστεί στις μικρές Εθνι-
κές της Πορτογαλίας έχοντας πανηγυρίσει 
την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλή-
ματος με την U17 και την U19.

Μπρούμα: «Μίλησα με Μαρτίνς 
και Σεμέδο, ο Ολυμπιακός είναι το 
καλύτερο για μένα»!
Ο Μπρούμα έκανε τις πρώτες του δηλώ-
σεις ως παίκτης του Ολυμπιακού στο επί-
σημο κανάλι της ΠΑΕ. Τι είπε για Σεμέδο και 
Μαρτίνς.
Ο Μπρούμα είπε μεταξύ άλλων στο 
Olympiacos TV: 
Είναι για μένα πολύ μεγάλη χαρά να είμαι 
εδώ γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταπληκτι-
κούς φιλάθλους και ένα πολύ καλό σύνολο. 
Δεν έχω κερδίσει ποτέ τίτλο & εδώ είναι 
προφανώς το καλύτερο μέρος για μένα.
 Ναι μίλησα με τον Σεμέδο που είναι πολύ 
σημαντικός παίκτης (πριν κλείσει εννοεί). 
Μίλησα επίσης με τον προπονητή (Πέδρο 
Μαρτίνς) και απ’ όσα είπαμε νιώθω πως ο 
σύλλογος είναι ότι καλύτερο για μένα. Είμαι 
πολύ γρήγορος και καλός στο control. Είμαι 
καλός στις συνεργασίες & μου αρέσει να 
βγάζω ασίστ.

Στην ΑΕΛ πάει δανεικός ο Κωστή
Στην ΑΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 
Ιωάννης Κωστή ο οποίος θα δοθεί δανει-
κός για την φετινή σεζόν.

Πέρα από τις μεταγραφές που έχει να κάνει 
ο Ολυμπιακός, υπάρχουν και οι παίκτες 
που θα πρέπει να δοθούν δανεικοί. Και οι 
«ερυθρόλευκοι» έχουν ένα μεγάλο ρόστερ 
με αποτέλεσμα παίκτες όπως ο Ιωάννης 
Κωστή να δοθεί σε άλλον σύλλογο.
Και αυτός ο σύλλογος θα είναι η ΑΕΛ. Οι 
δύο σύλλογοι τα βρήκαν σε όλα και ο νεα-
ρός Κύπριος θα συνεχίσει στην καριέρα 
του στην Super League Interwetten αλλά 
στην ομάδα της Λάρισας.
Ο δανεισμός θα έχει ισχή για τα επόμενα 
δύο χρόνια!

«Κατάρ SC και Ντουχάιλ θέλουν 
τον Ελ Αραμπί, από τον ίδιο εξαρ-
τάται»
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος έχει σκο-
ράρει 30 γκολ σε 56 ματς με τη φανέλα 
του Ολυμπιακού έχει μεγάλη πέραση στο 
Κατάρ. Άλλωστε προτού μεταπηδήσει 
στους πρωταθλητές Ελλάδας αγωνίστηκε 
για τρεις σεζόν με τα χρώματα της Ντου-
χάιλ καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ σκορα-
ρίσματος, αφού σταμάτησε στα 90 γκολ σε 
78 ματς.
Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Al 
Watan που εδρεύει στη Ντόχα, άναψε 
«φωτιές» με τις πληροφορίες που μετέ-
φερε από το Εμιράτο περί πρέσινγκ της 
Κατάρ SC, αλλά και της πρώην ομάδας του 
Μαροκινού φορ, Ντουχάιλ, προκειμένου 
να επιστρέψει στο Κατάρ.
Τα αντανακλαστικά ωστόσο των «ερυθρο-
λεύκων» λειτούργησαν άψογα καθιστώ-
ντας σαφές πως ο έμπειρος φορ δεν παρα-
χωρείται.
Ο Γιάζαρ μετέφερε το κλίμα που επικρατεί 
στο Κατάρ για τον Γιουσέφ Ελ Αράμπι με 
τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πρό-
ταση με συμβόλαιο που φτάνει στα 4,5 
εκατ. ευρώ!
«Απ’ όσο γνωρίζω δεν είναι μόνο η Κατάρ 
SC που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 
Ελ Αραμπί, αλλά και η πρώην ομάδα του, 
η Ντουχάιλ. Αυτές οι δύο σύλλογοι επιθυ-
μούν την επιστροφή του Ελ Αραμπί στο 
Κατάρ, όπου έχει καλό όνομα.
Δεν το θεωρώ απίθανο, αν και γνωρίζω 
πως η μεταγραφική περίοδος στο ελλη-
νικό πρωτάθλημα έχει ολοκληρωθεί και 
θα ήταν δύσκολο να καλυφθεί το κενό 
του. Εξαρτάται από τον ίδιο τον Ελ Αραμπί 
εάν πραγματικά θέλει να επιστρέψει στο 
Κατάρ».

Ολυμπιακός: Επίσημο και 
του Βινάγκρε

Με ένα συγκινητικό κείμενο με 
απόλυτη ειλικρίνεια, ο Αντελίνο 
Βιεϊρίνια αποχαιρετά τον ΠΑΟΚ, 
το σπίτι του, φεύγοντας... ως 
Σαλονικιός, αφού αισθάνεται ότι 
μπορεί και θέλει να συνεχίσει 
να προσφέρει στο ποδόσφαιρο. 
«Έκανα υπομονή και δεν μίλησα 
ποτέ δημόσια για να μην φέρω 
κανέναν σε δύσκολη θέση. Κι ας 
άκουσα πολλά, τα περισσότερα 
άδικα και ψέματα. Ως εδώ όμως»! 

