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Τελεσίγραφο μιας εβδομάδας 
από Παρίσι και Βερολίνο στην 
Άγκυρα, γράφει το Reuters 

Το Οντάριο καταργεί αμφιλεγόμενο 
κανονισμό προσλήψεων για τους 

εκπαιδευτικούς
σελ. 40
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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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...Αχαριστία...

Εσύ δίνεις ότι 
έχεις μέσα 
σου και ο 

άλλος βλέπει 
αυτό που δεν 
μπόρεσες να 
του δώσεις...

ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ COVID-19

«ΜΑΓΚΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
 ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ»

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

γνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτήν 

την εβδομάδα καλά με τις οικο-

γένειες σας και να προσπαθούμε 

όλοι μηδενός εξαιρουμένου , γιατί δεν περισ-

σεύει κανένας, να ακούμε τις ιατρικές και κοι-

νωνικές συμβουλές των δικών μας ιατρών κι 

επιστημόνων και τίποτα άλλο. Ειδικά όχι από 

το Facebook, από άγνωστους ηλίθιους σωτή-

ρες που είναι χειρότεροι του COVID-19.

Καλώς ή κακώς, θέλουμε δεν θέλουμε η 

παγκόσμια κοινότητα περνάει δύσκολες στιγ-

μές. Το δεύτερο αυτό μεγάλο κύμα του κορω-

νοϊού είναι σαρωτικό, γιατί εγώ βλέποντας 

όχι μόνο εδώ στον Καναδά και την γειτονιά 

μας αλλά παγκοσμίως, καταλαβαίνω όλοι 

πλέον πως έχουν σοβαρευτεί και δεν μπο-

ρείς να μην πιστεύεις ότι πραγματικά κινδυ-

νεύουμε ακόμα κι από τα οικογενειακά μας 

πρόσωπα, που δεν ξέρουμε πριν που ήταν.  

Αλλά ούτε κι αυτοί δεν ξέρουν με αυτούς που 

μιλούσαν πριν λίγο, εάν είχαν ήδη κολλήσει 

τον ιό.

Πρέπει, λοιπόν, οπωσδήποτε με οποιοδή-

ποτε μικρό σύμπτωμα έχουμε στην καθημε-

ρινότητα μας να αφήσουμε αυτό το ελληνικό 

«Ω! Εντάξει βρε αδελφέ, κάποιο κρυοματάκι 

είναι και θα περάσει…» Επειδή ήδη βρισκό-

μαστε στην περίοδο των κρυολογημάτων, ας 

δώσουμε διπλή προσοχή. 

Το να θέλεις ή όχι να κάνεις το εμβόλιο που 

δίνει δωρεάν η Υγεία του Καναδά είναι απο-

κλειστικά δικό σου δικαίωμα. Ένα, όμως, που 

δεν είναι δικαίωμα σου είναι να ρισκάρεις 

τη ζωή της οικογένειας σου ή των κοντινών 

σου φίλων και συνανθρώπων, επειδή εσύ 

δεν πιστεύεις τίποτα και δεν ακολουθείς τις 

συμβουλές των κρατικών λειτουργών της 

υγείας. Γιατί ίσως εσύ και μερικοί ξερόλες 

ξέρετε περισσότερα από αυτούς…

Ξέρετε, επειδή εγώ δεν θα πω σε κανένα τι 

πρέπει να κάνει για την προσωπική του ζωή 

και την οικογένεια του, είπα στην αρχή του 

γράμματος μου ότι λέω την προσωπική μου 

γνώμη και ποιους κανόνες υγείας θέλω εγώ 

να ακολουθώ, που δεν είναι τίποτα λιγότερο 

ή περισσότερο από τι μου λέει να κάνω το 

κράτος που ζω και μου προσφέρει την πολύ-

τιμη βοήθεια για ότι νοσηλεία χρειαστώ 

(αχρειάστη να είναι).

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες, 

όταν δεν πιστεύεις τους δικούς σου γιατρούς 

κι επιστήμονες για ποιο λόγο να τους επισκέ-

πτεστε; Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι δεν 

μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.

Λοιπόν, με το καλό να περάσουμε αυτήν την 

πανδημία, να επανέλθουμε στους καθημερι-

νούς μας ρυθμούς που ζούσαμε για να γίνει 

πάλι η ζωή μας πιο εύκολη. Εύχομαι να γίνει 

αυτό το συντομότερο, γιατί όλες οι ανθρώ-

πινες αντοχές έχουν τα όρια τους. Καλό κου-

ράγιο!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Τελεσίγραφο μιας εβδομάδας από Παρίσι και Βερολίνο στην 
Άγκυρα, γράφει το Reuters 

Π
ροθεσμία μιας εβδομάδας να ξεκαθαρίσει τη θέση 
της δίνουν Γαλλία και Γερμανία στην Τουρκία, μετά τις 
συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, σύμφωνα με το Reuters.

Αγνοώντας τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της 2ας 
Οκτωβρίου, που είχε στόχο να πείσει την Τουρκία να σταματή-
σει τις έρευνες για φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο, η 
Άγκυρα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκινάει και πάλι τις έρευ-
νες, που είχε διακόψει τον προηγούμενο μήνα.
«Μας είναι προφανές ότι η Τουρκία επιμένει σε προκλητικές 
ενέργειες που είναι απαράδεκτες» δήλωσε ο Γάλλος υπουργός 
Εξωτερικών Ζαν-Υβ Λε Ντριάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου μαζί με τον Γερμανό και τον Πολωνό ομόλογό του. Προ-
σέθεσε, δε, ότι το «μπαλάκι» είναι τώρα στο γήπεδο της Άγκυ-
ρας, αλλά η ΕΕ είναι έτοιμη να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων, 
σε περίπτωση που η Τουρκία δεν ανταποκριθεί στον διάλογο.
Ο Λε Ντριάν άσκησε κριτική και στον ρόλο της Τουρκίας στη 
σύρραξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου η Άγκυρα υποστηρί-
ζει το Αζερμπαϊτζάν εναντίον των Αρμενίων, αναφέρει το πρα-
κτορείο Reuters. «Δεν θα υπάρξει στρατιωτική νίκη σε αυτό το 
ζήτημα, και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει εκεχειρία» σημείωσε.
«Αυτό που βλέπουμε σήμερα, είναι πως μόνο η Τουρκία δεν 
υποστηρίζει την τήρηση της εκεχειρίας και αυτό είναι επιζήμιο» 
προσέθεσε.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, 
Χάικο Μάας, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση της 
Τουρκίας για επανέναρξη των ερευνών, ενώ, ερωτηθείς σχε-
τικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά της Άγκυρας, 
είπε ότι η ΕΕ θα περιμένει μία εβδομάδα, προτού αποφασίσει 
πώς θα αντιδράσει.
«Είναι η δεύτερη φορά που οι αναμενόμενες συνομιλίες δεν 
πραγματοποιούνται και δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί αυτό» 
είπε. «Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αν υπάρχει πρό-
οδος σε μία εβδομάδα και τότε θα αποφασίσουμε ποια στάση 
οφείλει να υιοθετήσει η ΕΕ».
Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημα-
σία για τα ελληνικά συμφέροντα, καθώς η πίεση στην Άγκυρα 
να εγκαταλείψει τις επιθέσεις και την προβοκάτσια, αναμένεται 
να ενταθεί.

Τα σενάρια όξυνσης από την Τουρκία μετά τη Σύ-
νοδο Κορυφής
Την ίδια νώρα, στην Αθήνα, το σενάριο που εξετάζουν στο πρω-
θυπουργικό γραφείο και στα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής 

Άμυνας και Εξωτερικών, είναι η πιθανότητα το Oruc Reis και τα 
πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, να προσεγγίσουν κοντά 
στο σημερινό όριο των ελληνικών χωρικών υδάτων, σε μια 
ζώνη περίπου 6 μιλίων από το Καστελόριζο, από το Σάββατο 
17 Οκτωβρίου και μετά, δηλαδή αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Και αυτό, διότι η απροθυμία του Βερολίνου να αποφασιστούν 
και να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία στη Σύνοδο Κορυ-
φής που ξεκινά σήμερα, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της 
διαμεσολαβητικής προσπάθειας από τους Γερμανούς, είναι σαν 
να στέλνουν στον Ερντογάν το μήνυμα ότι μπορεί να συνεχί-
σει στην οδό της επιθετικής προβοκάτσιας, χωρίς να υπάρχει 
κάποιο όριο, πέραν του οποίου να ενεργοποιηθούν ευρωπα-
ϊκά αντίμετρα.
Για τη συνέχεια της κρίσης είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ότι οι 
διαβεβαιώσεις του γερμανικού παράγοντα για αποκλιμάκωση 

για επανεκκίνηση του διαλόγου αποδείχθηκαν κενό γράμμα και 
απλώς έδωσαν τον χρόνο στον Ταγίπ Ερντογάν να προετοιμάσει 
την επόμενη κίνησή του και αποκάλυψαν ανοιχτά ότι το Βερο-
λίνο -που συνεχίζει το πρόγραμμα κατασκευής έξι υποβρυχίων 
για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό- λειτουργεί κάθε άλλο παρά 
σαν έντιμος διαμεσολαβητής, αρνούμενο ακόμη και τώρα να 
εγκρίνει κυρώσεις που θα μπορούσαν να σταματήσουν την 
τουρκική επιθετικότητα.
Η ελληνική κυβέρνηση, 15 ημέρες μετά την προηγούμενη 
Σύνοδο Κορυφής, όπου οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι έστειλαν 
τελεσίγραφο στον Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει τις προκλή-
σεις, αντιλαμβάνεται ότι οι φραστικές προειδοποιήσεις προς 
την Άγκυρα είναι κενές περιεχομένου. Πολύ περισσότερο, που 
η τουρκική κυβέρνηση κατηγόρησε την Ελλάδα ακόμη και για 
την διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων σε ελληνικό έδαφος, 
στα νησιά και στην Θράκη, αξιώνοντας ακόμη και την ακύρωση 
της πώλησης UAV’s ισραηλινής κατασκευής, λειτουργώντας σαν 
να υπαγορεύει στην Αθήνα όρους έπειτα από ήττα σε πολεμική 
αναμέτρηση!

«Ο Ερντογάν εξαπατά τη Γερμανία» σύμφωνα με 
την Bild
Για εξαπάτηση του Βερολίνου κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, η γερμανική Bild, σε ρεπορτάζ που δημοσιεύει στην ηλε-
κτρονική της σελίδα.
«Η διαμάχη για τα πλοία αναζήτησης φυσικού αερίου επισκιά-
ζει τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ - Ο Ερντογάν εξαπατά τη Γερμα-
νία», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος.
«Στην πραγματικότητα, η Γερμανία ήθελε να κερδίσει χρόνο 
για να αποκλιμακωθεί η διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Ελλά-
δας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Πιθανές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας δεν θα έπρεπε 
να αποτελέσουν ζήτημα κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την 
Πέμπτη και την Παρασκευή.
Αλλά τώρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτά-
κης σχεδιάζει να βάλει το ζήτημα στο τραπέζι στις Βρυξέλλες.
Ο λόγος: Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε 
αιφνιδιαστικά ένα πλοίο αναζήτησης φυσικού αερίου σε αμφι-
σβητούμενες θαλάσσιες περιοχές, πυροδοτώντας με αυτόν τον 
τρόπο εκ νέου τη διαμάχη», αναφέρει το δημοσίευμα.
Ήδη, η τουρκική στάση έχει επικριθεί από τον Γερμανό 
υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας, που επισκέφθηκε την 
Ελλάδα και την Κύπρο την Τρίτη και δήλωσε «εξαιρετικά ενο-
χλημένος» από τις κινήσεις της Άγκυρας.

Της ζητούν να ξεκαθαρίσει 
τη θέση της στην Ανατολική 
Μεσόγειο, καλώντας την να 
προσέλθει στις διερευνητικές 
συνομιλίες με την Αθήνα - 
Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής 
κυρώσεων
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Γ
ια την τουρκική προκλητικότητα αλ-
λά και τις επενδύσεις καναδικών επι-
χειρήσεων στη χώρα μας συζήτησαν 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης και ο υπουργός Εξωτερικών του Κα-
ναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί, που συ-
ναντήθηκαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονί-
στηκαν οι ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ 
των δύο χωρών, που ενισχύονται από την 
παρουσία της δυναμικής ελληνικής κοινό-
τητας στον Καναδά, αλλά και την πολύ στενή 
συνεργασία των δύο πλευρών στον πολι-

τικό, οικονομικό και αμυντικό τομέα.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε στον υπουργό 
Εξωτερικών του Καναδά, χώρας-μέλους του 
NATO, τη συνεχιζόμενη παραβατικότητα και 
προκλητικότητα της Τουρκίας, τόσο έναντι 
της Ελλάδας όσο και έναντι της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
Ταυτόχρονα, οι δύο πλευρές ανέδειξαν το 
γεγονός ότι μεγάλες καναδικές επιχειρήσεις 
έχουν επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύ-
ουν στην Ελλάδα και συμφώνησαν να στηρί-
ξουν την αμοιβαία επωφελή επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

Συνάντηση του πρωθυπουργού με 
τον Καναδό υπουργό Εξωτερικών 

Θλιβερό ρεκόρ με 13 νεκρούς σε 
24 ώρες 

Μακραίνει η θλιβερή λίστα των 
νεκρών από κορωνοϊό στη χώρα 
μας καθώς το τελευταίο 24ωρο 13 
ασθενείς κατέληξαν αυξάνοντας 
τον συνολικό των θανάτων στους 
481.

Σ
υγκεκριμένα, όπως έγινε γνω-
στό, δύο άνδρες ηλικίας 77 και 
69 ετών έχασαν τη ζωή τους στο 
νοσοκομείο «Σωτηρία». Ο πρώ-

τος είχε υποκείμενα νοσήματα και ο δεύ-
τερος όχι. Μία γυναίκα 91 ετών άφησε 
την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο 
«Παμμακάριστος», ενώ στο νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός» απεβίωσε ένας ηλικιω-
μένος 87 χρόνων, ο οποίος, σύμφωνα με 
πληροφορίες, είχε υποκείμενα νοσήμα-
τα. Επίσης, ένας 54χρονος με υποκείμε-
να νοσήματα στο νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός» και 
ένας 80χρονος με υποκεί-
μενα νοσήματα κατέληξε 
στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο «Ιωαννίνων»
Παράλληλα, ακόμα ένας 
ηλικιωμένος 97 ετών με 
υποκε ίμενα νοσήματα 
έχασε την μάχη στο Θρι-
άσιο, ενώ στη λίστα των νεκρών προ-
στέθηκαν ακόμα δύο άνδρες, 58 και 74 
ετών, από το νοσοκομείο «Παπαγεωρ-
γίου».
Τέλος απεβίωσαν δύο 69χρονοι που 
νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία «Ασκλη-
πιείο Βούλας» και «Αλεξάνδρα».
Εν αναμονή των σημερινών ανακοι-
νώσεων του ΕΟΔΥ για τον νέο αριθμό 
κρουσμάτων, να σημειωθεί ότι χθες 
ανακοινώθηκαν επισήμως 436 περι-
πτώσεις μόλυνσης και 7 θάνατοι. Επί-
σης ανακοινώθηκε χθες ότι 86 συμπο-
λίτες μας βρίσκονταν διασωληνωμένοι 
στις ΜΕΘ.

Νέα hotspot Covid-19 σε γηρο-
κομεία
Στο μεταξύ, συναγερμός έχει σημά-
νει στις υγειονομικές Αρχές της χώρας, 
καθώς συνεχίζουν να εν τοπίζον ται 
κρούσματα Covid-19 σε γηροκομεία.

Τα κέν τρα φρον τ ίδας ηλικιωμένων 
έχουν προκαλέσει και πάλι ανησυχία 
στο παρελθόν, καθώς θεωρούνται πιθα-
νές εστίες μετάδοσης του ιού. Χθες, 14 
Οκτωβρίου, η Πολιτική Προστασία ανα-
κοίνωσε πως επιβλήθηκαν μέτρα καρα-
ντίνας για δέκα ημέρες σε κέντρο φρο-
ντίδας ηλικιωμένων στα Γιάννενα, ενώ 
παράλληλα εντοπίστηκαν νέα κρού-
σματα στο γηροκομείο στον Άγιο Παντε-
λεήμονα και προέκυψε ακόμα μία περί-
πτωση μόλυνσης, σε μονάδα στο Μετα-
ξουργείο.
Επιπλέον χθες, το Γηροκομείο Ζωσιμά-
δων της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων 
τέθηκε σε καραντίνα για 10 μέρες λόγω 
επιβαρυμένης επιδημιολογικής εικόνας.

Θετικά 21 rapid tests στην Πλα-
τεία Βικτωρίας

Να σημειωθεί ότι κλιμά-
κια του ΕΟΔΥ πραγματο-
ποίησαν σήμερα Πέμπτη 
δωρεάν rapid tests σε 
πολίτ ε ς, σ την πλατε ία 
Βικτωρίας στο κέντρο της 
Αθήνας.
Διε νεργήθηκαν συνο -
λικά 496 έλεγχοι, εκ των 
οποίων ανευρέθησαν 21 

θετικά τεστ στον κορωνοϊό.
Εξάλλου, τα μαζικά  rapid test στα οποία 
υποβλήθηκαν οι υπάλληλοι του Οργα-
νισμού Λιμένος Ηρακλείου μετά και 
το δεύτερο κρούσμα κορωνοϊού στον 
Οργανισμό, έδειξαν ότι 5 ακόμα εργα-
ζόμενοι είναι θετικοί, ωστόσο επειδή τα 
εν λόγω τεστ δεν είναι απόλυτα αξιόπι-
στα, τα πέντε αυτά άτομα, σύμφωνα με 
πληροφορίες του cretapost, μετέβησαν 
στο ΠΕΔΥ για το επαναληπτικό τεστ, με τα 
αποτελέσματα να γίνονται γνωστά αύριο.
Τα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν 
εστιάζονται στο χώρο των χειρίστων στο 
λιμάνι και όχι στα κεντρικά του Οργανι-
σμού.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες του cretapost, όλο το προ-
σωπικό του ΟΛΗ, θα βρίσκεται σε καθε-
στώς τηλεργασίας, ενώ δεν θα εξυπηρε-
τείται, μέχρι και τη Δευτέρα, το κοινό, 
παρά μόνο τηλεφωνικά.
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Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμώρησε δύο Μητροπολίτες  - Ποιος και γιατί χάνει τη Μητρόπολη

Φ
ραγή στα σχέδια «ναρκοθέτη-
σης» της νέας πορείας της Αρχι-
επισκοπής Αμερικής, αλλά και 
στα σχέδια υπονόμευσης των 

τελευταίων μηνών του προσώπου και του 
έργου του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής 
Ελπιδοφόρου, έθεσε η Αγια και Ιερά Σύνο-
δος του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις 
αποφάσεις που έλαβε την περασμένη Πέ-
μπτη.
Κυρίαρχος στόχος τους, όπως λένε εκπρό-
σωποι της ομογένειας, «δεν ήταν άλλος από 
το να υποσκάψουν την προσπάθεια του 
Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, ο οποίος 
από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά 
του εργάζεται με φρενήρεις ρυθμούς για να 
αποκαταστήσει την αξιοπιστία και το κύρος 
της Εκκλησίας στην Αμερική, και να δημι-
ουργήσουν τις συνθήκες ενός ιδιότυπου 
«πραξικοπήματος». Ενός πραξικοπήμα-
τος που στο βάθος του είχε στόχο την «σμί-
κρυνση» όχι μόνο του Αρχιεπισκόπου Ελπι-
δοφόρου, αλλά και του ίδιου του Οικουμε-
νικού Πατριάρχη και την ανοιχτή αμφισβή-
τηση της πνευματικής αλλά και της διοικητι-
κής του δικαιοδοσίας.
Από τη μία πλευρά ο Μητροπολίτης Ν. Υερ-
σέης Ευάγγελος, του οποίου την μετάθεση 
στη Μητρόπολη Σάρδεων της Μικράς Ασίας 
αποφάσισε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του 
Οικ. Πατριαρχειου, όπως λένε οι ίδιοι ομο-
γενειακοί κύκλοι «δεν μπόρεσε ποτέ, να 
«χωνέψει» την ομόφωνη εκλογή του Ελπι-
δοφόρου στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής 
ούτε την τεράστια αποδοχή του στην ομογέ-
νεια από την πρώτη κιόλας στιγμή.
Στο πλαίσιο αυτό ο μέχρι πρότινος Μητρο-
πολίτης Νέας Υερσέης λέγεται ότι υπέσκπατε 
συστηματικά τις προσπάθειες του Αρχιεπι-
σκόπου Ελπιδοφόρου. Ο κ. Ευάγγελος, 
λένε κύκλοι της ομογένειας «πλάσαρε τον 
εαυτό του ως τον μοναδικό που μπορούσε 
να λύσει τα προβλήματα της Εκκλησίας της 
Αμερικής επειδή έχει γεννηθεί εκεί. Ενώ οι 
ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι εξεπλά-
γην όταν δεν μπήκε στο τριπρόσωπο για την 
εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής με 
αποτέλεσμα να μην «αναγνωρίζει» ως τον 
ηγέτη της Ορθόδοξης Εκκλησία στην Αμε-
ρική τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. «Αυτός 
είναι ο Αρχιεπίσκοπος του Μανχάταν και 

του Κουίνς και της Αστόρια και εγώ ο Αρχι-
επίσκοπος του Νιου Τζέρσευ» φέρεται να 
έλεγε χαρακτηριστικά.
Ειναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής βρέθηκε μια φορά σε έναν 
ιερό Ναό της Μητρόπολής του, ο Ευάγγελος 
, όπως λένε όσοι βρέθηκαν εκεί, όχι μόνο 
δεν του παραχώρησε τον θρόνο της Εκκλη-
σίας, όπως έπρεπε σεβόμενος τον θεσμό 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά τον 
έβαλε να καθίσει σε ένα πλαστικό καρε-
κλάκι , του απαγόρευσε να λειτουργήσει 
και φυσικά δεν τον μνημόνευσε ως Αρχιε-
πίσκοπο.
Από την άλλη πλευρά, ο αρχαιότερος τη τάξη 
από τους μητροπολίτες της Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής μητροπολίτης Βοστώνης Μεθό-
διος, «έπεσε θύμα κακών συμβουλών, από 
συμβούλους, που είχαν στην ατζέντα τους 
την υποβάθμιση του θεσμού του Αρχιεπι-
σκόπου, και την αποδυνάμωση του ρόλου 
του, ως του πνευματικού ηγέτη όλης της 

ομογένειας στις ΗΠΑ» όπως λένε εκκλησι-
αστικοί κύκλοι .
Όπως σημειώνουν επιφανείς ομογενείς, 
«οι σύμβουλοί του αυτοί, προφανώς είχαν 
στο μυαλό τους , τον τρόπο με τον οποίο 
θα προστατευτούν από τα πάσης φύσεως 
σκάνδαλα, οικονομικά κ.α. για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι, και τα οποία οδήγησαν στο χεί-
λος του γκρεμού, τόσο το ελληνικό κολλέ-
γιο, όσο και τη θεολογική σχολή του Τιμίου 
Σταυρού στη Βοστώνη. Και όπως έλεγαν οι 
ίδιοι κύκλοι «σκέφτονταν ότι αν κατάφερ-
ναν να αποδυναμώσουν τον Αρχιεπίσκοπο 
και τη νέα διοίκηση , που αυτός όρισε στη 
θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, ή τα 
σκάνδαλά τους δεν θα προξενούσαν τόσο 
αλγεινές εντυπώσεις, ή, ακόμα χειρότερα , 
θα «διαπραγματεύονταν» την ασυλία τους, 
με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο».

Το ποτήρι για το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
φαίνεται να ξεχείλισε, όταν ο Μητροπολίτης 
Βοστώνης, συγκάλεσε αντικανονικά, σύμ-
φωνα με το Πατριαρχείο, την Ιερά Επαρχιακή 
Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, χωρίς 
φυσικά την παρουσία του προέδρου αυτής 
Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου. Δηλαδή ο 
μητροπολίτης Βοστώνης διέπραξε το κανο-
νικό βαρύ, όπως χαρακτηρίζεται, παρά-
πτωμα της τυρείας και της φατρίας, παρά-
πτωμα το οποίο θα μπορούσε να επισύρει 
ακόμα και την ποινή της καθαίρεσης του και 
της επαναφοράς του στην τάξη των λαϊκών.
Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, και παρά 
τις εισηγήσεις σε βάρος του, αρκετών μελών 
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης με δική του προσωπική παρέμ-
βαση τον έριξε στα «μαλακά» και τελικά του 
επέβαλλε την ποινή της αργίας από κάθε 
ιεροπραξία μέχρι τα Χριστούγεννα.
Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις αυτή τη 
στιγμή στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής χαρα-
κτηρίζονται ως ιστορικές, κυρίως γιατί η 
αναστολή, της ισχύος του συντάγματος της 
και η έναρξη τη διαδικασίας, έκδοσης νέου, 
αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας για τη 
δομή και τη ζωή της Εκκλησίας της Αμερικής 
και παράγοντα ενίσχυσης της ισχύος και του 
κύρους της.
«Δυστυχώς ορισμένοι μητροπολίτες της Αρχι-
επισκοπής Αμερικής δεν αντιλήφθηκαν ή δεν 
θέλησαν να αντιληφθούν ότι η «μητροπολι-
τοποίηση» τους δεν τους έδινε το κανονικό 
δικαίωμα να λειτουργούν ως αρχηγοί τοπικών 
Εκκλησιών και να παραθεωρούν, δολίως ότι 
η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, είναι μια ενιαία και 
αδιαίρετη Επαρχία του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου με έναν ποιμενάρχη, που δεν είναι 
άλλος από τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αμε-
ρικής, χθες ο Δημήτριος σήμερα ο Ελπιδο-
φόρος» έλεγαν εκκλησιαστικοί κύκλοι εξη-
γώντας ότι «οι μητροπολίτες δεν είναι τίποτα 
άλλο, από βοηθούς επισκόπους, ιεράρχες, 
στους οποίους έχει ανατεθεί η διαποίμανση 
των περιοχών της δικαιοδοσίας τους, υπό την 
εποπτεία του κυρίαρχου Αρχιεπισκόπου Αμε-
ρικής, και όχι βεβαίως κυρίαρχοι ποιμενάρ-
χες. Αλλωστε, οι μητροπόλεις που διοικούν 
δεν διαθέτουν πλήρη αυτονομία και αυτοδι-
οίκητο, αλλά υπάγονται στην Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής, την οποία και συγκροτούν».

Αρχιεπισκοπή Αμερικής: Το παρασκήνιο 
πίσω από το νέο σύνταγμα 

Ηχηρή παρέμβαση 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε 
Τουρκία: Σταματήστε 
τις προσχεδιασμένες 
προκλήσεις

Σ
ε δήλωσή του, Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλεί την Άγκυ-
ρα να σταματήσει την «προσχεδιασμένη πρόκλη-
ση», αναφερόμενη στις νέες έρευνες του «Oruc 
Reis».

Οι ΗΠΑ αποδοκιμάζουν την ανακοίνωση της Τουρκίας στις 
11 Οκτωβρίου για νέες έρευνες σε περιοχές στις οποίες η 
Ελλάδα αξιώνει δικαιοδοσία στην ανατολική Μεσόγειο, 
τονίζεται σε ανακοινωθέν του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η ανακοίνωση της Τουρκίας αυξάνει μονομερώς την 
ένταση στην περιοχή και σκόπιμα περιπλέκει την συνέ-
χιση των κρίσιμων συζητήσεων για τις έρευνες μεταξύ των 
συμμάχων στο ΝΑΤΟ Ελλάδας και Τουρκίας, επισημαίνει.
Οι μονομερείς ενέργειες, οι απειλές, οι εκφοβισμοί και η 
στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα επιλύσουν τις εντά-
σεις στην ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε την Τουρκία 
να βάλει τέλος στις προκλήσεις και να ξεκινήσει διερευ-
νητικές συζητήσεις με την Ελλάδα. Οι μονομερείς ενέρ-
γειες δεν μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και 
να παράξουν βιώσιμες λύσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

Βερολίνο προς Τουρκία: Σταματήστε τα παι-
χνίδια και τις προκλήσεις
Η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει τις προκλήσεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός 
Εξωτερικών Χάικο Μάας, προσθέτοντας ότι η χώρα του 
είναι αλληλέγγυα προς την Ελλάδα και την Κύπρο, εταί-
ρους της στην ΕΕ.
«Η Άγκυρα πρέπει να σταματήσει τα παιχνίδια μεταξύ 
αποκλιμάκωσης και προκλήσεων, αν η κυβέρνησή της 
ενδιαφέρεται για συνομιλίες, όπως έχει διαβεβαιώσει 
επανειλημμένα», επεσήμανε ο Μάας, προτού αναχωρή-
σει από το Βερολίνο για επίσημες επισκέψεις στην Ελλάδα 
και την Κύπρο.
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών παρότρυνε την Τουρ-
κία να παραμείνει ανοικτή στον διάλογο και να μην επα-
ναλάβει τις έρευνες για υποθαλάσσια κοιτάσματα αερίου.

Η Τουρκία κάνει την ΕΕ να χάνει κάθε ίχνος 
υπομονής
Ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
μίλησε για τη νέα τουρκική NAVTEX και την παρέμβαση 
της Άγκυρας στην Αμμόχωστο.
«Λυπηρή» χαρακτήρισε την ανακοίνωση για νέα τουρ-
κική NAVTEX «που επηρεάζει την Ελλάδα», ο ύπατος 
εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ολο-
κλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών 
της ΕΕ τονίζοντας ότι αυτές οι ενέργειες «οδηγούν σε κλι-
μάκωση».
«Ακούσαμε από τον Έλληνα και τον Κύπριο συνάδελφο 
για τα τελευταία γεγονότα» ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ και 
υπογράμμισε ότι «το άνοιγμα των Βαρωσίων υπονομεύει 
την κοινή εμπιστοσύνη».
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«Σε αντίθεση με τον πρόεδρο Τραμπ, 
ο Τζο θα αντιδράσει στην τουρκική 
συμπεριφορά που παραβιάζει το 
Διεθνές Δίκαιο ή τις συμμαχικές 
δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ, όπως οι 
τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού 
εναέριου χώρου», σημειώνεται στο 
κείμενο με τις θέσεις για τα ελληνικά 
ζητήματα που εξέδωσε η προεκλογική 
εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν.

Σ
την ανακοίνωση του εκλογικού του ε-
πιτελείου που έχει τον τίτλο «το όραμα 
του Τζο Μπάιντεν για τους Ελληνοαμε-
ρικανούς και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», 

γίνεται αναλυτική αναφορά στους μακροχρό-
νιους δεσμούς του Αμερικανού αντιπροέδρου 
με την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Επιπλέον, 
περιγράφεται αναλυτικά το τι έχει κάνει ο Τζο 
Μπάιντεν για την προώθηση των ελληνοαμερι-
κανικών σχέσεων και δίνεται 
το στίγμα για την πολιτική που 
πρόκειται να ακολουθήσει 
αν καταφέρει να επικρατήσει 
στις επικείμενες εκλογές.
Όπως σημειώνεται στην αρχή 
της ανακοίνωσης, «καθ ‘όλη 
τη διάρκεια των πολλών ετών 
του στη δημόσια ζωή, ο Τζο 
Μπάιντεν έχει να επιδείξει 
μια μακροχρόνια ανάμειξη σε 
σημαντικά θέματα για τους Ελληνοαμερικανούς 
και υποστήριξη της ενίσχυσης των ελληνοαμε-
ρικανικών σχέσεων. Για πολλές δεκαετίες, έχει 
εργαστεί προσωπικά με τους Έλληνες ηγέτες 
με στόχο την ενίσχυση της συμμαχίας. Ως πρό-
εδρος, ο Τζο Μπάιντεν θα δεσμευτεί για έναν 
ισχυρό διάλογο τόσο με Ελληνοαμερικανούς 
ηγέτες όσο και με την ηγεσία της Ελλάδας για 
τη διατήρηση του δεσμού μεταξύ των χωρών 
μας».
Σύμφωνα, με τις θέσεις για τα ελληνικά ζητή-
ματα που εξέδωσε η προεκλογική εκστρατεία 
του Τζο Μπάιντεν:
«Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Τζο Μπάι-
ντεν προς την ελληνοαμερικανική κοινότητα
-Ο Τζο Μπάιντεν θα συνεργαστεί με τον στενό 
σύμμαχό μας στην Ελλάδα για την προώθηση 
της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.
-Σε αντίθεση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Τζο θα 
αντιδράσει στην τουρκική συμπεριφορά που 
παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ή τις συμμαχικές 
δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ, όπως οι τουρκικές 
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

-Ο Τζο θα εργαστεί διπλωματικά για να δώσει 
λύση στο Κυπριακό.
-Ο Τζο θα συνεχίσει να είναι μια ισχυρή φωνή 
για τη θρησκευτική ελευθερία παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
-Ως αντιπρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε να 
προτρέψει την αμερικανική κυβέρνηση να υπο-
στηρίξει την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικο-
νομικής κρίσης, συνεργαζόμενος στενά με τους 
Ευρωπαίους ηγέτες και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο για να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα έχει μια 
δίκαιη συμφωνία.
-Ο Τζο έχει από καιρό αντιταχθεί στην τουρκική 
κατοχή της βόρειας Κύπρου και έχει υποστη-
ρίξει μια ολοκληρωμένη διευθέτηση για την 
επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζω-
νικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα. Το 2014, επισκέφθηκε το νησί όντας ο 
πρώτος εν ενεργεία αντιπρόεδρος που το έκανε 
τα τελευταία 50 χρόνια, και ηγήθηκε της διπλω-

ματικής εμπλοκής του Λευ-
κού Οίκου στο Κυπριακό.
-Ο Τζο πρόσφατα κάλεσε 
την κυβέρνηση Τραμπ να 
πιέσει την Τουρκία να απο-
φύγει περαιτέρω προκλη-
τικές ενέργειες στην περι-
οχή εναντίον της Ελλάδας, 
συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών βίας.
-Ο Τζο έχει υπάρξει εδώ 

και πολλά χρόνια ισχυρός υποστηρικτής του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, και έχει προσφέ-
ρει αταλάντευτη υποστήριξη στην ικανότητα 
του Πατριαρχείου να επιτελεί τον ρόλο του ως 
το κέντρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Θεωρεί πολύτιμη την επίσκεψή του το 2011 στο 
Πατριαρχείο και την καθεμία συνάντηση που 
είχε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατρι-
άρχη Βαρθολομαίο. Έχει καλέσει την Τουρκία 
να επιτρέψει την επανέναρξη της λειτουργίας 
της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη και επέκρινε 
την πρόσφατη απόφαση της τουρκικής κυβέρ-
νησης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί.
-Ο Τζο Μπάιντεν ήταν πάντα φίλος της ελληνοα-
μερικανικής κοινότητας στο Ντέλαγουερ και σε 
όλη τη χώρα. Είναι ευγνώμων για τη μακροχρό-
νια υποστήριξη της κοινότητας.
-Ο Μπάιντεν θεώρησε ιδιαίτερη τιμή το γεγο-
νός ότι βραβεύτηκε από το Ίδρυμα για την 
Ημέρα του ΟΧΙ το 2016 και ότι έλαβε το Αθη-
ναγόρειο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
το 2015».

Θέσεις για τα ελληνικά ζητήματα 
εξέδωσε η προεκλογική εκστρατεία 
του Τζο Μπάιντεν

Οριστικό λουκέτο μετά από 
115 χρονιά για το εργοστάσιο 
της Pitsos – Στην Τουρκία η 
παραγωγή

Α
ποφασισμένη να βάλει λουκέτο στο 
εργοστάσιο της Pitsos στον Αγ Ιω-
άννη Ρέντη μεταφέροντας την παρα-
γωγή στην Τουρκία είναι η διοίκηση 

του ομίλου Bosch περιοριζοντας κάθε περιθώ-
ριο διαπραγμάτευσης εκ μέρους της ελληνικής 
κυβέρνησης.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του NM 
υπήρξε ήδη κυβερνητική βολιδοσκοπηση της 
διοίκησης της εταιρείας. Ωστόσο, όπως εξη-
γούσαν κυβερνητικοί κύκλοι, είναι εξαιρετικά  
δύσκολο να μεταπειστεί ο γερμανικός όμιλος ή 
έστω να δώσει μία ακόμα παράταση στη λει-
τουργία της μονάδας που σήμερα απασχολεί 
250 άτομα.  
Υπενθυμίζεται πως το κλείσιμο της μονάδας 
που θα έβαζε τέλος στην επί 155 χρόνια παρα-
γωγική ιστορία της Pitsos είχε δρομολογηθεί 
ήδη απ το 2017. Με βάση το αρχικό χρονοδι-
άγραμμα που είχε θέσει ο γερμανικός όμιλος, 
το εργοστάσιο θα έκλεινε στο τέλος του 2018 
και η παραγωγή θα μεταφερόταν στις μεγά-
λες εγκαταστάσεις της Τουρκίας, όπου ο όμι-
λος απασχολεί περί τα 5.000 άτομα. Ωστόσο 
έπειτα από διαπραγματεύσεις που υπήρξαν με 
την τότε ελληνική κυβέρνηση και την – χωρίς 
να επιβεβαιωθεί ποτέ επισήμως- παρέμβαση 
της Καγκελαριας είχε αποφασιστεί να δοθεί 
διετής παράταση.
Με την παρέλευση της διετίας η διοίκηση του 

ομίλου ενημερωσε τους εργαζόμενους για την 
πρόθεση της να προχωρήσει κανονικά με το 
σχεδιασμό της και ως εκ τούτου ως το τέλος 
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους να τερματίσει 
την παραγωγή στο εργοστάσιο του Αγ. Ι. Ρέντη, 
όπου κατά βάση παράγονται οι εστίες φούρ-
νων της  BSH για τη διεθνή αγορά.
Σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών 
Μετάλλου (ΠΟΕΜ) γνωστοποίησε πως απέ-
στειλε επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη, προκειμένου να παρέμβει και να 
ανατρέψει το αναπόφευκτο. Αν και κυβερνητι-
κές πηγές έλεγαν ότι θα καταβληθεί κάθε προ-
σπάθεια, αναγνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι 
πολύ δύσκολα για να ανατραπεί η απόφαση.
Και τούτο καθώς ο «λογαριασμός» αυτός που 
όπως φαίνεται θα πληρωθεί τώρα έρχεται απ’ 
το παρελθόν, όπως εξηγούν στο NM παράγο-
ντες της αγοράς. Αφενός το γεγονός ότι η παρα-
γωγή στο συγκεκριμένο εργοστάσιο παρέμενε 
μικρή και αφετέρου ότι η η Ελλάδα επί πολλά 
χρόνια «σχοινοβατούσε» για την παραμονή 
της στη ζώνη του Ευρώ με αποτέλεσμα να 
χάσει την ευκαιρία να ελκύσει στου Ρέντη, μια 
επένδυση με τις κατάλληλες οικονομίες κλίμα-
κας που θα έδιναν προοπτική στο εργοστάσιο 
όταν μάλιστα η BSH (κοινοπραξία 50 – 50 των 
Bosch και Siemens) μετασχηματιζόταν το 2015 
κάτω απ’ την ομπρέλα πλέον του ομίλου Bosch 
όπου περιήλθε σε ποσοστό 100%…
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Έχει και συνέχεια η προβοκάτσια 
προς τον Νίκο Δένδια κατά την 
επιστροφή του από το Ιράκ.