Ο 
αρχηγός του ΠΑΟΚ, ένα παι-
δί που από τη μέρα που ήρθε 
στην Ελλάδα έγραψε τη δική 
του ιστορία στο ποδόσφαιρο 

τη χώρας και αγάπησε την ασπρόμαυρη 
φανέλα, την Τούμπα και τον κόσμο του 
ΠΑΟΚ όσο λίγοι, κλείνει πάλι την πόρτα 
του σπιτιού του και αποχωρεί. 
Προσπάθησε πολύ, όπως λέει, για να μη 
συμβεί αυτό και να συνεχίσει, ωστόσο, 
δεν μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα 
όπως τα ήθελε, όσο κι αν πίεσε...
Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του 
προς τους οπαδούς βγάζει και 
πικρία για την τροπή που 
πήρε η ιστορία του με τον 
σύλλογο, ωστόσο, ξεκα-
θαρίζ ε ι ότ ι:  «Θα ε ίμαι 
πάντα ευγνώμων απέναντι 
σε εσάς που παιδί από την 
Πορτογαλία με πήρατε από 
το χέρι και μου γνωρίσατε τον 
κόσμο. Φεύγω άντρας, οικογενει-
άρχης, πατέρας, Σαλονικιος και πάντα 
ΠΑΟΚτσής». 
Αναλυτικά το κείμενό του: 
Δεν είναι εύκολο. Ποτέ μου δεν το είχα 
με τα λόγια, δεν μου χρειάστηκαν ποτέ 
για να εξηγήσω όσα νιώθω. Γνωριζόμα-
στε καλά πια. Δύο θητείες, μια ζωή. 
Έχουμε πανηγυρίσει και κλάψει μαζί. 
Όλα μαζί. Μέχρι χθες...
Τώρα ρωτάτε, έχετε ανάγκη να μάθετε 
και νιώθω και εγώ την ανάγκη να απα-
ντήσω γιατί πάντα σας κοιτάω στα μάτια. 
Δεν θα συνεχίσουμε μαζί. Γυρνώντας 
από την Βόλφσμπουργκ, δεν μπορούσα 
να φανταστώ πως θα συμβεί ποτέ κάτι 
τέτοιο. Να φύγω από το σπίτι μου.
Από την πλευρά μου το πάλεψα μέχρι το 
τέλος. Έκανα υπομονή και δεν μίλησα 

ποτέ δημόσια για να μην φέρω κανέναν 
σε δύσκολη θέση. Κι ας άκουσα πολλά, 
τα περισσότερα άδικα και ψέματα. Ως 
εδώ όμως.
Με σεβασμό απέναντι σας και την σχέση 
ειλικρίνειας που από την πρώτη στιγμή 
είχαμε, οφείλω να πω ότι ήρθε η ώρα 
να κοιτάξω τι θα κάνω. Το ποδόσφαιρο 
ήταν, είναι και θα είναι κομμάτι της ζωής 
μου, όπως και ο ΠΑΟΚ. Αλλά τη ζωή του 
την ορίζει ο καθένας όπως θέλει. Και 
εγώ θέλω ακόμη να παίξω ποδόσφαιρο. 
Νιώθω και έχω την ανάγκη να προσφέρω 
ακόμη...
Και εφόσον δεν μου δίνεται η δυνα-
τότητα να το κάνω στο σπίτι μου, όσο 
κι αν το προσπάθησα, πλέον θα πρέπει 
να κοιτάξω μπροστά. Μια πόρτα κλεί-
νει, μια άλλη ενδεχομένως ανοίγει. Δεν 
ξέρω τι ακριβώς με περιμένει αλλά σί-
γουρα ξέρω πόσο δύσκολα αναγκάζομαι 
να κλείσω αυτήν του σπιτιού μου. Και το 
δικαίωμα να λέω τον ΠΑΟΚ και την Τού-
μπα σπίτι μου,νομιζω οτι το κέρδισα. Το 
νιώθω.
Θα είμαι πάντα ευγνώμων απέναντι σε 

εσάς που παιδί από την Πορτογα-
λία με πήρατε από το χέρι και 

μου γνωρίσατε τον κόσμο. 
Φεύγω άντρας, οικογενει-
άρχης, πατέρας, Σαλονικιός 
και πάντα ΠΑΟΚτσής.
Δεν μπορώ παρά να ευχη-
θώ τα καλύτερα γ ια την 

ομάδα μου. Δεν μπορώ 
παρά να θέλω τα καλύτερα για 

το σπίτι μου και φυσικά για την 
κεφαλή αυτού του σπιτιού, την οικογέ-
νεια Σαββίδη, μόνο χαρές και επιτυχίες. 
Αντίο».

O Τόμας Μουργκ στα «ασπρό-
μαυρα»
O Τόμας Μουργκ έγινε ο τέταρτος ποδο-
σφαιριστής από την Αυστρία που ντύ-
θηκε και θα αγωνιστεί με την «ασπρό-
μαυρη» φανέλα του ΠΑΟΚ στο ελληνικό 
πρωτάθλημα.
Ο Τόμας Μουργκ αποτελεί από το βράδυ 
της Δευτέρας (5/10) και επίσημα ποδο-
σφαιριστή του ΠΑΟΚ, με την «ασπρό-
μαυρη» ΠΑΕ να δημοσιεύει την Τρίτη 
(6/10) την πρώτη φωτογραφία του 
Αυσ τριακού μεσοεπιθε τ ικού με τη 
φανέλα της ομάδας.