Μ
ετά το ελληνικό διάβημα 
και την απαίτηση εξηγή-
σεων από την Αθήνα, το 
τουρκικό Υπουργείο Εξω-

τερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην ο-
ποία ούτε λίγο ούτε πολύ επισημαίνει 
πως «όλα έγιναν πάνω απ’ όλα για την 
ασφάλεια του Έλληνα υπουργού». Το 
τουρκικό ΥΠΕΞ επιμένει πως η ελληνι-
κή πλευρά δεν είχε καταθέσει σχέδιο 
πτήσης και για τον λόγο αυτόν παρου-
σιάστηκαν το πρόβλημα και η καθυ-
στέρηση.
Συγκεκριμένα το τουρκικό ΥΠΕΞ ανα-
κοίνωσε τα εξής:
«Ζητήθηκε άδεια πτήσης από τον ενα-
έριο χώρο μας για να μεταφέρει τον 
Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο 
Δένδια, στο Ιράκ στις 14 Οκτωβρίου 
και η έγκριση αυτής της άδειας κοινο-
ποιήθηκε εγκαίρως στην 
ελληνική πλευρά. Όταν 
το αεροπλάνο σημείωσε 
βλάβη στο Ιράκ, η ελλη-
νική πλευρά διέθεσε ένα 
δεύτερο αεροπλάνο και 
στο εν λόγω αεροπλάνο 
επετράπη επίσης να χρη-
σ ιμοποιήσει τον εναέ-
ριο χώρο μας με τον ίδιο 
αριθμό άδειας πτήσης. Οι ειδήσεις   
ότι το αεροπλάνο του υπουργού Δέν-
δια περίμενε πριν εισέλθει στον εναέ-
ριο χώρο μας έχουν σκοπιμότητα και 
δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Το 
εν λόγω αεροσκάφος απογειώθηκε 
από το Ιράκ χωρίς να υποβάλει σχέ-
διο πτήσης. Τα σχέδια πτήσεων δια-
βιβάζον ται μέσω του συσ τήματος 
Eurocontrol. Επιβεβαιώθηκε και από 
το σύστημα αυτό, ότι το σχέδιο δεν 
διαβιβάστηκε».
Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής: 
«Όταν τα προαναφερθέν τα αερο-
σκάφη μπήκαν στον εναέριο χώρο 
μας, το σχέδιο ζητήθηκε επειγόντως 
από τις ιρακινές αρχές και, μετά την 
παραλαβή του σχεδίου, η πτήση πραγ-
ματοποιήθηκε με ασφάλεια. Φυσικά 
δεν είναι δυνατόν τα αεροσκάφη να 

πετούν χωρίς σχέδιο πτήσης. Και σε 
αυτή την περίσταση, ήταν απαραίτητο 
να τηρηθεί το τυπικό κατά γράμμα 
για την ασφάλεια του Έλληνα υπουρ-
γού Εξωτερικών πρώτα από όλα. Κι οι 
Έλληνες συνομιλητές μας ενημερώθη-
καν για το θέμα».
Στο συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρθηκε 
αργότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του 
τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι, λέγο-
ντας ότι δεν ισχύει πως καθυστέρησαν 
επίτηδες το αεροσκάφος του κ. Δέν-
δια. Αντιθέτως ενδιαφέρθηκαν δήθεν 
για την ασφάλειά του, επειδή η ελλη-
νική πλευρά δεν είχε καταθέσει σχέ-
διο πτήσης. «Εμείς τους επιτρέψαμε 
χωρίς καθυστέρηση. Εκείνοι δεν είχαν 
καταθέσει σχέδιο πτήσης. Ήταν απα-
ραίτητο να αντιδράσουμε έτσι για την 
ασφάλεια του Έλληνα υπουργού».
Πάντως, πηγές του ελληνικού Υπουρ-
γε ίου Εξωτερικών τον ίζουν πως 
φυσικά και είχε κατατεθεί σχέδιο πτή-
σης και είχε δοθεί άδεια υπερπτήσης 
του αεροσκάφους που μετέφερε τον 

Νίκο Δένδια.

Τι προηγήθηκε
Ό π ω ς  έ γ ι ν ε  γ ν ω σ τ ό 
σήμερα το πρωί από την 
ΕΡΤ, οι Τούρκοι κράτη-
σαν χθες το βράδυ 20΄ 
στον αέρα το κυβερνη-
τ ικό αεροσκάφος της 
Ελλάδας, που μετέφερε 

τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δέν-
δια στην Αθήνα, πάνω από τα σύνορα 
Τουρκίας-Ιράκ, αρνούμενοι να χορη-
γήσουν άδεια υπερπτήσης.
Οι κυβερνήτες είχαν λάβει κανονικά 
τ ις προβλεπόμενες άδειες από τ ις 
τουρκικές αρχές, ωστόσο, την ώρα 
που το ελληνικό αεροσκάφος έφτασε 
στα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας, οι τελευ-
ταίες αρνήθηκαν να εγκρίνουν την 
άδεια υπερπτήσης που είχαν ήδη 
δώσει.
Το αποτέλεσμα ήταν το αεροσκάφος 
με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να 
κάνει κύκλους πάνω από την περιοχή 
για περίπου 20΄, όσο δηλαδή διήρ-
κεσαν οι επικοινωνίες -έντονες, σύμ-
φωνα με τη δημόσια τηλεόραση- των 
κυβερνητών του αεροσκάφους με τις 
τουρκικές αρχές.

Μας… δουλεύουν τώρα οι 
Τούρκοι Δίκη Χρυσής Αυγής: Πόσο θα 

μείνουν στη φυλακή

Τ
α μέλη του διευθυντηρίου της 
Χρυσής Αυγής τα οποία καταδι-
κάστηκαν από το Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων Αθηνών σε 

13 χρόνια κάθειρξη, εφόσον τελικά το 
δικαστήριο δεν τους χορηγήσει αναστο-
λή στην έφεσή τους, έχουν την δυνατό-
τητα, κατά μέσον όρο, να καταθέσουν 
αίτηση υφ΄ όρων απόλυσης στα 5 περί-
που χρόνια φυλάκισης.
Ειδικότερα, το Εφετείο μέσα στις επό-
μενες μέρες αποφανθεί εάν θα χορηγή-
σει αναστολή στην έφεση των καταδικα-
σθέντων μελών της Χρυσής Αυγής. Σε 
περίπτωση που το δικαστήριο χορηγή-
σει αναστολή στην έφεση τους, τότε θα 
παραμείνουν ελεύθεροι, μέχρι να εκδο-
θεί απόφαση από το Πενταμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων Αθηνών.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή ένα το 
Εφετείο δεν χορηγήσει αναστολή στην 
έφεσή τους, τότε θα εκδοθούν εντάλ-
ματα σύλληψης και θα οδηγηθούν στις 
φυλακές.
Όλοι έχουν δικαίωμα, να αιτηθούν υφ΄ 
όρων απόλυση όταν εκτίσουν περίπου 
τα 3/5 της ποινής τους και υπό τις προϋ-
ποθέσεις ότι: 
1) Θα εργαστούν μέσα στις φυλακές 
(στα μαγειρεία, πλυντήρια, βιβλιοδετεία 
όπου υπάρχουν, κ.λπ.) όπου οι ημέρες 
εργασίας έχουν ευεργετικό υπολογισμό 
και
2) Δεν θα υποπέσουν σε πειθαρχικό 
παράπτωμα κατά την διάρκεια του 
εγκλεισμού τους.
Να σημειωθεί ότι στον σύνολο του χρό-
νου, υπολογίζεται και το διάστημα της 
18μήνης προφυλάκισης τους (ο Ηλίας 
Κασιδιάρης έχει μεγαλύτερο χρόνο προ-
φυλάκισης).
Ενδεικτικά, τα μέλη του διευθυντηρίου 
Νίκος Μιχαλολιάκος, Ιωάννης Λαγός, 
Ηλίας Κασ ιδιάρης, Γιώργος Γερμε-
νής, Χρήστος Παππάς και Ηλίας Πανα-
γιώταρος που έχουν καταδικαστεί σε 
κάθειρξη 13 ετών, θα μπορούν να αιτη-
θούν υφ΄ όρων απόλυση στα 5 περίπου 
χρόνια παραμονής τους στις φυλακές και 
υπό την προϋπόθεση ότι θα εργαστούν 
εντός των σωφρονιστικών καταστημά-
των. Την ίδια στιγμή, ο Αρτέμης Ματ-
θαιόπουλος ο οποίος έχει καταδικαστεί 
σε κάθειρξη 10 ετών, θα μπορεί να υπο-

βάλλει αίτηση συντομότερα.
Σε περίπτωση κατά την οποία εκτίσουν 
τις ποινές τους σε αγροτικές φυλακές, 
τότε, ο χρόνος μειώνεται κατά κάτι, 
καθώς τα «μεροκάματα» στις φυλακές 
αυτές είναι ευνοϊκότερα.
Για τους πρώην βουλευτές οι οποίοι 
βαρύνονται με το αδίκημα της ένταξης 
και συμμετοχής σε εγκληματική οργά-
νωση (χωρίς ή με ελαφρυντικά) και 
έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη από 5 
έως 7 χρόνια, ο χρόνος που μπορούν 
να ζητήσουν υφ΄ όρων απόλυση, είναι 
λιγότερος των 5 ετών και μεγαλύτερος 
των 4 ετών.
Όλοι οι υπόλοιποι που έχουν καταδι-
καστεί σε μικρότερες ποινές, ο χρόνος 
που μπορούν να υποβάλλουν αίτημα 
υφ΄ όρων απόλυσης μειώνεται ανάλογα 
με το ύψος της ποινής και σε γενικές 
γραμμές ο μέσος όρος παραμονής στη 
φυλακή θα είναι από 4 έως 4,8 έτη.
Φυσικά δεν γίνεται λόγος για τον Γιώργο 
Ρουπακιά, ο οποίος έχει καταδικαστεί 
σε ισόβια και κάθειρξη 14 ετών για την 
δολοφονία Φύσσα, καθώς αίτημα υφ΄ 
όρων απόλυσης έχει την δυνατότητα να 
υποβάλλει αφού εκτίσει τα 20 έτη.

Η υπεράσπιση  της αστυνομι-
κού Πόπορη
Στη δίκη κατέθεσε και μάρτυρας υπερά-
σπισης της Βενετίας Πόπορη, αστυνομι-
κού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 7 
ετών και 4 μηνών. Ο μάρτυρας δήλωσε 
ότι είναι διερμηνέας πακιστανικής γλώσ-
σας και υπό την ιδιότητά του αυτή είχε 
γνωρίσει στα δικαστήρια την καταδικα-
σθείσα αστυνομικό. Ακολούθησε ο εξής 
διάλογος:
- Πρόεδρος: Στα δικαστήρια εκείνη τι 
δουλειά έχει;
- Μάρτυρας: Δουλεύει στην Ασφάλεια 
του Πειραιά. Τη γνώρισα σε υπόθεση 
με κατηγορούμενους Πακιστανούς. Εγώ 
δεν έχω ακούσει απολύτως τίποτα γι’ 
αυτά τα θέματα.
- Πρόεδρος: Ποια θέματα;
- Μάρτυρας: Αυτά που την κατηγορούν.
- Πρόεδρος; Η επαφή σας και των 
συμπατριωτών σας με την κυρία, σας 
κάνει την εντύπωση ότι μπορεί να τελέ-
σει αδίκημα;
- Μάρτυρας: Όχι.
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Ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ François Legault ανέφερε ότι το Κεμπέκ μπορεί να 
μην χρειάζεται πλέον να ξανακάνει αλλαγή της ώρας.
Η αλλαγή της ώρας μπορεί να μην συμβεί σ το Κεμπέκ πια. Αυτό 
δήλωσε ο πρωθυπουργός François Legault κατά τη διάρκεια συνέ-

ντευξης Τύπου στην πόλη του Κεμπέκ την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.
Μια δημοσιογράφος ρώτησε τον πρωθυπουργό αν σκεφτόταν προς την ίδια κατεύθυνση 
με την κυβέρνηση του Οντάριο, η οποία σκέφτεται να τερματίσει τη μετάβαση στην Ανατο-
λική χειμερινή ώρα, για πάντα. “Είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο,” απάντησε ο Legault στα 
αγγλικά. Ήταν ο συντηρητικός-προοδευτικός βουλευτής της εθνοσυνέλευσης του Οντάριο, 
Jeremy Roberts, ο οποίος εισήγαγε ένα νομοσχέδιο για το θέμα αυτό. Για το νομοσχέδιο του, 
ο κ. Ρόμπερτς βασίζεται σε “μια δέσμη μελετών” που υποδηλώνουν ότι η αλλαγή της ώρας 
έχει συνέπειες για την υγεία των πολιτών, όπως η αύξηση των ποσοστών κατάθλιψης.
Σε περίπτωση που το νομοσχέδιο προχωρήσει στην τελική ανάγνωση, ο βουλευτής του 
Οντάριο δήλωσε ότι σχεδιάζει να επικοινωνήσει με τους ομολόγους του στο Κεμπέκ και τον 
Νομό της Νέας Υόρκης για να μάθει αν θέλουν να ακολουθήσουν.

Ο Legault “ανοιχτός” στην ιδέα να μην 
αλλάξει η ώρα ποτέ ξανά στο Κεμπέκ

Ο τελευταίος άθικτος πλωτός όγκος 
πάγου του Καναδά «έσπασε», 
χάθηκε ο ερευνητικός εξοπλισμός

Ο 
τελευταίος ανέπαφος πλωτός 
όγκος πάγου του Καναδά έσπασε 
και μάλιστα «πήρε» και τον ερευ-
νητικό σταθμό μιας επιστημονι-

κής ομάδας μαζί του.
Τον Αύγουστο, η Adrienne White, ερευνήτρια 
στην καναδική υπηρεσία πάγου που παρα-
κολουθεί την καναδική Αρκτική, εξέτασε τις 
δορυφορικές εικόνες όταν εντόπισε κάτι αξι-
οσημείωτο.  
 Ο τεράστιος πλωτός όγκος πάγου, Milne, 
ο οποίος ήταν το τελευταίο άθικτο σημείο 
πάγου στον Καναδά και το οποίο η White είχε 
μελετήσει προσεκτικά ως φοιτήτρια διδακτο-
ρικού, διαλύθηκε. Το εν λόγω μέρος πάγου 

είναι σταθερά συνδεδεμένο με την ξηρά και πολύ μεγάλο σε έκταση. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, ένα τεράστιο κομμάτι μεγαλύτερο 
σε έκταση από το Μανχάταν, περίπου το 43% του παγετώνα, αποκολλήθηκε και 
έσπασε. Και καθώς κατέρρευσε στον ωκεανό, πήρε μεγάλο μέρος του εξοπλισμού 
που είχαν αφήσει εκεί οι συνάδελφοί της.
«Είμαστε τυχεροί που δεν ήμασταν εκεί όταν συνέβη αυτό», έγραψε ένας συνά-
δελφός της, ο Derek Mueller, σε μια δημοσίευση στο blog μετά την ανακάλυψη. 
«Η περιοχή και τα όργανα της έρευνάς μας καταστράφηκαν ολοσχερώς». 
Ο Mueller μελετούσε ένα ρεύμα κάτω από την επιφάνεια του πάγου Milne. Το 
2017, μια ομάδα ερευνητών ανακάλυψε όστρακα, σφουγγάρια, σκουλήκια και 
άλλους οργανισμούς που ζουν σε 20 μέτρα βάθος, μέσα στο πάγο. 
Ο Mueller είναι ένας από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες για τα παγοθραύ-
σματα του Καναδά, μαζί με τον Luke Copland, ο οποίος επιβλέπει το διδακτορικό 
της White. Μαζί και ξεχωριστά, οι τρεις επιστήμονες μελετούν την Αρκτική εδώ 
και χρόνια. Είχαν παρατηρήσει ρωγμές που εμφανίζονται πάνω από το πάγο του 
Milne σε όλη τη σταδιοδρομία τους. Ωστόσο, η διάλυση - γνωστή ως «γεγονός 
γέννησης» - είναι σημαντική.
Οι ερευνητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες της κλιματι-
κής αλλαγής καθώς συτό το συμβάν, εκτιμούν ότι σημαίνει επερχόμενες κλιματι-
κές αλλαγές.

Το Halloween ισχύει μεν, με 
προϋποθέσεις δε

Δ
ε ν ακυρώνε τα ι  ο  εορτασμός  του 
Halloween στoν Καναδά.
α παιδιά σ τον Καναδά μπορούν να 
χαρούν το Halloween παρά το γεγο-

νός ότ ι βρίσκον ται σ τη μέση ενός δεύτερου 
κύματος κορωνοϊού.   
Μόνη προϋπόθεση, όπως λένε οι κορυφαίοι 
αξ ιωματούχοι υγε ίας της χώρας,  ε ίναι  να 
τηρούν το μέτρο της κοινωνικής απόστασης, να 
φορούν μάσκες και να πλένουν τα χέρια τους.   
Για τους γονε ίς, το φε τ ινό Halloween ε ίναι 
ωσ τόσο, μια τρομακτ ική προοπτ ική, καθώς 
αυξάνονται τα κρούσματα του κορωνοϊού.   Ο Καναδάς κατέγραψε χθες 975 
νέα κρούσματα ενώ την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός προειδοποί-
ησε ότι η χώρα βρίσκεται σε «κρίσιμο σημείο».   
«Μπορούμε να γιορτάσουμε τις Απόκριες. Μπορούμε να πάμε για trick-or-
treat με ασφάλεια», δήλωσε ο δρ Howard Njoo, αναπληρωτής διευθυντής 
δημόσιας υγείας του Καναδά, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.   
«Υπάρχουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες όπου οι άνθρωποι μοιράζουν 
λιχουδιές, που έχουν τοποθετήσει στην άκρη ενός μπαστουνιού του χόκεϊ», 
πρόσθεσε η δρ. Theresa Tam, επικεφαλής ιατρός.   Περισσότερες συμβουλές, 
όπως ο εφοδιασμός των παιδιών με μικρά μπουκάλια απολυμαντικού χεριών, 
θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας, πρόσθεσε.   
Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει 
κάποιο είδος «φυσιολογικότητας»  κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά η 
παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, η φυσική απόσταση και η χρήση μάσκας 
που «θα μπορούσαν να μετατραπούν σε μέρος της στολής σας» είναι απαραί-
τητα. 

`
Πυρκαγιά στο κατάστημα αισθητικής 
αστυνομικού που δήλωσε δημοσίως 
ότι ο COVID-19 είναι απάτη

Τ
ο κατάστημα αισθητικής ενός αστυνο-
μικού του Laval που παραιτήθηκε αυ-
τήν την εβδομάδα αφού δήλωσε δη-
μοσίως ότι το COVID είναι απάτη, ήταν 

ο στόχος μιας εγκληματικής πυρκαγιάς αργά 
το βράδυ της Πέμπτης.
Η ασ τυνομία και οι πυροσβέσ τες κλή-
θηκαν σ τη σκηνή μιας  πυρκαγ ιάς  σε 
έ να σαλόν ι  α ισθητ ικής το βράδυ της 
Πέμπτης που ανήκει σε αστυνομικό του 
Laval ο οποίος ερευνάται από την υπη-
ρεσία ύσ τερα που νωρίτερα την εβδο-
μάδα δήλωσε δημοσίως ότ ι το COVID είναι απάτη και παίζεται θέατρο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία του Terrebonne, γύρω στις 11:22 μ.μ., ασ τυνομι-
κοί και πυροσβέστες έφτασαν σ το Beauté Maudite σ το 2700 des Entreprises 
Blvd. σ το Terrebonne, βόρεια του Μόντρεαλ.
Η επιχε ίρηση ανήκε ι σ τον Maxime Ouimet, τον ασ τυνομικό του Laval,  ο 
οποίος έχει επικρίνει δημοσίως τα μέτρα υγείας που έθεσε σε εφαρμογή η 
κυβέρνηση του Francois Legault. Η ασ τυνομία του Λαβάλ ξεκίνησε εσωτε-
ρική έρευνα.
Το κα τάσ τημα α ισ θητ ικής Beauté Maudite σ το Terrebonnne βόρια του 
Μόν τρεαλ, που ανήκε ι σ τον παραιτημένο ασ τυνομικό του από το Λαβάλ 
Maxime Ouimet, ήταν σ τόχος με κοκτέιλ μολότοφ. Τρία παράθυρα της βιτρί-
νας και η μπροσ τ ινή πόρτα του μαγαζιού ήταν σπασμένα. “Οι ζημιέ ς που 
προκλήθηκαν από τη φωτιά καθώς και από την ενεργοποίηση του συστήμα-
τος καταιωνισ τήρων περιορίζον ται κυρίως σ το εσωτερικό”, δήλωσε η Δημο-
τ ική Αστυνομική Υπηρεσία του Terrebonne.
Ο ίδιος ο κ. Ouimet ανέφερε το περισ τατ ικό χθες το βράδυ, σ το λογαρια-
σμό του σ το Facebook «Polic ier du peuple pour le peuple» (“Αστυνομικός 
του λαού γ ια το λαό”.) “Ένα μεγάλο ευχαρισ τώ που προσπαθήσατε να κάψετε 
την επιχε ίρησή μου ενώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους”, 
δήλωσε σε ανάρτηση με μια φωτογραφία της ζημίας, η οποία φαίνε ται να 
έχει διαγραφεί από τότε.
Αυτή την εβδομάδα, το Αστυνομικό Τμήμα του Laval περιόρισε τον ασ τυνο-
μικό σ τη διοικητική εργασία αφού ισχυρίσ τηκε σ το Facebook ότι τα περιορι-
σ τ ικά μέτρα και ελέγχου είναι “μια ψεύτ ικη κυβερνητική απάτη” σ την οποία 
δεν θέλει πλέον να συμμετέχει.
Ο ασ τυνομικός έ χε ι υποσχεθε ί από τότε να παραιτηθε ί κατά τη διάρκε ια 
ενός “ζωντανού” βίν τεο σ το Facebook. “Ήθελα να κάνω όπως σ τ ις ταιν ίε ς 
βάζον τας το όπλο και το σήμα μου σ το γραφείο του υπολοχαγού λέγον τας 
ότ ι παραιτούμαι”, δήλωσε σ τους δημοσιογράφους την Πέμπτη το βράδυ.Σε 
μια άλλη ανάρτηση σ το Facebook, ο ασ τυνομικός ισχυρίζεται ότ ι ήταν σ την 
μπούκα του Αστυνομικού Τμήματος εδώ και πέντε χρόνια και προσπαθούσαν 
να τον φιμώσσουν. “Τους είπα: Δεν είμαι το μαύρο πρόβατο της Αστυνομίας. 
Είμαι ο βοσκός”.
Κανε ίς  δε ν τ ραυματ ίσ τηκε σ τη πυρκαγ ιά και  η φωτ ιά ε νεργοποίησε το 
σύστημα καταιωνισ τήρων σ την επιχείρηση περιορίζον τας τη ζημιά σ το εσω-
τερικό.
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Ε
ρευνητές που εργάζονται σ τη 
θάλασσα και συγκεκριμένα στα 
ανοικτά της «Νέας Σκωτίας» του 
Καναδά, βρήκαν έναν τεράστιο 

λευκό καρχαρία που ζυγίζει 3.541 κιλά 
και έχει μήκος 17 πόδια και 2 ίντσες.   
Ειδικότερα, επιστήμονες από την ΜΚΟ, 
OCEARCH, που ερευνά τους λευκούς 
καρχαρίες, περιέγραψαν τον θηλυκό 
καρχαρία ως την «Βασίλισσα του Ωκε-
ανού» και την ονόμασαν Nukumi.
«Την ονομάσαμε Nukumi», από τη 
θρυλική σοφή γυναίκα των ιθαγενών 
Mi’kmaq» έγραψε η ΜΚΟ, Ocearch σε 
δημοσίευση της στα social media.
Ο πολιτισμός των Mi’kmaq έχει βαθιές 
ρίζες σ τη Νέα Σκωτία, σύμφωνα με 
το άρθρο. «Με τα νέα δεδομένα που 
έχουμε συλλέξει, αυτός ο καρχαρίας 
θα μοιραστεί τη σοφία του μαζί μας 
γ ια τα επόμενα χρόν ια» έγραψε ο 
OCEARCH. 
Το Nukumi είναι το μεγαλύτερο από τα 
οκτώ θηλαστικά του είδους που έχουν 
βρει οι ερευνητές κατά τη διάρκεια της 
πρόσφατης αποστολής τους.  
 Σημειώνεται ότ ι η ΜΚΟ OCEARCH 
είναι ένας οργανισμός συλλογής δεδο-

μένων γ ια τους ωκεανούς που έχει 
συλλέξει και μελετήσει στοιχεία από 
εκατον τάδε ς καρχαρίε ς,  δε λφίν ια, 
φώκιες και άλλα ζώα της θάλασσας.   Η 
ομάδα χρησιμοποιεί τα δεδομένα για 
να μάθει πληροφορίες σχετικά με τα 
μοτίβα μετανάστευσης και να ανακα-
λύψει άγνωστες λεπτομέρειες σχετικά 
με τις ζωές των καρχαριών. 
Τον Οκτώβριο του 2019, η OCEARCH 
με λ έ τ ησ ε  έ ναν  αρσ ε ν ικό  καρχα -
ρία που ονόμασαν Ironbound από το 
Lunenburg, στη Νέα Σκωτία. 
Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ο «ιχνη-
λάτης» έδειξε ότι ο καρχαρίας μήκους 
12 ποδιών και 4 ιντσών, είχε ταξιδέψει 
1.473 μίλια κάτω από την ανατολική 
ακτή των ΗΠΑ κοντά στο Μαϊάμι. 
Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είναι τα 
μεγαλύτερα «αρπακτικά» στον κόσμο, 
σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπον-
δία Άγριας Ζωής, και είναι γνωστό ότι 
σχίζουν κομμάτια το θήραμά τους, τα 
οποία καταπίνονται ολόκληρα. 
Παρά την τρομακτ ική φήμη τους, η 
WWF λέει ότι οι καρχαρίες είναι ένα 
ευάλωτο είδος και ο αριθμός τους μει-
ώνεται επικίνδυνα.

Ερευνητές βρήκαν την 
«Βασίλισσα των Ωκεανών», 
έναν τεράστιο λευκό 
καρχαρία

Συνάντηση Νίκου Δένδια με τον 
Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά

Δ
ιερευνητικές επαφές δεν μπορούν να υπάρξουν όσο το τουρκικό ερευνητικό 
σκάφος Oruc Reis βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ξεκαθάρισε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον 
Καναδό ομόλογό του Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί, ο οποίος βρίσκεται στην Αθή-

να.
“Μετά τη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε για έρευνες μόλις 6,5 μίλια από τις ακτές 
μας, η ηγεσία της Τουρκίας απέδειξε ότι δεν είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Αντί για 
διάλογο, αντί για τις διερευνητικές επαφές για τις οποίες είχαν δεσμευτεί να προτείνουν 
ημερομηνία, επέλεξαν πάλι την κλιμάκωση. Την ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της 
ασφάλειας στην περιοχή”, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.
Όπως ανέφερε, άλλωστε, μόλις πριν λίγες ημέρες οι 27 ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν την Τουρ-
κία να απέχει από ενέργειες αντίθετες με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στο 
Κυπριακό, ενώ γινόταν ρητή αναφορά στην ανάγκη αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Όμως και στα δύο ζητήματα, η Τουρκία επέλεξε την κλιμάκωση, 
προσέθεσε.
“Επιβεβαίωσε έτσι ότι είναι ο κατεξοχήν παράγων υπονόμευσης της ειρήνης και της στα-
θερότητας στην περιοχή, από τη Λιβύη μέχρι το Ιράκ, από το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσό-
γειο, τη Συρία, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, η Τουρκία είναι ο κοινός παρονομαστής σε κάθε 
πρόβλημα της περιοχής μας. Απέδειξε ότι οι επικλήσεις για διάλογο δεν είναι παρά προ-
σχήματα. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να την κρίνει με βάση τις πράξεις και όχι τις δια-
κηρύξεις. Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα πριν να είναι αργά”.
Ο υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να αναλύσει όλο το πρόσφατο ιστορικό της 
παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στον Καναδό ομόλογό του.
Συζήτησαν ακόμη μια ευρεία θεματολογία: τις εξελίξεις από την πανδημία του κορονο-
ϊού, τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τη Συρία, τη Λιβύη, τη Λευκορωσία, ζητήματα 
ενέργειας, τις σχέσεις ΕΕ- Καναδά και τα ζητήματα του ΝΑΤΟ.
“Η Ελλάδα είναι απόλυτα προσηλωμένη στη στήριξη των ευρωαντλατικών σχέσεων“, 
σημείωσε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας πως η χώρα μας μοιράζεται την ανησυχία των συμ-
μάχων της τόσο για την απαράδεκτη συμπεριφορά τής Τουρκίας σε βάρος χώρας-συμ-
μάχου, όσο και την επιλογή της να αποκτήσει μη συμβατό στρατιωτικό υλικό με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται.
Αναφορικά με τις σχέσεις της Ελλάδας με τον Καναδά, ο κ. Δένδιας επισήμανε πως πρό-
κειται για μια “μακροχρόνια ιστορική φιλία, η οποία εδράζεται στις κοινές μας αξίες, στο 
σεβασμό μας στη δημοκρατία, στην αρχή επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα, στο 
σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό 
και την επιλογή της πολυμέρειας ως βέλτιστου τρόπου συνεργασίας στις διεθνείς σχέσεις”.
Είναι άλλωστε, όπως ανέφερε, μια φιλία με ισχυρά θεμέλια, η οποία καλλιεργείται από 
την ευημερούσα ελληνική ομογένεια στον Καναδά και ενισχύεται από την αυξανόμενη 
παρουσία καναδικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης για την απόφαση του 
Καναδά να υποδεχτεί 50 οικογένειες ευάλωτων αιτούντων άσυλο, ενώ συλλυπήθηκε τον 
ομόλογό του για την πρόσφατη απώλεια του πληρώματος καναδικού ελικοπτέρου στο 
Ιόνιο, στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ εν ώρα καθήκοντος.

Επένδυση έως 1,1 δισ. δολ. από την Fiat 
Chrysler σε παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων 

Η 
Fiat Chrysler συμφώνησε να επενδύσει έως και 1,1 δισ. δολ. (1,5 δισ. δολα-
ρίων Καναδά) σε μία εκ των δύο μονάδων συναρμολόγησής της στον Καναδά, 
μετά από διαπραγμάτευση με εκπροσώπους 9.000 Καναδών εργαζόμενων 
στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η Unifor, η οποία εκπροσωπεί άνω των 20.000 

εργαζόμενων σε καναδικά εργοστάσια του χώρου του αυτοκινήτου,  ανακοίνωσε ότι η 
Fiat Chrysler συμφώνησε να δαπανήσει μεταξύ 1,35 και 1,5 δισ. καναδικών δολαρίων σε 
μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών οχημάτων, τα οποία θα παράγονται στο Windsor του 
Ontario από το 2024. Η επένδυση ισοδυναμεί με 2.000 νέες θέσεις στο εργοστάσιο, το 
οποίο είχε απολύσει 1.500 ανθρώπους νωρίτερα εντός του έτους, όπως τονίζει το πρα-
κτορείο Bloomberg. Τα μισθολογικά και άλλα στοιχεία της συμφωνίας της Fiat Chrysler 
με το συνδικάτο είναι ανάλογα εκείνης που πέτυχε η Unifor με την Ford τον Σεπτέμβριο

NASA: 8 κράτη υπέγραψαν για τις 
μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη

Ν
έες «Συμφωνίες Άρτεμις» ονομάζεται το πλαίσιο που αφορά τις μελλοντικές 
αποστολές αστροναυτών στη Σελήνη, το οποίο υπέγραψαν 8 κράτη (ΗΠΑ, 
Βρετανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα) μετά από πρωτοβουλία της Αμερικανικής Διαστημικής 

Υπηρεσίας (NASA).
Τα κράτη που συνυπογράφουν τις «Συμφωνίες Άρτεμις», καθώς και οι ιδιωτικές διαστη-
μικές εταιρείες τους, δεσμεύονται για την πραγματοποίηση ειρηνικών δραστηριοτήτων 
και αποστολών στον φυσικό δορυφόρο της Γης. Ως εκ τούτου υποχρεούνται να αποκα-
λύπτουν ανοικτά τα σχέδια τους για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και να συμμορ-
φώνονται με τη διεθνή Συνθήκη του 1967 για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα (Outer 
Space Treaty), όταν πραγματοποιούν εξορύξεις.
Επιπλέον, οι «Συμφωνίες Άρτεμις» δεσμεύουν τα κράτη που τις υπέγραψαν να παρέχουν 
βοήθεια το ένα στο άλλο, στο πλαίσιο των σεληνιακών αποστολών, όποτε αυτό κρίνε-
ται απαραίτητο. Ακόμη, το νέο πλαίσιο υποχρεώνει την ανάληψη ενεργειών με στόχο τη 
μείωση των διαστημικών απορριμμάτων.
Από τις Συμφωνίες ορίζεται ακόμα ότι όλοι οι αστροναύτες των κρατών που στηρίζουν το 
εν λόγω πλαίσιο θα μπορούν να χρησιμοποιούν, χωρίς αποκλεισμούς, κάθε είδος εξοπλι-
σμού (συσκευές-μηχανήματα) που θα μεταφερθεί στη Σελήνη.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ν
έα έρευνα διεξάγεται από τον Γενικό Ε-
λεγκτή αναφορικά στην παραχώρηση 
διαβατηρίων σε 18 επενδυτές του κα-
ζίνο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν εντοπιστεί 18 ονό-
ματα διευθυντών, μετόχων και γενικά στελεχών 
του καζίνο, τα οποία έχουν πολιτογραφηθεί την 
ίδια μέρα από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Επίσης, σύμφωνα πάντα με τα ίδια ευρήματα, 
οι 18 δεν φαίνεται να επένδυσαν ούτε ένα ευρώ 
στην Κύπρο είτε για αγορά κατοικίας, είτε για 
άλλες επενδύσεις, που θα δικαιολογούσαν την 
παραχώρηση σε αυτούς διαβατηρίων.
Κληθείς, μετά τη σημερινή συνεδρία της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, να σχολιάσει 
το θέμα, ο λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας, Μάριος Πετρίδης, είπε ότι Ελεγκτική Υπη-
ρεσία θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση των 
προκαταρκτικών ευρημάτων και θα εκδώσει 
ανακοινώσεις και επιστολές.
«Είχαμε δηλώσει τόσο ο Γενικός Ελεγκτής χθες 
σε διάφορα ΜΜΕ, όσο και εγώ ότι θα δούμε 

το θέμα με τις επισπεύσεις κάποιων περιπτώ-
σεων, που αφορούσαν σε αιτήσεις για πολιτο-
γράφηση, κατ’ εξαίρεση, στη βάση του Κυπρι-
ακού Επενδυτικού Προγράμματος. Θυμίζουμε 
ότι ο ίδιος ο ΥΠΕΣ στην Επιτροπή Εσωτερικών 
είπε ότι δόθηκαν διαβατήρια σε περιπτώσεις 
που αφορούσαν μεγάλες επενδύσεις, σε δεύ-
τερη περίπτωση ο Διευθυντής του Υπουργείου 
Εσωτερικών δήλωσε ότι 18 από τις 23 αιτήσεις, 
αφορούσαν στο καζίνο της Λεμεσού. Για εμάς ως 
Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά από αυτές τις δηλώ-
σεις, τίθεται μείζον θέμα προς διερεύνηση», 
είπε ο κ. Πετρίδης.
Όπως πρόσθεσε «δεν νοείται να έχουν δοθεί 
κατά χάρη διαβατήρια σε διευθυντές ή μετόχους 
μιας εταιρείας, η οποία συμμετείχε και επιλέ-
γηκε με βάση μια ανοικτή διαδικασία διαγωνι-
σμού».
Σημείωσε ότι «η επένδυση που έπρεπε να γίνει 
στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προ-
γράμματος, αφορούσε επένδυση του ίδιου του 
επενδυτή και όχι της εταιρείας, στην οποία ο 
ίδιος ήταν είτε μέτοχος, είτε Διευθυντής».

Νέα έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
για παραχώρηση διαβατηρίων σε 18 
επενδυτές του καζίνο 

Νέο ρεκόρ με 104 κρούσματα 
κορωνοϊού τη Πέμπτη στην Κύπρο

Τ
α περιστατικά είναι υπό διερεύνηση και θα 
δοθούν περισσότερες πληροφορίες όταν 
ολοκληρωθεί η ιχνηλάτησή τους.
Αναλυτικά, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλου-

θες εργαστηριακές εξετάσεις:
 ª Μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των 

επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ολο-
κληρώθηκαν 303 εργαστηριακές διαγνώσεις,

 ª Μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διεκπεραιώ-
θηκαν 1,386 εργαστηριακές εξετάσεις,

 ª Στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και επαναπα-
τρισθέντων, ολοκληρώθηκαν 1,156 εργαστηρια-
κές εξετάσεις,

 ª Από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενι-
κών Νοσοκομείων, ολοκληρώθηκαν 151 εργαστη-
ριακές εξετάσεις,

 ª  Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος ελέγχου μαθητών, εκπαιδευτικών 
και προσωπικού σχολικών μονάδων, ολοκληρώ-
θηκαν 59 εργαστηριακές εξετάσεις,

 ª  Στο πλαίσιο του προγράμματος εργαστηρια-
κού ελέγχου που διενεργείται σε χωριά των Επαρ-
χιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, διεκπεραιώθη-
καν 240 εργαστηριακές διαγνώσεις,

 ª Στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών 
από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών 
ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, 
διεκπεραιώθηκαν 165 εργαστηριακές διαγνώσεις,

 ª Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργαστηριακού ελέγχου που διε-
νεργείται σε οίκους ευγηρίας και άλλες δομές, διεκ-
περαιώθηκαν 179 εργαστηριακές διαγνώσεις, και

 ª Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο 
δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργεί η ΚΟΠ 
σε Σωματεία που συμμετέχουν στις διοργανώσεις 
της, ολοκληρώθηκαν 238 εργαστηριακές εξετά-
σεις.
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο 
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται 
στα 2,274.

Τ
α όσα είδαμε, ανεξαρτήτως της όποιας νομικής τους υπόστασης, αποτε-
λούν ντροπή για τη χώρα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββί-
δης, σχολιάζοντας τα πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με τις αποκαλύψεις 
του δικτύου Al Jazeera, σε ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου 

Δικηγορικού Συλλόγου.
«Η σημερινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται υπό την σκιά των πρόσφατων 
γεγονότων που έχουν ταράξει συθέμελα θεσμούς και αξίες και δημιούργησαν, 
δικαίως, αγανάκτηση, θυμό και ανησυχία στους πολίτες, όπως και γενική απαξί-
ωση στο σύστημα. Οι προκλήσεις, τόσο για μας ως προϊσταμένους της Νομικής 
Υπηρεσίας όσο και για εσάς ως λειτουργούς της δικαιοσύνης, είναι τεράστιες», 
ανέφερε.
 Αυτές τις προκλήσεις, πρόσθεσε, «θα πρέπει με νηφαλιότητα, προσοχή και 
αίσθημα ευθύνης να τις αντιμετωπίσουμε».
«Γνωρίζω», ανέφερε, «ότι οι πολίτες αναμένουν πολλά από τον Γενικό Εισαγγε-
λέα. Σκόπιμα επέλεξα να είμαι φειδωλός στις δημόσιες τοποθετήσεις μου, όχι 
μόνο γιατί τα θέματα που εγείρονται είναι λεπτής φύσεως και ύψιστης θεσμικής 
σημασίας, αλλά και γιατί όλα τα γεγονότα ευρίσκονται υπό διερεύνηση από την 
Αστυνομία μετά από τις ρητές οδηγίες μου».
«Ωστόσο, δεν μπορώ να κρύψω, ως πολίτης αυτής της χώρας, ότι τα όσα είδαμε, 
ανεξαρτήτως της όποιας νομικής τους υπόστασης, αποτελούν ντροπή για τη 
χώρα μας και θα περιοριστώ λέγοντας μόνο ότι, σίγουρα δεν είναι αυτή η 
Κύπρος που αξίζουμε, που ονειρευόμαστε ή που θέλουμε να αφήσουμε κλη-
ρονομιά στα παιδιά μας. Και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε όλοι ευθύνη να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανατρέψουμε την εκτροπή», σημείωσε ο κ. Σαβ-
βίδης.
Υπό την ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλό-
γου, ο Γενικός Εισαγγελέας χαιρέτισε τη συνέλευση και ευχαρίστησε τον διατε-
λέσαντα για πέντε συνεχείς θητείες Πρόεδρο του Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρο Ιωαννίδη για την εργασία, την επιμονή και τον 
ζήλο του προς την προώθηση θεμάτων που αφορούν στο δικηγορικό επάγ-
γελμα και τον δικηγορικό κόσμο της Κύπρου.
Παράλληλα χαρακτήρισε άκρως σημαντική τη συνέχιση της άριστης συνεργα-
σίας που υπάρχει σήμερα μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας και του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου.
Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ότι το θέμα 
συνεχίζει να ευρίσκεται τόσο στις δικές του προτεραιότητες όσο και της Νομι-
κής Υπηρεσίας.
«Ευχή μου είναι όπως σύντομα το φιλόδοξο και επωφελές αυτό έργο προχω-
ρήσει με τη στενή συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκόμενων, ώστε το 
σύστημα που σήμερα έχουμε να μεταρρυθμιστεί εκ βάθρων και η Δικαιοσύνη 
να αποκτήσει όλα εκείνα τα εργαλεία που θα της επιτρέψουν να εκσυγχρονι-
στεί σε ένα δικαστικό σύστημα για το οποίο όλοι θα αισθανόμαστε υπερήφα-
νοι», είπε. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του 
θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας με τη Δικαστική Εξουσία.
«Πιστεύω πως είναι εκ των ων ουκ άνευ μια τέτοια συνθήκη στο πλαίσιο, 
πάντοτε, του σεβασμού της ανεξαρτησίας των δύο θεσμών. Εξ ου και η πρώτη 
επίσημη συνάντηση που μαζί με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα είχαμε αμέσως 
μετά από την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήταν με την Ολομέλεια του Ανωτά-
του Δικαστηρίου, όπου αμφότερες οι πλευρές τονίσαμε τη σημασία της συνερ-
γασίας του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του θεσμού του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου ως σημαντικών πυλώνων της Δικαιοσύνης. Είναι πεποί-
θησή μου ότι υπάρχουν τα εχέγγυα για αγαστή και γόνιμη συνεργασία μας με 
το Ανώτατο Δικαστήριο, που μου δίδουν την βεβαιότητα για περαιτέρω εμβά-
θυνση των άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο θεσμών», σημείωσε.

Γενικός Εισαγγελέας: 
Ντροπή για τη χώρα τα 
πρόσφατα γεγονότα
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Θα χρειαστεί πολύς 
καιρός για να καθαρίσει 
το όνομα της Κύπρου μετά 
τα τελευταία γεγονότα 
σε σχέση με το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα 
(ΚΕΠ), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
Οικονομολόγος και πρώην 
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Μάριος 
Κληρίδης.
 

Γ
ια να αναστρέψεις πιο 
σύντομα αυτή την αρνη-
τική εικόνα, σύμφωνα με 
τον κ. Κληρίδη, «πρέπει 

να πας πλέον στην άλλη άκρη, 
αυτή των αυστηρών κριτηρί-
ων, και να πείσω ότι τα κυπρι-
ακά κριτήρια είναι πιο αυστη-
ρά από άλλες χώρες». Πρόσθε-
σε ότι «θα πρέπει να υπάρχουν 
αρκετά τεστ ώστε ο πραγματι-
κά σωστός επενδυτής δεν θα 
φοβάται να έρθει αλλά να είναι 
απωθητικό για τον μαφιόζο» 
επενδυτή, ενώ θα πρέπει να 
σκεφθείς αν θα βάλεις ευθύνες 
στους διάφορους που εργάζο-
νται στο σύστημα, όπως έχει 
ευθύνες για ξέπλυμα χρήματος 
σε αυτούς που εργάζονται στις 
τράπεζες. 
Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, 
όπως εξ ε λίχθηκε το πρό -
γραμμα και η καταστροφή που 
δημιουργούσε στην φήμη της 
Κύπρου, με βάση τις δυσφημι-
στικές αναφορές ξένων, χωρίς 
να τ ις υιοθετούμε, ότ ι έ χε ι 
γίνει τόπος που μπορεί μαφι-
όζοι να παίρνουν διαβατήρια, 
όπως είπε,  «κατέστρεψε την 
φήμη της Κύπρου και πιθανό 
να απότρεψε πραγματ ικούς 
καλούς επενδυτές να έρθουν 

στην Κύπρο». 
Αυτό μπορεί να λειτουργούσε 
αποτρεπτ ικά σ τους καλούς 
επενδυτέ ς να έρθουν σ την 
Κύπρο να επενδύσουν, υπο-
γράμμισε.  
 Όταν αποκτήσεις τέτοια φήμη, 
τότε τ ι είδους επενδυτές θα 
προσελκύεις, διερωτήθηκε.
 Επίσης, ανέφερε ότ ι αν θα 
επανέλθει το Πρόγραμμα «θα 
πρέπει να επανέλθει πολλά πιο 
συγυρισμένο και με περισσό-
τερη διαφάνεια ώστε να μην 
έχω το δίλημμα αν τερματίσω 
μια παράνομη δραστηριότητα 
απ ό  κάπ ο ιους , 
τό τ ε  θα πληγώ 
σημαντικά, οικο-
νομικά.
 Στον βαθμό που 
αφήνεις ως πολι-
τε ία να γ ίνε ι το 
Κ Ε Π  σ η μ α ν τ ι -
κός μοχλός ανά-
πτυξης της οικο-
νομίας και να έχει παράνομη 
δραστηριότητα καταλήγεις να 
μην μπορείς να το σταματήσεις 
γιατί θα καταστραφείς, πρό-
σθεσε.
 Είπε ακόμη ότι θα πρέπει να 
βεβαιώνεσαι όταν δίνεις το 
διαβατήριο ότι «το κοινωνικό 
σύνολο έχει όφελος από αυτή 
την επένδυση γιατί το διαβα-
τήριο ανήκει σ την κυπριακή 
πολιτεία και δεν μπορεί να το 
εκμεταλλεύεται κάποιος για να 
πλουτίσει».
 Ο κ. Κληρίδης τόνισε επίσης 
ότ ι θα πρέπει να προσέξεις 
ποιοι θα έχουν όφελος από το 
ΚΕΠ, ενώ ανέφερε πως πρέπει 
να εποπτεύουν την εφαρμογή 
του προγράμματος τρίτα άτομα 
που δεν θα έχουν όφελος από 

το πρόγραμμα και ακόμη καλύ-
τερα παρατηρητές από την ΕΕ. 
Αναφορικά με τις επιπτώσεις 
σ τα έσοδα του κράτους από 
την κατάργηση του ΚΕΠ, ο κ. 
Κληρίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι 
αυτό δεν το γνωρίζουμε ακρι-
βώς τι σημαίνει γιατί δεν είναι 
γνωστή η πραγματική προστι-
θέμενη αξία στο ΑΕΠ, προσθέ-
τοντας ότι ο πρώην Υπουργός 
Οικονομικών Χάρης Γεωργιά-
δης είχε αναφέρει ότι μόλις ένα 
0,3% ήταν η συμβολή του ΚΕΠ 
στην αύξηση του ΑΕΠ.
 Είπε ακόμη ότ ι δεν γνωρί-

ζ ο υ μ ε  ε π ί σ η ς 
πόσα από τα χρή-
μα τα τα  οποία 
ε ισρέουν μέσω 
του ΚΕΠ, ξοδεύ-
ονται στην Κύπρο 
ή βγαίνουν εκτός 
Κύπρου τελικά.
 Το πιο σημαντικό 
κο μ μ ά τ ι ,  σ ύ μ -

φωνα με τον κ. Κληρίδη, είναι 
η κατανομή των εσόδων που 
προέρχονται από το ΚΕΠ ή η 
κατανομή της αύξησης του ΑΕΠ.
 Ανέφερε ότι αν την μερίδα του 
λέοντος των εσόδων από το 
ΚΕΠ την είχαν μόνο εταιρείες 
ανάπτυξης γης, δικηγόροι και 
ελεγκτικά γραφεία, τότε μπο-
ρεί να μην είναι τόσο πολύ 
ευεργετικό για το σύνολο της 
οικονομίας καθώς ωφέλησε 
μόνο ένα μέρος αυτής.
 Σίγουρα, υπάρχει όφελος στην 
δημιουργία θέσεων εργασίας 
αλλά αν οι μισθοί στον κατα-
σκευαστικό τομέα δεν ακολού-
θησαν την αυξητική δραστηρι-
ότητα του τομέα, τότε δεν θα 
έχει γίνει πραγματική διάχυση 
των εσόδων στην οικονομία, 

εξήγησε.    
Ο κ. Κληρίδης είπε ακόμη ότι 
πέραν των οικονομικών, δεν 
θα σχολιάσει τυχόν επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

Δεν είναι εγγεγραμμένα 
στα μητρώα του λέει το 
Συμβ. Εγγραφής Κτημα-
τομεσιτών για πρόσω-
πα στο ρεπορτάζ του Al 
Jazeera
Με αφορμή τα όσα είδαν το 
φως της δημοσιότητας ανα-
φορικά με το βίντεο που μετέ-
δωσε το Al Jazeera, το Συμ-
βούλιο Εγγραφής Κτηματομε-
σιτών διευκρινίζει ότι τα δυο 
πρόσωπα από Ηνωμένο Βασί-
λειο που φαίνονται να παρου-
σιάστηκαν και να ενήργησαν 
ως κτηματομεσίτες δεν είναι 
εγγεγραμμένα σ τα Μητρώα 
Εγγραφής Κτηματομεσιτών και 
Βοηθών Κτηματομεσιτών που 
τηρεί το Συμβούλιο.
Σε ανακοίνωση το Συμβούλιο 
καταδικάζει με τον πιο έντονο 
τρόπο τα όσα έχουν γίνει, και 
αναφέρει ότι, σε συνεργασία 
με την Αστυνομία, θα προχω-
ρήσει άμεσα στην διερεύνηση 
της υπόθεσης για πιθανή διά-
πραξη ποινικών αδικημάτων.
Το ΣΕΚ ζητά την στήριξη του 
κράτους και της Νομικής Υπη-
ρεσίας γ ια την αποτελεσμα-
τ ική πάταξη και παραδειγ-
ματική τ ιμωρία της παράνο-
μης άσκησης του επαγγέλμα-
τος του κτηματομεσίτη, “αφού 
πλήττει το κύρος των κτηματι-
κών συναλλαγών και εδραιώ-
νει την φοροδιαφυγή με απο-
τέλεσμα να διασύρουν, με τις 
ενέργειες τους, την Κύπρο στο 
εξωτερικό”.

Τ
ην άρση του μέτρου 
που αφορά τη λε ι-
τουργ ία  κ ινημα το -
γρ ά φ ω ν,  θ ε ά τ ρ ω ν 

και  α ιθουσών θεαμάτων, 
με μέγισ το αριθμό προσώ-
πων τα 75 άτομα σε εσωτερι-
κούς χώρους και 150 άτομα 
σε εξωτερικούς χώρους στις 
επαρχ ίε ς  Λευκωσ ίας  κα ι 
Λεμεσού, ανακοινώνε ι  το 
Υπουργείο Υγείας, σημειώ-
νοντας παράλληλα ότι εφαρ-
μόζεται όμως η ρύθμιση για 
πληρότητα 50% της χωρητι-
κότητας των χώρων μέχρι τις 
23 Οκτωβρίου.
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας «στο πλαί-
σ ιο των έκτακτων μέτρων 
που εφαρμόζονται στις Επαρ-
χίες Λευκωσίας και Λεμεσού 
και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 
10 π.μ. της Παρασκευής, 23 
Οκτωβρίου 2020, που λήφθη-
καν μετά από μεγάλη αύξηση 
των περιστατικών COVID-19 
και με στόχο την αναχαίτιση 
της διασποράς του ιού, αλλά 
και λαμβάνοντας υπόψη την 
απογοήτευση και τις ανησυ-
χίες που εύλογα και δικαιολο-
γημένα δημιουργήθηκαν ανά-
μεσα στους καλλιτέχνες και 
τους συντελεστές πολιτιστικών 
και καλλιτεχνικών παραγω-
γών, αποφασίστηκε ότι αίρεται 
το μέτρο που αφορά στη λει-
τουργία κινηματογράφων, θεά-
τρων και αιθουσών θεαμάτων, 
με μέγιστο αριθμό προσώπων 
τα 75 άτομα σε εσωτερικούς 
χώρους και 150 άτομα σε εξω-
τερικούς χώρους».
 Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι 
«για τη λειτουργία των πιο 
πάνω χώρων στις Επαρχίες 
Λευκωσίας και Λεμεσού για την 
περίοδο που απομένει μέχρι 
τις 23 Οκτωβρίου 2020, στις 10 
π.μ., εφαρμόζεται η ρύθμιση 
για πληρότητα στο 50% της 
χωρητικότητας των υποστατι-
κών/χώρων».

Άρση μέτρου 
μέγιστου 
αριθμού ατόμων 
για θεάματα 
σε Λευκωσία – 
Λεμεσό

Θα χρειαστεί πολύς καιρός να καθαρίσει το 
όνομα της Κύπρου μετά τα γεγονότα με το ΚΕΠ, 
λέει ο Μάριος Κληρίδης 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Το Facebook αφαίρεσε μία ανάρτηση 
του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραμπ, στην οποία ισχυρίστηκε 
ψευδώς πως η Covid-19 είναι 
λιγότερο θανατηφόρα από την 
εποχική γρίπη. 

Έ
νας εκπρόσωπος του Facebook, ο 
Άντι Στόουν, επιβεβαίωσε πως η ε-
ταιρεία «κατέβασε» την ανάρτηση 
επειδή παραβίαζε τους κανόνες της 

περί παραπληροφόρησης σχετικά με την 
Covid-19.
Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατηγορηθεί για 
υποβάθμιση της απειλής και των κινδύνων 
της ασθένειας, ακόμα και ενώ είχε ο ίδιος 
μολυνθεί από τον κορωνοϊό. 
Η ανάρτησή του την Τρίτη προχώρησε 
σε σύγκριση του Covid-19 με την επο-
χική γρίπη, με «φουσκω-
μένα» στοιχεία. Ο πρό-
εδρος ανάρτησε το ίδιο 
μήνυμα και στο Twitter, 
όπου δεν έχει αφαιρεθεί 
για την ώρα, όμως έχει επι-
σημανθεί πως παραβιάζει 
τον κανονισμό του Twitter 
σχετικά με την παραπληρο-
φόρηση για τον Covid-19.
«Η σεζόν της γρίπης έρχε-
ται! Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο, μερι-
κές φορές πάνω από 100.000, και παρά 
το εμβόλιο, πεθαίνουν από τη γρίπη. Θα 
κλείσουμε τη χώρα μας; Όχι, μάθαμε να 
ζούμε μαζί της, όπως μαθαίνουμε να ζούμε 
με τον Covid, που είναι στους περισσότε-
ρους πληθυσμούς πολύ λιγότερο θανατη-
φόρος !!!», έγραφε ο πρόεδρος στην ανάρ-
τησή του.
«Αυτό το tweet παραβίασε τους Κανόνες 
του Twitter για τη διάδοση παραπλανη-
τικών και δυνητικά επιβλαβών πληροφο-
ριών σχετικών με τον Covid-19. Ωστόσο, 
το Twitter έκρινε ότι ίσως είναι προς το 
συμφέρον του κοινού να παραμείνει προ-
σβάσιμο», απάντησε το Twitter στην ανάρ-
τηση. 
Οι αναρτήσεις έγιναν λίγες ώρες αφότου 
ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε εξιτήριο 
από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ 
Ριντ, όπου νοσηλευόταν από το βράδυ της 
Παρασκευής, αφού διαπιστώθηκε ότι προ-

σβλήθηκε από τον νέο κορωνοϊό.
Τον Αύγουστο, το Facebook και το Twitter 
αφαίρεσαν μια ανάρτηση του Τραμπ 
επειδή περιείχαν ψευδείς ισχυρισμούς σχε-
τικά με τον Covid-19. Η ανάρτηση περιείχε 
ένα βίντεο του προέδρου κατά τη διάρκεια 
μιας συνέντευξης στο Fox News, στο οποίο 
ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τα παιδιά είναι 
«σχεδόν άνοσα» στον ιό.
Η ομάδα του Τραμπ αντέδρασε κατηγο-
ρώντας τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν 
οι δύο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης πως εμφορούνται από «προκα-
τάληψη» εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ. 
«Οι εταιρίες των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης δεν είναι κριτές της αλήθειας», σχο-
λίασε η Κόρτνι Παρέλα, εκπρόσωπος της 
εκστρατείας.
«Ο πρόεδρος ανέφερε απλά ένα γεγο-
νός: τα παιδιά είναι λιγότερο επιρρεπή 

από τους ενηλίκους στη 
μόλυνση από τον κορο-
νοϊό», πρόσθεσε η εκπρό-
σωπος, κάνοντας λόγο περί 
«ακόμη μιας απόδειξης ότι 
η Σίλικον Βάλεϊ είναι προ-
κατειλημμένη εναντίον του 
προέδρου» και υπογραμ-
μίζοντας πως οι κανόνες 
δεν μπορούν να εφαρμό-
ζονται μόνο σε βάρος του.

Ανάρτηση του Ίλον Μασκ τον Μάρτιο, στην 
οποία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της Tesla διατεινόταν επίσης πως τα 
παιδιά έχουν «ουσιαστικά ανοσία» στον 
κορονοϊό, παραμένει αναρτημένη.
Οι Ρεπουμπλικάνοι επιτίθενται συχνά στο 
Facebook, στο Twitter και στο YouTube (της 
Google) επειδή όπως διατείνονται τους 
λογοκρίνουν συστηματικά και υποστηρί-
ζουν την άλλη πλευρά, μολονότι χρησιμο-
ποιούν ευρέως τους τρεις ιστότοπους όταν 
διεξάγουν προεκλογικές και άλλες εκστρα-
τείες.
Ο Τραμπ έχει πάνω από 80 εκατομμύ-
ρια «ακολούθους» στο Twitter, για παρά-
δειγμα.
Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους 
καταγγέλλουν ότι οι ιστότοποι δεν παρεμ-
βαίνουν πιο αυστηρά για την αφαίρεση 
εμπρηστικού περιεχομένου, που κατ’ 
αυτούς παραπληροφορεί ή υποκινεί το 
μίσος.

Τ
α σχέδια της Τουρκίας και του Α-
ζερμπαϊτζάν να καταλάβουν τον 
έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
με έναν πόλεμο αστραπή έχουν α-

ποτύχει μέχρι στιγμής, δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν σε 
συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο 
ειδήσεων Sputnik, με τον Αρμένιο ηγέτη 
να υποστηρίζει ότι υπάρχουν αποδείξεις 
ότι η Τουρκία ανέπτυξε μαχητές από τη 
Συρία στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
«Προς το παρόν, ο στρατός αυτοάμυνας 
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ κρατά τις θέσεις 
του. Και στην πραγματικότητα, μπορούμε 
να πούμε ότι τα σχέδια της Τουρκίας και 
του Αζερμπαϊτζάν να καταλάβουν τον 
έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ με έναν 
πόλεμο αστραπή έχουν αποτύχει μέχρι 
στιγμής», δήλωσε ο Πασινιάν σε μια 
παράλληλη συνέντευξη του Αζέρου και 
του Αρμένιου ηγέτη στον Γενικό Διευθυ-
ντή του Διεθνούς Ειδησεογραφικού Πρα-
κτορείου Rossiya Segodnya Ντμίτρι Κισέ-
λεφ.
Ο Αρμένιος πρωθυπουργός κατηγόρησε 
την Άγκυρα ότι είναι ο βασικός υποστη-
ρικτής της κλιμάκωσης στον θύλακα και 
η απόφαση του Μπακού να ξεκινήσει 
εχθροπραξίες ελήφθη υπό το πατρονάρι-
σμα της Τουρκίας.
«Είναι πλέον προφανές ότι η Τουρκία 
είναι ο βασικός υποστηρικτής αυτού του 
πολέμου... Με απόφαση και το πατρονά-
ρισμα της Τουρκίας, αποφασίστηκε να 
ξεκινήσει ένας πόλεμος, μια επίθεση ενα-
ντίον του Ναγκόρνο-Καραμπάχ», τόνισε ο 
Αρμένιος ηγέτης.

Κατηγόρησε επίσης την Τουρκία ότι χρη-
σιμοποιεί όχι μόνο τον δικό της στρατό 
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αλλά, σύμ-
φωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε, 
και ειδικές δυνάμεις του πακιστανικού 
στρατού.
Σημείωσε πως το Γερεβάν είναι έτοιμο να 
εφαρμόσει τις συμφωνίες κατάπαυσης 
του πυρός, που επιτεύχθηκαν στη Μόσχα 
την περασμένη εβδομάδα, για τον τερ-
ματισμό της σύγκρουσης, προσθέτοντας 
πως πρέπει να βρεθεί ένας αποδεκτός 
συμβιβασμός για όλους.

Ο Αλίεφ απειλεί να καταλάβει ο-
λόκληρο τον θύλακα
Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ 
Αλίεφ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως 
θα επιλυθεί το θέμα του Ναγκόρνο-Καρα-
μπάχ, μετά από σχεδόν 30 χρόνια συνομι-
λιών, προειδοποίησε όμως ότι ο στρατός 
του θα καταλάβει όλες τις περιοχές γύρω 
από τον θύλακα, αν η Αρμενία συνεχίσει 
«να δρα αρνητικά».
Μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό 
κανάλι NTV ο Αλίεφ είπε ότι οι ένοπλες 
δυνάμεις των Αζέρων ήδη ελέγχουν δύο 
από τις πέντε κυριότερες περιφέρειες του 
Καραμπάχ και ότι θα τις καταλάβουν όλες 
εκτός και αν η Αρμενία συμφωνήσει να 
αποχωρήσει από την περιοχή μέσα σε ένα 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
Ο Αζέρος πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι διε-
θνείς οργανισμοί, όπως η Ομάδα του 
Μινσκ του ΟΑΣΕ θα έπρεπε να δράσουν 
για να επιλυθεί το ζήτημα μετά από 28 
χρόνια αποτυχημένων συνομιλιών.

Αρμενία: Απέτυχαν τα σχέδια 
Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν για 
πόλεμο - αστραπή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Το Facebook αφαίρεσε ανάρτηση 
του Τραμπ για τον κορωνοϊό ως 
παραπληροφόρηση
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Τ
ην καλύτερη κρυψώνα για να κρύψει 
χρήματα φαίνεται ότι επιζητούσε ο 
Βραζιλιάνος γερουσιαστής Σίκο Ρο-
ντρίγκες, που θεώρησε ότι η καλύτε-

ρη λύση είναι τα… οπίσθιά του.
Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια επι-
χείρησης, για την κακοδιαχείριση πόρων, 
που προοριζόταν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού στη Βραζιλία, ανέφεραν δικα-
στικές πηγές.
Ο Ροντρίγκες εκπροσωπεί την Πολι-
τεία Ροράιμα στη Γερουσία της Βραζιλίας 
και έχει επιλεγεί ως αντιπρόεδρος για την 
εφαρμογή του προγράμματος της κυβέρ-

νησης του προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, 
ο οποίος εξελέγη υποσχόμενος ότι θα βάλει 
τέλος στη διαφθορά.
Σε ανακοίνωσή του, ο γερουσιαστής επιβε-
βαίωσε μεν τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευ-
νας, ωστόσο δεν έδωσε περαιτέρω διευ-
κρινίσεις. 
Το γραφείο του δεν ανταποκρίθηκε άμεσα 
σε ένα αίτημα να σχολιάσει την πληροφορία 
για τα χρήματα που φέρεται να βρέθηκαν 
στο πίσω μέρος του παντελονιού του. Το 
επεισόδιο αυτό το ανέφεραν πολλές μεγά-
λες εφημερίδες της Βραζιλίας, επικαλούμε-
νες μη κατονομαζόμενες πηγές.

διεθνή νέα

Ο 
Λίον Μπλακ το βράδυ της περα-
σμένης Δευτέρας μπορεί και να 
σκέφτηκε ότι η φράση «μπορείς 
να τους ξεγελάς όλους για λίγο, 

λίγους συνέχεια, αλλά όχι όλους για πάντα», 
ταιριάζει γάντι στο story που δημοσίευσαν 
για την αφεντιά του οι New York Times.
Σε αυτό αποκάλυψαν ότι για δέκα τουλάχι-
στον χρόνια μετά την πρώτη καταδίκη του 
παιδόφιλου κολλητού φίλου του Τζέφρι 
Έπσταϊν, ο Μπλακ τον στήριξε οικονομικά, 
όταν οι υπόλοιποι πελάτες του τον εγκατέ-
λειπαν.
Μπορεί και να θυμήθηκε τα ειδυλλιακά δεί-
πνα στη βίλα που διατηρούσε ο Τζέφρι στις 
Βρετανικές Παρθένες Νήσους, έχοντας για 
φόντο το ηλιοβασίλεμα της Καραϊβικής.
Μπορεί να θυμήθηκε και άλλα που θα 
προτιμούσε να τα είχε ξεχάσει αλλά του τα 
θύμισαν οι Times με ένα story που δεν ήταν 
ό,τι πιο κολακευτικό για το προφίλ του.
Ο «λύκος της Wall Street» όπως τον λένε 
αρκετοί με προσωπική περιουσία άνω 
των 9.000.000.000 δολαρίων φέρεται να 
έχει δώσει στον Έπσταϊν μέσω υπεράκτιων 
εταιριών και όχι μόνο ποσά που μπορεί να 
αγγίζουν τα 75.000.000 δολάρια.
Ο θόρυβος που ξέσπασε ήταν τέτοιος που 
ανάγκασε τον Μπλακ να απολογηθεί στους 
πελάτες-επενδυτές του με μια επιστολή της 
Apollo Global Management.
Σε αυτήν απολογείται κατόπιν εορτής για τις 
αποκαλύψεις των Times που επηρρέασαν 
άμεσα την μετοχή του fund που του ανήκει, 
η οποία έπεσε πέντε μονάδες.
Τονίζει ότι η σχέση του με τον Τζέφρι 
Έπσταϊν ήταν καθαρά επαγγελματική και 
αφορούσε δουλειές, φορολογικά ζητήματα 
και φιλανθρωπίες.
Παραδέχεται επίσης ότι συναντούσε περι-
στασιακά τον πρώην πανίσχυρο παιδόφιλο 
στο διαμέρισμα του στη Νέα Υόρκη για να 
μιλήσουν για δουλειές μόνο.
Επί της ουσίας δεν θέλει να παραδεχτεί 
αυτό που συμπεραίνει εύκολα όποιος διά-
βασε το story που «έτρεξαν» οι New York 
Times και υπογράφουν τέσσερις δημοσι-
ογράφοι.
Ότι ήταν ο μοναδικός φίλος που στήριξε τον 
Τζέφρι μετά την καταδίκη του, όταν όλοι οι 

διάσημοι που έδιναν το παρόν στα πάρτι 
και στις συγκεντρώσεις του, τον εγκατέλει-
ψαν.
Στην επιστολή που δημοσίευσε το CNN, ο 
Λίον Μπλακ δηλώνει ότι δεν είχε ιδέα για 
τα σεξουαλικά εγκλήματα του φίλου του, 
μέχρι τη στιγμή που αποκαλύφθηκαν και 
ένιωσε αηδιασμένος από όσα είδαν το φως 
της δημοσιότητας.
Λυπάται όπως υπογραμμίζει που είχε έστω 
και αυτή την επαγγελματική σχέση μαζί του 
ενώ εκπρόσωπός του τόνισε ότι ποτέ δεν 
υπήρξε κατηγορία από κανέναν -ακόμη και 
από τους New York Times- για συμμετοχή 
του στα πάρτι με τα ανήλικα κορίτσια.
Τα αποκαλυπτήρια για την φιλία δεκαετιών 
με τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε στο κελί 
του, όταν προφυλακίσθηκε για παιδερα-
στία και trafficking ανηλίκων, δεν ήταν και 
ότι καλύτερο για τον Μπλακ.
Η επιστολή του μάλλον προκάλεσε ποικίλα 
σχόλια στον χώρο του, ειδικά από τη στιγμή 
που με εννιά δισεκατομμύρια δολάρια, 
μπορείς να έχεις τους καλύτερους επενδυτι-
κούς συμβούλους στον κόσμο.
Τι περισσότερο ήξερε άραγε ο Έπσταϊν και 
του ήταν τόσο απαραίτητος; Αυτό είναι 
ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση μάλ-
λον είναι εύκολη και δίνεται με μια λέξη: 
«Τίποτε».
Αποφάσισε να στηρίξει τον φίλο του 
πιστεύοντας ότι αυτή η κίνηση δεν θα 
έβλεπε το φως της δημσοιότητας αφού είχε 
πάρει όλες τις δυνατές προφυλάξεις ώστε 
να το εξασφαλίσει.
Έτσι απαντήθηκε και το ερώτημα πώς ο 
Έπσταϊν εξακολούθησε να βγάζει χρή-
ματα μετά την πρώτη καταδίκη του, όταν 
τον εγκατέλειψε ο καλύτερος πελάτης του, ο 
πολύς Λέσλι Γουέξνερ.
Τα ποσά διοχετεύθηκαν μέσω της Deutsche 
Bank και της Narrow Holdings, μιας εταιρίας 
που ανήκει στον Λίον Μπλακ, τα κεφάλαια 
της οποίας υπάρχουν για την αγορά έργων 
τέχνης.
Μια αγορά που έχει χρίσει τον συγκεκρι-
μένο άνθρωπο ως έναν από τους μεγαλύ-
τερους συλλέκτες του κόσμου, αφού έχει 
στην κατοχή του δεκάδες αριστουργήματα 
με πολύ μεγάλες υπογραφές.

Λίον Μπλακ: Ο «λύκος» της Wall 
Street που στήριξε τον Έπσταϊν 
όταν τον άφησαν όλοι 
Με προσωπική περιουσία εννιά δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο επιχειρηματίας 
φέρεται να έδωσε ποσό που μπορεί να φτάνει τα 75 εκατ. δολάρια στον 
παιδόφιλο «κολλητό» του

Βραζιλία: Γερουσιαστής έκρυψε 
χρήματα στα… οπίσθιά του στο 
πλαίσιο έρευνας 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια 
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές 

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο 
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε 

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πότε θα χαμογελάσει το 
μωρό;

T
α χαμόγε λα τ ε ίνουν να εμ-
φαν ίζον ται με τά τους πρώ-
τους μήνες του συνεχούς θη-
λασμού,  του ακαθόρισ του 

ύπνου και της γεν ικής εξάν τ λησής 
σας. Με άλλα λόγια, ακριβώς όταν τα 
χρειάζεστε περισσότερο. Την πρώτη 
φορά που το μωρό σας θα σας χαμο-
γελάσει ενώ το κοιτάτε ή του μιλάτε, 
είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσε-
τε ποτέ. Μετά από αυτό, προσέξτε ό-
ταν το μωρό μιμείται τους ήχους και 
τ ις κινήσεις που κάνετε. Αυτές είναι 
πρώιμες προσπάθειες επικοινωνίας 
του και τα πρώτα στάδια της κοινω-
νικής και συναισθηματικής του ανά-
πτυξης.

Τα στάδια

Χαμόγελο

Αν νομίζ ε τ ε ότ ι βλέπε τε χαμόγε λα 
πριν  τ ι ς  πρώτ ε ς  έ ξ ι  ε βδομάδε ς , 
οφε ί λον ται  πιθανότατα σε αέρια. 
Αλλά μετά από αυτό το σημείο, βρί-
σκεστε στο δρόμο για γνήσια χαμό-
γελα.
Το μωρό σας θα σας χαμογε λάε ι 
ό τ α ν  τ ο υ  χα μ ο γ ε λά τ ε  α λ λά  κα ι 
αυθόρμητα. Μέχρι τους οκτώ μήνες, 
ίσως παρατηρήσε τ ε  ότ ι  το μ ικρό 
σας χαμογε λά βλέπον τας το μωρό 
που χαμογελά σ τον καθρέπτη – όχι 
επειδή αναγνωρίζει τον εαυτό του, 
αλλά επειδή μαθαίνει ότ ι το χαμό-
γελο είναι μια κοινωνική αλληλεπί-
δραση.
Ως μέρος του συνε χούς σ χηματ ι -
σμού νευρικών οδών που συμβαίνει 
σ τον εγκέφαλό του, το μωρό αν τ ι-
λαμβάνε ται γρήγορα τα κοινων ικά 
σημάδια από τους γύρω του και τα 
δοκιμάζει. Μέχρι τους 12 μήνες, το 
μωρό εσωτερικεύει αυτήν την ικα-
νότητα, γ νωρίζ ε ι δηλαδή ότ ι έ νας 
παράξενος θόρυβος, ασ τε ίε ς κ ινή-
σε ις  ή οι  γκριμάτσε ς ε ίνα ι  πράγ-
ματι αστεία και δεν θα ελέγχει πλέον 

την αντίδραση των γονιών του πριν 
γελάσει.

Κινήσεις σώματος
Είσ τε ο πρώτος και πιο σημαντ ικός 
δάσκαλος του μωρού σας. Σας παρα-
κολουθεί πάντα, και ενώ μπορεί να 
μην τις μιμείται καλά, προσπαθεί να 
αν τ ιγράψει τ ις κ ινήσεις του σώμα-
τός σας.
Μέχρι τους 12 μήνες, το μωρό αντι-
γράφε ι  τ ι ς  σ υμπε ριφορέ ς  άλ λων 
ανθρώπων ενώ παίζ ε ι,  μιμούμενο 
όχ ι μόνο τ ις αυθόρμητε ς κ ινήσε ις 
τους αλ λά και τ ις  πιο συνηθισμέ-
νε ς πράξε ις τους, γ ια παράδε ιγμα 
τις κινήσεις που κάνετε καθημερινά 
όταν φτιάχνετε καφέ.