Βιεϊρίνια: «Φεύγω Σαλονικιός 
και ΠΑΟΚτσής»!
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Άνταμ Σίλβερ προανήγγειλε 
την απουσία των NBAers από 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η 
φετινή αγωνιστική περίοδος οδεύει προς το φινάλε της, πλην όμως ουδείς γνωρί-
ζει πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η επόμενη. Οι προβλέψεις που κάνουν οι άνθρωποι 
του ΝΒΑ κάνουν λόγο για τον Ιανουάριο του 2021, όπερ και σημαίνει πως η σεζόν 
θα τραβήξει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του επόμενου καλοκαιριού.Τι θα συμβεί ό-

μως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Σε ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει σαφές πως οι αγώνες της post 
season του ΝΒΑ θα συμπίπτουν με το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, δίχως ο Άνταμ 
Σίλβερ να μοιάζει διατεθειμένος να βάλει μία άνω τελεία στον «μαγικό κόσμο» για να πάνε οι 
παίκτες στις εθνικές ομάδες. Στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο NBA TV, ο Κομι-
σάριος εξήγησε πως «θα το σκεφτούμε ως επιλογή (σ.σ.: τη διακοπή της σεζόν). Πιστεύω όμως 
ότι δεν είναι πολύ πιθανό ως σενάριο, να σταματήσουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν 
ξεκινήσει αργά η επόμενη σεζόν. Κι αυτό γιατί δεν είναι απλό να σταματήσουμε τους αγώνες, 
δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, κι οι παίκτες να πάνε στο Τόκιο. Όλη η διαδικασία απαιτεί τη 
διεξαγωγή των training camp και στη συνέχεια κάποιο εύλογο διάστημα ξεκούρασης για τους 
παίκτες». Στην ουσία δηλαδή, είπε με τον... τρόπο του ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί εύκολα και να αποτελέσει μέρος της σεζόν. Ουδείς άλλωστε θέλει να δει (και) την 
επόμενη σεζόν να τραβάει μέχρι τον Οκτώβριο και να συμπαρασύρει το 2021/22.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Βινς Κάρτερ: Κατέκτησε το βραβείο 
«αθλητικού πνεύματος»

Ο 
Βινς Κάρτερ κατέκτησε το βραβείο «Αθλητικού ήθους» για την σεζόν 2019/20, 
το οποίο προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία των παικτών.
Στην τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ, ο Βινς Κάρτερ - ο μοναδικός ΝΒΑερ που 
έχει αγωνιστεί 4 διαφορετικές δεκαετίες - αποχώρησε από τα παρκέ με ένα 

βραβειο: Αυτό του «Αθλητικού ήθους».
Όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, ο βετεράνος γκαρντ/φόργουορντ των Χοκς πήρε το σχετικό 
βραβείο και μάλιστα με... άνεση, έπειτα από ψηφοφορία ανάμεσα στους παίκτες. Το 
συγκεκριμένο βραβείο δίνεται στον παίκτη που αντιπροσωπεύει τα ιδανικά του αθλητι-
κού ήθους στο παρκέ.
Περισσότεροι από 250 παίκτες ψήφισαν, με τον Κάρτερ να παίρνει 143 ψήφους για πρώτη 
θέση (συνολικά οι παίκτες ψήφιζαν έξι υποψήφιους, έναν από κάθε division), συγκεντρώ-
νοντας συνολικά 2.520 πόντους, έναντι 1.746 πόντων του δεύτερου, Γκάρετ Τεμπλ, των 
Νετς.

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΠΟ για τη Γ’ Εθνική 
και τον προβιβασμό του ΑΣ Σαντορίνη 
2020 στην Football League.

Α
ναλυτικά οι αποφάσεις της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΕΠΟ:
«Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελε-
στική Επιτροπή της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας παρουσία 
του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των FIFA 
και UEFA κ. Πετρ Φούσεκ. Η Εκτελεστική Επι-
τροπή έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.
Απεδέχθη την εισήγηση της Επιτροπής Επαγ-
γελματικού Ποδοσφαίρου για τροποποίηση 
της προκήρυξης της Super League 2, αγωνι-
στικής περιόδου 2020-21, αναφορικά με την 
διαδικασία ανόδου στη Super League 1. Η 
τροποποίηση προβλέπει απευθείας προα-
γωγή της πρωταθλήτριας ομάδας, ενω ο 2ος 
της κατάταξης θα δώσει αγώνες μπαράζ με 
την 13η ομάδα της Super League 1. Το ετήσιο 
συνοπτικό πρόγραμμα της Super League 2 
θα εγκριθεί μόλις εναρμονιστεί με το 
αντίστοιχο της Super League 1 και 
του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ενέκρινε το αίτημα της Super 
League 2 για παράταση της 
διαδικασίας αδειοδότησης 
των ΠΑΕ Διαγόρας Ρόδου και 
ΟΦ Ιεράπετρας μέχρι τις 20 
Οκτωβρίου 2020.
Ενέκρινε την προκήρυξη του 
Κυπέλλου Ελλάδος αγωνιστικής περι-
όδου 2020-21, καθώς και την εισήγηση της 
Επιτροπής Διοργανώσεων ο τελικός του 
Κυπέλλου να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.
Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Διορ-
γανώσεων για αύξηση των ομάδων της 
Football League απο 19 σε 20, με τον προ-
βιβασμό του σωματείου Σαντορίνη 2020, 
βάσει του άρθρου 20, παράγραφος 10 του 
ΚΑΠ.
Απεδέχθη την εισήγηση της Επιτροπής Διορ-
γανώσεων για την ένταξη του Πλατανιά στον 
10ο όμιλο, της Κασσιόπης στον 5ο όμιλο και 
του Πανιωνίου στον 6ο όμιλο της Γ’ Εθνικής 
κατηγορίας. Επίσης από την Γ’ Εθνική κατη-
γορία στη Football League θα ανέβουν 4 
ομάδες μετά από ειδικό τουρνουά με συμμε-
τοχή των 10 πρωταθλητών σε δύο ομίλους, 
οι οποίοι θα καταρτισθούν με γεωγραφικά 
κριτήρια».