Τ ι  μ π ο ρ ε ί τ ε  να  κά ν ε τ ε  ω ς 
γονείς

Αν θέ λε τ ε  να βεβαιωθε ίτ ε  ότ ι  το 
μικρό σας αναπτύσσει την κοινωνική 
συμπεριφορά του,  φρον τ ίσ τ ε  να 
αλληλεπιδράτε όσο πιο πολύ γίνεται 
μαζί του. Σας κοιτάζει γ ια να το ταΐ-
σετε όταν πεινάει, είναι κουρασμένο 
ή χρε ιάζε ται μια αγκαλιά. Αλληλε-
πιδράσ τ ε με το μωρό σας ακόμη 
και  κατά τη διάρκε ια μιας ρουτ ί -
νας, όπως η αλλαγή της πάνας. Για 
παράδειγμα, πε ίτ ε του «Άφησέ με 
να μετρήσω τα δάχτυλα των ποδιών 
σου» και απαντήστε στο βλέμμα του 
χαμογελώντας.
Η ανάγνωση βιβλίων και το τραγούδι 
παίζουν επίσης βασ ικό ρόλο σ την 
κοινωνική ανάπτυξη του μωρού σας, 
όχι απλώς στις μετέπειτα γλωσσικές 
του ικανότητ ε ς.  Όταν τραγουδάτε 
ένα τραγούδι που το μωρό σας γνω-
ρίζει, σ ταματήστε και προσέξτε ότ ι 
θα ενθουσιασ τεί περιμένον τας τον 
επόμενο στίχο. Όλα αυτά μπορεί να 
σας φαίνονται απλώς διασκεδαστικά 
ή ανόητα, αλλά είναι σημαντικά κομ-
μάτια στην κοινωνική και συναισθη-
ματική ανάπτυξη του μικρού σας.

Ό
ταν ενώνονται δύο οικογένειες 
μπορεί να είναι καλό αλλά έχει 
και τις προκλήσεις του. Γιαυτό 
είναι σημαντικό να ξεκινήσετε 

σωστά. Στο άρθρο του Ron Deal με τίτλο 
Τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει οι 
θετοί γονείς στον τομέα της πειθαρχίας ο 
συγγραφέας μας δίνει τις παρακάτω υπο-
δείξεις πώς ακριβώς μπορεί να φερθεί ο 
θετός γονιός. Πρώτα, πρώτα, σιγουρέψου 
ότι έχεις την υποστήριξη του/της συζύγου 
σου, του βιολογικού γονέα. Είναι σημα-
ντικό να παρουσιάζετε ενωμένο μέτωπο. 
Δεύτερον, μην αλλάζεις κανόνες μόνος 
σου. Βεβαιώσου πρώτα ότι ο/η σύζυγός 
σου συμφωνεί μαζί σου. Τρίτον, άκουσε 
το παιδί. Όλα αποτελούν μέρος της σχέ-
σης που θα δημιουργηθεί ανάμεσά σας.

Πατέρες, χρειάζεστε κάποια ενθάρ-
ρυνση; 
Όπου κι αν γυρίσεις , ακούς ότι έκανες 
λάθος -- ακούς ότι πρέπει να βελτιω-
θείς, να αγαπήσεις με πιο καλό τρόπο, να 
αλλάξεις τρόπο ζωής. Σήμερα όμως εγώ 
θα ήθελα να σας θυμίσω όλα τα πράγ-
ματα που κάνετε σωστά. Παραθέτω 4 
πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Πρώτα, 
πρώτα, είσ τε αφοσιωμένοι. Η αφοσί-
ωσή σας στην οικογένειά σας είναι απί-
στευτα  μεγάλη -- συνεχίστε να τη δεί-
χνετε. Δεύτερον, είστε ένα μεγάλο παρά-
δειγμα. Καθημερινά εμπνέετε τα παιδιά 
σας να έχουν υπομονή, να είναι ευγενικά, 
και να λένε την αλήθεια. Τρίτον, μπορούν 
να στηρίζονται επάνω σας γιατί είσ τε 
πάντοτε δίπλα τους και νιώθουν  ασφά-
λεια και σιγουριά. Τέλος, είστε αναντικα-
τάστατοι. Η ιδιαίτερη σχέση που έχετε με 
τα παιδιά σας είναι πολύτιμη, και μονα-
δική.

Τι κάνεις με τις συγκρούσεις που 
έχετε στο γάμο σας; Τις υποθάλ-
πεις ή τις καταπολεμάς; 
Ας δούμε το θέμα από κοντά: Όλα τα ζευ-
γάρια μαλώνουν. Και είτε πρόκειται για 
μια απλή διαφωνία ή για ένα σοβαρό 

καυγά, είναι σημαντικό το γεγονός ότι 
εσύ και ο/η σύζυγός σου μαθαίνετε να 
διεκπεραιώνετε τα θέματα που σας απα-
σχολούν μαζί. Έχουμε 3 τρόπους να σας 
συσ τήσουμε γ ια να καταπολεμήσετε 
τη σύγκρουση στο γάμο σας. Πρώτα, 
πρώτα, να ξέρετε ότι θα έχετε συγκρού-
σεις σ το γάμο σας. Όσο πιο γρήγορα 
δεχτείτε το γεγονός ότι η σύγκρουση 
είναι αναπόφευκτη, τόσο πιο γρήγορα θα 
μπορέσετε να βρείτε λύσεις. Δεύτερον, 
να αποφεύγετε τη σύγκρουση όσο είναι 
δυνατόν. Για παράδειγμα, όταν θέλεις να 
μιλήσεις για κάτι σοβαρό, φρόντισε να το 
κάνεις την κατάλληλη στιγμή. Τέλος, όταν 
προκύψει η σύγκρουση, μην την αγνοείς. 
Αντίθετα, αντιμετώπισέ την. Φρόντισε να 
καθήσεις με ηρεμία να προσδιορίσεις το 
πραγματικό πρόβλημα  και μετά να ασχο-
ληθείς μαζί του.

Μήπως χρειάζεστε βοήθεια για 
να κάνετε τα παιδιά σας να μιλούν 
περισσότερο και να στέλνουν 
μηνύματα με το κινητό τους λιγό-
τερο;
Τα παιδιά σας μπορεί να προτιμούν να 
στέλνουν 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 δημι-
ουργία σχέσεων : να στήσετε το σκηνικό, 
να βάλετε αξίες, και να θέσετε κατευθυ-
ντήριες γραμμές. Πρώτα, πρώτα, να στή-
σετε το σκηνικό. Να κουβεντιάσετε γιατί 
πρέπει να δώσουν μάχη ώστε οι επικοι-
νωνιακές σχέσεις  να μπουν πάνω από 
την τεχνολογία. Να ξέρετε σε ποια σημεία 
να επιμείνετε, και να τα ενθαρρύνετε με 
κατανόηση και όχι με επιθετικότητα. Δεύ-
τερον, να βάλετε αξίες. Αποφασίστε με 
όλη την οικογένεια, ως ομάδα, ποιες θα 
είναι οι προτεραιότητες και οι αξίες  της 
χρήσης του τηλεφώνου και της τεχνολο-
γίας. Τρίτον, να θέσετε κατευθυντήριες 
γραμμές όπως ποιες είναι οι περιοχές του 
σπιτιού που απαγορεύεται το τηλέφωνο.

Μήπως έχεις πρόβλημα πώς 
να επιβάλεις την πειθαρχία 

στα υιοθετημένα παιδιά σου; 
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υγεία

Τ
ην πραγματική διάσταση 
πίσω από συνήθεις παρα-
νοήσεις για πολλές πτυχές 
της πανδημίας του κορωνο-

ϊού αποτυπώνουν ειδικοί λοιμωξι-
ολόγοι του Πανεπιστημίου της Κα-
λιφόρνια στο Ντέιβις (UC Davis).
Οι μολυσμένες επιφάνειες δεν 
είναι ο υψηλότερος κίνδυνος
Η κύρια οδός μετάδοσης της νόσου 
COVID-19 δεν είναι το άγγιγμα 
μολυσμένης επιφάνειας, αλλά 
μέσω του αναπνευστικού συστή-
ματος, τονίζει ο Dean Blumberg, 
επικεφαλής του Παιδιατρικού Τμή-
ματος Λοιμωδών Νοσημάτων του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια 
στο Ντέιβις.
Επισημαίνει πως αυτό στο οποίο 
πρέπει να επικεντρωνόμαστε πρω-
τίστως είναι η χρήση μάσκας και 
η τήρηση των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, και λιγότερο η 
απολύμανση επιφανειών.
Για την απολύμανση με καθα-
ριστικά χρειάζεται τουλάχι-
στον ένα λεπτό
Πολ λοί  άνθρωποι 
δεν γνωρίζουν ότι τα 
περισσότερα προϊό-
ντα καθαρισμού πρέπει 
να παραμείνουν σε υγρή 
μορφή επάνω στην επι-
φάνεια για τουλάχιστον 
ένα λεπτό, πιθανώς έως 
και 10 λεπτά, προτού σκου-
πίσουμε το σημείο, προ-
σθέτει η Natascha Tuznik, 
επίκουρη καθηγήτρια Λοι-
μωξιολογίας στην Ιατρική 
Σχολή του UC Davis.
Αντισηπτικά χεριών: Τρίψτε τα 
χέρια σας μέχρι να στεγνώσουν
Όταν χρησιμοποιείτε αντισηπτικό 
χεριών, μην αφήνετε τα χέρια σας 
να στεγνώσουν στον αέρα. Για να 
είναι το αντισηπτικό πιο αποτελε-
σματικό, τρίψτε τα χέρια σας μέχρι 
να στεγνώσουν, σύμφωνα με την 
Δρ Natascha Tuznik.
Τα αντισηπτικά χεριών πρέπει να 
έχουν περιεκτικότητα σε αιθυλική 
αλκοόλη τουλάχιστον 60%. Μην 
χρησιμοποιείτε αντισηπτικά με 
μεθανόλη. Ο Αμερικανικός Οργα-
νισμός Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) έχει προειδοποιήσει ότι η 
μεθανόλη είναι τοξική και μπορεί 
να απορροφηθεί μέσω του δέρμα-
τος.

Δεν είναι απαραίτητο να φοράμε 
γάντια
Δεν υφίστανται μελέτες που να 
καταδεικνύουν ότι τα γάντια μίας 
χρήσης αυξάνουν την προστασία 
έναντι της νόσου COVID-19. Το 
άγγιγμα μολυσμένης επιφάνειας 
δεν αποτελεί κύρια πηγή μετάδο-
σης COVID-19 και εάν μολυνθείτε 
θα είναι επειδή αγγίξατε το πρό-
σωπό σας -με ή χωρίς γάντια.
Οι μάσκες με βαλβίδα εκπνοής 
είναι επικίνδυνες
Οι μάσκες με βαλβίδα δεν εμποδί-
ζουν τη μετάδοση του κορωνοϊού 
καθώς φιλτράρουν τον αέρα που 
εισέρχεται αλλά δεν αποτρέπουν 
την εκπνοή του. Το ίδιο ισχύει για 
μάσκες ειδικές κατασκευασμένες 
για άτομα που εργάζονται σε περι-
βάλλον με καυστικές και τοξικές 
ουσίες.
Εάν αναρρώσουμε δεν έχουμε 
απαραίτητα ανοσία

Η επιστημονική κοινότητα εξα-
κολουθεί να μην γνωρίζει εάν οι 

ασθενείς που αναρρώνουν 
από τον κορωνοϊό έχουν 
ανοσία και ποια η χρονική 
διάρκεια αυτής, επιση-
μαίνει ο Dean Blumberg. 
Οι καλύτερες εκτιμήσεις 

επ’ αυτού, στη βάση ομοι-
οτήτων του SARS-COV-2 με 

άλλους κορονοϊούς, είναι ότι 
η ανοσία ενδέχεται να διαρ-
κεί μερικούς μήνες. Αυτός 

είναι και ο λόγος που μπορούν 
να απαιτηθούν επαναληπτικές 
δόσεις όταν αναπτυχθεί εμβό-

λιο για τη νόσο COVID-19.
Η ανοσία της αγέλης δεν είναι η 
καλύτερη επιλογή
Η επίτευξη ανοσίας της αγέ-
λης δίχως εμβόλιο θα έχει τερά-
στιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. 
Παγκοσμίως θα απαιτηθεί να προ-
σβληθεί το 70-90% των ανθρώπων 
και επί του παρόντος βρισκόμαστε 
μόλις στο 2-3%.
Ο φόβος είναι ότι πάρα πολλοί 
άνθρωποι θα νοσήσουν ταυτό-
χρονα και τα νοσοκομεία δεν θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν, 
όπως είδαμε ήδη στη Νέα Υόρκη 
και την Ιταλία, κατά τον ειδικό λοι-
μωξιολόγο. Εάν συμβεί αυτό, δεν 
θα υπάρχουν επαρκείς κλίνες, για-
τροί και νοσηλευτές για τη φρο-
ντίδα των ανθρώπων.

Ε
άν το στρες που σας διακατέχει έχει βγει… ε-
κτός ελέγχου δοκιμάστε να βρείτε καταφύγιο 
ακολουθώντας κάποιες από τις συμβουλές της 
Mayo Clinic που μπορούν να σας προσφέρουν 

μία δόση ηρεμίας και γαλήνης.
Δραστηριοποιηθείτε
Σχεδόν κάθε μορφή σωματικής άσκησης μπορεί να 
λειτουργήσει ως αγχολυτικό.
Φάτε υγιεινά
Η υγιεινή διατροφή αποτελεί σημαντικό σκέλος της 
φροντίδας του εαυτού μας. Βάλτε στόχο να κατανα-
λώνετε συχνά μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών, 
καθώς και δημητριακών ολικής άλεσης.
Αποφύγετε επιβλαβείς συνήθειες
Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να προσπαθήσουν να αντι-
μετωπίσουν το στρες πίνοντας πολύ καφέ ή αλκοόλ, 
καπνίζοντας και τρώγοντας υπερβολικά. Αυτές οι 
συνήθειες όμως βλάπτουν την υγεία και πρέπει να 
μείνετε μακριά τους.
Δοκιμάστε το διαλογισμό
Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού, εστιάζεται η προ-
σοχή και καταλαγιάζει η ροή των ταραγμένων σκέ-
ψεων που μπορεί να κατακλύζουν το μυαλό και να 
προκαλούν άγχος.
Γελάτε περισσότερο
Μία γερή αίσθηση χιούμορ μπορεί να μην μπορεί να 

θεραπεύσει κάθε ασθένεια, αλλά μπορεί να σας βοη-
θήσει να αισθανθείτε καλύτερα ακόμη και εάν επι-
στρατεύσετε μετά δυσκολίας ένα ψεύτικο χαμόγελο.
Μείνετε σε επαφή
Όταν είμαστε αγχωμένοι και ευερέθιστοι, το φυσικό 
μας ένστικτο μπορεί να είναι να απομονωθούμε. Αντ 
‘αυτού, όμως επικοινωνήστε με την οικογένεια και 
τους φίλους σας και διατηρήστε κοινωνικές σχέσεις
Λέμε και «όχι»
Ίσως θέλετε να τα κάνετε όλα, αλλά δεν μπορείτε, του-
λάχιστον όχι χωρίς κάποιο τίμημα..
Δοκιμάστε τη γιόγκα
Με τις στάσεις και τις ασκήσεις ελεγχόμενης αναπνοής 
που περιλαμβάνει, η γιόγκα είναι ένας πολύ δημοφι-
λής τρόπος καταπολέμησης του άγχους.
Κοιμηθείτε αρκετά
Το στρες μπορεί να προκαλέσει διαταραχές ύπνου.
Κρατήστε ημερολόγιο
Η καταγραφή των σκέψεων και των συναισθημάτων 
σας μπορεί να αποτελέσει μία καλή δίοδο απελευθέ-
ρωσης για διαφορετικά συναισθήματα.
Μουσική και χόμπι
Η ακρόαση ή η αναπαραγωγή μουσικής είναι ένα 
καλό αγχολυτικό επειδή μπορεί να προσφέρει ψυχική 
απόσπαση της προσοχής, να μειώσει την ένταση των 
μυών, καθώς και τις ορμόνες του στρες.

Σας πνίγει το στρες; 11 αποτελεσματικοί 
τρόποι να αποφορτιστείτε

Κορωνοϊός: Τι ισχύει για γάντια, 
αντισηπτικά και ανοσία της αγέλης

Όταν το κρυολόγημα μας χτυπήσει την πόρτα ή μάλλον τη μύτη οι περισσότεροι αναζητούμε κατα-
φύγιο στη ζεστασιά μίας κοτόσουπας. Γιατί όμως ο ζωμός αυτός είναι τόσο τονωτικός και ευερ-
γετικός για την υγεία όταν ο οργανισμός παλεύει απέναντι σε ένα κρύωμα, αλλά ακόμη και ενά-

ντια στη γρίπη; Ας δούμε τι αναφέρει μιλώντας στο BBC η κλινική διατροφολόγος Jo Lewin.
Η κοτόσουπα αποτελεί έναν σύμμαχο που αξίζει να εντάξουμε και προληπτικά στη διατροφή 
μας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, καθώς προγενέστερες έρευνες έχουν καταδείξει πως ο 
ζωμός μπορεί να βελτιώνει τη λειτουργία των μικροσκοπικών τριχιδίων στη μύτη που λει-
τουργούν ως φίλτρο εμποδίζοντας τη μετάδοση λοιμώξεων.
Στα βασικά συστατικά μίας κοτόσουπας μπορεί να περιλαμβάνονται κρεμμύδια, σκόρδο και 
λαχανικά που προσθέτουν γεύση και μία γερή δόση φυτοθρεπτικών συστατικών, τα οποία 
είναι ζωτικής σημασίας για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Μπορούν 
επίσης να βοηθήσουν στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό, κάτι που με τη σειρά του 

συμβάλει στη μείωση των συμπτωμάτων ενός ενοχλητικού κρυολογήματος.
Η διατήρηση ενός υγιούς πεπτικού συστήματος όταν είμαστε άρρωστοι είναι πολύ σημα-

ντική, καθώς ο οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να απορροφά από τα τρόφιμα 
που καταναλώνουμε όλες τις βιταμίνες και τα μέταλλα που καταπολεμούν τις 

λοιμώξεις.
Η κοτόσουπα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε καρνιτίνη, και είναι αυτή η 

ένωση αμινοξέων σύμφωνα με μελέτες που συμβάλει στο μετριασμό 
των συμπτωμάτων από το κρυολόγημα ή τη γρίπη. Εκτιμάται ότι η 
καρνιτίνη ελαχιστοποιεί τη φλεγμονή στην ανώτερη αναπνευστική 
οδό, εμποδίζοντας τη μείωση και την «μετανάστευσή» των λευκών 
αιμοσφαιρίων από αυτή την περιοχή.

Το Νο1 γιατροσόφι για το κρυολόγημα και τη 
γρίπη

Πέντε «υπερόπλα» για δυνατό ανοσοποιητικό εν μέσω 

Η 
θωράκιση του ανοσοποιητικού μας συ-
στήματος ίσως είναι περισσότερο σημα-
ντική παρά ποτέ εν μέσω της τρέχουσας 
πανδημίας του κορωνοϊού, και ένας από 

τους καλύτερους τρόπους να το υποστηρίξουμε 
είναι να ακολουθήσουμε ένα υγιεινό πρόγραμμα 
διατροφής.
Βιταμίνη Α: Η βιταμίνη Α συμβάλει στην υγεία 
του πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος. 
Στις τροφές πλούσιες σε β- καροτίνη, την πρό-
δρομη μορφή της βιταμίνης Α περιλαμβάνονται τα 
καρότα, η γλυκοπατάτα, το σπανάκι, το μπρόκολο 
και οι κόκκινες πιπεριές.
Βιταμίνη C: Η συγκεκριμένη βιταμίνη συμβάλει 

στην τόνωση της παραγωγής αντισωμάτων. Τα 
εσπεριδοειδή, οι φράουλες, οι κόκκινες πιπεριές 
και το ακτινίδιο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταμίνη C.
Βιταμίνη Ε: Η βιταμίνη Ε προάγει την εξουδετέ-
ρωση ελεύθερων ριζών λειτουργώντας ως αντιο-
ξειδωτικό. Τροφές πλούσια σε βιταμίνη Ε είναι οι 
ξηροί καρποί, οι σπόροι και το αβοκάντο.
Ψευδάργυρος: Τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο 
περιλαμβάνουν: φασόλια, σπόρους, ξηρούς καρ-
πούς, κρέας, πουλερικά και θαλασσινά.
Πρωτεΐνες: Το κρέας, τα πουλερικά, τα θαλασσινά, 
τα αυγά, τα φασόλια, οι ξηροί καρποί και οι σπό-
ροι περιέχουν πολλές πρωτεΐνες.
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ιστορίες

Πως ο «Μπιλ από την Κάρπαθο» 
που έστησε το σκάνδαλο των 
υποκλοπών παγίδευσε τα 
τηλέφωνα στις πρεσβείες της 
Ρωσίας, του Ιράν και της Κίνας

Σ
τα περίχωρα της Βαλτιμόρης, στα 
βουνά του Αφγανιστάν, στις πεδι-
άδες του Πακιστάν; Όπου και να 
βρίσκεται ο William Basil, ο πρώ-

ην ελληναοαμερικανός πράκτορας της 
CIA που παρακολουθούσε τις τηλεφω-
νικές συνδιαλέξεις του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραμανλή, δεκάδων υ-
τπουργών και αξιωματούχων της κυβέρ-
νησής του, παραμένει ακόμη ένα μυστή-
ριο. Ενίοτε άγνωστες ιστορίες από την 
δράση του στην Ελλάδα από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90 μέχρι και το 2006 α-
ποκαλύπτουν κάποια μόνο κεφάλαια της 
δράσης του «Μπιλ από την Κάρπαθο». 
Ενός εξαιρετικού επιχειρησιακού στε-
λέχους της CIA στον σταθμό της Αθήνας 
που ήταν προικισμένος με μια εξαιρετική 
επικοινωνιακή συμπεριφορά.
Τέτοια, ώστε όπως έλεγε χρόνια μετά 
συνάδερφός του που υπηρέτησαν μαζί 
«τον γνώριζες και μέσα σε πέντε λεπτά 
του έλεγες τα πάντα για την ζωή σου, 
χωρίς να σε ρωτήσει τίποτε. Όλοι ήθε-
λαν να κάνουν παρέα με τον Μπιλ είτε 
στα κεντρικά της υπηρεσίας, είτε στους 
σταθμούς της CIA σε διάφορες χώρες, 
όπου υπηρέτησε». Στα μέσα του 1999 ο 

William Basil, ενεργούσε αυτόνομα σε 
μια άκρως απόρρητη επιχείρηση που είχε 
στήσει ο ίδιος στην Αθήνα, σύμφωνα με 
πληροφορίες που βλέπουν πρώτη φορά 
το φως της δημοσιότητας. Από όσα διέρ-
ρευσαν χρόνια μετά και χωρίς πολλές 
λεπτομέρειες, εικάζεται ότι ο δαιμόνιος 
πράκτορας που έφερε την ιδιότητα του Β’ 
Γραμματέα της Αμερικάνικης πρεσβείας 
στην ελληνική πρωτεύουσα, κατάφερε 
κάτι μοναδικό.
Φέρεται να στρατολόγησε σχεδόν ταυτό-
χρονα υπαλλήλους στις εδώ πρεσβείες 
της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν, μετά 
από πολλές συναντήσεις. Χρησιμοποι-
ώντας προφανώς την άριστη επικοινω-
νιακή του συμπεριφορά κατάφερε να 
τους πείσει να τοποθετήσουν κοριούς 
τελευταίας τεχνολογίας σ τα τηλεφω-
νικά κέντρα και στις λεγόμενες κόκκινες 
συσκευές των τριών πρεσβειών.
Αυτές δηλαδή που χρησιμοποιούνται για 

απόρρητες και ασφαλείς επικοινωνίες 
της πρεσβείας με ευαίσθητες υπηρεσίες 
της χώρας τους, ώστε να μεταφέρονται 
όποτε χρειαζόταν ευαίσθητες και απόρ-
ρητες πληροφορίες.

Η μυστική βράβευση
Το πόσο σημαντική ήταν η επιχείρηση, 
φάνηκε, όταν μετά τα μέσα του 1999 
φέρεται να αφίχθη στην Αθήνα ο τότε 
διευθυντής της NSA Μάικλ Χέϊντεν, κάτω 
από άκρα μυστικότητα. Έμπειρα στελέχη 
στου κλιμακίου της CIA στην Αθήνα, 
εξεπλάγησαν από την άφιξη ενός τόσο 
σημαίνοντος αξιωματούχου των μυστι-
κών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Σε μια πολύ 
κλειστή τελετή τριών ή τεσσάρων ατόμων 
ο Χέϊντεν απένειμε τιμητική διάκριση για 
εξέχουσες υπηρεσίες προς την πατρίδα 
στον William Basil. Οι «συνάδελφοί» του 
στον σταθμό της υπηρεσίας που στεγά-
ζεται στον τελευταίο όροφο του κτηρίου 
της Αμερικάνικης πρεσβείας δεν έμαθαν 
ποτέ για πιο λόγο βραβεύθηκε. Ο μελ-
λοντικός πρωταγωνιστής στο σκάνδαλο 
των υποκλοπών με τα καρτοκινητά-σκιές 
που παρακολουθούσαν την μισή κυβέρ-
νηση Καραμανλή, δεν είπε τίποτε για την 
τελετή, ακόμη και όταν ρωτήθηκε μεταξύ 
σοβαρού και αστείου.
Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν δύο 
δεκαετ ίες γ ια να αποκαλυφθεί ότ ι ο 
«Μπιλ από την Κάρπαθο» κατάφερε με 
τον τρόπο του να ακούνε οι Αμερικανοί τι 
έλεγαν οι Ρώσσοι, οι Κινέζοι και οι Ιρανοί 

στις πρεσβείες τους, με ότι αυτό συνεπά-
γεται για την συλλογή απόρρητων πλη-
ροφοριών και επικοινωνιών. Χρειάστηκε 
να περάσουν δέκα χρόνια από την απο-
κάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών 
για να ταυτοποιηθεί τελικά ο William 
Basil ως ο πράκτορας που αγόρασε και 
ενεργοποίησε τα καρτοκινητά-σκιές στο 
δίκτυο της Vodafone. Έκτοτε ο γεννειο-
φόρος κάποτε Μπιλ-έτσι τον φώναζαν 
όλοι-παραμένει ένα φάντασμα κινού-
μενο μεταξύ Αμερικής και μέσης Ανα-
τολής, ένας συνταξιούχος πράκτορας 
που έγινε εκπαιδευτής στην περίφημη 
«Φάρμα» της CIA.
Στα εξήντα επτά του πλεόν χρόνια το 
μόνο για το οποίο στεναχωριέται πολύ, 
είναι ότι δεν μπορεί να επισκεφθεί την 
Κάρπαθο, το νησί από όπου κατάγε-
ται. Το σπίτι του στο Διαφάνι παραμέ-
νει μισοτελειωμένο και στον Όλυμπο, 
το χωριό από όπου κατάγεται η σύζυ-

γός του έχουν να τον δουν τουλάχιστον 
πέντε χρόνια. Η «σκιά» όμως του παλαι 
ποτέ γοητευτικού άνδρα με τα γαλάζια 
μάτια και το αφοπλιστικό χαμόγελο περι-
φέρεται ενίοτε στις μνήμες συγγενών και 
φίλων που τον αγαπούν.
Είναι αυτοι που πιστεύουν ότι ο Basil 
ήταν υπεύθυνος ασφαλείας στην Αμε-
ρικάνικη πρεσβεία της Αθήνας και ο 
άνθρωπος που βοήθησε πολλούς από 
το νησί να πάρουν βίζα γ ια τ ις ΗΠΑ. 
Μόνο που όλοι αυτοί δεν τον είδαν ποτέ 
να οδηγεί μια θηριώδη μηχανή, φορώ-
ντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και οπλισμένος 
με δύο περίστροφα-το ένα στον αστρά-

γαλο του-να παρεμποδίζει ένα αυτοκί-
νητο γεμάτο Ιρανούς πράκτορες να ακο-
λουθήσουν ένα τζιπ της πρεσβείας. Μέσα 
στο τζιπ υπήρχε ένας πιθανός πληροφο-
ριοδότης, τον οποίο κλιμάκιο τεσσαρων 
πρακτόρων πήγαινε σε άγνωστη τοπο-
θεσία της Αθήνας για ανάκριση. Όταν οι 
Ιρανοί κόρναραν στον Basil που τους είχε 
κλείσει τον δρόμο με την μηχανή του, 
αυτός απλά τους κοίταξε έτοιμος για όλα 
και περίμενε μέχρι οι «συνάδελφοί» του 
να εξαφανιστούν στα στενά της πρωτεύ-
ουσας. Μετά έβαλε μπρος, τους έδειξε 
πιθανότατα το μεσαίο του δάχτυλο και 
εξαφανίστηκε…

Ποιός πράκτορας της CIA παρακολούθησε 
τους πάντες στην Ελλάδα;
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Μ
είνετε στο σπίτι σας. Να  επι-
κοινωνείτε μόνο με τα άτομα 
με τα οποία συγκατοικείτε. 
Αντισταθείτε στον πειρασμό 

να δείτε τους φίλους και την οικογένειά 
σας. Βασίζομαι σε κάθε έναν από εσάς.
Αυτό είναι το γεμάτο αγωνία μήνυμα του 
Πρωθυπουργού του Κεμπέκ  Φρανσουά 
Λεγκό, που βλέπει όλο και περισσότερες 
περιοχές του Κεμπέκ να χαρακτηρίζονται 
«κόκκινες» οπότε και ισχύουν περισσό-
τεροι περιορισμοί, καθώς θα κλείνουν σε 
αυτές εστιατόρια, μπαρ, θέατρα και διά-
φορες άλλες επιχειρήσεις  ενώ από την 
ερχόμενη Τετάρτη,  θα επιβάλλεται η 
χρήση των μασκών στα γυμνάσια.
 Ανάλογη αγωνιώδης έκκληση απευ-
θύνει και ο Υπουργός Υγείας  Christian 
Dubé λέγοντας ότι:  "break the wave" this 
weekend.
Ο ρόλος μας είναι να προλάβουμε το 
επερχόμενο κύμα της πανδημίας. Γι 'αυτό 
παίρνουμε τώρα αυτές τις δύσκολες απο-
φάσεις.

Στόχος μας, συνέχισε είναι να δοθεί χρό-
νος στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 
να προετοιμαστούν, αλλά και να σταματή-
σουν ορισμένες δραστηριότητες αρκετά 
σύντομα για να επιβραδυνθεί η ανησυ-
χητική εξάπλωση του COVID-19 που έχει 
εξαπλωθεί ακόμα σε περιοχές του Κεμπέκ 
που πέρασαν την άνοιξη χωρίς να έχουν 
πολλά θύματα. μεγάλο βαθμό χωρίς τραυ-
ματισμό.
Όσον αφορά τα σχολεία, είπε ότι δίνε-
ται χρόνος στους δασκάλους  και το προ-
σωπικό να προετοιμαστούν - και να ενη-
μερώσουν τους μαθητές και τους γονείς 
προτού επιβληθεί η υποχρεωτική χρήση 
μασκών στις αίθουσες των σχολείων.
Οι μαθητές στις τάξεις 10 και 11 θα εναλ-
λάσσονται αφού θα γίνονται τα μαθήματα 
στις τάξεις την μία ημέρα και θα παραδί-
δονται διαδικτυακά μαθήματα την επο-
μένη.
Ο διευθυν τής δημόσιας υγείας του 
Κεμπέκ, Δρ Horacio Arruda, επικροτώ-
ντας και αυτός αυτές τις ανησυχίες ζήτησε 

από όλους να παραμείνουν στα σπίτια όχι 
μόνο  αυτό  το Σαββατοκύριακο, αλλά και 
κατά την διάρκεια του υπολοίπου μήνα.
Αν όλοι οι Κεμπεκιώτες μειώσουν τις κοι-
νωνικές επαφές τους τις επόμενες 14 ημέ-
ρες, σίγουρα θα δούμε μείωση του αριθ-
μού των νέων θυμάτων της πανδημίας.
«Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Είναι όμως απα-
ραίτητο και ζωτικής σημασίας. Ολοι πρέ-
πει να συμμορφωθούν για να προστατεύ-
σουν και τον εαυτό τους και τους άλλους» 
τόνισε.
 Σε όλο τον Καναδά, κυρίως όμως στο 
Κεμπέκ παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη 
αύξηση των θυμάτων της πανδημίας, 
αφού την Παρασκευή (χθες) ανακοινώ-
θηκαν 1.102 νέοι φορείς ανεβάζοντας το 
σύνολο των φορέων από την αρχή που 
ξέσπασε η πανδημία σε 84.094. Από 
αυτούς στην Επαρχία μας έχουν πεθάνει 
5,936.
Οι αντίστοιχοι  αριθμοί στο Οντάριο είναι 
59.591 και 3.043, ενώ για ολόκληρο τον 
Καναδά είναι 179.609 και 9.541.
 Μέχρι χθες 433 άτομα νοσηλεύονταν  σε 
Νοσοκομεία της Επαρχίας μας. Από αυτά 
67 νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας. 

Επικίνδυνη περιοχή του Μο-
ντρεάλ
Είναι πλέον γνωστό ότι η ευρύτερη περι-
οχή του Μόντρεαλ εξακολουθεί να παρα-
μένει «κόκκινη ζώνη.» Ως εκ τούτου, απα-
γορεύονται οι κοινωνικές συγκεντρώ-
σεις, οι αίθουσες  των εστιατορίων παρα-
μένουν κλειστές, όπως και τα μπαρ, οι 
κινηματογράφοι καθώς και πολλοί άλλοι 
δημόσιοι χώροι. Εκτός αυτών,  έκλεισαν 
τα Γυμναστήρια και ακυρώθηκαν τα οργα-
νωμένα αθλήματα.
Προ αυτής της κατάστασης η δήμαρχος 
του Μόντρεαλ Valérie Plante είπε ότι 
θέλει να διατηρήσει ανοιχτές τις παιδι-
κές χαρές και τις άλλες υπαίθριες εγκα-
ταστάσεις, αλλά οι κάτοικοι θα πρέπει να 
κρατούν τις αποστάσεις τους από τους 
άλλους.
Παράλληλα προέτρεψε τους κατοίκους 
του Μόντρεαλ να επισκέπτονται τα πάρκα 
της περιοχής τους για να βλέπουν τα χρώ-
ματα των φθινοπωρινών φύλλων που 
πέφτουν και να αποφεύγουν να συγκε-
ντρώνονται στο Mount Royal. 

Προσοχή στους ηλικιωμένους
Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν οι αρμόδιοι 
στους ηλικιωμένους, οι οποίοι  αντιμετω-
πίζουν και πάλι προβλήματα, αν και αυτή 
την φορά είναι διαφορετικής μορφής από 
εκείνα που αντιμετώπισαν την περασμένη 
Ανοιξη, όπου είδαμε δεκάδες τρόφιμους 
Γηροκομείων να πεθαίνουν και μάλιστα 

πολλές φορές αβοήθητους και εντελώς 
εγκαταλειμένους.
Προ αυτής της κατάστασης, η διευθύ-
ντρια δημόσιας υγείας του Μόντρεαλ, 
Δρ. Mylène Drouin είπε ότι, βλέπουμε ότι 
είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από 
εκείνη που είδαμε κατά την περίοδο του 
πρώτου κύματος. Την περασμένη Ανοιξη, 
οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους 
κατοίκους του Μόντρεαλ που έπιασαν το 
COVID-19 μολύνθηκαν σε Γηροκομεία και 
μακροχρόνια κέντρα φροντίδας.
Τώρα όμως υψηλό ποσοστό φορέων είναι 
άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αλλά αυτά 
ζουν στα σπίτια τους ή σε ιδιωτικά ιδρύ-
ματα.
Προ αυτού του κινδύνου των ηλικιωμέ-
νων η Dr. Drouin, ζήτησε από τους γονείς 
να αποφεύγουν να στέλνουν για επίβλεψη 
τα παιδιά τους στους ηλικιωμένους γονείς 
τους, ή να τους προσκαλούν  σε οικογενει-
ακά τραπέζια. 
Ίσως δεν είναι ασφαλές να ζητούν από τον 
παππού ή τη γιαγιά να επιβλέπουν τα παι-
διά το Σαββατοκύριακο, ή να τους προ-
σκαλούν σε τραπέζι, είπε η Dr. Ντρουίν. 
Αν και τα ποσοστά των φορέων ανά ηλι-
κία διαφοροποιούνται από εβδομάδα σε 
εβδομάδα, η Dr Mylène Drouin είπε, ότι 
ενώ τώρα, λόγω της απροσεξίας τους, οι 
περισσότερες περιπτώσεις  νέων φορέων 
εξακολουθούν να είναι άτομα  ηλικίας 
18 έως και 34 ετών, οι άνω των 65 ετών 
αποτελούν σήμερα το 12 έως 15 % των 
νέων περιπτώσεων. Το ποσοστό  αυτό 
έχει διπλασιαστεί συγκριτικά από εκείνο 
της αμέσως προηγούμενης εβδομάδος, 
τόνισε.
Η Δρ. Mylène Drouin, πρόσθεσε ότι θα 
πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό για 
πολλούς ακόμα μήνες. Το πόσοι θα είναι 
αυτοί εξαρτάται από το πόσο καλά εφαρ-
μόζουμε τα μέτρα τώρα.
Η εξάπλωση του ιού, είπε παρατηρείται 
σε όλη την πόλη, αν και όπως τόνισε υψη-
λότερα ποσοστά φορέων παρατηρούνται 
στις περιοχές Montréal-Nord, Outremont 
and Centre-Sud.
Σε αυτές λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα 
και γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση των 
κατοίκων στα κέντρα ελέγχου εντοπισμού 
φορέων του ιού, προκείμενου να τίθενται 
στην καραντίνα οι φορείς και να περιορί-
ζεται η εξάπλωσή του ιού.
Γενικά θα επαναλάβουμε για μια ακόμα 
φορά, η κατάσταση παραμένει ανησυ-
χητική. Φρόνιμο είναι λοιπόν να προσέ-
χουμε, σεβόμενοι τις αποστάσεις, πλένο-
ντας τακτικά τα χέρια και φυσικά φορώ-
ντας τις μάσκες σε όλους τους κλειστούς 
χώρους.