Ξάνθη: Ρουσσάκης ο 12ος και επί-
σημα!
Πριν από μέρες έγινε γνωστό πώς ο Μανώ-
λης Ρουσσάκης θα φορέσει φέτος τη φανέλα 
της Ξάνθης και πλέον είναι και επίσημο.
Η Ξάνθη πρόσθεσε στο δυναμικό της τον 
έμπειρο αμυντικό.
Η ανακοίνωση:
“Ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας του με τον επαγγελματία 
ποδοσφαιριστή ΜΑΝΩΛΗ ΡΟΥΣΣΑΚΗ.
Ο 24χρονος αμυντικός μετά από δύο χρόνια 
και 35 εμφανίσεις στην SL2 με τον Πλατανιά, 
θα ενισχύσει την προσπάθεια του ΑΟΞ με τις 
ικανότητές του.
Μανώλη, καλώς ήρθες στην ΞΑΝΘΗ!”

Στα Τρίκαλα με τη… βούλα ο Κω-
στίκος!
Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, Γιώργος Κωστί-
κος θα φοράει τη νέα χρονιά τη φανέλα των 
Τρικάλων!
Η ανακοίνωση από τα Τρίκαλα αναφέ-
ρει τα εξής: «Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώ-

νει την απόκτηση του 22χρονου 
(20/10/1997) μεσοεπιθετικού 

Γιώργου Κωστίκου ο οποίος 
πέρυσι αγωνίστηκε στην 
ομάδα του Πλατανιά έχοντας 
11 συμμετοχές και 3 γκολ στο 
πρωτάθλημα της Superleague 

2.
Ο Θεσσαλονικιός μέσος έχει 

αγωνιστεί επίσης σε Αιγινιακό, 
Πανθρακικό, Πύδνα Κύτρους, Πιερικό 

και Κ20 του Ηρακλή. Τον καλωσορίζουμε 
στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και 
επιτυχίες».

Φυτανίδης: «Σκεφτόμουν να απο-
συρθώ, αλλά θα παλέψω για τον 
Ηρακλή»
Στο «Metropolis 95.5» φιλοξενήθηκε ο 
Σωκράτης Φυτανίδης και μίλησε για τη μετα-
γραφή του στον Ηρακλή και τόνισε ότι θα 
παλέψει για την επιστροφή της ομάδας στις 
επαγγελματικές κατηγορίες.
Μεταξύ άλλων είπε:
Για την επιστροφή του στον Ηρακλή: «Είναι 
μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Σκεφτόμουν 
την απόσυρση από την ενεργό δράση και να 
επικεντρωθώ στο ποδόσφαιρο από άλλη 
θέση. Μου ζητήθηκε από κάποιους φίλους 
να βοηθήσω τον Ηρακλή και δεν μπορούσα 

να αρνηθώ. Δεν υπάρχει το οικονομικό σε 
αυτή την απόφαση, την πήρα πολύ εύκολα.
Με προσέγγισαν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν 
να κάνουν μια επανεκκίνηση μιας ιστορικής 
ομάδας που τα τελευταία χρόνια τραβάει 
έναν Γολγοθά και στην ουσία έπαψε να υπάρ-
χει στον χάρτη».
Για το αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί: «Έχω να 
παίξω από τον περασμένο Ιανουάριο. Σωμα-
τικά είμαι καλά, νιώθω έτοιμος να αγωνι-
στώ για να επανέλθει ο Ηρακλής στις επαγ-
γελματικές κατηγορίες. Είναι πλήγμα για το 
ελληνικό ποδόσφαιρο ότι έλειψαν ιστορικές 
ομάδες και αυτό φαίνεται από την πορεία της 
Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.
Υπάρχουν παιδιά με παραστάσεις από τις 
επαγγελματικές κατηγορίες. Είμαστε μια 
παρέα που θα παλέψει για να επανέλθει ο 
Ηρακλής στις επαγγελματικές κατηγορίες και 
θα το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας».

ΓΣ Αλμυρού: Επιστροφή για Χολέ-
βας!
Ο Χρήστος Χολέβας επέστρεψε στον Γ.Σ. 
Αλμυρού.
Έδωσε το «παρών» στη χθεσινή προπό-
νηση και όπως φαίνεται θα τον ενισχύσει 
στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Ο ικανός αμυντικός ήταν και πέρυσι στην 
ομάδα. Μάλιστα έπαιξε και σε 12 ματς 
προτού αποχωρήσει για τον Αστέρα Βλα-
χιώτη τον Ιανουάριο, με τον οποίο πανηγύ-

ρισε την άνοδο στη Φούτμπολ Λιγκ.
Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του 29χρονου 
στόπερ στον ΓΣΑ. Εκτός από την περσινή, 
είχε παίξει στον Αλμυρό και τη σεζόν 2017-
18, καταγράφοντας 15 συμμετοχές.

Μακεδονικός: Απέκτησε τον Τά-
σο Χουζούρη
Ακόμη μία μεταγραφική προσθήκη για την 
ομάδα του Μακεδονικού, με τη διοίκηση 
να ανακοινώνει την απόκτηση του Τάσου 
Χουζούρη.
Η σχετική ανακοίνωση του Μακεδονικού: 
«Η διοίκηση του Μακεδονικού βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή Τάσο Χουζούρη.
Ο 23χρονος Χουζούρης αγωνίζεται ως 
ακραίος αμυντικός και, χάρη στη μετακί-
νηση του στους «πράσινους», επιστρέφει 
στη Θεσσαλονίκη από την οποία κατάγε-
ται.
Κατά την περυσινή σεζόν, αγωνίστηκε για 
λογαριασμό του Αστέρα Ιτέας, ενώ στο 
παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Παν-
θηραϊκού, ΠΑΕ Σπάρτη, Ασπρόπυργου, 
Καμπανιακού, Νίκης Βόλου, Ηρακλή Κ20 
και Άρη Κ19.
Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον 
Τάσο στην ομάδα και του εύχεται μια υγιή 
σεζόν, γεμάτη επιτυχίες τόσο σε ομαδικό 
όσο και σε προσωπικό επίπεδο!»

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
ΕΠΟ: Οι επίσημες αποφάσεις για Γ’ Εθνική και Σαντορίνη

αθλητικά
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Για τις αντιδράσεις του Απόλλωνα στις πράξεις του προέδρου της 
Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Ανδρέα 
Παπαχαραλάμπους, αναφέρθηκε ο εκ των αντιπροέδρων του 
Απόλλωνα, Αντώνης Γλυκής, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό 

Active.
Για την ανακοίνωση που εξέδωσε το Δ.Σ. το απόγευμα της Τετάρτης: «Θα 
πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. Δεν ξυπνήσαμε ένα 
πρωί και να ζητάμε την παραίτηση του Παπαχαραλάμπους. Όπως εξε-
λίσσονται τα πράγματα, μας θυμώνουν και μας στενοχωρούν. Η ανακοί-
νωσή μας μιλά από μόνη της. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, πρέπει να 
αποχωρήσει από μόνος του καθώς υπέπεσε σε σοβαρότατα λάθη, σε 
δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν βοη-
θούν στην πρόοδο του ποδοσφαίρου. Τον άκουσα να λέει πως προσπα-
θεί να προστατεύσει τα δύο σωματεία. Εγώ αυτό δεν το αντιλήφθηκα. 
Δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις εδώ και 10 μέρες. Ούτε λίγο ούτε 
πολύ ότι συνωμοτήσαμε με την Ανόρθωση για να χειραγωγήσουμε τον 
αγώνα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή».
Για τις κινήσεις της Ανόρθωσης και την επόμενες ενέργειες του Απόλ-
λων: «Δεν γνωρίζω τι θα κάνει η Ανόρθωση. Εμείς προτού αρχίσει το 
παιχνίδι με την Λεχ Πόζναν, ζητούσαμε την παραίτηση του Παπαχαρα-
λάμπους. Και μέσω της χθεσινής μας ανακοίνωσης. Το τι θα πράξουμε 
ή τι άλλο πράξαμε, θα σας πω ότι καλυπτόμαστε από μια έρευνα που 
άρχισε. Εκπλήττομαι όταν άκουσα τον Σαββίδη χθες στην εκπομπή σας, 
έμεινα με ανοικτό το στόμα. Συγχαρητήρια σε εσάς γιατί φάνηκε από την 
συνομιλία πως γνωρίζεται τους νόμους. Υπάρχει υποχρέωση με βάση 
των νόμων, ότι θα πρέπει να υπάρχει εχεμύθεια. Δεν μπορεί να αποκα-
λύπτει οποιοδήποτε στοιχείο για την υπόθεση. Είναι απαράδεκτο και 
παράβαση του νόμου. Πρόκειται για τον ερευνόντα λειτουργό. Γνωρίζω 
ότι γνωρίζει πως δεν πρέπει να αποκαλύπτεται οποιοδήποτε στοιχείο. 
Είναι απαράδεκτο».
Και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω πως είμαι ο αρμόδιος να μιλήσω. Από 
μόνος του δίνει στοιχεία. Θα πρέπει να βάλετε όλα τα γεγονότα για να 
δείτε τι εντύπωση δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό. Μια ανύπαρκτη 
υπόθεση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δημιουργούν ζημιά στο 
ποδόσφαιρο».
Για το αν υπάρχει πόρισμα ή ανακοίνωση: «Σε τέτοιου είδους έρευνες 
και για επίλυση προβλημάτων, ο Απόλλωνας δηλώνει πάντα παρών. 
Τους είπαμε πως θέτουμε τον εαυτό μας στην διάθεση τους. Δεν έχουμε 
κανένα πρόβλημα ώστε να βγει το πόρισμα τους. Αλλά η έρευνα να γίνε-
ται με τον σωστό τρόπο. Πριν συλλέξουν στοιχεία βγαίνουν και δηλώ-
νουν πως χειραγωγήθηκε το παιχνίδι. Ε αυτό δεν γίνεται. Αυτή η έρευνα 
έπρεπε να τελειώσει. Βγήκε και είπε πως κάποιοι δεν κατέθεσαν. Έπρεπε 
να βρεθούν τρόποι να καταθέσουν. Δημιουργούνται εντυπώσεις και 
αιωρούνται σκιές. Μιλάμε για την αξιοπρέπεια μας. Πρέπει να απαντή-
σουμε στα παιδιά μας όταν μας ρωτούν. Τάχθηκε για να προστατεύσει 
το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Εγώ δεν βλέπω πως γίνεται αυτό. 
Αντίθετα είμαστε με ένα μικρόφωνο στο στόμα και δημιουργούμε εντυ-
πώσεις. Μίλησε για δημοσιογράφους στο payroll ομάδων. Έχουμε 10 
δημοσιογράφους στο payroll μας (σ.σ. γέλια μετά από σχετική ερώτηση). 
Το κυπριακό ποδόσφαιρο ταλανίζεται από σοβαρότατα προβλήματα, 
δεν χρειαζόμαστε άλλα».
Για το αν θα προκύψει συνάντηση με τον ΠτΔ: «Δεν έχω να επιβεβαιώσω 
οτιδήποτε. Δεν θα αφήσουμε αυτό το θέμα να πέσει στα χαμηλά. Έχουμε 
κατηγορηθεί αβάσιμα και αδικαιολόγητα. Δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτό 
το κακό. Αν έγινε από λάθος του Παπαχαραλάμπους να βγει να απολο-
γηθεί ή να αποχωρήσει. Ο Νίκος Κίρζης και η διοίκηση δεν αφήνει μισές 
δουλειές. Δεν θα αφήσουμε τέτοιες κατηγορίες να αιωρούνται».
Για το αν ήρθε πρόταση για τον Σάλαϊ: «Δεν είμαι αρμόδιος να απα-
ντήσω».