Γεώργιος Καρύδης

OMOΓΕΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΥΔΗ,  ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Λόγω της επέκτασης της πανδημίας, Επιβάλλονται 
περισσότερα και αυστηρότερα μέτρα
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Φωτιά και Τσεκούρι
στους Τουρκαλάδες

Μ
άταιος κόπος, αγαπητοί μου φί-
λοι, να προσπαθείς να εκπολιτί-
σεις έναν ανατολίτη μεμέτη που 
από τους προγόνους του το μό-

νο που έμαθε είναι η κλεψιά, η βία, η αρπαγή 
και η εγκληματικότητα  και να προσπαθείς να 
τον επαναφέρεις στον σωστό δρόμο του δι-
καίου και της διεθνούς νομιμότητας.
 Με λίγα λόγια, έναν λαό που ζούσε πρωτό-
γονα  στις άγονες ερήμους και στα δύσβατα 
κατσάβραχα στα βάθη της Ασίας και κάποιες 
ιστορικές συγκυρίες  τον έκαναν αφέντη και 
διαφεντευτή σε ελληνικότατες περιοχές με 
πολιτισμό, γλώσσα και ιστορία. 
Από την μάχη του Ματζικέρτ  που πρωτοπά-
τησαν το πόδι τους στις εύφορες πεδιάδες 
της Μικράς Ασίας και στην συνέχεια  υπέτα-
ξαν και την Βασιλεύουσα και έγιναν κυρίαρ-
χοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
παρέμειναν οι ίδιοι, άξεστοι, και απολίτιστοι 
κατσαπλιάδες.
Έναν ακατέργαστο και ακαλλιέργητο λαό, και 
τον Παρθενώνα να τον δωρίσεις, αυτός μη 
μπορώντας να εκτιμήσει το πνευματικό μέγε-
θος της δωρεάς, θα το διαμελίσει σε μικρά 
κομματάκια να το πουλήσει για να ικανοποιή-
σει την άπληστη λαιμαργία του.
Με έναν τέτοιο λαό χωρίς αμιγή εθνικότητα 
και δικό του πολιτισμό και ιστορία, μας έλαχε 
να είμαστε γείτονες και να προσπαθούμε 
-μάταια- να ζούμε ειρηνικά και ανθρώπινα.
Από μόνο του αυτό είναι μια υπεράνθρωπη 
προσπάθεια. Μια γιγάντια καθημερινή πρό-
κληση. Ο θυμόσοφος λαός μας το περιγράφει 
πολύ παραστατικά, «τον λεχρίτη και αν τον 
πλένεις το σαπούνι σου χαλάς».
Το όνειδος της νεώτερης ιστορίας μας, η 
μικρασιατική καταστροφή και ο βίαιος 
διωγμός των Ελληνικών πληθυσμών από τις 
πατρογονικές τους εστίες περιμένει δικαί-
ωση.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες βίαια αποθανόντες 
νεκροί μας περιμένουν εκδίκηση. Η τρισέν-
δοξη ιστορία μας πρέπει να είναι ο απαράμιλ-
λος οδηγός στις πράξεις μας.
Είναι προσβολή της τρισχιλιόχρονης πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς, να φοβόμαστε 
να αναμετρηθούμε με έναν εχθρό που μας 
άρπαξε τόσα  και τώρα να θέλει να βάλει στο 
χέρι του και την κοιτίδα του πολιτισμού μας, 
που είναι και η απαρχή του παγκόσμιου πολι-
τισμού.  
Δεν είμαστε φιλοπόλεμοι. Έχουμε βιώσει την 
φρίκη του πολέμου. Πρωταρχικός μας στό-
χος, πρέπει πάντοτε να είναι η ειρηνική διευ-
θέτηση οποιασδήποτε διαφοράς. 
Την Θεά της Ειρήνης εμείς την φέραμε στον 
κόσμο και την καθιερώσαμε. Την θεοποιή-
σαμε  και έγινε σύμβολο και ακατάπαυστη 

επιθυμία όλων των ανθρώπων. 
Οι τρεις Ώρες, η Ευνομία, η Δίκη και η Ειρήνη 
ήταν κόρες του Δία και της Θέμιδος και καθή-
κον τους ήταν να εποπτεύουν τις πράξεις των 
ανθρώπων, σύμφωνα με τον Ησίοδο.
Δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι μας πρόγο-
νοι τις τρείς αυτές αδελφάδες τις ονομάτισαν, 
Ευνομία, Δίκη και Ειρήνη.
Ακούστε ονόματα. Για να έχεις ειρήνη, χρει-
άζεσαι,  
Ευνομία, δηλαδή ύπαρξη δίκαιων νόμων και 
η ορθή εφαρμογή τους.   
Δίκη, η εκδίκαση μιας υπόθεσης στο δικαστή-
ριο, δίκαιη τιμωρία.
Ειρήνη,  φυσική κατάσταση στην κοινωνική 
ζωή του ανθρώπου κατά την οποία οι σχέσεις 
λειτουργούν αρμονικά και χωρίς βίαιες αντι-
παραθέσεις.
Οι κόρες του Δία, οι  Ώρες είναι πεντακάθα-
ρες στις έννοιες τους. Και δυστυχώς οι Μογ-
γόλοι κατά διαβολική συγκυρία γείτονες μας 
δεν πληρούν κανέναν από τους παραπάνω 
θεϊκούς  πανανθρώπινους νόμους για να ζουν 
ειρηνικά.
Είναι ένα κράτος που δεν σέβεται τους νόμους 
και δεν τους εφαρμόζει ορθά.
Δεν δέχεται την διεθνή νομιμότητα και αρνεί-
ται την δικαιοδοσία των δικαστηρίων.
Με συνέπεια να μην της αξίζει το έπαθλο της 
Ειρήνης.
Η κοφτερή και σταράτη αγροίκια ρήση  του 
Αρχιστρατήγου Κολοκοτρώνη είναι επίκαιρη 
όσο και τις δύσκολες εκείνες ώρες της επα-
νάστασης του ́ 21. Φωτιά και Τσεκούρι στους 
προσκυνημένους.
Παραφράζοντας τα λεγόμενα του μέγιστου 
της Ελληνικής Επανάστασης, προτρέπουμε 
τον σημερινό μας Αρχιστράτηγο να βροντο-
φωνάξει στους επανειλημμένα καταπατητές 
της εθνικής μας κυριαρχίας, Φωτιά και Τσε-
κούρι στους Μεμέτηδες. 
Εμείς το απευχόμαστε, αλλά εάν και άμα μας 
ωθήσουν στα όρια στρατηγέ μου, μην τους 
την χαρίσεις.
Εάν μας αναγκάσουν, μην τους ρίξεις μόνο 
μια για το «Oruc Reis» , αλλά την ίδια στιγμή 
που θα βυθίζεις το δήθεν ερευνητικό γεω-
τρύπανο, με μια καθολική αιφνιδιαστική ολο-
μέτωπη επίθεση βομβάρδισε τους ναυστάθ-
μους και τις αεροπορικές τους βάσεις και 
σπάσε τους τον ανατολίτικο τσαμπουκά μια 
για πάντα.
 Να μην ξανατολμήσουν  και ψελλίσουν  περί 
«γαλάζιων πατρίδων» και μοίρασμα του 
Αιγαίου. 
Το Αιγαίο είναι το λίκνο του πολιτισμού μας. Οι 
Κυκλάδες μας ο πρώτος ανθρώπινος πολιτι-
σμός. Βαριά η κληρονομιά και η παρακαταθήκη.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

"Η ζωή θα χαμογελάσει" στο Εβραϊκό 
φεστιβάλ φιλμ του Τορόντο

Τ
ο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο εξασφάλισε την προβολή του ντο-
κυμαντέρ "Η ζωή θα χαμογελάσει" ("Life will smile") στο επικείμενο εβραϊκό φε-
στιβάλ του Τορόντο (TJFF), που θα πραγματοποιηθεί φέτος διαδικτυακά λόγω των 
περιορισμών που ισχύουν για την αντιμετώπιση του COVID-19. 

Το ντοκιμαντέρ «Η Ζωή Θα Χαμογελάσει» αφηγείται τη μοναδική ιστορία της πλήρους 
επιβίωσης της εβραϊκής κοινότητας της Ζακύνθου κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, 
χάρη στην ηρωική στάση των κατοίκων της Ζακύνθου, του Επισκόπου Χρυσοστόμου και 
του Δημάρχου Λουκά Καρρέρ. Το φεστιβάλ είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του 
παγκοσμίως. Λεπτομέρειες για την προβολή είναι διαθέσιμες στο https://tjff.com/films/
life-will-smile.
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Ο 
ΠΑΤΕΡΑΣ με το βαριά άρρω 
στο παιδί, που πλησίασε τον 
Κύριό μας, όπως μας διηγεί-
ται το ιερό ευαγγελικό κείμενο, 

φανερωνει πς ή πίστη του ήταν μικρή, όχι 
δυνατή και ολοκληρωμένη. «Οταν οι Μαθη 
ται απέτυχαν να θεραπεύσουν το παιδί του, 
κλονίζεται και πλησιάζει τον Χριστό με αμ-
φιβολία. «Επί τι δύνασαι, βοήθησον ημίν». 
Εάν κάτι μπορείς να κάνης, βοήθησέ μας.
Ούτε ο πόνος του, ούτε τα όσα θα είχε 
ακούσει για τις θαυματουρ γικές του 
Κυρίου θεραπείες ήταν αρκετά να τον ανε-
βάσουν στις κο ρυφές της μεγάλης πίστης. 
Ζούσε ο πατέρας εκείνος στο δραματικό 
κλίμα της ολιγοπιστίας.
Αλλ όχι μόνον ο πατέρας εκεί νος. Και 
πολλοί άλλοι και εμείς, συ χαρά, ζούμε 
στο κλίμα της ολιγοι στίας. Δεν είμαστε οί 
πιστοί . Είμα- στε οι ολιγόπιστοι, οι κλονι-
σμένοι.
«Όταν όλα πάνε καλά, τότε είμαστε πιστοί. 
«Όταν όμως έρθη μιά συμφο ρά, αρρώ-
στια, θάνατος, μια ηθική θλίψη, τότε κλο-
νιζόμαστε. Πάμε και μείς μπροστά στον 
Κύριο, αλλά Του λέμε: «Αν μπορής, βοή-
θησέ μας. Δεν Του αναφέρουμε τη δυσκο-
λία μας με ακλόνητη πίστη, ότι Αυτός μπο-
ρεί να μας δώση τη λύση, αλλά με κάποια 
αμφιβολία, με ολιγοπιστία του πα ρουσιά-
ζουμε το θέμα μας.
Και δεν κλονιζόμαστε μόνο. Κάποτε φτά-
νουμε και στην απιστία.
Τα «αν» της αμφιβολίας είναι το προοίμιο 
της απιστίας. Λέμε τότε το σκληρό λόγο: 
«Δεν ενδιαφέρεται για μένα ό Θεός» ή «με 
ξέχασε ο Θεός!» Η βασική αιτία του κλονι-
σμού αυτού είναι εσωτερική. Προέρχεται 
από την ψυχή που δεν έχει ρίξει ρίζα βαθιά, 
που δεν έχει ρίξει άγκυρα, για να γαντζώνε-

ται από τον ασάλευτο βράχο, από τον Κύριο 
και Θεό της.
Αρκείται ό άνθρωπος αυτός στην επιφα-
νειακή πίστη. Πηγαίνει κάπου κάπου στην 
εκκλησία, δεν έχει όμως ποτε ενδιαφερθώ 
γιά μιά βαθύτερη πνευματική καλλιέργεια, 
γιά μιά συστηματική τόνωση της πίστεώς 
του, ώστε όταν έρθουν οι καταιγί δες, οι 
άνεμοι και οι βροχές να είναι ακλόνητος... 
Και είναι ακλόνητο όταν με αγώνα, προ-
σπάθεια, πο ρεύεται το δύσκολο δρόμο της 
βα θιάς πίστεως και της απόλυτης έμ πιστο-
σύνης στον Κύριο του ουρανού και της 
γης. «Όπως συνέβη στη συ νέχεια και στον 
πατέρα του αίρω στου εκείνου παιδιού.
Δέν μένει στην ολιγοπιστία. Προχωρεί. Την 
ομολογεί στον Κύ ριο. Αυτό είναι το πρώτο 
βήμα. Και ζητάει να τον βοηθήσω. «Βοή-
θει μου τη απιστία». Βοήθησέ με να υπερ 
νικήσω τήν απιστία μου. Και οι Μαθηται 
κάποτε είχαν ζητήσει να τους τονώση ο 
Κύριος την πίστη τους, όταν κι αυτοί βρέ-
θηκαν σε δύσκολες ώρες. Είχαν τότε ικετεύ 
σει: «Πρόσθες ημίν πίστιν, Κύριε».
Ή προσευχή που ζητάει ενίσχυ ση της 
πίστεως σε ώρες σκληρές εί ναι από τις 
πιο υπέροχες αιτήσεις. Αυτό επιβεβαιώ-
νεται και σήμερα. Κάποια ώρα που λυγί-
ζουμε από τον πόνο, πού κάμπτεται η εμπι-
στοσύνη μας στον Θεό, όταν γονατίσουμε 
και προσευχηθούμε, όταν μπούμε σε μια 
ήσυχη εκκλησία και Του ζητήσουμε να μας 
ενισχύση την πίστη, με φτερά γυρίζουμε 
σπίτι μας. Ο Κύριος, ο σπλαχνικός Πατέρας, 
περιμένει αυτή την προσευχή, την ακούει 
και δίνει τη χάρη και τη συμπαράστασή Του.
Και όσοι αμφιβάλλουμε για την αλήθεια 
αυτή, δεν έχουμε παρά σε κάθε δύσκολη 
στιγμή που θα συναν τήσουμε να λέμε: 
«Κύριε, βοήθεια μου τη απιστία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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«Εί δύνασαι πιστεύσαι»

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

Α
ν, στο διάβα της η ιστορία “ αδίκη-
σε”, άθελά της, κάποιες περιοχές, 
αναμφισβήτητα μία από αυτές είναι 
και οι Σέρρες. Είναι πράγματι περί-

εργο το πώς, μια από τις πιο αξιόλογες περιο-
χές της Ελλάδας παραμένει ιστορικά σχεδόν 
άγνωστη. Θαρρείς, όταν η ιστορία περνούσε 
από κει, ήταν τόσο απασχολημένη με τα αλ-
λεπάλληλα γεγονότα, που ξέχναγε να γράψει.
Σίγουρα όμως δεν φταίει η ιστορία, αλλά η 
μικροψυχία ορισμένων ιστορικών καθώς  και 
η εμμονή των ίδιων των κατοίκων να ζουν 
στην δική τους μικρή κοινωνία;
Δε θα προσπαθήσουμε να βρούμε το τι 
φταίει και τι δεν φταίει. Βασικά θα αναφερ-
θούμε στο ολοκαύτωμα των Κερδυλίων, 
τιμώντας τη θυσία εκατοντάδων αθώων 
ανθρώπων, που εκτελέστηκαν  μαζικά από 
την θηριωδία του ναζισμού.

 Όλοι γνωρίζουμε για τα Καλάβρυτα και το 
Δίστομο, δεν ξεχνούμε τη θυσία τόσων μαρ-
τύρων, τιμούμε κάθε χρόνο τη θυσία τους, 
κι έτσι πρέπει να κάνουμε. Λίγοι από εμάς 
όμως ξέρουμε ότι, η πρώτη μαζική εκτέλεση 
Ελλήνων από τους Γερμανούς, έγινε στις 17 
Οκτωβρίου του 1941, σαν αντίποινα για την 
αντιστασιακή δράση της ομάδας ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ που δρούσε στην περιοχή των 
Κερδυλίων στο νομό Σερρών. 
Όπως αναφέρει ο Γιάννης Παπασυμεών στο 
βιβλίο του, από  τα ξημερώματα της ημέρας  
αυτής, δύο λόχοι του 220ου Τάγματος Σκα-
πανέων της Βέρμαχτ με δύναμη 250 ανδρών 
υπό τις διαταγές των λοχαγών Βέντλερ 
(Wendler) και Σράινερ, ξεκίνησαν από τον 
Σταυρό Θεσσαλονίκης για τα Κερδύλια, έχο-
ντας μαζί τους κρατούμενους Κερδυλιώ-
τες. Φτάνοντας κοντά στα χωριά άφησαν τα 
αυτοκίνητα, άρχισαν να ανεβαίνουν από τρία 
σημεία και περικύκλωσαν τα Άνω Κερδύλια 
από την θέση Στρόβολο και τα Κάτω Κερδύ-
λια από την θέση Λειβάδια. Το γεγονός ότι 
άφησαν τα αυτοκίνητα μακριά από τα χωριά, 
δείχνει ότι οι Γερμανοί στρατιώτες ήθελαν 
να αιφνιδιάσουν τους κατοίκους. Πραγμα-
τικά, σχεδόν το σύνολο των κατοίκων των 
δύο χωριών συνελήφθη και κανείς δεν προ-
σπάθησε να αποδράσει, γιατί δεν πήραν στα 
σοβαρά τις γερμανικές απειλές. 
Οι στρατιώτες της Βέρμαχτ συγκέντρωσαν 

τους άρρενες  κατοίκους μεταξύ 16και 60 
χρόνων στις θέσεις Αλώνια και Κούτρε. Οι 
γυναίκες και τα παιδιά αρχικά συγκεντρώ-
θηκαν στα σχολεία και στη συνέχεια, αφού 
είχαν απομακρυνθεί οι άντρες, τους επιτρά-
πηκε να πάρουν μαζί τους όσα πράγματα 
μπορούσαν και να φύγουν προς το Καστρί 
και την Ευκαρπία, ενώ κλείδωσαν σε κοι-
νοτικό κατάστημα 23 υπερήλικες, οι οποίοι 
αργότερα κινδύνεψαν από την πυρπόληση 
του χωριού.  Στις 09.00 το πρωί δόθηκε το 
σήμα με μια φωτοβολίδα και οι Γερμανοί 
στρατιώτες άρχισαν να εκτελούν άρρενες 
κατοίκους ηλικίας από 16 μέχρι 60 ετών. Από 
την εκτέλεση εξαιρέθηκαν στα Άνω Κερδύ-
λια δεκαεπτά άτομα άνω των εξήντα ετών, 
μεταξύ των οποίων ο ιερέας, ο δάσκαλος και 
ο δασοφύλακας και στο Κάτω Κερδύλια δέκα 
γέροντες. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποι-

ήθηκαν μετά το τέλος των εκτελέσεων για 
την ταφή των νεκρών. Τα κτίρια των χωριών 
κάηκαν εκτός από τις εκκλησίες και μετά την 
καταστροφή, οι κάτοικοι κατέφυγαν στα 
χωριά Καστρί και Ευκαρπία.
Οι εκθέσεις των τότε αστυνομικών αρχών 
και της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας έκα-
ναν λόγω για 211-212 εκτελεσθέντες. Ο Γιάν-
νης Παπασυμεών στο βιβλίο του δημοσιεύει 
κατάσταση 230 ατόμων, που συντάχθηκε 
μεταπολεμικά από την κοινότητα των Νέων 
Κερδυλίων. 
Τα χωριά δεν ξανακατοικήθηκαν και οι ενα-
πομείναντες κάτοικοι έκτισαν το 1955 τον 
σύγχρονο οικισμό των Νέων Κερδυλίων. Η 
σφαγή των Κερδυλίων αναγνωρίστηκε από 
το Ελληνικό Κράτος  μόλις το 1998 με το 
Προεδρικό Διάταγμα 393/7-12-1998 και η 
κοινότητα Νέων Κερδυλίων ως μαρτυρική. 
Το ολοκαύτωμα των Κερδυλίων θεωρείται 
η πρώτη ομαδική εκτέλεση αμάχων από τα 
στρατεύματα κατοχής στην Ελλάδα κατά τον 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Πανσσεραϊκή Αδελφότητα Τιμώντας τη 
θυσία των μαρτυρικών κατοίκων των Κερδυ-
λίων, είχε προγραμματίσει μια σειρά εκδη-
λώσεων όμως, λόγω της συγκυρίας του 
κορονοϊού, περιορίζεται σε αυτό το γραπτό 
αφιέρωμα. 
Για την Πανσσεραϊκή αδελφότητα
Γ. Κάρρας – Αντ. Μιχαηλίδης

 Tο κυρίως μνημείο της σφαγής των  Κερδυλίων με τον μεγάλο σταυρό 
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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 
μιλήσουμε για τα πιο συνήθη εμβόλια 
ενηλίκων.

T
α τρία πιο συνήθη εμβόλια ενηλίκων 
εδώ στον Καναδά, είναι το αντιγριπι-
κό εμβόλιο (flu shot), το εμβόλιο κα-
τά του έρπητα ζωστήρα (Zostavax) 

και το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου 
(Prevnar 13).

1) Aντιγριπικό εμβόλιο
Η γρίπη είναι μια οξεία νόσος του αναπνευ-
στικού συστήματος που προκαλείται από 
τους ιούς Α, Β και C της γρίπης και εκδηλώ-
νεται συνήθως με πυρετό, βήχα, κεφαλαλγία 
και μυαλγίες. Οι επιπλοκές της γρίπης είναι 
σοβαρές και αφορούν το καρδιοαναπνευ-
στικό σύστημα: μικροβιακή πνευμονία, κρί-
σεις άσθματος σε άτομα που πάσχουν από 
βρογχικό άσθμα και επιδείνωση της καρδια-
κής ανεπάρκειας. 
Μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών έχουν οι 
ηλικιωμένοι και τα άτομα που πάσχουν από 
χρόνια νοσήματα. Μέχρι σήμερα ο κύριος 
τρόπος για να προστατευθεί κανείς από τη 
γρίπη και τις επιπλοκές της είναι ο εμβολια-
σμός, ο οποίος μειώνει την πιθανότητα να 
νοσήσει κάποιος από γρίπη αλλά και την 
βαρύτητά  της στα άτομα που τελικά θα νοσή-
σουν.
Το αντιγριπικό εμβόλιο δημιουργεί αντισώ-
ματα στον οργανισμό  περίπου δύο εβδομά-
δες μετά τον εμβολιασμό. Αυτά τα αντισώ-
ματα παρέχουν προστασία έναντι των ιών 
που είναι στο εμβόλιο.  Το εμβόλιο της εποχι-
κής γρίπης προστατεύει από τους ιούς γρίπης 
που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο 
έτος με βάση  τα στελέχη που προκάλεσαν 
γρίπη τον προηγούμενο χειμώνα και απομο-
νώθηκαν από τους πάσχοντες.
Όλοι όσοι είναι ηλικίας τουλάχιστον 6 μηνών 
πρέπει να εμβολιαστούν για την γρίπη. Ενώ 
ο εμβολιασμός συστήνεται για όλους, υπάρ-
χουν κάποιες ομάδες  ανθρώπων που πρέπει 
οπωσδήποτε να εμβολιαστούν.

 ª Άτομα που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο 
επιπλοκών (πνευμονία) αν νοσήσουν :

 ª Ενήλικες ≥ 65 ετών
 ª Οι έγκυες γυναίκες
 ª Παιδιά μικρότερα των 5 ετών (και ιδιαί-

τερα όσα είναι ηλικίας 6 – 24 μηνών).
 ª Όσοι πάσχουν από χρόνια  καρδιοαγ-

γειακά και αναπνευστικά  προβλήματα υγείας 
(συμπεριλαμβανομένου του άσθματος). Επι-
πλέον όσοι πάσχουν από χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια και σακχαρώδη διαβήτη

 ª Άτομα που βρίσκονται σε  ανοσοκατα-
στολή, όπως πχ ασθενείς με AIDS και όσοι 
βρίσκονται σε μακροχρόνια θεραπεία με 
κορτιζόνη

 ª Δεύτερη μεγάλη κατηγορία ατόμων 
που πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιάζονται 
είναι όσοι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό σε 
ανθρώπους που αν νοσήσουν , έχουν αυξη-
μένο κίνδυνο επιπλοκών :

 ª Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, Ιατροί 
και επαγγελματίες υγείας είναι απαραίτητο να 
εμβολιάζονται με στόχο την προστασία των 
ασθενών τους.

 ª Μέλη οικογενειών που συγκατοικούν ή 
φροντίζουν άτομα υψηλού κινδύνου για προ-
σβολή από γρίπη 

 ª Όσοι μένουν μαζί ή φροντίζουν μωρό 
ηλικίας >6 μηνών.
 Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται στο διά-
στημα από αρχές Οκτωβρίου έως μέσα 
Νοεμβρίου κάθε χρόνου.
Ακόμη και στην περίπτωση που η σύνθεση 
του εμβολίου είναι η ίδια με αυτή της προη-
γούμενης περιόδου, ο εμβολιασμός πρέπει 
να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο γιατί η ανο-
σία που αφήνει το εμβόλιο εξασθενεί μετά 
από 6 μήνες περίπου Προστατευτικά αντισώ-
ματα για τη γρίπη αναπτύσσονται 2 περίπου  
εβδομάδες από τον εμβολιασμό. 
Παρόλο που ο καλύτερος χρόνος για εμβο-
λιασμό είναι η περίοδος Οκτώβριος-Νοέμ-
βριος, μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί και 
αργότερα εάν για κάποιο λόγο δεν εμβολιά-
στηκε έγκαιρα.
Οι ενήλικες χρειάζονται μία μόνο δόση εμβο-
λίου κάθε χρόνο. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
επαναληπτική δόση του εμβολίου γρίπης δεν 
προσφέρει στην βελτίωση της ανοσίας. Μόνο 
σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών που 
εμβολιάζονται για πρώτη φορά κατά της γρί-
πης πρέπει να γίνονται δύο δόσεις εμβολίου 
σε διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα η μία 
από την άλλη.
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου (δηλαδή 
η ικανότητά του να αποτρέψει την ασθένεια 
της γρίπης) ποικίλει από χρονιά σε χρονιά. 
Όταν οι ιοί της γρίπης που περιλαμβάνει το 
εμβόλιο είναι παρόμοιοι με τους ιούς που 
κυκλοφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο, 
είναι πολύ αποτελεσματικό. Από μελέτες που 
έχουν γίνει, έχει δειχθεί ότι προστατεύεται 
από τη νόσο το 70%-90% των ατόμων που 
εμβολιάζονται. Αλλά και όσα άτομα αρρω-
στήσουν τελικά παρόλο που έχουν εμβολια-
στεί, θα έχουν ηπιότερη νόσο από όσους δεν 
έχουν εμβολιαστεί και λιγότερες επιπλοκές.
Δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται:
1. όσοι έχουν παρουσιάσει σοβαρή αλλεργία 
στο αυγό  (τα στελέχη του εμβολίου καλλιερ-
γούνται σε αυγά ).
2. άτομα με ιστορικό συνδρόμου Guillain-
Barré (μια σοβαρή παραλυτική ασθένεια )
Επίσης ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλε-
ται κατά τη διάρκεια οξέων εμπύρετων νοση-

μάτων.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γενικά ήπιες 
και υποχωρούν σύντομα:
* Ερυθρότητα και οίδημα στο σημείο του 
εμβολιασμού.
* Χαμηλός πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες 
και  αρθραλγίες  και  διαρκούν συνήθως 1- 2 
ημέρες.
Το αντιγριπικό εμβόλιο καλύπτεται από την 
ασφάλιση υγείας του Οντάριο.

2) Tο εμβόλιο κατά του έρπητα ζω-
στήρα (Zostavax)
Ο έρπητας ζωστήρας είναι ασθένεια που 
προκαλεί ένα οδυνηρό δερματικό εξάνθημα 
με έντονη φαγούρα.  Επιπρόσθετα μπορεί 
είναι η αιτία σοβαρού πόνου που διαρκεί για 
μήνες ή χρόνια. Ο έρπητας ζωστήρας μπορεί 
επίσης να δημιουργήσει και άλλες επιπλοκές 
που είναι όμως σπάνιες. Σε αυτές περιλαμβά-
νονται η προσβολή του ματιού, η τύφλωση, η 
πνευμονία, προβλήματα ακοής και η εγκεφα-
λίτιδα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις είναι να 
δυνατόν να προκαλέσει το θάνατο.
Η ασθένεια προκαλείται από τον ιό της ανε-
μοβλογιάς-ζωστήρα.  Είναι ο ίδιος ιός που 
προκαλεί την ανεμοβλογιά.  Μετα την ανεμο-
βλογιά ο ιός παραμένει στο σώμα του ασθε-
νούς σε λανθάνουσα κατάσταση στα νευρικά 
κύτταρα, δηλαδή ενώ υπάρχει στα νεύρα 
δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ο ιός μπορεί να 
επαναδραστηριοποιηθεί χρόνια αργότερα 
και να προκαλέσει τον έρπητα ζωστήρα. Η 
αύξηση της ηλικίας και η μείωση της άμυνας 
του οργανισμού, είναι παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην επαναδραστηριοποίηση του 
ιού και στην πρόκληση του έρπητα ζωστήρα.
Υπολογίζεται ότι από 25% έως 33% των 
αθρώπων θα παρουσιάσουν έρπητα 
ζωστήρα. Η ασθένεια είναι συχνότερη μετά 
την ηλικία των 50 ετών και είναι πιο επικίν-
δυνη μετά τα 60. Οποιοσδήποτε άνθρωπος 
έχει πάθει στη ζωή του ανεμοβλογιά κινδυ-
νεύει να παρουσιάσει σε κάποια στιγμή στη 
ζωή του έρπητα ζωστήρα. Επισημαίνεται ότι 
οι περισσότερες περιπτώσεις εκδηλώνονται 
σε ηλικιωμένους άνω των 60 ετών δηλαδή 
στις ηλικίες που η νόσος είναι περισσότερο 
επικίνδυνη.
Ο μόνος τρόπος μείωσης του κινδύνου προ-
σβολής από τον έρπητα ζωστήρα και αποφυ-
γής του μακροχρόνιου πόνου που ακολουθεί 
την πάθηση είναι ο εμβολιασμός. Οι ηλικιω-
μένοι 60 ετών ή περισσότερο, μπορούν να 
λάβουν μια μόνο δόση του εμβολίου κατά 
του ιού VZV (Zostavax).
Το εμβόλιο περιέχει ζωντανό αλλά αδρανο-
ποιημένο ιό και νεομυκίνη.  Δεν πρέπει να 
δίνεται σε άτομα με μειωμένη άμυνα του 
οργανισμού ή με αλλεργία στη νεομυκίνη ή 
άλλο συστατικό του εμβολίου.
Σε ορισμένους ανθρώπους της εν λόγω ηλι-
κιακής ομάδας, είναι προτιμότερο να μη 
γίνει το εμβόλιο εάν έχουν εξασθενημένο το 

σύστημα άμυνας του οργανισμού τους από 
ασθένειες ή θεραπείες που λαμβάνουν. Η 
άμυνα του οργανισμού μπορεί να μειώνε-
ται από παθήσεις όπως καρκίνο, λευχαιμία, 
λέμφωμα, AIDS, ενεργή φυματίωση ή από 
θεραπείες όπως η ακτινοθεραπεία, η χημειο-
θεραπεία και τα κορτικοστεροειδή φάρμακα.
Το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε 
γυναίκες που είναι ή μπορεί να είναι έγκυες. 
Άτομα που δυνατόν να έρθουν σε στενή 
επαφή με έγκυες γυναίκες οι οποίες δεν 
πέρασαν ανεμοβλογιά, πρέπει να συζητή-
σουν το θέμα με το γιατρό τους εάν σε μια 
τέτοια περίπτωση είναι σωστό να χρησιμο-
ποιήσουν το εμβόλιο.  
Το εμβόλιο Zostavax δεν πρέπει να χορηγεί-
ται σε παιδιά και δεν είναι αντικατάστατο του 
εμβολίουVarivax που είναι το εμβόλιο για την 
πρόληψη της ανεμοβλογιάς στα παιδιά.  
Το εμβόλιο δίνεται μόνο για σκοπούς πρόλη-
ψης της νόσου και δεν αποτελεί θεραπεία για 
αυτούς που ήδη παρουσιάζουν τη νόσο ή τη 
μεθερπητική νευραλγία.
Έρευνες έχουν δείξει ότι σε άτομα άνω 
των 60 ετών που χορηγήθηκε το εμβόλιο 
Zostavax, η συχνότητα των περιστατικών 
μειώθηκε κατά 50%. Η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου ήταν μεγαλύτερη (64%) στους 
ανθρώπους ηλικίας 60 έως 69 ετών. Η αποτε-
λεσματικότητα μειώνεται με την αύξηση της 
ηλικίας (41% για τις ηλικίες 70 έως 79 ετών 
και 18% για άτομα 80 ετών ή περισσότερο).
Σε ασθενείς που ήδη παρουσίασαν ένα 
πρώτο επεισόδιο έρπητα ζωστήρα, δεν είναι 
αποδεδειγμένη η χρησιμότητα του εμβολίου 
Zostavax. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει 
ακόμη εξεταστεί ικανοποιητικά η αποτελε-
σματικότητα του.
Οι συχνότερες παρενέργειες του εμβολίου 
είναι ερυθρότητα, ευαισθησία, πρήξιμο και 
πόνος στο σημείο που γίνεται ο εμβολιασμός 
και πονοκέφαλος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

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

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail 
στο ApollonPharmacy@yahoo.com
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ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΑΓΟΡΕΣΕΤΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοντά έχει όλων των ειδών μαγαζιά,
Τρόφημα  -  Εστιατόρια - Φαρμακείο
Γήπεδο για παιδιά και πολύ πράσινο

Τηλέφωνο για πληροφορίες στο Τορόντο

437-229-9009

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή 

αμοιβή  για τον κατάλληλο
Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

Die Cutter Operator required
for printing plant in London, Ontario

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

forklift certification is preferred
Hourly wage plus benefits

Ζητείται Χειριστής Die Cutter
από τυπογραφείο στο London, Ontario

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

Προτιμείται άδεια χρήσης περονοφόρας
Ωριαίος μισθός συν παροχές

Send resumes to / Βιογραφικά στο

office@senton.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Στην περιοχή
Danforth Avenue & Danforth Road

Είναι ανεξάρτητο και ήσυχο,
κατάλληλο για ζευγάρι.

Σε καινούρια κατάσταση.

Τηλ: 416.898.0637
Ζητήστε την κα Αφροδίτη

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ 5 ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟ ΤΖΙΜΜΥ
416-452-9695

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 783 
νέα κρούσματα COVID-19 την 
Πέμπτη, σημειώνοντας μικρή αύ-
ξηση από την Τετάρτη όπου ση-

μειώθηκαν 721 κρούσματα.
Δυστυχώς, άλλα πέντε άτομα έχασαν την 
ζωή τους λόγω του κορωνοϊού, φτάνοντας 
πια τον συνολικό αριθμό θανάτων στους 
3.022 στην επαρχία.
Στα θετικά, 779 άτομα ανάρρωσαν. Από 
τα 62.196 συνολικά κρούσματα που έχουν 

σημειωθεί στο Οντάριο το 85,7% έχει αναρ-
ρώσει πλήρως.
Επιπλέον, 22 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία 
και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύο-
νται έφτασε τους 253.
Για άλλη μία φορά το Τορόντο σημείωσε 
τα περισσότερα κρούσματα, έχοντας 239. 
Στη περιοχή του Πιλ σημειώθηκαν 136, ενώ 
στοην Όταβα σημειώθηκαν 89. Αυτές οι 
περιοχές έχουν περισσότερα περιοριστικά 
μέτρα από άλλες περιοχές της επαρχίας.

783 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, πέντε νέοι θάνατοι

Η WestJet αναστέλλει τις πτήσεις 
μεταξύ Τορόντο και την Πόλη του 
Κεμπέκ

Η 
WestJet αναφέρει ότι αναστέλ-
λει επ ‘αόριστον τις επιχειρή-
σεις στον Ατλατικό Καναδά.
Η αεροπορική ε τα ιρε ία 

αναφέρει πως η αναστολή ακυρώνει 
100 πτήσεις εβδομαδιαίως από τις 2 
Νοεμβρίου. 
Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει 
ότι έχει εργαστεί για να διατηρήσει 
τ ις απαραίτητες αεροπορικές υπη-
ρεσίες από την αρχή της πανδημίας, 
αλλά η ζήτηση για ταξίδια περιορίζε-
ται σοβαρά λόγω των περιοριστικών 
μέτρων στις επαρχίες.
Η αεροπορική ε ταιρε ία αναφέρει 

επίσης ότι απολύει 100 υπαλλήλους 
εταιρικής και επιχειρησιακής υπο-
στήριξης. Οι περικοπές δεν περιλαμ-
βάνουν το προσωπικό του αεροδρο-
μίου από τα πληγέντα αεροδρόμια 
του Ατλαντικού λόγω προηγούμενης 
αναδιάρθρωσης.

Ο
ι κάτοικοι των μακρο-
χρόνιων κέντρων φρο-
ντίδας σε τρεις περιο-
χές του Οντάριο όπου 

οι περιπτώσεις COVID-19 αυ-
ξάνονται δεν θα επιτρέπεται να 
βγαίνουν για κοινωνικούς ή προ-
σωπικούς λόγους από αυτήν την 
Παρασκευή.
Η έξοδος θα τους επιτ ρέπε-
ται μόνο εάν χρειαστεί να δουν 
κάποιο γιατρό ή για «συμπονετι-
κούς» λόγους.
Οι νέοι περιορισμοί θα ισχύουν 
για τα κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης στο Τορόντο, την περιοχή Πιλ και την 
Οτάβα, και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.
Η Υπουργός Μακροχρόνιας Φροντίδας, κα Merrilee Fullerton, δήλωσε ότι οι 
αλλαγές μπορεί να είναι δύσκολες για τους κατοίκους και τις οικογένειες που 
πλήττονται, αλλά προτεραιότητά της πρέπει να είναι η ασφάλεια όλων των σπι-
τιών.
Όσοι θέλουν να επισκεφθούν τους αγαπημένους τους σε ένα σπίτι καλούνται να 
τηλεφωνήσουν από πριν για να βεβαιωθούν ότι η εγκατάσταση είναι απαλλαγ-
μένη από εστίες κορωνοϊού και να επιβεβαιώσει τις πολιτικές και τους περιορι-
σμούς επίσκεψης.