Την ήττα με 2-1 γνώρισε η Εθνική μας ομάδα 
των Ανδρών σε φιλικό αγώνα στο ΑΕΚ Αρένα.

H 
Τσεχία άνοιξε το σκορ στο 13’ με κεφαλιά 
του Holes, για να ισοφαρίσει για την Κύπρο 
ο Λοϊζου με πλασέ έξω από την περιοχή στο 
32’. Ο Darida στο 43’ με πέναλτι έδωσε προ-

βάδισμα στους Τσέχους με 2-1, σκορ που έμεινε μέχρι 
το τέλος.
Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Λοϊζου με την Εθνική 
Ανδρών.
Ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός Γιόχαν Βάλεμ έδωσε 
χρόνο συμμετοχής σε 17 συνολικά ποδοσφαιριστές 
και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επίση-
μων αγώνων που ακολουθούν με Λουξεμβούργο και 
Αζερμπαϊτζάν.
Την πρώτη τους εμφάνιση με την Εθνική 
Ανδρών πραγματοποίησαν οι Σιέλης, 
Θωμάς Ιωάννου, Γκόγκιτς και Κακουλ-
λής.
Τον αγώνα διαιτήτευσε ο  Ελβε-
τός Lionel Tschudi με βοηθούς τους 
συμπατριώτες του Sladan Josipović και 
Matthias Sbrissa. Τέταρτος διαιτητής ήταν 
ο Βασίλης Δημητρίου.
Το απόγευμα της Πέμπτης η αποστολή της Εθνι-
κής μας θα αναχωρήσει για το Λουξεμβούργο, εκεί 
όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει την Εθνική ομάδα 

της χώρας για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Γ’ 
Κατηγορίας του Nations League.

Βάλεμ: «Είδα πολλά πράγματα από αυτά 
που είχα ζητήσει»
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με την Τσε-
χία, ο προπονητής της Εθνικής μας Γιόχαν Βάλεμ ανέ-
φερε:
 «Είδα στο παιχνίδι πολλά πράγματα από αυτά που 
είχα ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές μου. Μπορεί 
να δεχτήκαμε δύο τέρματα και στο τέλος να χάσαμε 
τον αγώνα, όμως κάναμε μεγάλη προσπάθεια απένα-
ντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είναι σημαντικό από 
παιχνίδι σε παιχνίδι να βελτιωνόμαστε και σήμερα, 
είδα βελτίωση στην ομάδα μου. Δώσαμε χρόνο συμ-
μετοχής σε πολλούς ποδοσφαιριστές, κάποιοι έπαιξαν 

πρώτη φορά.
 Είμαστε σε μια διαδικασία την οποία θα 

ακολουθήσουμε πιστά και πρέπει να 
είμαστε έτοιμοι να διαχειριζόμαστε 
δύσκολες καταστάσεις. Στο Λουξεμ-
βουργο σίγουρα θα δείτε μια διαφο-
ρετική ομάδα. Έχουμε τρία παιχνίδια 

σε μικρό χρονικό διάστημα και πρέ-
πει να κάνουμε την κατάλληλη διαχεί-

ριση. Δεν θεωρώ ότι είμαστε το φαβορί με 
το Λουξεμβούργο, αλλά θα προσπαθήσουμε 

να πάρουμε βαθμούς που θα μας βοηθήσουν για τη 
συνέχεια»

Το αρνητικό σερί να διακοπεί 
στο Λουξεμβούργο
Η Εθνική Κύπρου δέχθηκε ακόμη μια 
ήττα, αυτή τη φορά από την Τσεχία και 
διεύρυνε το αρνητικό σερί σε έξι αγώνες. 
Το προσεχές Σάββατο το αντιπροσωπευ-
τικό μας συγκρότημα θα φιλοξενηθεί απ’ 
το Λουξεμβούργο στο πλαίσιο της 3ης 
αγωνιστικής του Nations League. 
Μέτρια εμφάνιση, με πολλά αμυντικά 
λάθη και σχεδόν καθόλου επιθετική 
ανάπτυξη. Ελάχιστες φάσεις, μετρημέ-
νες στα δάκτυλα του ενός χεριού, αδυ-
ναμία στο κράτημα μπάλας και σοβαρά 
προβλήματα στις στημένες μπαλιές του 
αντιπάλου. Αυτή ήταν η γενικότερη 
εικόνα της Εθνικής μας κόντρα στην 
Τσεχία, μιας αρκετά ποιοτικής ομάδας.
Σαφώς και το Λουξεμβούργο δεν έχει 
την ποιότητα του χθεσινού αντιπά-
λου, όμως, το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα θα πρέπει να δείξει βελ-
τίωση για να πάρει το θετικό αποτέλε-
σμα.

αθλητικά

Η Τσεχία δίκαια τη νίκη… πολλά τα 
λάθη από την Εθνική μας

«Λέει ότι συνωμοτήσαμε με 
την Ανόρθωση, δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη προσβολή»
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αθλητικά

Η επιστολή του Μπερτομέου και η 
απάντηση Αυγενάκη!

Η Euroleague Greece αποκαλύπτει συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης να διευκολύνει 
με ειδική άδεια τις ομάδες (και τους διαιτητές) που θα αντιμετωπίσουν οι «αιώνιοι» και ο 
Προμηθέας και οι οποίες προέρχονται από χώρες, που δεν συνδέονται ταξιδιωτικά με την 
Ελλάδα, λόγω των μέτρων για την πανδημία.

Η έξαρση της πανδημίας και η διακοπή της αγω-
νιστικής δράσης στην περυσινή σεζόν, κινητο-
ποίησε τους πάντες στο στρατηγείο της Βαρκε-
λώνης, με στόχο την καλύτερη δυνατή οργά-
νωση της λίγκας, την θέσπιση αυστηρού υγει-
ονομικού πρωτοκόλλου και την λήψη μέτρων, 
ώστε να προστατευθεί η υγεία όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων, αλλά και συνάμα να αρχίσει 
και να ολοκληρωθεί κανονικά όλο το αγωνι-
στικό πρόγραμμα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο και σε κοινή γραμμή με 
την UEFA και την ευρωπαϊκή ομοσπονδία 
χάντμπολ, η ECA φρόντισε να επικοινωνήσει 
θεσμικά με τις κυβερνήσεις όλων των χωρών 
που εκπροσωπούνται στις δύο διοργανώσεις 
της (Euroleague και Eurocup), έτσι ώστε να 
ζητήσει διευκολύνσεις και ειδικές άδειες (όπου 
απαιτείται), όσον αφορά τις μετακινή-
σεις των ομάδων και των διαιτη-
τών.
Στην περίπτωση της χώρας 
μας, η επιστολή του Τζόρ-
ντι Μπερτομέου με απο-
δέκτη τον υφυπουργό 
Αθλητισμού, Λευτέρη 
Αυγενάκη και τον Γενικό 
Γρ α μμ α τ έ α ,  Γι ώ ργ ο 
Μαυρωτά (με κοινο-
ποίηση και στον υφυ-
πουργό Πολιτικής Προ-
σ τασ ίας, Νίκο Χαρδα-
λιά) ζητούσε ειδική μέρι-
μνα από την Πολιτεία, έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί η διευ-
κόλυνση των αποστολών και των 
διαιτητών, που θα ταξιδέψουν στην 
Αθήνα, από τις χώρες με τις οποίες – 
προς το παρόν και λόγω των επιδημιολογικών 
συνθηκών που επικρατούν – έχει διακοπεί η 
αεροπορική σύνδεση.
Ο λόγος για την Ρωσία, την Τουρκία, το Ισραήλ 
αλλά και κάποιες πόλεις της Ισπανίας, όπως για 
παράδειγμα την Βαρκελώνη. Την άλλη εβδο-
μάδα, άλλωστε, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να 
ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας 
για το ματς της 4ης αγωνιστικής με την Μπαρ-
τσελόνα, ο Ολυμπιακός καλείται να υποδεχθεί 
την Μακάμπι από το Τελ Αβίβ και ο Προμηθέας 
να μεταβεί στην Προύσσα της Τουρκίας, για να 
αντιμετωπίσει την Μπούρσασπορ!
Επιπροσθέτως, ο εκτελεστικός διευθυντής της 
Euroleague ζήτησε από την ελληνική κυβέρ-
νηση την εξαίρεση όλων των μελών των απο-

στολών από το μέτρο της υποχρεωτικής καρα-
ντίνας 14 ημερών, που ισχύει για όλους όσοι 
επιστρέφουν από τα αεροδρόμια χωρών με τις 
οποίες έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις.
Η απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού ήταν 
άμεση και θετική, επιβεβαιώνοντας την βού-
ληση της Πολιτείας να στηρίξει το επαγγελμα-
τικό μπάσκετ στην δύσκολη περίοδο που βιώ-
νουμε λόγω κορονοϊού. Στο ίδιο πλαίσιο, άλλω-
στε και με ειδικές άδειες άρθηκαν οι περιορι-
σμοί που αφορούν την είσοδο στην χώρα μας 
των Αμερικανών πολιτών, που έρχονται για 
αυστηρά επαγγελματικό σκοπό (για να καλύ-
ψουν θέσεις ξένων στις ελληνικές ομάδες).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, διασφαλίζεται 
σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ελεύθερη μετακί-
νηση των ομάδων από και προς χώρες, μεταξύ 

των οποίων δεν υπάρχει  αεροπορική 
σύνδεση και μειώνονται έτσι στο 

ελάχιστο τα προβλήματα για 
την διεξαγωγή των αγώνων 

και την απρόσκοπτη αγωνι-
στική λειτουργία των ομά-
δων.
Στα σκαριά, μάλιστα, βρί-
σκεται και η δημιουρ-
γία μίας μίνι επιτροπής 
(με εκπροσώπους της 
Euroleague, του υφυ-
πουργείου Αθλητισμού 

και της Πολιτικής Προστα-
σίας) που θα είναι υπεύ-

θυνη για την επίλυση των 
όποιων σχετικών προβλημά-

των μπορεί να προκύψουν στην 
πορεία. 

Ο συγκεκριμένος χειρισμός και η πετυχη-
μένη συνεννόηση της Euroleague με τις ελληνι-
κές αρχές (αλλά και τις αντίστοιχες της εκάστοτε 
χώρας με ομάδα στην διοργάνωση), προέκυψε 
μετά από πρωτοβουλία και πρόταση της ΚΑΕ 
Ολυμπιακός στο τελευταίο συμβούλιο των ιδιο-
κτητών της ECA.
Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως, συνιστά και μία 
σημαντική κατάκτηση για την κορυφαία δια-
συλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη, που απ’ 
όλες αυτές τις επαφές, βγαίνει κερδισμένη στο 
επίπεδο της θεσμικής αναγνώρισης από τις 
κυβερνήσεις δεκατριών συνολικά ευρωπαϊ-
κών κρατών (Γερμανία, Τουρκία, Ιταλία, Σερβία, 
Ρωσία, Ισπανία, Γαλλία, Ισραήλ, Λιθουανία, 
Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Βέλγιο και Ελλάδα).