Τέλος οι έξοδοι των κατοίκων στα 
γηροκομεία σε Τορόντο, Όταβα και 
περιοχή του Πιλ από τη Παρασκευή

Έ
νας αμφιλεγόμενος κανόνας πρόσληψης που ευνοεί την πρόσληψη των εκπαι-
δευτικών με το μεγαλύτερο χρόνο αναμονής καταργείται από την κυβέρνηση 
του Οντάριο.  Την ανακοίνωση για την κατάργηση του Κανονισμού 274 έκανε  ο 
Υπουργός Παιδείας της επαρχίας, κ. Stephen Lecce , το πρωί της Πέμπτης.

«Προχωρώντας προς τα εμπρός, η πρόσληψη στα σχολεία μας θα γίνεται με βάση την 
αξία», δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας. «Οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα όταν βλέπουν 
τον εαυτό τους να παρουσιάζεται στην τάξη, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού 
που βρίσκεται μπροστά τους. Το γνωρίζουμε αυτό.»
Κατά την υποβολή αίτησης για νέες θέσεις μακροπρόθεσμου και πλήρους απασχόλη-
σης, ο κανονισμός 274 έδινε προτεραιότητα σε ειδικευμένους εκπαιδευτικούς που ήταν 
στον κατάλογο της επαρχίας για περισσότερο καιρό.  Η κατάργηση του κανονισμού 274 
έρχεται καθώς η αναζήτηση δασκάλων στο Οντάριο έχει αυξηθεί εν μέσω της πανδη-
μίας COVID-19.
«Όταν οι διευθυντές μας πρέπει να προσλάβουν έναν εκπαιδευτικό, περιορίζονται από 
μια ξεπερασμένη διαδικασία αυτή τη στιγμή», είπε ο Υπουργός. «Είναι σημαντικό τώρα 
περισσότερο από ποτέ, καθώς χιλιάδες εκπαιδευτικοί χρειάζεται να προσληφθούν για 
να διατηρήσουμε τα σχολεία μας ασφαλή, πρέπει να δώσουμε στους διευθυντές μας το 
περιθώριο να το κάνουν.»
Αυτός ο κανονισμός θα σταματήσει να ισχύει από τις 29 Οκτωβρίου. Την θέση του παίρ-
νει μια προσωρινή πολιτική πρόσληψης εκπαιδευτικών, καθώς το Υπουργείο Παιδείας 
εργάζεται για την εφαρμογή μνημονίου πολιτικής / προγράμματος το Νοέμβριο που θα 
επιτρέπει στους διευθυντές να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς μέσω μιας «δίκαιης και 
διαφανούς διαδικασίας». Ο Λέτσε ανέφερε ότι αυτή η νέα διαδικασία θα βοηθήσει τους 
νέους εκπαιδευτικούς να βρουν δουλειά ακόμη και μετά την αποφοίτησή τους.

Το Οντάριο καταργεί αμφιλεγόμενο κανονισμό 
προσλήψεων για τους εκπαιδευτικούς
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LIFE

Daniela Tamayo:
 Προκαλέι τους θαυμαστές της

Το πανέμορφο 
μοντέλο από την 
Κολομβία είναι 
από τα πιο καυτά 
κορίτσια του 
Instagram και 
ανταμείβει τους 
ακολούθους της με 
τις σέξι πόζες της.

Η Daniela 
Tamayo κάθε 
φορά που ανεβάζει 
φωτογραφία στο 
λογαριασμό της 
θαθμαστές της 
παραμιλούν. Φυσικά 
δεν γίνεται να μην 
προσέξει κανείς τα 
γυμνασμένα οπίσθια 
της.
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GNTM: Το πολυσυζητημένο μοντέλο 
του παιχνιδιού σε «καυτές» πόζες 

Α
πό την πρώτη 
στιγμή που εί-
χε κάνει την εμ-
φάνισή της στο 

Greece Next Top Model, 
όλοι μίλησαν για μία γυ-
ναίκα με τα προσόντα 
να γίνει top μοντέλο. Η 
Εύη Ιωαννίδου συζητή-
θηκε όσο λίγες τόσο μέ-
σα στο παιχνίδι όσο και 
στα media, τόσο για την 
ομορφιά της, όσο και για 
το χαρακτήρα της. Έφτα-
σε κοντά στο να βγει η νι-
κήτρια του Greece Next 
Top Model και μπορεί να 
μην τα κατάφερε, όμως 
από ότι βλέπουμε στα 
social media της, η καριέ-
ρα της βρίσκεται σε ανο-
δική πορεία. Η μελαχρινή 
καλλονή συνηθίζει να α-
νεβάζει φωτογραφίες α-
πό τις δουλειές της στον 
προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram και η 
αλήθεια είναι πως κάθε 
φορά που την βλέπουμε, 
νιώθουμε μία αναστάτω-
ση.

Η 
εμφάνιση της στα δρώμενα ορίζεται κά-
που τρία χρόνια πίσω σχεδόν. Η Λίντσεϊ 
Πέλας από τότε ορίζει η ίδια τα πράγμα-
τα και ιδίως την ανδρική φαντασία.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε βρέθηκε στην Αθή-
να και φυσικά τη Μύκονο. Πήγε στα στάνταρ μέρη, 
στα κλασσικά αξιοθέατα και έβγαλε φουλ φωτο-
γραφίες στο προφίλ της στο Instagram. Ω ναι, εκεί 
δρα ως επί το πλείστον και λιγότερο συχνά σε κα-
μία φωτογράφιση.

Κάθε φωτογραφία που ανεβάζει στο Instagram 
συνοδεύεται από ένα δικό σου/μας/όλων «Δεν. 
Είναι. Δυνατόν.», μόνο που είναι. Χωρίς να έχει 
φουσκώσει τίποτα, η Λίντσεϊ μας δείχνει όλη της 
την δόξα.
Πλέον, ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση 
fitness σκευασμάτων. Αν καταφέρεις να τα διακρί-
νεις στις φωτογραφίες έχεις το respect μας. Εμείς 
που την ακολουθούμε 2 χρόνια, μόνο μια φορά 
καταφέραμε να δούμε πέρα από το δέντρο.

Λίντσεϊ Πέλας: To πιο εξωπραγματικό 
μεν, φυσικό δε στήθος που έχεις δει

Ο 
ηθοποιός ά-
κουσε τα σχό-
λια των συντε-
λεστών της εκ-

πομπής που του είπαν πως 
είναι από τους ανθρώπους 
που δείχνουν απόμακροι 
και ο ίδιος εξήγησε: «Δεν έ-
χω αισθανθεί ποτέ άσχημα 
στην τηλεόραση, εκτός α-
πό μία εκπομπή, μια φορά, 
που δεν το περίμενα. Ήταν 
μια εκπομπή καλλιτεχνική, 
πολιτιστικό μαγκαζίνο σε 
κρατικό κανάλι. Στεναχω-
ρήθηκα και ντράπηκα πο-
λύ. Γύρισα σπίτι και αισθα-
νόμουν σαν να με έχουν 
“βιάσει”. Εννοώ ένας βια-
σμός και αυτού που είσαι 
και αυτού που θες να πεις. 
Και του χρόνου που σου δί-
νεται για να μιλήσεις γι’ αυ-
τό που κάνεις, όχι για τον ε-
αυτό σου».

«Έφυγα από εκπομπή και 
αισθανόμουν ότι με είχαν “βιάσει”»

Ηλιάδη: Το νέο 
επαγγελματικό βήμα 
και η ατάκα

Λόγω των νέων συνθηκών που 
επικρατούν στη νύχτα και εφόσον 
υπάρχει πρόβλημα στα κέντρα εστίασης, 
αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο 
που θα μπορεί να τη βοηθήσει να 
επιβιώσει οικονομικά.0
Το νέο της εγχείρημα είναι να ασχοληθεί 
με τη μόδα αφού σύντομα θα λανσάρει 
τα δικά της ρούχα στην αγορά, τα οποία 
φτιάχνει μόνη της μαζί με μία φίλη της.
Η Αγγελική Ηλιάδη δεν έκρυψε επίσης 
ότι αυτόν τον καιρό είναι καλά και σε 
προσωπικό επίπεδο αφού όπως είπε 
στην εκπομπή “Είμαι πολύ καλά, μη με 
ματιάσετε”.

«Κάτι υπάρχει στη ζωή 
μου αλλά δεν θέλω να 
συζητήσω ακόμα…»

Η Τζούλια Νόβα μίλησε στην εκπομπή, 
Pop Up  για τον χωρισμό της από τον 
Γιάννη Μάρκου, τη νέα σε λίδα στη 
ζωή της αλλά θυμήθηκε και τη ζήλια 
που βίωσε στην πρώτη της σχέση. 
Η Τζούλια Νόβα είπε: «Είμαι ήρεμα. 
Ετοιμάζομαι να πάω Όλυμπο. Θα 
ανέβω μέχρι την κορυφή. Ήταν πάντα 
ένα όνειρό μου να το κάνω. Βρήκα την 
κατάλληλη παρέα και θα ανεβούμε όλοι 
μαζί. Για εμένα είναι μια πρόκληση.»!

Δώρος Παναγίδης: Εχει 
το όνομα έχει και την 
χάρη

Aρκετός ντόρος γίνεται πάντα γύρω 
από ένα όνομα που είναι άξιο 
θαυμασμού και δεν προκαλεί.Ο 
Δώρος είναι ένα άτομο που δεν 
του άρεσε να προκαλεί αρνητικά 
ποτέ, το έκανε μόνο με την 
δουλειά του και ειδικά τα νέα του 
επιχειρηματικά σχέδια αφού όπως 
έχουμε ξαναπεί ασχολείτο με το 
νεανικό ντύσιμο και μάλιστα πολύ 
πετυχημένα. Mε την βοήθεια του 
φωτογράφου Stavrou Christodou-
lou o Δώρος για μια ακόμη φορά, 
κερδίζει τα βλέμματα μας με την 
αποκαλυπτική εμφάνιση σε ένα 
κρεβάτι ξενοδοχείου.
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Η 
Ιβάνα Κνολ «συ-
σ τήθηκε» σ το 
ανδρικό κοινό 
στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο της Ρωσίας. Σε κά-
θε αγώνα της Εθνικής ομά-
δας της Κροατίας έκλεβε τις 
εντυπώσεις με τις εντυπω-
σιακές εμφανίσεις της στην 
εξέδρα και φυσικά έγινε η 
«αγαπημένη» του κάθε σκη-
νοθέτη. Η παρουσία της στο 
Μουντιάλ έφερε και χιλιάδες 
followers στο Instagram, ό-
που η Ιβάνα Κνολ προκαλεί 
«εγκεφαλικά» με τις πόζες 
της.

Η πιο… καυτή οπαδός δεν άντεξε 
χωρίς μπάλα και τα “πέταξε” όλα 

Η 
Polina Aura είναι 
ένα εκρηκτικό 
μοντέλο από τη 
Ρωσία που ξέρει 

καλά πώς να προκαλεί και 
να τραβάει πάνω της όλα τα 
βλέμματα. Έχει αδυναμία στα 
σέξι και μικροσκοπικά μπικίνι 
και αν κρίνουμε από τις φωτο-
γραφίες που ανεβάζει στο λο-
γαριασμό της στο Instagram, 
δεν πρέπει να αντέχει και πολύ 
τα περιττά ρούχα. Με καμπύ-
λες που ξεσηκώνουν και πόζες 
το νεαρό μοντέλο από τη Ρωσία 
φοράει προκλητικά μαγιό και ε-
σώρουχα και αναστατώνει τους 
πάντες.

Το κορίτσι που φαντασιώνονται όλοι 
οι άνδρες έχει στήθος που προκαλεί… 

H Carmen Ortega αφήνει 
ελάχιστα ελάχιστα στη φαντασία

Η 
Αμερικαν ίδα καλλονή 
επιδεικνύει τ ις καμπύ-
λε ς της με μικροσκο -
π ικά  ε σ ώ ρ ο υ χα  κα ι 

μαγιό
Η Carmen Ortega Baljian ε ίναι 
μον τέ λο, τραγουδίσ τρια, αλ λά 
και σχεδιάσ τρια κοσμημάτων.
Η Αμε ρικαν ίδα καλ λονή έ χε ι 
κάνε ι πλήθος φωτογραφήσεων 
γ ια μεγάλα περιοδικά, όπως τα 
Elle, FHM, Maxim, and Rolling 

Stone, επιδεικνύοντας τ ις πλού-
σ ιε ς καμπύλες της προς τέρψιν 
του ανδρικού πληθυσμού.
Η Carmen είναι ιδιαίτερα δρα-
σ τήρια κα ι  σ τα soc ial  media, 
όπου αναρτά συχνά φωτογρα-
φίες της με μικροσκοπικά εσώ-
ρουχα και μαγ ιό, προκαλώντας 
ν τ ε λίριο σ τους 1 εκατομμύριο 
follower της.

Δ
εν ξέρουμε αν ε-
τοιμάζεται για κά-
ποιον ρόλο του, αλ-
λά φαίνεται ότι έχει 

αφιερώσει ώερς στο γυμνα-
στήριο. Ο γοητευτικός σταρ 
βρίσκεται στην Αυστραλία, 
όπου απολαμβάνει τον ήλιο 
και τη θάλασσα με την οικο-
γένειά του, και είναι πιο γυ-
μνασμένος από ποτέ. Σίγου-
ρα είναι ένας άνθρωπος που 
ούτως ή άλλως ασχολείται με 
αυτό το κομμάτι, αλλά στις 
φωτογραφίες το βλέπουμε 
να είναι σε ακόμα πιο έντο-
νο βαθμό.

Chris Hemsworth: O Thor κάνει διακοπές 
και είναι πιο γυμνασμένος από ποτέ
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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

Άμαξα στη 
Κηφισιά το ‘70

Πλανόδιος μανάβης, 
Φιλοπάππου στα `70s

Το παλιό λιμάνι της 
Τήνου το 1970

Στο Σύνταγμα το ‘60 υπήρχε π σ́νω 
στη πλατεία αράδα καθισμάτων για να 
απολαύσουν οι Αθηναίοι το καφέ τους 

δίπλα στα καυσαέριο...

Καντίνα κάτω από την 
Ακρόπολη ‘50s

Κέντρο Τρίπολης 
το 1970

Στο Ηράκλειο της 
Κρήτης το ‘60

Λαχειοπώλες στην 
Ομόνοια στα ‘60s

Η Ομόνοια τη νύχτα τη δεκαετία του ‘60. 
Διακρίνονται οι ταμπέλες από το θέατρο 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, τα τσιγάρα Παπαστράτος, η μπύρα 
ΜΑΜΟΣ και το ανθρακούχο νερό ΣΟΥΡΩΤΗ

Περίπτερο στο Ζάππειο τη 
δεκαετία του ‘50
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Στη θαλασσινή Καστροπολιτεία, 
ιστορία, παράδοση και φύση 
φτιάχνουν ένα μοναδικό αφήγημα 
για τον επισκέπτη.

Κ
άστρα και τείχη, παλιά αρχοντι-
κά, στενά λιθόστρωτα δρομάκια, 
εκκλησιές, αψίδες και οικόσημα, 
μαρμάρινοι αυτοκρατορικοί θρό-

νοι, βυζαντινές εικόνες. Αυτά και τόσα ακό-
μα συνθέτουν την Καστροπολιτεία της Μο-
νεμβασίας, το «περιώνυμον άστυ» του πα-
ρελθόντος, το «πέτρινο καράβι» του Γιάννη 
Ρίτσου. Το σταυροδρόμι αυτό πολιτισμών 
που η πάροδος του χρόνου δεν έχει αγγίξει 
και μοιάζει βγαλμένο, θαρρείς, από τη φα-
ντασία. Μπαίνοντας στο Κάστρο του 6ου αι-
ώνα από τη μοναδική είσοδο, τη «μόνη έμ-
βαση» (εξ ου και Μονεμβασία), ξεκινά ένα 
ταξίδι στο παρελθόν. 
Και πέραν του Κάστρου, όμως, μοναστή-
ρια και βυζαντινά μνημεία με τοιχογραφίες 
και εικόνες ανεκτίμητης αξίας, αλλά και το 
«Μικρό Άγιο Όρος» του θρυλικού Καβο-
μαλιά περιμένουν τους προσκυνητές. Όπως 
επίσης και ο νερόμυλος στα Τάλαντα ή τα 
λαογραφικά μουσεία της Ρειχιάς και των 
Βελιών, που αφηγούνται ιστορίες παράδο-
σης και καθημερινού μόχθου. Η Μονεμβα-
σία είναι επίσης η φύση της με τα σπάνια 
φυσικά μνημεία και τα υψηλής αισθητικής 
τοπία της. Θα εντυπωσιαστείτε από το σπή-
λαιο της Καστανιάς, ένα από τα πλουσιό-
τερα της Ευρώπης, αλλά και το απολιθω-
μένο δάσος στην Αγία Μαρίνα, που φημίζε-
ται για τη μοναδικότητά του και την παλαιο-
ντολογική του αξία. Εντυπωσιακά είναι και 
τα καταφύγια άγριας ζωής, ο υγροβιότοπος 
του Ζάρακα, οι 13 θεσμοθετημένοι παρα-
δοσιακοί οικισμοί, τα κρυστάλλινα νερά του 
Μυρτώου Πελάγους, η αγκαλιά του Λακωνι-
κού Κόλπου, αλλά και η θαλασσινή πολιτεία 
της Νεάπολης, η αρχόντισσα αυτή των Βατί-
κων με τη μεγάλη ιστορία και τη σημαντική 
τουριστική υποδομή.
Η Μονεμβασία, τέλος, είναι η γεωργία της 
και η αμπελοκαλλιέργεια, η γαστρονομική 
της παράδοση και τα εκλεκτά της αγαθά: το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα εσπερι-
δοειδή, τα τυροκομικά προϊόντα, τα φρέσκα 
ψάρια και θαλασσινά, το βατικιώτικο κρεμ-
μύδι, το αγνό μέλι και τα βιολογικά προϊ-
όντα, που σε συνδυασμό με το γαστρονο-
μικό απόθεμα της περιοχής καθιστούν την 
τοπική κουζίνα μια πραγματική ταξιδιωτική 
εμπειρία.

Παραλίες
Λίγες περιοχές της Μεσογείου είναι σε θέση 
να προσφέρουν τόσες επιλογές παραλιών, 
όσες ο Δήμος Μονεμβασιάς. Πάνω από 
πενήντα είναι οι παραλίες οι οποίες προσεγ-
γίζονται εύκολα από την στεριά, ενώ πολλές 
είναι και οι μικρές κρυφές γωνιές για τους 
λάτρεις της εξερεύνησης.
Αμμώδεις ή με πολύχρωμα βότσαλα, πολυ-
σύχναστες ή ερημικές, όλες με πεντακάθαρα 
κρυστάλλινα νερά. Πολλές από αυτές είναι 
βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία, δείγμα της 
καθαριότητας και της οργάνωσής τους.
Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε επι-

λέξτε παραλίες της Ανατολικής ακτής προς το 
Μυρτώο Πέλαγος, παραλίες με δυτικό προ-
σανατολισμό προς τη μεριά του Λακωνικού 
κόλπου, ή πάρτε μία γεύση από τον θρυλικό 
Κάβο Μαλέα και τις παραλίες των Βατίκων
Για κάθε παραλία δίνονται οδηγίες πρόσβα-
σης αλλά και μικρά μυστικά για να επιλέξετε 
την καταλληλότερη παραλία όταν φυσούν 
δυνατοί άνεμοι.
Η παραλία του Μαραθιά, το βόρειο τμήμα 
της οποίας ονομάζεται Παναρίτης, με τα 
καταγάλανα ρηχά νερά και τη χρυσαφένια 
άμμο, είναι ένα κρυμμένο στολίδι που λίγοι 
γνωρίζουν.
Η απέραντη αμμουδιά ενδείκνυται για παι-
χνίδια και σπορ στην άμμο, ενώ στον οικι-
σμό του Μαραθιά λειτουργούν cafe-bar και 
εστιατόρια.
Αυτή η παραλία είναι ιδανική για όλους 
όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα 
και τα σπορ σε μια μεγάλη αμμουδιά χωρίς 
πολυκοσμία. Προτιμήστε την παραλία του 
Μαραθιά όταν φυσάει βόρειος ή βορειοα-
νατολικός άνεμος.
Οδηγίες πρόσβασης: Στον κεντρικό οδικό 
άξονα Μολάων – Νεαπόλεως συναντάμε 
το χωριό Ελίκα. Μέσα από το χωριό ξεκινά 
δρόμος που οδηγεί προς τη θάλασσα. Ακο-
λουθούμε αυτό το δρόμο και μετά από δύο 
χιλιόμετρα φτάνουμε στην παραλία του 
Μαραθιά, όπου υπάρχει χώρος στάθμευ-
σης.

Μουσεία-Επισκέψιμοι Χώροι
Στην περιοχή του Δήμου Μονεμβασιάς λει-
τουργούν τρία μουσεία. Το σημαντικότερο 
είναι η Αρχαιολογική Συλλογή στο Κάστρο 
της Μονεμβασιάς. Τα ευρήματα της Συλλο-
γής αποκαλύπτουν την ιστορική εξέλιξη της 
πόλης από την παλαιοχριστιανική περίοδο 
μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Μιαν εντελώς διαφορετική πτυχή της περιο-
χής παρουσιάζουν τα δύο λαογραφικά μου-
σεία στη Ρειχιά και στις Βελιές. Αυτά αφη-
γούνται την καθημερινή ζωή στα χωριά της 
Μονεμβασιάς κατά τους περασμένους αιώ-

νες, τους τρόπους βιοπορισμού στην αγρο-
τική κοινωνία της Πελοποννήσου καθώς 
και τα ήθη και έθιμα των κατοίκων. Εικόνες 
από την αγροτική ζωή της περιοχής δίνουν 
και ο εντυπωσιακός, πλήρως λειτουργι-
κός, Νερόμυλος των Ταλάντων καθώς και το 
αναπαλαιωμένο Λιοτρίβι
Ένα μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον μουσείο 
αργυροχρυσοχοΐας βρίσκεται στο κεντρικό 
καλντερίμι του Κάστρου της Μονεμβασιάς.

Άγιος Νεκτάριος Συκιάς
Ένας από τους σημαντικότερους ναούς του 
Δήμου Μονεμβασίας. Πρόκειται για το 
μοναδικό ιερό προσκήνυμα της περιοχής 
και αποτελεί σημαίο αναφοράς για όλους 
τους πιστούς.
Το έτος 1962 , ο Ηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Λογγοβάρδας Πάρου  Μακαριστός 
Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ο 
οποίος καταγόταν από τα Πάκια του Δήμου 
Μονεμβασίας, έφερε τεμάχιο Ιερού Λει-
ψάνου του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά 
Μονή του Αγίου στην Αίγινα συνοδευόμενο 
με δωρητήριο έγγραφο του τότε Μητροπο-
λίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Προκο-
πίου και της Ηγουμένης Ευνίκης Μοναχής.
Για την ανέγερση του ναού, ο πατήρ Φιλό-
θεος ο οποίος ήταν μαθητής και φίλος του 
Αγίου, προσέφερε πρώτος την συνδρομή 
του και στην συνέχεια προσέφεραν όλοι οι 
κάτοικοι της Συκιάς από το περίσσευμα  και 
το υστέρημά τους . Ο ναός εγκαινιάστηκε 
τον Αύγουστο του 1963.
Το Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου 
εορτάζει την 9η Νοεμβρίου που είναι και 
η κυριώνυμος εορτή του Αγίου, οπότε και 
πραγματοποιείται  μεγάλη εμποροπανή-
γυρη. Πρόκειται για  μια από της σημαντι-
κότερες εορτές του Δήμου Μονεμβασίας. 
Επίσης και την 2α προς 3η Σεπτεμβρίου με 
αγρυπνία όπου η Εκκλησία εορτάζει την 
επέτειο της ανακομιδής του  Ιερού Λειψά-
νου του Αγίου Νεκταρίου.
Οδηγίες πρόσβασης: Το ιερό προσκύνημα 
του Αγίου Νεκταρίου βρίσκεται επί της Ε.Ο 

Μολάων Μονεμβασίας στο ύψος της Συκιάς 
και σε απόσταση 10 χλμ. από τους Μολάους 
και 16 χλμ. από τη Μονεμβασιά.

Γιάννης Ρίτσος
Ποια πόλη, ποια πατρίδα δεν θα ήταν έτσι 
περήφανη, εάν είχε γεννήσει ένα τόσο 
σπουδαίο άνθρωπο, ένα τόσο μεγάλο ποι-
ητή, όπως τον Γιάννη Ρίτσο. Η Μονεμβα-
σιά που τόσο αγαπήθηκε και τραγουδή-
θηκε από τον Ρίτσο, τον τιμά, ως ελάχιστο 
χρέος, κάθε χρόνο με εκδηλώσεις με γνώ-
μονα την ποιότητα και με στόχο να αναδει-
χτεί η πολύπλευρη προσωπικότητα του ποι-
ητή και να μυηθεί κυρίως η νέα γενιά στα 
βαθιά πανανθρώπινα μηνύματα από τη ζωή 
και το έργο του.
O Γιάννης Ρίτσος κατόρθωσε, μέσα από 
το ταλέντο και την τέχνη, να δώσει υψηλά 
δημιουργήματα και να εμπλουτίσει την 
ποίηση με διαχρονικές αξίες και ιδανικά. 
Όρθιος, ως πνευματικός καπετάνιος, πάνω 
στο πέτρινο καράβι του βράχου της Μονεμ-
βασιάς, όπως άλλωστε ο ίδιος είχε πει όταν 
του γιόρταζαν τα εβδομηκοστά πέμπτα 
γενέθλιά του στην πλατεία της Χρυσαφίτισ-
σας, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με αναπε-
πταμένη τη σημαία της ειρήνης. Ταξίδεψε 
«σε λιμένας πρωτοϊδωμένους» με διαβα-
τήριο το έργο του διασαλπίζοντας σε όλους 
τους λαούς τα πανανθρώπινα κοινωνικά 
ιδεώδη της δημοκρατίας, της ελευθερίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά πάνω 
από όλα την παγκόσμια ειρήνη και την ανά-
γκη συμφιλίωσης των λαών. Βαθιά οικουμε-
νικός, αλλά και βαθιά ελληνοπρεπής έντυσε 
τους ανθρώπους, τα τοπία και τα σύμβολα 
της ποίησής του με την ελληνική ομορ-
φιά, έτσι όπως διαγράφεται στην ιστορική 
πορεία από τα χρόνια του Ομήρου ως τις 
ημέρες μας.
Η ποίηση με τη γραφίδα του Ρίτσου είναι 
ένα εξαίρετο καλλιτεχνικό μέσο αφιερω-
μένο στην υπηρεσία των πιο προχωρημέ-
νων και υψηλών ιδανικών της ανθρωπό-
τητας.

Μονεμβασιά:  Ταξίδι στον χρόνο
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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

Εύκολα και νόστιμα 
πιτάκια 

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε μια λεκάνη, κοσκινίζουμε το αλεύρι. Σε ένα μπολ, βάζουμε το χλιαρό γάλα ,τη ζάχαρη, 
τη μαγιά, 6 κουταλιές της σούπας αλεύρι και τα ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθούν και να 
γίνουν χυλός.  Το σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και το αφήνουμε 10’.

 ª Στη λεκάνη με το αλεύρι, προσθέτουμε το σπορέλαιο, το ξύδι, το αλάτι, το τυρί, τη ρίγανη, 
το πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.Προσθέτουμε το δυόσμο και τη ντομάτα, κι ανακατεύ-
ουμε.

 ª Τέλος ρίχνουμε τη μαγιά, που έχει φουσκώσει και ανακατεύουμε, μέχρι να φτιάξουμε 
μια ζύμη που να είναι απαλή, αφράτη και αρκετά λαδερή. Έπειτα τη μαζεύουμε σε μπάλα 
και τη βάζουμε στο ψυγείο, για τουλάχιστον μία ώρα, να ξεκουραστεί, να σφίξει και να 
φουσκώσει.

 ª Στη συνέχεια, βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο, την ανακατεύουμε και την χωρίζουμε σε 
20 μπαλάκια. Πατάμε κάθε μπαλάκι ανάμεσα στις παλάμες μας να πλατύνει και να γινη 
στενόμακρο . Τα τοποθετούμε αραιά σε καλά λαδωμένη λαμαρίνα και μ᾿ ένα πινέλο, τ᾿ 
αλείφουμε με το γάλα. 

 ª Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 350°F στη μεσαία σχάρα, περίπου 15΄- 20΄ 
λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

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

 ª •   50 γραμ. κεφαλοτύρι ή κεφαλο-
γραβιέρα τριμμένα

 ª •   1 ντομάτα στυμενη και ψιλοκομ-
μένη

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

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

λειψη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου και 
ο Τιμ αποφασίζει να πάει στο γήπεδο. Κάθεται 
και παρατηρεί ότι η θέση δίπλα του είναι άδεια. 
Τότε γυρίζει σε εκείνον που καθόταν παραδί-
πλα και τον ρωτά εάν η θέση είναι πιασμένη. 
«Όχι», του λέει ο άνδρας, «η θέση είναι άδεια». 
«Αυτό είναι απίστευτο», είπε ο Τιμ. «Ποιος θα 
άφηνε μια τέτοια θέση;». Και τότε ο άνδρας του 
απαντά: «Βασικά η θέση ανήκει σε εμένα. Υπο-
τίθεται πως θα ερχόμουν με τη γυναίκα μου, 
όμως πέθανε. Αυτό είναι το μόνο Παγκόσμιο 
Κύπελλο που δεν είμαστε μαζί από τότε που 
παντρευτήκαμε». «Ω, τα συλλυπητήριά μου. 
Αυτό είναι απαίσιο… Όμως δεν μπορούσες να 
βρεις κάποιον άλλο, ένα φίλο, συγγενή ή γεί-
τονα για να έρθει μαζί σου;». Ο άνδρας κουνά 
αρνητικά το κεφάλι. «Όχι», του λέει. «Είναι όλοι 
στην κηδεία».

Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο και ο 
κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: «Αυτό είναι το 
πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες». Ο κουρέας 
τότε βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψιλά 
στο άλλο. «Διάλεξε όποιο θες», λέει στο παιδί. 
Το παιδί παίρνει τα ψιλά και φεύγει. «Τι σου 
είπα;», λέει ο κουρέας, «το παιδί δεν θα μάθει 
ποτέ». Αργότερα, ο πελάτης συναντά το παιδί 
στον δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρωτήσω, 
νεαρέ, γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο 
πελάτης. «Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, το 
παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το παιδί.

Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος, 
όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα μέτρο. 
Η αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχί-
ζει να τους πλησιάζει. Ο πρώτος άνδρας ρίχνει 
κάτω την τσάντα του και αρχίζει να φορά τα αθλη-
τικά του παπούτσια. Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι 
κάνεις; Τα αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να 
ξεπεράσεις την αρκούδα». «Δεν χρειάζεται να 
ξεπεράσω την αρκούδα», λέει ο άλλος. «Αρκεί 
να τρέξω πιο γρήγορα από σένα».

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

ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή εποχή όπως καλά γνωρίζετε, 
δεν ευνοεί τα λόγια αλλά τις πράξεις. Και 
όσο περισσότερο διστάζετε να τολμήσετε 
τόσο οι άλλοι θα σας επιβάλλονται και με 
τις πράξεις τους και με τα λόγια τους. Τα 
περιθώριά σας στενεύουν. Γι’ αυτό κάντε 
τώρα την αρχή. Η περίοδος είναι ευνοϊκή. 
Διαχειριστείτε με σύνεση τα οικονομικά 
σας αποφεύγοντας τα περιττά έξοδα.

ΤΑΥΡΟΣ
Κοντά σε φίλους θα περάσετε την εποχή αυτή 
γιατί έχετε ανάγκη να σας βοηθήσουν να 
χαλαρώσετε. Μία από τις καλύτερες εποχές 
είναι αυτή που διανύουμε για εσάς που θα 
μπορούσε να προσφέρει κέρδη υλικά. Προ-
σέξτε λόγια και τις μετακινήσεις σας. Μην 
προσπαθήσετε να επιβάλλετε τις απόψεις σας 
σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως δεν έχουν 
καμία διάθεση να σας ακολουθήσουν. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πιθανόν να εμφανιστούν κάποια προβλή-
ματα από το παρελθόν που θα σας απο-
δυναμώσουν με την παρουσία τους. Καλή 
εποχή για να σταθεροποιήσετε κάποια 
πράγματα στη ζωή σας αρκεί να μην εκνευ-
ριστείτε με τις ενέργειες κάποιων. 
Έμφαση δίνετε σε μία συναρ-
παστική συνάντηση που θα 
μπορούσε έστω και προ-
σωρινά να αλλάξει τη 
ζωή σας. Θα αναγεν-
νηθείτε από τις στά-
χτες σας και πάλι, αρκεί 
να δώσετε την ευκαι-
ρία στον εαυτό σας να 
συσπειρώσει τις δυνά-
μεις του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάνοντας σωστό προγραμματισμό 
στις κινήσεις σας, θα καταφέρετε να περιο-
ρίσετε το άγχος που τον τελευταίο καιρό σας 
ταλαιπωρεί. Στον επαγγελματικό σας χώρο 
θα υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα, αλλά 
ευτυχώς για εσάς θα είναι όλα ευχάριστα. Η 
εύνοια και η τύχη θα συμβαδίσουν σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της ζωής σας.

ΛΕΩΝ
Δε νομίζω ότι βρίσκετε καιρό για ξεκούραση 
την περίοδο αυτή. Συζητήσεις και μετακινή-
σεις σας κρατούν σε μια διαρκή ένταση. Καλό 
θα ήταν βέβαια να είστε προσεκτικοί στις μετα-
κινήσεις και τις εκφράσεις σας. Το αντίθετο θα 
σας έβλαπτε. Για πολλούς θα υπάρχουν αναπά-
ντεχες οικογενειακές κόντρες. Στη δουλειά σας 
αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δραστηρι-
ότητες και δυνατότητες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανή-
κουν σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαί-
τερα δεν ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελ-
ματικές. Οι φιλικές όμως σχέσεις και γενι-
κότερα οι κοινωνικές σας επαφές βρίσκο-
νται σε καλό δρόμο και για αυτό φροντίστε 
να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα 
σας παρουσιαστούν.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι 
η αρχή, με καινούργιους και μεγάλους στό-
χους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προσο-
χής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας ζωή. 
Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση και 
χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέλεια, αλλά 
και η απλότητα των πραγμάτων, αρκεί αυτή 
να συνοδεύεται από άτομα που πραγμα-
τικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν να προτι-
μήσετε μία καλή παρέα από ένα glamorous 
πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε όσα 
ζητάτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μεγάλες ευκαιρίες κυριαρχίας θα έχετε σε 
κάθε λογής αναμετρήσεις σε όλους τους 
τομείς, επαγγελματικούς, νομικούς, κοι-

νωνικούς και οικογενειακούς. Όμως 
το πλήθος των γεγονότων και 

η ορμή σας, κάνουν έντονη 
αλλά λίγο επικίνδυνη την 

καθημερινότητά σας. 
Οι προθέσεις σας είναι 
καλές και η διορατι-
κότητά σας πολύ χρή-
σιμη. Ευνοϊκές οι μετα-
κινήσεις σας αυτό το 

διάστημα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι μέρες που διανύουμε είναι 

μέρες κατά τις οποίες πρέπει να 
βάλετε τα δυνατά σας, αφού εσείς θα είστε 

στο επίκεντρο της προσοχής όλων στο ευρύ 
κοινωνικό σας περιβάλλον. Εσείς θα είστε 
που θα τους ανεβάσετε τη διάθεση, που θα 
τους συμβουλεύσετε, που θα τους παροτρύ-
νετε ή θα τους αποτρέψετε… Είστε ένα άτομο 
στο οποίο όλοι θέλουν να στηριχθούν!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς 
όφελός σας, θα είναι πολλές και άμεσες. 
Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό και 
αξιοποιήστε την κάθε ευκαιρία που σας 
παρουσιάζεται. Στο επάγγελμά σας οι αλλα-
γές θα είναι ραγδαίες, από τα χαμηλά στα 
ψηλά. Δική σας εργασία ή προαγωγή ή 
συνεργασία θα είναι το μοτίβο αυτό το διά-
στημα. Όλα θα έχουν την ευκαιρία τους για 
επιτυχία.

ΙΧΘΕΙΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να 
αποδειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνο-
ούνται να ζήσουν συγκλονιστικές στιγ-
μές, αυτοί είστε εσείς. Είναι μια ειδική 
εβδομάδα σε όλους τους τομείς: τον 
αισθηματικό, τον επαγγελματικό, τον κοι-
νωνικό. 
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Το συγκρότημα, μέρος του 
οποίου ανακαλύφθηκε το 
1957, βρίσκεται στην Πέλλα - 
Τι θα βλέπουν οι επισκέπτες

Τ
ο ερχόμενο καλοκαίρι εκτι-
μάται ότι θα μπορεί να δέ-
χεται επισκέπτες το ανάκτο-
ρο στο οποίο γεννήθηκε ο 

Μέγας Αλέξανδρος στην παραθα-
λάσσια τότε Πέλλα.
Στο κτίριο αυτό, τμήμα του οποίου 
είχε ανασκαφεί το 1957, όταν κανείς 
δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για το 
ανάκτορο, μεγάλωσε ο βασιλιάς 
των Μακεδόνων ενώ στην παλαί-
στρα που βρίσκεται σε μικρή από-
σταση από το κτίσμα, ο διάδο-
χος αθλούνταν με τους γόνους της 
αριστοκρατίας και στην τεράστια 
κολυμβητική δεξαμενή γύμναζαν 
το σώμα τους.
«Το ανάκτορο είχε δημόσιο χαρα-
κτήρα και σε αυτό βρισκόταν η 
αίθουσα όπου γίνονταν τα συμπό-
σια, η αίθουσα του θρόνου, αν 
μου επιτρέπεται να χρησιμοποι-
ήσω αυτή την έκφραση κατ αναλο-
γία» εξηγεί στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η προ-
ϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Πέλλας, Ελισάβετ Τσιγαρίδα. 
Η ίδια τονίζει ότι οι εργασίες στο 
χώρο βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 
πλήρη εξέλιξη, με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ, και σημειώνει ότι το 

σημείο θα μπορεί να είναι επισκέ-
ψιμο το καλοκαίρι του 2021, αν όλα 
εξελιχθούν ομαλά.
Ο επισκέπτης θα βλέπει μπροστά 
του την κάτοψη του ανακτόρου, σε 
επίπεδο θεμελίωσης ενώ στόχος 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων είναι η 
παρουσίαση μιας ψηφιακής ξενά-
γησης στο κέντρο υποδοχής επι-
σκεπτών που αναμένεται να κατα-
σκευαστεί με χρονικό ορίζοντα το 
2023. Εκεί θα μπορεί κανείς να δει 
και την ψηφιακή αναπαράσταση όχι 
μόνο του ανακτόρου όπου γεννή-
θηκε ο Μακεδόνας βασιλιάς αλλά 

του κτιριακού συνόλου που αποτε-
λούνταν από επτά τεράστια κτίρια, 
με εσωτερικές αυλές, διαδρόμους, 
κλιμακοστάσια και στοές που συν-
δέονταν μεταξύ τους.
«Η συνολική έκταση είναι γύρω 
στα 70 στρέμματα. Οι διαστάσεις 
αυτές μπορούν να γίνουν αντιλη-
πτές αν ληφθεί υπόψη το γεγονός 
ότι η Πέλλα ήταν τότε η πρωτεύ-
ουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. 
Το ανάκτορο ξεκίνησε πιο μικρό, 
αλλά επεκτάθηκε μετά την εκστρα-
τεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η 
περίοδος από το 320 ως το 250 π.Χ. 

ήταν μια εποχή τεράστιας ακμής για 
τη Μακεδονία, ενώ ήταν γνωστός 
και ο πλούτος του ανακτόρου. Δεν 
ξεχνάμε ότι σε όλο τον τρίτο και τον 
δεύτερο π.Χ. αιώνα, η Πέλλα ήταν 
το κέντρο του Μακεδονικού Βασι-
λείου, ένα από τα σπουδαιότερα 
κράτη της εποχής» σχολιάζει η κ. 
Τσιγαρίδα.
Αυτοί, ήταν, άλλωστε και οι λόγοι 
για τους οποίους το ανάκτορο 
λεηλατήθηκε με μένος από τους 
Ρωμαίους που όταν ηττήθηκαν οι 
Μακεδόνες το 168 π.Χ. ήρθαν κατ 
ευθείαν στην Πέλλα. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κ
λειστό τουλάχιστον μέχρι τις 30 Μαΐ-
ου 2021 θα παραμείνει το Broadway 
ανακοίνωσε η ένωση Broadway 
League, που εκπροσωπεί παραγω-

γούς και ιδιοκτήτες θεάτρων, ακυρώνοντας ό-
λες τις αγορές εισιτηρίων μέχρι τη συγκεκριμέ-
νη ημερομηνία, λόγω της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού.
Η ανακοίνωση σημαίνει ότι και τα 41 θέατρα 
του Broadway θα μείνουν κλειστά για 441 ημέ-
ρες αφότου έβαλαν λουκέτο, στο πλαίσιο των 
προσπαθειών της Νέας Υόρκης να επιβραδύ-
νουν τον ρυθμό των μολύνσεων.
Ωστόσο, η πρόεδρος της Broadway League 
εξέφρασε και πάλι αμφιβολία για το εάν πράγ-
ματι μετά τον Μάιο θα μπορέσουν να ανοίξουν 
τα θέατρα και εξέφρασε την ελπίδα ότι έχουν 
δίκιο όσοι κάνουν σχέδια και προγραμματί-
ζουν παραστάσεις για το καλοκαίρι. «Ελπίζω να 
έχουν δίκιο. Αλλά νομίζω ότι οι θεατές στοιχη-
ματίζουν ότι το άνοιγμα θα γίνει το φθινόπωρο 
του επόμενου χρόνου», ανέφερε.
Με βάση τις ανακοινώσεις, οι παραγωγή προ-
γραμματίζουν μάλλον μία σταδιακή επανέ-
ναρξη των θεαμάτων. «Οι ημερομηνίες για 
κάθε επιστροφή και για κάθε νέα παραγωγή θα 

ανακοινωθούν καθώς κάθε παραγωγή προσδι-
ορίζει το πρόγραμμά της».
Η ανακοίνωση σημαίνει αναβολή για την ανα-
βίωση του «The Music Man» με τον Χιου Τζάκ-
μαν, που προγραμματιζόταν για την επόμενη 
εβδομάδα, μετά επαναπρογραμματίστηκε για 
τις 20 Μαΐου και τώρα πρέπει να προσδιορί-
σει νέα ημέρα ανοίγματος. Το ίδιο πρέπει να 
κάνουν και μια σειρά διάσημων παραγωγών, 

που πίστευαν ότι την άνοιξη θα μπορούσαν να 
επανέλθουν.
Πάντως, το λουκέτο στα θέατρα και η αδυνα-
μία προγραμματισμού οδηγεί σε μεγάλες απώ-
λειες χρημάτων, όχι μόνο για τους παραγω-
γούς και τους καλλιτέχνες, αλλά και για όσους 
δουλεύουν στα παρασκήνια, τα εστιατόρια της 
Times Square αλλά και την πόλη της Νέας Υόρ-
κης.

Χάρις Αλεξίου: 
Έρχεται η θεατρική 
της «Μεταμφίεση» 

Τ
ην γνωρίσαμε και την 
αγαπήσαμε μέσα από 
την μοναδική φωνή και 
τα διαχρονικά τραγού-

δια της που μάς συντροφεύ-
ουν για δεκαετίες ολόκληρες 
και συνεχίζουν να μάς συνο-
δεύουν. Η πρόσφατη απόφασή 
της να σταματήσει το τραγούδι 
προκάλεσε συγκίνηση τόσο 
στους εγχώριους μουσικούς 
κύκλους όσο και στους αμέτρη-
τους θαυμαστές της σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Παρόλα αυτά η 
Χάρις Αλεξίου, η Χαρούλα της 
Ελλάδας συνεχίζει να δίνει το 
παρών στα καλλιτεχνικά δρώ-
μενα, με έναν διαφορετικό μεν 
τρόπο αλλά σε μια εποχή που 
παρουσία της είναι πιο απαραί-
τητη από ποτέ.
Στις 16 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα 
ανέβει στη σκηνή του Μικρού 
Παλλάς ενσαρκώνοντας μία 
ακόμη ηρωίδα όπως αυτές που 
μάς σύστησε όλα αυτά τα χρό-
νια μέσα από τα τραγούδια της. 
Με αφορμή το θεατρικό αφή-
γημα «Μεταμφίεση» του Βαγ-
γέλη Χατζηγιαννίδη θα μάς 
«μιλήσει», αυτή τη φορά χρη-
σιμοποιώντας τον θεατρικό 
και όχι τον μουσικό λόγο. Θα 
μεταμορφωθεί σε μια γυναίκα 
χωρίς όνομα που μονολογεί 
μέσα στην ησυχία του μικρού 
της κόσμου. Ο μονόλογός της 
αυτός συμπίπτει με την επέ-
τειο θανάτου ενός σημαντικού 
για την ζωή της ανθρώπου. 
Εκείνη δούλευε τότε ως νυχτε-
ρινή αποκλειστική του νοσο-
κόμα. Κι αυτός, λάτρευε να της 
μιλά με τις ώρες. Οι διηγήσεις 
του “Γέρου” της καθώς και 
μια εξωφρενική συγκυρία θα 
αλλάξει τα πάντα μέσα σε μια 
μέρα.
Η ηρωίδα βλέπει  το είδωλό 
της στον καθρέφτη αντεστραμ-
μένο και δεν το αναγνωρίζει. 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα 
από την πραγματικότητα, σκέ-
φτεται. Ούτε και αλήθεια γίνε-
ται να υπάρξει δίχως τη λάμψη 
μιας απάτης. 
Παραστάσεις θα δίνονται κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο στις 
21.00 και κάθε Κυριακή στις 
20:00.

Ανοίγει για το κοινό το ανάκτορο που γεννήθηκε 
ο Μέγας Αλέξανδρος! 

Ο κορωνοϊός βάζει «λουκέτο» στο Broadway 
τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο 
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αθλητικά

Μ
ε τέτοια εικόνα, η Εθνική δεν μπορούσε να 
περιμένει πολλά παραπάνω στον αγώνα 
με το αδύναμο Κόσοβο στο ΟΑΚΑ. Η γα-
λανόλευκη έπαιξε με τη φωτιά και... κάηκε, 

μένοντας στο άοσμο και άγευστο 0-0 που την «γκρέμι-
σε» από την κορυφή της βαθμολογίας (βρίσκεται στο -2 
από τη Σλοβενία).
Ο Μπακασέτας νικήθηκε από τον Μούριτς στο 20’ από 
τα 11 μέτρα, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που οι φιλο-
ξενούμενοι θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει στο β’ 
μέρος. Πλέον, η Εθνική θέλει το 2 στα 2 με Μολδαβία 
εκτός έδρας και με τη Σλοβενία στο ΟΑΚΑ, αν θέλει 
να τερματίσει στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου της 
League C του Nations League.

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΗ» Ο 
ΦΑΝ ΣΙΠ
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τζον Φαν 
Σίπ, στη λογική του «ομάδα που κερδί-
ζει, δεν αλλάζει», επέλεξε να μην αλλά-
ξει τη συνταγή και να διατηρήσει την ίδια 
ενδεκάδα, ποντάροντας στη χημεία των 
διεθνών που είχαν ένα 90λεπτο μαζί μερικά 
24ωρα πριν απέναντι στη Μολδαβία (2-0). Πράγ-
ματι, η Εθνική μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με διάθεση 
να πιέσει ψηλά, να έχει την κυκλοφορία της μπάλας και 
να φτάσει στο γρήγορο γκολ που θα της αφαιρούσε 
και το όποιο άγχος. Στο 16’ σημειώθηκε η πρώτη καλή 
στιγμή, με την κεφαλιά του Μάνταλου που δεν βρήκε 
στόχο μετά την καλοζυγισμένη σέντρα του Γιαννούλη.

Ο ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΝΙΚΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Α-
ΣΠΡΗ ΒΟΥΛΑ
Δυο λεπτά μετά, ο Λημνιός ανατράπηκε στην περιοχή 
από τον Σάλα και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. 
Αυτή τη φορά, ο μεσοεπιθετικός της Αλάνιασπορ νική-
θηκε από τον Μούριτς, ο οποίος τον ψάρεψε και απέ-
κρουσε στην αριστερή γωνία. Στο 21’, ο Λημνιός μπήκε 
περιοχή, σούτατε, αλλά ο Μούριτς είχε πάλι απάντηση 
και έδιωξε κορνερ, ενώ στο 27’ το σουτ του Παυλίδη 
από πλάγια θέση μετά τη μπαλιά του Μάνταλου κατέ-
ληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.
Στο 29’, ο φορ της Εθνικής μας σκόραρε, αλλά το γκολ 
σωστά δεν μέτρησε ως οφσάιντ, ενώ πέντε λεπτά αργό-
τερα ο δραστήριος Παυλίδης από κοντά δεν κατάφερε 

να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-0 εμεινε ως το 
φινάλε του πρώτου μέρους στο ΟΑΚΑ. Η γαλανόλευκη 
ήταν καλύτερη, μπορούσε να βρίσκεται μπροστά στο 
σκορ, αλλά η δική της αστοχία και ο Μούριτς κράτησαν 
τη λευκή ισοπαλία.

Ο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΝΤΥΘΗΚΕ... ΒΛΑΧΟΔΗ-
ΜΟΣ
Αν και θα περίμενε κάποιος να μπει φουριόζα η Εθνική 
στο δεύτερο ημίχρονο, εντούτοις οι Κοσοβάροι ήταν 
αυτοί που απείλησαν δυο φορές μέχρι το 52’ και θα 
μπορούσαν να έχουν κάνει το 0-1. Στο 46’, ο Βλαχο-
δήμος με το πόδι απομάκρυνε την προσπάθεια του 

Καστράτι, ενώ έξι λεπτά μετά ο Πασαράδα βρέ-
θηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε με το αρι-

στερό, αλλά ο Χατζηδιάκος έκοψε πάνω 
στην γραμμή με το πόδι, αποσοβώντας 
το γκολ.
Μάλιστα, το πανηγύρισε με σφιγμένη 
γροθιά. Στο 58’, η Εθνική δημιούργησε 
την πρώτη της καλή στιγμή στο β’ μέρος. 

Ο Μάνταλος από τα αριστέρα γύρισε στον 
Λημνιό, ο οποίος σούταρε πάνω σε σώματα 

και στη συνέχεια ο Ζέκα σούταρε ψηλά άουτ και 
ενώ είχε προηγηθεί λάθος γύρισμα του Αλίτι στον Μού-
ριτς. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπρεπει να 
διορθώσει πολλά, αν ήθελε να φτάσει στο πολυπόθητο 
τρίποντο.

ΞΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΟ... 
ΜΗΔΕΝ
Στο τελευταίο μισάωρο, ο Τζον Φαν Σιπ προσπάθησε να 
φρεσκάρει την ομάδα, έκανε αλλαγές μήπως και βελ-
τιωθεί η εικόνα της ομάδας, αλλά μάταια. Το Κόσοβο 
είχε κλείσει καλά τους διαδρόμους και μπλόκαρε τους 
διεθνείς μας, οι οποίοι προσπαθούσαν με ατομικές 
ενέργειες να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα των 
φιλοξενούμενων. Απείλησαν όμως ελάχιστα και ουσι-
αστικά δεν έφτιαξαν ούτε μια ευκαιρία της προκοπής.
Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τις δυο ομά-
δες δίκαια ισόπαλες και ο Τζον Φαν Σιπ θα πρέπει να 
προβληματιστεί με την εμφάνιση, όταν ο αντίπαλος 
είναι (θεωρητικά) αρκετά κατώτερος. Η ομάδα θέλει 
πολλή δουλειά για να παρουσιάσει βελτίωση στα επό-
μενα παιχνίδια της.

Η Εθνική παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και δεν κατάφερε να νικήσει το 
αδύναμο Κόσοβο στο ΟΑΚΑ (0-0), με αποτέλεσμα να πέσει δεύτερη στον όμιλο. Νικήθηκε στο 
20’ από την άσπρη βούλα ο Μπακασέτας

Έπαιξε με τη φωτιά και 
κάηκε

Έρχεται στην Ελλάδα 
ο Μπόλονι για τον 
Παναθηναϊκό

Ο Λάζλο Μπόλονι θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, 
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, καθώς αναμένεται στην Αθήνα 
για τις υπογραφές. Βοηθός του ο Συλαϊδόπουλος, θα έχει και δικούς 
του συνεργάτες ο Ρουμάνος. Κανονικά στο Κορωπί ο Ρόκα.
Ο Ντάνι Πογιάτος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο 

του Παναθηναϊκού και ο εκλεκτός του «τριφυλλιού» είναι ο Λάζλο Μπό-
λονι. Κατά την διάρκεια της ημέρας, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήταν 
σε συνεχή επαφή με την πλευρά του 67χρονου Ρουμάνου τεχνικού και 
όλα δείχνουν πως ο έμπειρος κόουτς θα είναι ο επόμενος προπονητής των 
«πρασίνων». Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπόλονι αναμένεται 
το αργότερο μέσα στο επόμενο 48ωρο στην χώρα μας για τις τελικές συζη-
τήσεις και τις υπογραφές.
Οποιαδήποτε άλλη κατάληξη στο θέμα του προπονητή, με τα υπάρχοντα 
δεδομένα, θα αποτελέσει έκπληξη πρώτου μεγέθους και σε περίπτωση 
που κάτι «στραβώσει» ο μόνος που έχει πιθανότητες είναι ο Γιάννης Ανα-
στασίου.
Στο πλευρό του Μπόλονι θα βρίσκεται ο μέχρι πρότινος προπονητής της 
Κ19, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ο οποίος αναβαθμίζεται και θα έχει μόνιμη 
παρουσία στην πρώτη ομάδα. Την ομάδα Νέων θα αναλάβει ο Κώστας 
Φραντζένσκος και την Κ17 ο Πέτρος Τοσουνίδης. Παράλληλα, όπως είναι 
λογικό, ο Μπόλονι θα έχει και συνεργάτες της δικής του επιλογής.
Όσον αφορά το θέμα του τεχνικού διευθυντή; Μέχρι στιγμής δεν γίνονται 
κινήσεις για να υπάρξει νέο πρόσωπο σε αυτή την θέση. Εξάλλου, για την 
ώρα δεν προκύπτει άμεσο διαζύγιο με τον Τσάβι Ρόκα, ο οποίος βρίσκε-
ται σε απόλυτη δυσμένεια από τον Γιάννη Αλαφούζο που από την άλλη δεν 
θέλει για τους δικούς του λόγους να τελειώσει την συνεργασία μαζί του. Ο 
Καταλανός έδωσε κανονικά το παρών στην απογευματινή προπόνηση της 
Δευτέρας, ήταν φανερά επηρεασμένος από τις εξελίξεις αλλά δεν δείχνει 
διάθεση να παραιτηθεί.
Είτε θα μείνει μέχρι να φύγει, χωρίς να έχει σοβαρές αρμοδιότητες, είτε στο 
επόμενο διάστημα και έπειτα από συζήτηση με τον μεγαλομέτοχο, να τεθεί 
σε νέο πλαίσιο ο ρόλος του. Δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες και το 
πιθανότερο σενάριο είναι να αποχωρήσει και ο Ρόκα που χρεώνεται στον 
απόλυτο βαθμό από την διοίκηση του κλαμπ, την επιλογή του Πογιάτος.

Ζήτησε τον Καρύδα για γυμναστή ο Μπόλονι
Αυτή την στιγμή η κουβέντα ανάμεσα στον Ρουμάνο τεχνικό και τους «πρά-
σινους» γίνεται για την καλύτερη δυνατή στελέχωση του επιτελείου του, 
καθώς όλα τα υπόλοιπα ζητήματα έχουν λυθεί. Μόνιμη θέση ως άριστος 
γνώστης της κατάστασης του ρόστερ θα έχει ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος 
όπως είναι γνωστό. Ο Μπόλονι σίγουρα θα φέρει έναν άμεσο συνεργάτη 
της δικής του επιλογής ενώ ζήτησε και τον γυμναστή, Νίκο Καρύδα. Στο 
«πράσινο στρατόπεδο» υπάρχει ήδη στον ρόλο του γυμναστή τα τελευ-
ταία χρόνια, ο Γιάννης Σταυρινός και στο Κορωπί λένε τα καλύτερα λόγια 
την δουλειά του.
Παρόλα αυτά το θέμα είναι ανοιχτό και το πιθανότερο είναι να προσλη-
φθεί και ο Καρύδας ως επιλογή του Μπόλονι. Οι δύο άνδρες είχαν συνερ-
γαστεί στον ΠΑΟΚ, σε μία σεζόν (2011-2012), η οποία σημαδεύτηκε από 
πάρα πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς, όπως αναφέρουν και τα ρεπορτάζ 
της εποχής.
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αθλητικά

Ο 
αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπια-
κός τιμωρήθηκε με ποινή απαγό-
ρευσης εισόδου στον αγωνιστι-
κό χώρο και στα αποδυτήρια για 

τα όσα έγιναν στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Στην απολογία του ο Κώστας Καραπαπάς 
αρνήθηκε ότι απείλησε τον διαιτητή της ανα-
μέτρησης, λέγοντας ότι μόνο τον εξύβρισε. 
Tο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 
όργανο ανακοίνωσε την ποινή για τον αντι-
πρόεδρο του Ολυμπιακού επιβάλλοντας του 
τιμωρία απαγόρευσης εισόδου στον αγωνι-
στικό χώρο και στα αποδυτήρια για τέσσε-
ρις μήνες καθώς και χρηματική ποινή ύψους 
5.000 ευρώ.
Αναλυτικά:
Tο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 
όργανο πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 
(Αντιπρόεδρος):»Βάσει των αναφερομέ-
νων στο από 04/10/2020 Φύλλο Αγώνα, το 
οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 
του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου 
(Κ.Α.Π.) και στην από 04/10/2020 Έκθεση 
Παρατηρητή Αγώνα», στον αγώνα ΠΑΕ ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ Car.gr – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.:
Απαλλάσσει τους εγκαλουμένους από την 
πειθαρχική παράβαση του άρθρου 19 του 
Π.Κ. της ΕΠΟ λόγω αμφιβολιών.
Δέχεται ότι τελέσθηκε η παράβαση του 
άρθρου 10 παρ. 1 δ I΄ σε συνδ. με 11 παρ. 
1, 2, 3 και 5, 12, 14 παρ. 1, 2, 3, 4 περ. β΄ του 
Π.Κ. της ΕΠΟ.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρη-
ματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) 
ευρώ για την συμπεριφορά του β’ εγκαλού-
μενου (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 
10 παρ. 1 δ I΄ σε συνδ. με 11 παρ. 1, 2, 3 και 
5, 12, 14 παρ. 1, 2, 3, 4 περ. β΄ του Π.Κ. της 
ΕΠΟ).
Επιβάλλει στον Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑ  για την 
πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς 
ελεγκτέος τις ακόλουθες πειθαρχικές ποι-
νές, ήτοι :
α) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων 
(5.000,00) ευρώ και
β) την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου 
του στον αγωνιστικό χώρο και στα απο-
δυτήρια για τέσσερις (4) μήνες (παράβαση 
άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 δ I΄ σε 
συνδ. με 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, 12, 14 παρ. 1, 
2, 3, 4 περ. β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΠΑΕ ΑΕΛ: «Με την παρούσα μας, σας διαβι-
βάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20917/05-10-
2020 Πειθαρχική Δίωξη του Αναπληρωτή 
Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαι-
ρικών Αδικημάτων, καλώντας σας συνάμα, 
όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την 
εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, 
κατά την ημερομηνία της 15ης-10-2020, 
ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:30.»:
Απαλλάσσει την εγκαλουμένη.
ΠΑΕ ΑΡΗΣ: «Με την παρούσα μας, σας δια-
βιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20917/05-
10-2020 Πειθαρχική Δίωξη του Αναπλη-
ρωτή Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως 
Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καλώντας 
σας συνάμα, όπως παραστείτε ενώπιόν μας, 
κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορί-
σθηκε, κατά την ημερομηνία της 15ης-10-
2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:30.»:
Απαλλάσσει την εγκαλουμένη.

Κανένα πρόβλημα ο Βινάγκρε
Ο Ρούμπεν Βινάγκρε δέχθηκε χτύπημα στο 
ματς U21 της Πορτογαλίας με το Γιβραλτάρ 
και χρειάστηκε βοήθεια για να βγει εκτός 
γηπέδου με αλλαγή.
Ωστόσο, το πρόβλημα που αποκόμισε δεν 
ήταν σοβαρό κι έτσι ο αριστερός μπακ του 
Ολυμπιακού επέστρεψε στη δράση κανο-
νικά.
Επίσης, κανονικά προπονούνται κι οι 
Μπρούμα, Μασούρας αλλά και Πέπε.

Βαλμπουενά για Γκριεζμάν: «Πρέ-
πει να δούμε τη δύναμη του χαρα-
κτήρα του»
Με δηλώσεις του στη Γαλλία ο Ματιέ Βαλ-
μπουενά ανέφερε πως ο πρώην συμπαίκτης 
του στην Εθνική, Αντουάν Γκριεζμάν θα πρέ-
πει τώρα να δείξει χαρακτήρα μετά και την 
αποχώρηση του Σουάρες από την Μπαρ-
τσελόνα.
Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού μιλώ-
ντας για τον καλό του φίλο Γκριεζμάν, ανέ-
φερε τα εξής: «Τώρα βρίσκεται στην πρώτη 
μεγάλη δυσκολία της καριέρας του. Πρέπει 
να δείξει πολύ περισσότερο χαρακτήρα. Τον 
αγαπώ, είναι κορυφαίος παίκτης, αλλά σε 
αυτή τη δύσκολη περίοδο πρέπει να δούμε 
και τη δύναμη του χαρακτήρα του. Έχω την 
εντύπωση ότι θα ανταποκριθεί στην κατά-
σταση».

Ολυμπιακός: Τέσσερις μήνες 
απαγόρευση εισόδου σε 
Καραπαπά

Στην πρώτη του παρουσία μπροστά 
στους εκπροσώπους του Τύπου, ο 
αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, 
Ολαφ Ρέμπε μίλησε για όλα τα θέματα 
που αφορούν τον Δικέφαλο του 
Βορρά και για το πως σχεδιάστηκε η 
ομάδα το καλοκαίρι που πέρασε... 

Γ
ια την απουσία του Λέο Μάτος και του 
Τσούμπα Άκπομ από τα παιχνίδια με 
την Κράσνονταρ: «Ο Τσούπα είναι ένα 
εξαιρετικός παίκτης. Μας είπε οτι θέ-

λει να φύγει, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία. 
Κάναμε ο,τι ήταν δυνατόν σε αυτή την υπό-
θεση. Προσπαθήσαμε να τον μεταπείσουμε. 
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα πω 
πως είμαι χαρούμενος που συμφωνήσαμε 
σε πολλά. Αποφασίσαμε να φύγει μετά το 
ματς με την Μπενφίκα και την είχε πάρει ο 
ίδιος αυτή την απόφαση. Ο,τι και να πούμε 
είναι θεωρητικό γαι το τι θα γινόταν αν έμε-
νε ο Άκπομ και έπαιζε με την Κράσνονταρ. Ο 
Λέο Μάτος είναι μια... παλιά αλεπού. Τον σε-
βόμαστε. Έγιναν συζητήσεις  αλλά δεν είναι 
καλό να τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Πλέον 
είμαι χαρούμενος που είναι μαζί μας 
στο 100%. Είναι άδικο να λέμε ό-
τι επειδή δεν ήταν ο Μάτος ή ο-
ποιοσδήποτε άλλος κόντρα 
στην Κράσνονταρ.
Για τον Μαουρίσιο: «Ο 
Μαουρίσιο ήταν εκτός πλά-
νων. Ο ιδιοκτήτης θέλησε μετά 
το τέλος των μεταγραφών να 
τον ενημερώσουμε, πως αν δεν 
έχει ομάδα, η πόρτα μας είναι ανοι-
χτή. Ο παίκτης είχε άλλα σχέδια και το σεβό-
μαστε. Αποφάσισε να πάει στον Παναθη-
ναϊκό. Μίλησα μαζί του τις προηγούμενες 
ημέρες. Είμαστε χαρούμενοι με το ρόστερ 
που έχουμε, είναι χαρούμενος για την επι-
λογή του».
Για τον Μπίσεσβαρ: «Δεν έχω όλες τις πλη-
ροφορίες για τον σύλλογο που τον προσέγ-
γισε. Θέλουμε να έρθει στο 100% για να μας 
βοηθήσει και αγωνιστικά αλλά να σηκώσει 
και ένα ακόμα βάρος, το να βοηθήσει τους 
νεαρούς παίκτες».
Για το αν το ρόστερ μπορεί να πρωταγωνι-
στήσει σε όλους τους θεσμούς: «Τι κάναμε 
αυτό το καλοκαίρι; Στήσαμε μια ομάδα που 
έχει και έμπειρους παίκτες αλλά και νεα-
ρούς που δεν είναι στο peak τους. Ελπίζουμε 
πως μπορούμε να τους φέρουμε (τους νεα-

ρούς) στο επίπεδο που θέλουμε και μπο-
ρούνε. Όμως, δεν μπορείς να μιλάς για το 
γλυκό όταν δεν έχει έρθει ακόμα η σαλάτα». 
Έχουμε στήσει ένα πολύ καλό τιμ που περι-
κλείει την ομάδα. Φυσιοθεραπευτές, ανα-
λυτές, γυμναστές...Είμαι τρεις μήνες εδώ. 
Δεν είμαι μάγος. Βρήκα πολλά σωστά πράγ-
ματα στην ομάδα.. Ξεκινήσαμε, την πρώτη 
μέρα, με ανάλυση της περασμένης σεζόν. 
Οι πρώτες «μεταγραφές» όταν πρόσωπα 
εκτός ρόστερ αλλά εντός ομάδας, στο τιμ 
του προπονητή. Είμαστε μια μεγάλη οικο-
γένεια, δεμένη εντός και εκτός γηπέδου και 
είμαι περήφανος για αυτό. Με τον προπο-
νητή είμαστε οι «πατεράδες» του γκρουπ. 
Όλοι είναι σημαντικοί σε μια ομάδα, αυτοί 
που παίζουν, αυτοί που δεν παίζουν, τα 
μέλη, όλοι...Λύνουμε τα προβλήματά μας 
σαν άντρες, μόνοι μας (χωρίς με αυτό που 
λέω να υποτιμώ τις γυναίκες). Θέλουμε να 
νιώθουν όλοι ότι είμαστε δίπλα στον άλλον 
για κάθε θέμα που υπάρχει. Οι προσδο-
κίες είναι μεγάλες. Δεν είμαι φίλος του των 
δικαιολογιών. Θέλουμε το πρωτάθλημα. 
Θέλαμε να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ. 
Δεν το καταφέραμε. Προχωράμε. Τις φιλο-

δοξίες μας τις είπαμε στο Πήλιο. Αυτό 
που θέλω από εσάς είναι να είστε 

ρεαλιστες και να έχετε υπομονή. 
Ξέρω πως είναι δύσκολο.... 
Όποιος αγαπά τον ΠΑΟΚ θα 
πρέπει να είναι ικανοποιημέ-
νος από όσα έχει δει».
Για τον Βιεϊρίνια: «Δυο κεφά-

λαια σε αυτό. Το ένα η φιλία 
μας. Το άλλο το καθαρά επαγγελ-

ματικό. Δεν υπήρχε συμφωνία στο 
οικονομικό. Το τι μπορεί να συμβεί στο μέλ-
λον δεν το ξέρω. Το να μιλήσω εγώ για το 
παρελθόν, δεν χρειάζεται, όλοι ξέρετε το τι 
πέτυχε ο Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ».
Για τις ενέργειες που έγιναν για την αντικα-
τάσταση του Ακπομ από τη στιγμή που ο 
Άγγλος γνωστοποίησε οτι θέλει να φύγει: 
«Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Υπάρχουν 
πολλές λεπτομέρειες. Σέβομαι την ερώ-
τησή σας. Μερικές λεπτομέρειες δεν είναι 
εύκολο να απαντηθούν. Από τον αρχικό 
μας σχεδιασμό είχαμε τον Τσόλακ. Το μετα-
γραφικό παζάρι δεν είναι μαγαζί που μπαί-
νεις, παίρνεις αυτό που θέλεις και φεύγεις. 
Όταν έρχεται ένας παίκτης είναι δύσκολο να 
είναι 100% έτοιμος να παίξει. Και νωρίτερα 
να είχε αποκτηθεί ο Τσόλακ δεν ξέρω αν θα 
ήταν έτοιμος να παίξει».

ΠΑΟΚ: Η συνέντευξη Τύπου 
του Ολαφ Ρέμπε
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

ΝΒΑ: Σκέψεις να ξεκινήσει η νέα 
σεζόν την «Martin Luther King 
Day», στις 18 Ιανουαρίου

Σ
ύμφωνα με το σάιτ «The Athletic», το ΝΒΑ σκέφτεται να ξεκινήσει την σεζόν 
2020/21 την «Martin Luther King Day», δηλαδή στις 18 Ιανουαρίου 2021. Η-
σεζόν 2019/20 ολοκληρώθηκε και πλέον το ΝΒΑ οφείλει να εστιάσει όλη την 
προσοχή του στην σεζόν 2020/21 και - κυρίως - το πότε θα ξεκινήσει. Και, ό-

πως φαίνεται, υπάρχει μία ημερομηνία που έχουν όλοι στο μυαλό τους. Με τον Άνταμ 
Σίλβερ να έχει αναφέρει αρκετές φορές ότι η επόμενη σεζόν λογικά θα ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο, ο Τζον Χόλιντζερ του «The Athletic» ανέφερε σε κείμενό του ότι το ΝΒΑ 
σκέφτεται η κανονικη περίοδος 2020/21 να ξεκινήσει την «Martin Luther King Day», 
η οποία εορτάζεται την τρίτη μέρα του Ιανουαρίου και φέτος θα εορταστεί στις 18 Ι-
ανουαρίου 2021. Όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος, η συγκεκριμένη ημερομηνία 
έχει τόσο πρακτικούς όσο και συμβολικούς λόγους, αφού με το κίνημα «Black Lives 
Matter» να βάζει συνεχώς την κουβέντα για τον ρατσισμό και την κοινωνική βία στο 
τραπέζι, θα υπάρχει η δυνατότητα να περαστούν πολλά μηνύματα. Την δεδομένη στιγ-
μή πάντως τίποτα δεν είναι επίσημο. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό για το θέμα είναι 
η δέσμευση του ΝΒΑ ότι θα ανακοινώσει την ημερομηνία της έναρξης της νέας σεζόν 
8 εβδομάδες νωρίτερα, για να δώσει χρόνο στις ομάδες να οργανωθούν.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Ο Καναδάς εκτός παγκοσμίου 
ημιμαραθωνίου λόγω κορωνοϊού

Ο 
Καναδάς απέσυρε την ομάδα του από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ημιμαραθωνί-
ου στην Γκντίνια της Πολωνίας αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, λόγω των ζητη-
μάτων υγείας και ασφάλειας της COVID-19, ανακοίνωσε η ομοσπονδία στίβου 
της χώρας. Στη διοργάνωση επρόκειτο να πάρει μέρος πενταμελής εκπροσώ-

πηση του Καναδά, αλλά με την Πολωνία να έχει αυξητικά ποσοστά εκδήλωσης κρουσμά-
των στον κορονοϊό, αποφάσισε να μην «θέσει τους «αθλητές, προπονητές και το υπόλοι-
πο προσωπικό σε κίνδυνο».
«Όταν εξετάσαμε τους κινδύνους που συνδέονται με την πτήση και τις μεταφορές εντός 
αεροδρομίων, με τους αθλητές να βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως λόμπι 
ξενοδοχείων και κοινόχρηστους χώρους σίτισης και την συμμόρφωση όλων σε ασφαλή 
υγειονομικά πρωτόκολλα, θεωρήσαμε συνετό να μην εκθέσουμε την ομάδα μας σε 
αυτούς τους κινδύνους», ανέφερα σε δήλωσή του ο Πέιντι ΜακΚλούσκεϊ, Διευθύνων 
Σύμβουλος της ομοσπονδίας στίβου του Καναδά.

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Η έναρξη του πρωταθλήματος 
πήγε… πίσω, καθώς ακόμη δεν 
έχει υπογραφτεί η σύμβαση για τα 
τηλεοπτικά της νέας σεζόν 

Μ
ία εβδομάδα μετά, για την 1η 
Νοεμβρίου αντί στις 24 Οκτω-
βρίου, μετατέθηκε η σέντρα 
στη Super League 2, καθώς α-

κόμη δεν έχει υπογραφτεί η σύμβαση με την 
ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά. 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Τροποποιήθηκε η προκήρυξη του Πρωτα-
θλήματος Super League 2, αγωνιστικής περι-
όδου 2020-21, όσον αφορά στην άνοδο των 
ομάδων στην SL1 μετά την απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ (ένας απευ-
θείας και ο δεύτερος θα δίνει διπλό αγώνα 
μπαράζ με την 13η της SL1).
 Αποφασίστηκε ομόφωνα η μετάθεση του 
Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστι-
κής περιόδου 2020-21 για την 1η Νοεμβρίου 
2020, εφόσον έχει υπογραφεί σχε-
τική σύμβαση τηλεοπτικών δικαι-
ωμάτων με την ΕΡΤ.
 Αποφασίστηκε η έναρξη του 
Πρωταθλήματος Football 
League, αγωνιστικής περιό-
δου 2020-21 για τις 7 Νοεμ-
βρίου 2020. Λόγω της προ-
σφυγής της ΠΑΕ Νίκη Βόλου στο 
Διαιτητικό Δικαστήριο, δεν συζη-
τήθηκε τίποτα άλλο για το πρωτάθλημα.
 Επίσημη μπάλα πρωταθλήματος ορίστηκε η 
Nike Magia Elite. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί από 
ΕΠΟ να ανασταλούν οι ποινές των ποδο-
σφαιριστών, εφόσον λόγω covid δεν έχει 
υπήρξε αγωνιστική δράση για επτά μήνες.
 Δεν αναγνώστηκε το έγγραφο που απέστει-
λαν η ΠΑΕ Νίκη Βόλου και η ΠΑΕ Καβάλα 
μετά από ομόφωνη απόφαση του διοικητι-
κού συμβουλίου.

Αποχώρηση-βόμβα στον Ηρόδο-
το: Τέλος ο Κουρμπανάς!
Παρελθόν από τον Ηρόδοτο αποτελεί ο 
Νίκος Κουρμπανάς καθώς αποχώρησε από 
τους Κρητικούς για σοβαρούς οικογενεια-
κούς λόγους.
Η δήλωση του Νίκου Κουρμπανά στη 
mikriliga.com:

«Σοβαρός οικογενειακός λόγος δεν μου επι-
τρέπει να συνεχίσω στην ομάδα του Ηρο-
δότου!
Ένα πολύ σοβαρό και αξιόλογο club, το 
οποίο στο ξεκίνημα της δημιουργιας του 
ρόστερ με τις ανανεωσεις που έκανε η διοί-
κηση και στη συνέχεια με τις προσθήκες που 
κάναμε μαζί, θεωρώ ότι το φτιάξαμε με πρω-
ταγωνιστικούς στόχους, τους οποίους είμαι 
σιγουρος πως θα τους πετύχει.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το 
τεχνικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές, αλλά 
και τον κόσμο του Ηροδότου, του οποίου δεν 
έζησα τη δυναμική του λόγω της πανδημίας».