Αυγενάκης: «Σύντομα 
ο κόσμος στα γήπεδα, 
στις κερκίδες»

Ο υφυπουργός αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, εμφανί-
στηκε αισιόδοξος σε τηλεοπτική 
του συνέντευξη για την ασφαλή 
επιστροφή του κόσμου στα 
γήπεδα, τονίζοντας την ανάγκη 
να συμβεί αυτό σύντομα
Μιλώντας στην τηλεόραση του 
«ΣΚΑΪ», ο Λευτέρης Αυγενά-
κης αναφέρθηκε στο ζήτημα 
της παρουσίας του κόσμου 
στα γήπεδα, τονίζοντας πως σε 
συνεργασία με τη Super League 
1 γίνονται σημαντικές προσπά-
θειες για την άμεση επιστροφή 
των θεατών σ τ ις κερκίδες, 
πάντα βέβαια με ασφάλεια και 
τηρώντας το υγειονομικό πρω-
τόκολλο.
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού ξεκα-
θάρισε πως ο πρώτος λόγος ανή-
κει στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και συγκεκριμένα 
στον κύριο Χαρδαλιά, ενώ θα 
δοθεί και στις ομάδες της Super 
League ένα εγχειρίδιο με σαφείς 
οδηγίες:
«Ο κόσμος χρειάζε ται σ το 
γήπεδο. Γι’ αυτό συνεργαζόμα-
στε και με τη Super League 1 να 
υπάρξει παρουσία θεατών, αλλά 
πολύ οργανωμένα και προσεγ-
μένα στις κερκίδες. Βέβαια αυτό 
δεν γίνεται ερήμην του Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη και 
πιο συγκεκριμένα του κύριου 
Χαρδαλιά και των υγειονομικών, 
που έχουν τον πρώτο λόγο σε 
αυτή την προσπάθεια.
Και οι 14 ομάδες της Super 
League 1 έχουν προχωρήσει 
πάρα πολύ σε αυτή την επεξερ-
γασία και θα υπάρξει ένα εγχειρί-
διο που θα λέει ποιοι αναλαμβά-
νουν την τοποθέτηση, τους τρό-
πους που θα εισέρχονται οι φίλα-
θλοι και κυρίως, τις κυρώσεις και 
τις συνέπειες αν δεν τηρηθούν 
όλα αυτά τα μέτρα. Θεωρώ πως 
με όλα αυτά θα καταφέρουμε 
σύντομα να πείσουμε τους υγει-
ονομικούς”.
Ενώ μίλησε και για την μεγάλη 
ευρωπαϊκή διοργάνωση που 
έχει αναλάβει η Ελλάδα: « Λόγω 

του Final-8, μιας μεγάλης διορ-
γάνωσης που ήρθε στη χώρα 
μας μετά από χρόνια, πρέπει να 
βιαστούμε. Και γι’ αυτό τον λόγο 
πρέπει το συντομότερο να εξα-
σφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα 
ποσοστό κόσμου στις κερκίδες. 
Δουλεύουμε οργανωμένα όλοι 
μαζί με τους υγειονομικούς και 
τον κύριο Χαρδαλιά και πιστεύω 
να τα καταφέρουμε»,ανέφερε ο 
υφυπουργός Αθλητισμού.

Μπαρτζώκας: «Θα 
προτιμούσαμε το ΟΑΚΑ με 
κόσμο»
ΟΟλυμπιακός ετοιμάζεται για 
τον αυριανό (9/10) αγώνα με τον 
Παναθηναϊκό για την 2η αγωνι-
στική της EuroLeague (21:00, 
LIVE Blog από το Sport24.gr) 
σε ένα άδειο ΟΑΚΑ λόγω κορο-
νοϊού. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας 
ωστόσο τόνισε στις δηλώσεις του 
ότι θα προτιμούσε το γήπεδο να 
είναι γεμάτο για μία σειρά από 
λόγους, ενώ στάθηκε και στην 
βελτίωση που οφείλουν να δεί-
ξουν οι «ερυθρόλευκοι» όσο 
προχωράει η σεζόν.
Αναλυτικά ο Έλληνας τεχνικός 
δήλωσε:
Για τον κορονοϊό και το γεγονός 
ότι δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι 
στο ΟΑΚΑ: «Υπάρχει μία ιδιαι-
τερότητα, δηλαδή η πανδημία 
που θα έχει ως αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει κόσμος, αφαιρεί μία 
ένταση στο πώς θα προσεγγίζεις 
τα παιχνίδια.
Τίποτα δεν είναι ίδιο μετά την 
έλευση της πανδημίας στην ζωή 
μας, όπως και στο μπάσκετ. Παί-
ζουμε στο ΟΑΚΑ, σε μια σκληρή 
έδρα. Θα προτιμούσαμε να είχε 
κόσμο. Δεν ξέρεις τι να περιμέ-
νεις σε μια «παγωμένη» ατμό-
σφαιρα.
Εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε 
στην δική μας δουλειά. Πρέπει να 
είμαστε καλύτεροι. Σίγουρα θα 
είμαστε, γιατί είχαμε περισσό-
τερο χρόνο μαζί και θα πρέπει να 
κάνουμε τα πράγματα για να κερ-
δίσουμε».
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