ΑΟ Υπάτου: Νέο «μπαμ» για την ά-
μυνα!
Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώ-
ρησε ο ΑΟ Υπάτου ο οποίος θωρακίζει τα 
μετόπισθεν με Κώστα Κορομηλά!
Μπορεί να είχε ανακοινωθεί προ ολίγων 
ημερών από τον Α.Ο. Σελλάνων, όμως εν 
τέλει θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 
ομάδα του Παναγιώτη Τζαναβάρα.

Πρόκειται για έναν παίκτη που αγω-
νίζεται με την ίδια ευκολία τόσο 

σαν στόπερ, όσο και σαν αρι-
στερός οπισθοφύλακας.
Πέρυσι, ανήκε στη Μαρκό 
ενώ τα προηγούμενα δύο έτη 
ήταν παίκτης του Ο.Φ. Ιεράπε-

τρας με τον οποίο πανηγύρισε  
και άνοδο.

Έχει επίσης αγωνιστεί σε  Πανελευ-
σινιακό, Οικονόμο Τσαριτσάνης, Βύζα-

ντα Μεγάρων και ΑΕΛ.

Football League: Στην Ελλάδα η 
μεταγραφή της χρονιάς!
H AΕΠ Κοζάνης απέκτησε τον Τακαγιούκι 
Μοριμότο που βρίσκεται στην Ελλάδα και 
ολοκλήρωσε τη μεταγραφή της χρονιάς στην 
Football League.
Από το βράδυ της Δευτέρας σας ενημερώ-
σαμε για την «βόμβα» της ΑΕΠ Κοζάνης. 
Η απόκτηση του Ιάπωνα επιθετικού Τακα-
γιούκι Μοριμότο αποτελεί δίχως αμφιβο-
λία της μεταγραφή της χρονιάς στην Football 
League.
Πρόκειται άλλωστε για έναν παίκτη που 
μετράει 104 συμμετοχές στην Serie A, έχο-
ντας και συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Το νέο απόκτημα της ΑΕΠ Κοζάνης βρίσκεται 
ήδη στην Ελλάδα. Πέρασε τα ιατρικά τεστ και 

θα προπονηθεί σήμερα με τη νέα του ομάδα.
Η ενημέρωση της ΑΕΠ Κοζάνης αναφέρει:
Στις 08.25 ώρα Ελλάδος προσγειώθηκε το 
αεροπλάνο στο αεροδρόμιο “Φίλιππος” της 
Κοζάνης, στο οποίο επέβαινε το νέο αστέρι 
της Α.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ, Takayuki Morimoto, 
συνοδευόμενος από συνεργάτες της PPA.
WORLD.
Το Γιαπωνέζο ποδοσφαιριστή, υποδέχθη-
καν τα διοικητικά στελέχη της ΑΕΠ, Αντώ-
νης Ζερβανταρίδης, Δημήτρης Κουσίδης, 
Γιάννης Χλιάπας, Χρήστος Χριστοφορίδης, 
Ζήσης Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Εμμα-
νουηλίδης και ο Υπεύθυνος επικοινωνίας & 
Εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Παναγιώ-
της Θεοδωρίδης, εμφανώς ικανοποιημένοι 
για την ολοκλήρωση του μεγάλου μεταγρα-
φικού deal.
Αίσθηση προκαλεί η ιδιαίτερη αναφορά 
από ΜΜΕ του εξωτερικού, κυρίως της Ιαπω-
νίας και της Ιταλίας, στα Πρωταθλήματα των 
οποίων είχε κορυφαία αγωνιστική παρουσία 
επί σειρά ετών.
Ο Takayuki Morimoto πέρασε ήδη με επιτυ-
χία τις ιατρικές εξετάσεις και από σήμερα θα 
συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της 
ομάδας.

Αναγέννηση Γιαννιτσών: Επέστρε-
ψε ο Πελτέκης!
Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας ο 
Χρήστος Πελτέκης επέστρεψε στην Ανα-

γέννηση Γιαννιτσών
Η ανακοίνωση: 
“Ο 18χρονος Γιάννης Πελτέκης επιστρέ-
φει στην Αναγέννηση Γιαννιτσών μετά 
από 4 χρόνια, καθώς ήταν μέλος των 
ακαδημιών της ομάδας από τα 7 του 
χρόνια.
Ο νεαρός, που αγωνίζεται ως φουλ 
μπακ, αγωνίστηκε με την Κ15 της 
Βέροιας ενώ τα τελευταία δύο χρόνια 
ήταν μέλος των Κ17 και Κ19 του Πλατα-
νιά.”

Πρέβεζα: Παρέμεινε ο Τσολα-
κίδης!
Ο Γιώργος Τσολακίδης θα αγωνίζεται και 
φέτος στην Πρέβεζα καθώς συμφώνησε 
σε ανανέωση συνεργασίας με το σύλ-
λογο.
Αναλυτικά:
“Το Δ.Σ του ΠΑΣ Πρέβεζα ανακοινώνει 
τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Τσο-
λακίδη Γιώργο!
Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής  που αγω-
νίζεται ως ακραίος χαφ και στις δύο 
πλευρές (αριστερά και δεξιά) και έχει 
περάσει από Α.Ο. Καβάλας στην Football 
league και Αλέξανδρο Κιλκίς θα συνεχί-
σει και φέτος να φορά τα κιτρινόμαυρα!
Γιώργο καλή σεζόν!
Με τον Γιώργο και όλοι μαζί για ένα 
δυνατό ΠΑΣ!”

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Super League 2: Σέντρα την 1η Νοεμβρίου 

αθλητικά
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Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέτυχε 
να πάρει τον Τζέιντον Σάντσο α-
πό την Ντόρτμουντ στην τελευταία 
μεταγραφική περίοδο και όλα δεί-

χνουν πως δεν θα το πετύχει ούτε τον Ιανου-
άριο, με τους Βεστφαλούς να είναι αρνητικοί 
στην παραχώρησή του.
Ο Τζέιντον Σάντσο ήταν ο υπαριθμόν 1 
μεταγραφικός στόχος της Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ για αρκετούς μήνες, όμως η διοί-
κηση των κόκκινων διαβόλων δεν κατάφερε 
να βρει τη χρυσή τομή με τους ανθρώπους 
της Ντόρτμουντ με αποτέλεσμα ο Άγγλος 
διεθνής εξτρέμ να παραμείνει στην Βεστ-
φαλία. Η λογική λέει πως η ομάδα του Όλε 
Γκούναρ Σόλσκιερ θα επανέλθει για τον παί-
κτη τον Ιανουάριο, ωστόσο σύμφωνα με 
σημερινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της 

«Bild’, δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκλη-
ρωθεί το deal ακόμα και αν ο αγγλικός σύλ-
λογος δώσει στους κιτρινόμαυρους όσα 
ζητούσαν το καλοκαίρι.
«Η Ντόρτμουντ δεν θα δώσει τον Τζέιντον 
Σάντσο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον 
Ιανουάριο. Ακόμα και αν οι κόκκινοι διάβο-
λοι αποφασίσουν να καλύψουν τις οικονο-
μικές αξιώσεις του γερμανικού συλλόγου 
ύψους 120.000.000 ευρώ, αυτός σχεδιάζει 
να κρατήσει τον Άγγλο διεθνή τουλάχιστον 
μέχρι το φινάλε της σεζόν.
Η ομάδα της Βεστφαλίας δεν θέλουν να 
χάσουν έναν τόσο σημαντικό παίκτη όπως ο 
Σάντσο μεσούσης της σεζόν, αλλά η Γιουνά-
ιτεντ θα είναι ελεύθερη να επαναδιαπραγ-
ματευτεί για τον παίκτη το καλοκαίρι του 
2021», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Ντόρτμουντ: Δεν πουλάει τον Σάντσο 
στην Γιουνάιτεντ ούτε τον Ιανουάριο

Γιουβέντους - Νάπολι: 3-0 στα 
χαρτιά και αφαίρεση ενός βαθμού 
στους παρτενοπέι

Ο 
αθλητικός δικαστής κατακύ-
ρωσε με σκορ 3-0 υπέρ της 
Γιουβέντους το ματς κόντρα 
σ την Νάπολι και τ ιμώρη-

σε τους παρτενοπέι με αφαίρεση ενός 
βαθμού εξαιτίας της άρνησής τους να 
ταξιδέψουν στο Τορίνο επικαλούμενοι 
κρούσματα κορονοϊού.
Δέκα ημέρες μετά από το βράδυ της 4ης 
Οκτωβρίου όπου η Νάπολι δεν ταξί-
δεψε ποτέ στο Τορίνο και η Γιουβέντους 
παρατάχτηκε κανονικά στον αγωνιστικό 
χώρο χωρίς αντίπαλο, ο αθλητικός δικα-
στής έβγαλε την ετυμηγορία του για την 
τύχη του αναβληθέντα αγώνα, στο πλαί-
σιο της 3ης αγωνιστικής της Serie A.
Αυτή ήταν να δώσει τους βαθμούς στην 
βέκια σινιόρα κατακυρώνοντας υπέρ 
της το παιχνίδι με σκορ 3-0 και να 
αφαιρέσει και έναν βαθμό 
από την ομάδα του Κώστα 
Μανωλά, κρίνοντας πως 
οι παρτενοπέι δεν ακο-
λούθησαν το ια τρικό 
πρωτόκολλο που ισχύει 
στο ιταλικό ποδόσφαιρο 
για περιπτώσεις κορονο-
ϊού.
Υπενθυμίζεται πως η Νάπολι 
δεν μπήκε στο αεροπλάνο για να ταξι-
δέψει σ το Τορίνο καθώς είχαν δια-
γνωστεί θετικοί οι Πιοτρ Ζιελίνσκι και 
Ελίφ Ελμάς αλλά και ένας συνεργά-
της της ομάδας, με τις ιατρικές αρχές 
της Καμπανίας (περιφέρεια της Νότιας 
Ιταλίας στην οποία ανήκει και η πόλη 
της Νάπολης) να φέρονται να βάζουν 
μπλόκο στην πτήση.
Η Serie A δεν έκανε ωστόσο αποδεκτό 
το αίτημα της Νάπολι (τέθηκε σε αυτο-

απομόνωση ως μέτρο προφύλαξης) για 
αναβολή του παιχνιδιού, ενημερώνο-
ντας ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί 
κανονικά, με την αποστολή της Γιουβέ-
ντους να φτάνει κανονικά στο Allianz 
Stadium και τον τεχνικό της Αντρέα 
Πίρλο να ανακοινώνει μάλιστα και την 
ενδεκάδα του για το παιχνίδι.
«Είμαι εδώ γιατί είναι το σωστό. Τα 
πρωτόκολλα είναι ξεκάθαρα σε αυτές 
τ ις περιπτώσεις, γ ια δύο κρούσματα 
κορονοϊού σε μία ομάδα.
Το πρωτόκολλο διαμορφώθηκε από την 
κυβέρνηση και το Υπουργείο. Η σκέψη 
μας παραμένει με την δημόσια υγεία, 
αλλά το πρωτόκολλο υπάρχει γ ια να 
συνεχίσουμε το επάγγελμά μας.
Αυτοί που δεν εμφανίζονται θα έχουν 

και τιμωρία», είχε δηλώσει το βράδυ 
της 4ης Οκτωβρίου ο πρόεδρος 

της Γιουβέντους, Αντρέα Ανι-
έλι, λίγο μετά την οριστικο-
ποίηση της αναβολής του 
Γιουβεντους-Νάπολι εξαι-
τίας της άρνησης της ομά-
δας του ιταλικού Νότου 

να ταξιδέψει σ τον ιταλικό 
Βορρά για τη διεξαγωγή του 

ντέρμπι.
Μετά απο αυτή την εξέλιξη, αναμένε-
ται να ασκήσει έφεση η Νάπολι κατά 
της απόφασης έχοντας περιθώριο 20 
ημερών. Σύμφωνα με το ιατρικό πρω-
τόκολλο που ισχύει για την Serie A και 
έγινε αποδεκτό πριν από την έναρξη της 
σεζόν από όλες τις ομάδες και την UEFA, 
από τη στιγμή που μία ομάδα έχει 13 
παίκτες διαθέσιμους -συμπεριλαμβανο-
μένου τουλάχιστον ενός γκολκίπερ-, το 
παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί κανονικά.

Θ
ετικός σε τεστ κορονοϊού στο 
οποίο υποβλήθηκε - όπως 
και όλη η εθνική Πορτογαλίας 
- διαγνώστηκε ο Κριστιάνο 

Ρονάλντο. Ο σταρ της Γιουβέντους απο-
χώρησε από την αποστολή και τέθηκε σε 
καραντίνα. Ο Φερνάντο Σάντος μπορεί 
να υπερασπίσθηκε τον Πορτογάλο σταρ, 
όμως το ίδιο δεν έκανε και ο υπουργός 
αθλητισμού της Ιταλίας, Βιντσέντζο Σπα-
νταφόρα. Συγκεκριμένα θεώρησε ότι 
έσπασε το υγειονομικό πρωτόκολλο ταξι-
δεύοντας προς και από την Πορτογαλία.
«Ναι, νομίζω (ότι παραβίασε το πρω-
τόκολλο), αν δεν υπήρχε συγκεκριμένη 

άδεια από τις υγειονομικές Αρχές για το 
ταξίδι του» απάντησε σε ερώτηση στο 
Rai. Ο Γιουβέντους, όπως αναφέρει η 
Corriere della Sera, αρνείται το γεγονός 
και ισχυρίζεται ότι ο Ρονάλντο επέστρεψε 
στην Ιταλία με ιατρική πτήση. Πλέον ο διε-
θνής επιθετικός είναι αναγκασμένος να 
παραμείνει στην καραντίνα για χρονικό 
διάστημα δύο εβδομάδων και να υποβλη-
θεί σε νέα τεστ μέχρι να βγει αρνητικός σε 
δύο συνεχόμενα και θα προσπαθήσει με 
βάση τις ημέρες και τα πρωτόκολλα της 
UEFA να προλάβει το ματς Γιουβέντους - 
Μπαρτσελόνα για το Champions League 
στις 28/10.

Υπουργός αθλητισμού Ιταλίας: 
«Ο Ρονάλντο παραβίασε το 
πρωτόκολλο»

Ρεάλ Μαδρίτης: Αισιοδοξία για 
Αζάρ, τρέχει για Μπαρτσελόνα

Ο
ι νέες εκτιμήσεις του ιατρι-
κού τ ιμ της Ρεάλ φαίνεται 
πως είναι αισιόδοξες για το 
μυϊκό τραυματισμό του Ε-

ντέν Αζάρ και πλέον, σύμφωνα με την 
Mundo Deportivo, ε ίναι πιθανό να 
προλάβει και το ντέρμπι με τη Μπαρ-
τσελόνα.
Ευχάριστα νέα για τη Ρεάλ. Ο Εντέν 
Αζάρ ήταν» ξεγραμμένος» γ ια το 
clasico με την Μπαρτσελόνα (24/10), 
καθώς ο 29χρονος Βέλγος υπέσ τη 
μυϊκό τραυματισμό τον περασμένο 

μήνα και η αρχική εκτίμηση ήταν πως 
θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 εβδο-
μάδες.
Ο Βέλγος πλέον ακολουθεί ατομικό 
πρόγραμμα και έτσι, παρότι δεν προ-
πονείται με την υπόλοιπη ομάδα, η 
καλή δουλειά του ιατρικού τ ιμ των 
«μερένγκες», γέννησε την ελπίδα για 
την πιο άμεση επιστροφή του Αζάρ.
Στόχος πλέον ε ίναι να προλάβει το 
ν τ έρμπι με τους Καταλανούς, που 
θα γίνει σ τη Βαρκελώνη το Σάββατο 
24/10.

Χωρίς κόσμος το «Ελ Κλάσικο»

H 
πρόεδρος της υγειονομικής επιτροπής της Καταλονίας, Άλμπα Βερζές, 
επιβεβαίωσε αυτό που προέκυπτε ήδη από ρεπορτάζ τις τελευταίες 
ημέρες.
Άναψε κόκκινο φως για την παρουσία θεατών στο Καμπ Νόου τουλάχι-

στον για τον Οκτώβριο κάτι που σημαίνει ότι το clasico της Μπαρτσελόνα με τη 
Ρεάλ (24/10, 17:00) θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο.
«Με την τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν θεατές. Δεν μπο-
ρούμε να ρισκάρουμε, μοιάζει αδύνατο», τόνισε η Άλμπα Βερζές.
Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί και το ματς με την Φερεντσβάρος (20/10, 22:00) για την 
πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.
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Ο Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, εκ μέρους του γραφείου 
Τύπου της ΚΟΠ, μίλησε στον Super Sport FM 104.0.
ια την ισοπαλία με το Αζερμπαϊτζάν: «Υπάρχουν αρκετά 
θετικά που κρατάμε όπως είναι προσπάθεια, η θέληση των 

ποδοσφαιριστών και ο πρώτος βαθμός. Είναι η πολύ καλή εμφά-
νιση του Δημητρίου. Δεν πετύχαμε κάτι ιδιαίτερο χθες. Ποδο-
σφαιρικά, μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Υπήρχαν 
κάποια πολύ καλά σημάδια, όμως έχουμε δρόμο να διανύσουμε. 
Βλέπουμε μπροστά και δεν κοιτάμε πίσω. Τον Νοέμβριο μετά τα 
τρία παιχνίδια που ακολουθούν, θα κάνουμε τον απολογισμό».
Για τους αγώνες που ακολουθούν: «Θα παίξουμε φιλικό με την 
Ελλάδα στην Αθήνα, και ακολούθως με Λουξεμβούργο εντός και 
Μαυροβούνιο εκτός».
Για το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα: «Αυτή η ομάδα κάνει περισ-
σότερα ταξίδια παρά προπονήσεις. Με το νέο προπονητή είχαμε 
πέντε αγώνες και άλλες τόσες ήταν και οι προπονήσεις.
Πως μπορεί να έρθει η βελτίωση; Ποιο είναι το πλάνο βλέποντας 
και τα προβλήματα; «Η βελτίωση θα έρθει μόνο μέσα από τους 
αγώνες. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, ο προπονητής έχει καλύ-
τερη εικόνα. Σε κάθε αγώνα, είχαμε παίκτη που έπαιζε για πρώτη 
φορά. Έχουμε κάποια παιδιά που είναι σε καλή ηλικία, αλλά τώρα 
παίζουν για πρώτη φορά. Η ομάδα θέλει χρόνο αφού χτίζεται. 
Χρειάζεται υπομονή από όλους».
Για την κριτική που δέχτηκε η Εθνική: «Το μόνο παιχνίδι που μπή-
καν πολλοί νεαροί, ήταν το φιλικό με την Τσεχία. Δεν ήταν άπειρη 
η ομάδα με το Λουξεμβούργο ή το Αζερμπαϊτζάν. Αν εξαιρέσουμε 
τους Παπουλή και Μαργκάσα που ο προπονητής θεωρεί πως δεν 
είναι σε ηλικία να προσφέρουν για την επόμενη διοργάνωση που 
είναι οι στόχος, ποιες ήταν οι άλλες επιλογές; Είναι καλοδεχού-
μενη η κριτική. Έχω ακούσει απόψεις ανθρώπων που δεν έχουν 
δει τους αγώνες της εθνικής».
Ο Εφραίμ; «Δεν ήταν έτοιμος. Πόσα παιχνίδια έπαιξε; Ήταν στην 
κλήση τον Σεπτέμβριο, όμως είχε τον τραυματισμό και δεν έπαιζε 
ούτε στους αγώνες του ΑΠΟΕΛ».
Θα υπάρχουν αλλαγές στην κλήση Νοεμβρίου; «Αν υπάρχουν 
διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές θα το κάνει ο προπονητής. Αυτό που 
συζητείται για μαζική ανανέωση, ποιοι έχουν μείνει έξω;»
Υπάρχει ενδεχόμενο να κληθούν οι Παπουλής και  Μαργκάσα; 
«Όχι. Με βάση το πλάνο. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζέισον Δημη-
τρίου».
Για τον Άντονι Γεωργίου: «Δεν έχει ομάδα. Δεν αγωνίζεται κάπου. 
Το ζητούμενο είναι να παίζουν οι ποδοσφαιριστές με τις ομάδες. 
Αν δεν τραυματιζόταν ο Μολ που θα βλέπαμε τον Δημητρίου. 
Πρέπει να σκεφτόμαστε σφαιρικά, για να έχουμε πλήρη γνώση 
των καταστάσεων».
Για το ότι περιμέναμε να κερδίζαμε κάποια παιχνίδια: «Το Λουξεμ-
βούργο έχει τρεις παίκτες στην Μπουντεσλίγκα. Έχουν ένα πλάνο 
7-8 χρόνων».
Για το ότι μείναμε στάσιμοι: «Δεν μείναμε στάσιμοι, πήγαμε και 
πίσω, λόγω του πλάνου που έχουμε. Οι ίδιο ποδοσφαιριστές 
πιστεύουν ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. 
Δεν δημιουργούνται ομάδες από τη μια μέρα στην άλλη».
Για τα πλέι άουτ σε περίπτωση που τερματίσουμε στην τελευταία 
θέση: «Οι τέσσερεις τελευταίες ομάδες θα παίξουν αγώνες μπα-
ράζ.  Έχουμε ακόμα δύο αγώνες για να ανατρέψουμε την κατά-
σταση».

Με ένα Δημητρίου σε μεγάλη μέρα, η Εθνική 
μας κατάφερε να πάρει τον ένα βαθμό 
απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν. Ο νεαρός στο 
ντεμπούτο του έκανε μεγάλες αποκρούσεις, 
απέκρουσε και πέναλτι, έτσι βοήθησε στο να 
παραμείνει το 0-0.

Η 
ομάδα του Γιόχαν Βάλεμ παρουσιάστηκε 
βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες εμ-
φανίσεις και προσπάθησε να σκοράρει στο 
δεύτερο ημίχρονο για να πάρει τη νίκη. Στο 

πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτεροι οι Αζέροι και χρειά-
στηκε να αποκρούσει πέναλτι ο Δημητρίου, ενώ είχε 
και άλλες καλές επεμβάσεις, για να παραμείνει απα-
ραβίαστη η εστία της Εθνικής.
Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα, στο πρώτο 
ημίχρονο η Εθνική μας δέχθηκε πίεση μετά 
το 20λεπτο και χρειάστηκε να δείξει την 
κλάση του ο Δημήτρης Δημητρίου, ο 
οποίος είχε θετική παρουσία κάτω από 
τα δοκάρια.
Ο 21χρονος διεθνής τερματοφύλακας 
είχε καθοριστικές αποκρούσεις σε 3-4 
φάσεις, κυρίως στην εκτέλεση πέναλτι 
του Γκαράγε στο 27’, όπου έπεσε στην 
σωστή γωνία και έδιωξε σε κόρνερ. Η Εθνική 
μας ήταν σχετικά ακίνδυνη επιθετικά, καθώς δεν 
έκανε κάποια καλή ευκαιρία πέραν από του σουτ του 

Τζιωνή από το ύψος της περιοχής που πέρασε ψηλά 
έξω στο 12ο λεπτό.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο, με την 
Εθνική μας να παρουσιάζει θέληση για να σκοράρει. 
Στο 62’ ο Πίττας έκανε τη σέντρα στη περιοχή και ο 
Αντωνίου με ένα σουτ από το ύψος της μεγάλης περι-
οχής έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την αντίπαλη 
εστία. Στο 76’ νέα καλή στιγμή για την Εθνική μας με 
τον Πίττα να κάνει το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο 
έξω.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: Μαγκομεντιαλίγεφ, Χουσέινοφ, 
Μπαντάλοφ, Μουσταφαζάντε (70΄ Σεϊντίγεφ), Κρί-
βοτσουκ, Ιμπραχίμλι (57΄ Ντινίγεφ), Γκαράγεφ, Μου-
σταφάγεφ, Σαλάχλι (57΄ Αλασκάροφ), Σαντίκοφ (70΄ 
Χατζίγεφ), Σειντάεφ (81΄ Χορμπάνι)
ΚΥΠΡΟΣ: Δημητρίου, Καρώ, Γουίλερ, Αντωνίου, Λαί-

φης, Χάμπος (46΄ Ζαχαρίου), Αρτυματάς, Τζιω-
νής (80΄ Κούσουλος), Κάστανος, Χριστοφή 

(69΄ Λοίζου), Σωτηρίου (18΄ Πίττας)

«Πρέπει να βρούμε το κλειδί»
Μετά το τέλος του αγώνα με το Αζερ-
μπαϊτζάν, ο Ομοσπονδιακός μας τεχνι-

κός Γιόχαν Βάλεμ δήλωσε:
«Είχαμε μια πολύ καλή συμπεριφορά στη 

μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Οι παί-
κτες μου έδειξαν πολύ μεγάλη θέληση, ήθελαν 

πάρα πολύ να πετύχουν και για αυτό σε κάποιες περι-
πτώσεις δεν είχαμε και την απαιτούμενη υπομονή 

στο παιχνίδι μας. Υπήρχαν κάποιες 
σημαντικές στιγμές στον αγώνα όπως 
η απόκρουση του πέναλτι από τον τερ-
ματοφύλακα μας.
Οι ποδοσφαιριστές μου είχαν καλό 
τρόπο σκέψης στον αγώνα αλλά πρέ-
πει να βρούμε το κλειδί να καταφέ-
ρουμε να βελτιωνόμαστε, αργά και 
σταθερά. Μπορούμε να παίξουμε 
πολύ καλύτερα αλλά χρειάζεται να 
ωριμάσουμε περισσότερο ως ομάδα 
και να ελέγχουμε καλύτερα τα συναι-
σθήματα της κατά τη διάρκεια του 
αγώνα».
Η βαθμολογία 
1. Λουξεμβούργο 9 (6-3)
2. Μαυροβούνιο 9 (6-2)
3. Αζερμπαϊτζάν 4 (2-4)
4. Κύπρος 1 (0-5)
5η αγωνιστική – Σάββατο, 14/11
19:00 Αζερμπαϊτζάν – Μαυροβούνιο
19:00 Κύπρος – Λουξεμβούργο
6η αγωνιστική – Τρίτη, 17/11
21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος
21:45 Λουξεμβούργο – Αζερμπαϊτζάν

αθλητικά
Αζερμπαϊτζάν-Κύπρος 0-0

Eπειδή έτσι θέλει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ!
«Η ομάδα θέλει χρόνο αφού 
χτίζεται»
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αθλητικά

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 97-89: 
Κρίμα για την προσπάθεια

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πάλεψε μέχρι το τέλος, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (με 3/3 βολές 
του Λεωνίδα Κασελάκη), αλλά ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στο έξτρα πεντάλεπτο (97-89).

Ηπροσπάθεια του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στο 
Palau Blaugrana ήταν εκπληκτική, έφερε την 
Μπαρτσελόνα σε οριακό σημείο, αλλά οι μπλα-
ουγκράνα ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο 
τέλος (97-89). Ο Λεωνίδας Κασελάκης ήταν 
αυτός που έδωσε τη... δεύτερη ευκαιρία στο 
τριφύλλι με 3/3 βολές στα 7.6’’ για το τέλος της 
κανονικής διάρκειας, αλλά στο έξτρα πεντάλε-
πτο οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους 
έβαλαν μεγάλα σουτ και τις βολές, για να φτά-
σουν στην τελική επικράτηση.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Η εκκίνηση του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ δεν ήταν απλά 
καλή, ήταν εντυπωσιακή. Με σπουδαίες 
άμυνες και εξαιρετικές επιλογές στην 
επίθεση, οι πράσινοι έφτασαν γρή-
γορα στο +11 (4-15 στο 6’), με 
τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους 
να ξεσπάει στο πινακάκι του 
και να καλεί τάιμ άουτ. Η 
είσοδος του Νικ Καλάθη 
στο παρκέ κρίθηκε επι-
βεβλημένη, με τον πρώην 
αρχηγό του τριφυλλιού να 
σουλουπώνει σημαντικά 
την εικόνα της Μπαρτσε-
λόνα.
Σε τέτοιο βαθμό που το -8 
(10-18 στο 7’) έγινε +3 (21-18 
στο 12’) για τους γηπεδούχους, 
οι οποίοι -από την άλλη- έχασαν τον 
Άλεξ Αμπρίνες με πρόβλημα τραυματι-
σμού (διάστρεμμα). Από την στιγμή όμως, που 
ο Μάρκους Φόστερ ήταν ζεστός, ο Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ δεν έχασε τον έλεγχο της κατάστασης. Ο εκρη-
κτικός γκαρντ γύρισε στην πράσινη πεντάδα, έβαλε 
δύο συνεχόμενα καλάθια και με 16 πόντους (με 6/6 
σουτ και 2/2 βολές) στα μισά της δεύτερης περιόδου, 
έφερε το παιχνίδι στο «Χ» (24-24 στο 14’).
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους μπλαου-
γκράνα να έχουν ισχνό προβάδισμα (36-35) και τον 
Νικ Καλάθη να μετράει 2/2 τρίποντα, την ίδια ώρα 
που οι παίκτες του Γιώργου Βόβορα είχαν 2/13 πίσω 
από την γραμμή των 6μ75.
Το ίδιο σκηνικό με την πρώτη περίοδο εκτιλύχθηκε 
στην τρίτη, με το τριφύλλι να πετυχαίνει επτά σερί 
πόντους σε ενάμιση λεπτό, να φτάνει στο +6 (36-42) 
και να αναγκάζει τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να 
καλέσει άμεσα τάιμ άουτ. Οι πράσινοι βρήκαν ρυθμό, 

έβαλαν μάλιστα συνεχόμενα τρίποντα και βρέθηκαν 
για δεύτερη φορά στο +11 (44-55) με κάτι λιγότερο 
από τέσσερα λεπτά να απομένουν στο δεκάλεπτο.
Πολύ γρήγορα, χάρη στην εκτελεστική δεινότητα 
του Κόρι Χίγκινς, η Μπαρτσελόνα έφερε το παιχνίδι 
σε απόλυτη ισορροπία (58-58) για να μπούμε στην 
τέταρτη περίοδο, που είχε συγκλονιστική εξέλιξη.
Σε ένα άνευ εντυπωσιακό μπρα ντε φερ, το προβάδι-
σμα άλλαξε χέρια πολλές φορές, με την Μπαρτσελόνα 
να φτάνει μέχρι το +3 (71-68) στα 2’13’’ για το φινάλε. 
Ο Γιώργος Βόβορας κάλεσε τάιμ άουτ, το μυαλό των 
παικτών του καθάρισε και έτσι, οι πράσινοι είχαν την 
ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη στο φινάλε. Για να 
τα καταφέρουν βέβαια, χρειάστηκε η απόφαση για... 
μη φάουλ από την πλευρά της Μπαρτσελόνα.

Με τη διαφορά στο +3 (75-72) στα 17.6’’ 
για το φινάλε, ο Λεωνίδας Κασελά-

κης κέρδισε το φάουλ και πήγε 
στην γραμμή για τρεις βολές. Είχε 

3/3 και έστειλε το παιχνίδι στο 
έξτρα πεντάλεπτο.
Εκεί, οι μπλαουγκράνα έδει-
ξαν πλουραλισμό στους τρό-
πους και τις επιλογές εκτέ-
λεσης, έβαλαν μαζεμένα 
τρίποντα στο πρώτο δίλε-
πτο της παράτασης και απέ-
κτησαν γρήγορα προβά-

δισμα ασφαλείας. Κάτι που 
δεν αμφισβητήθηκε μέχρι το 

φινάλε, παρά τη φιλότιμη προ-
σπάθεια των παικτών του Γιώργου 

Βόβορα, με τον Νεμάνια Νέντοβιτς 
και τον Χάουαρντ Σαντ Ρος να βάζουν δύο 

μεγάλα τρίποντα. Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη 
(97-89), αφήνοντας γλυκόπικρη γεύση στον Παναθη-
ναϊκό ΟΠΑΠ, που -βάσει απόδοσης- έλαμψε, αλλά 
δεν κατάφερε να πανηγυρίσει μία τεράστια -από κάθε 
άποψη- εκτός έδρας νίκη.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπαρτσελόνα: 

19/36 δίποντα, 13/31 τρίποντα, 20/24 βολές, 40 
ριμπάουντ (30 αμυντικά - 10 επιθετικά), 21 ασίστ, 3 
κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 

16/35 δίποντα, 14/37 τρίποντα, 15/19 βολές, 30 
ριμπάουντ (21 αμυντικά - 9 επιθετικά), 22 ασίστ, 6 
κλεψίματα, 4 μπλοκ, 12 λάθη.

Basket League: Αναβολή 
μιας εβδομάδας στο 
πρωτάθλημα!

Οι τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι 
αφορά τον Ιωνικό Νικαίας και 
τη μη χορήγηση πιστοποιητι-
κού συμμετοχής από την Ε.Ε.Α. 
συνοδεύτηκαν από την ανα-
βολή της πρεμιέρας στην Basket 
League για μια εβδομάδα όπως 
είχε ενημερώσει εγκαίρως το 
gazzetta.gr.
Ο Ιωνικός Νικαίας έγινε η πέμπτη 
ομάδα που δεν θα βρεθεί στην 
αφετηρία της Basket League 
2020-21, καθώς δεν πήρε πιστο-
ποιητικό συμμετοχής από την 
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλη-
τισμού. Η Ε.Ε.Α. μπλόκαρε ορι-
στικά την παρουσία του Ιωνικού 
στο πρωτάθλημα, το οποίο ήταν 
προγραμματισμένο να αρχίσει το 
προσεχές Σάββατο (17/10) ενώ 
στον... αέρα βρίσκεται και η συμ-
μετοχή του επίσης νεοφώτιστου 
Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος 
όμως ζήτησε και πήρε επιπλέον 
προθεσμία ως νεοσύστατη ΚΑΕ.
Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις που 
«πάγωσαν» τις υπογραφές του 
τηλεοπτικού συμβολαίου με την 
ΕΡΤ, συζητήθηκαν στην αποψινή 
έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Συν-
δέσμου όπου αποφασίστηκε 
αναβολή μιας εβδομάδας για 
την πρεμιέρα του πρωταθλήμα-
τος όπως είχε ενημερώσει προ-
ηγουμένως το gazzetta.gr. Παρε-
μπιπτόντως, ΠΑΟΚ και Ηρακλής 
ήταν αντίθετοι με την αναβολή 
της αγωνιστικής, ζητώντας μετά-
θεση μόνο της αναμέτρησης του 
Ιωνικού με την ΑΕΚ και όχι ολό-
κληρης της πρεμιέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
Νικαιώτες θα καταθέσουν αίτηση 
αναστολής της απόφασης, επιδι-
ώκοντας να καλύψουν το μετο-
χικό κεφάλαιο κι εν συνεχεία να 
διεκδικήσουν το πιστοποιητικό 
συμμετοχής.
Στον «αέρα» η τηλεοπτική 
«συμφωνία»
Απίστευτα, αλλά όμως... ελλη-
νικά είναι όλα όσα συμβαίνουν 
τους τελευταίους μήνες στο ελλη-
νικό μπάσκετ, με την κορύφωση 
του τραγέλαφου να «παίζεται» 
σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία 
της Επιτροπής Επαγγελματικού 
Αθλητισμού, η οποία μπλόκαρε 
οριστικά την συμμετοχή του Ιωνι-
κού στο πρωτάθλημα που είναι 

προγραμματισμένο να αρχίσει το 
Σάββατο (17/10).
Τι ακριβώς συνέβη; Η ομάδα της 
Νίκαιας που εξαγόρασε το ΑΦΜ 
του νεοφώτιστου Διαγόρα Δρυ-
οπιδέων, δεν κάλυψε (όπως και 
πέρυσι) ως όφειλε το μετοχικό 
κεφάλαιο των 216.000 Ευρώ 
κι έτσι δεν πήρε πιστοποιητικό 
συμμετοχής στην Α1 Κατηγορία. 
Στον «αέρα», όμως βρίσκεται 
και η συμμετοχή του επίσης νεο-
φώτιστου Χαρίλαου Τρικούπη, 
ο οποίος όμως ζήτησε και πήρε 
επιπλέον προθεσμία ως νεοσύ-
στατη ΚΑΕ. Ο λόγος που η ΕΕΑ 
δεν έδειξε την ίδια επιείκεια στον 
Ιωνικό έχει να κάνει με το γεγο-
νός ότι οι άνθρωποι που «τρέ-
χουν» την ομάδα, υπέπεσαν στο 
ίδιο ατόπημα και πέρυσι, οπότε 
ουσιαστικά τους «τιμώρησε» για 
τις δις εξαμαρτείν!
Η πρωτοφανής, όμως, «βόμβα» 
που πυροδοτήθηκε στα θεμέλια 
της Basket League παίρνει ακόμη 
μεγαλύτερες διαστάσεις, αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι σήμερα επρό-
κειτο να προωθηθεί στους μετό-
χους της ΕΡΤ το προσχέδιο για 
τους όρους και την αποτίμηση της 
τηλεοπτικής συνεργασίας ανά-
μεσα στην Δημόσια Τηλεόραση 
και τον ΕΣΑΚΕ για 2+1 χρόνια. Η 
μείωση των ομάδων από 12 σε 
11 (ίσως και σε 10), όμως, αυτο-
μάτως διαφοροποιεί τους όρους 
που περιγράφονται στο προσχέ-
διο αλλά και το ύψος των χρημά-
των που είχαν συμφωνηθεί, επο-
μένως, 48 ώρες πριν από το τζά-
μπολ δεν υπάρχει κανένα τηλεο-
πτικό συμβόλαιο.
Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις, ανα-
μένεται να συζητηθούν στην 
έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Συν-
δέσμου αργά το απόγευμα 
(20.00), με πιο πιθανό σενά-
ριο την πρόταση αναβολής της 
πρεμιέρας (για 2η φορά φέτος) 
για μία εβδομάδα, αφού αυτό 
το Σαββατοκύριακο τα παιχνί-
δια είναι πρακτικά αδύνατον να 
καλυφθούν τηλεοπτικά (η ΕΡΤ 
έχει δικαίωμα να μην στείλει τις 
κάμερές της στα γήπεδα χωρίς να 
υπάρχει υπογεγγραμμένο συμ-
βόλαιο και ειδικότερα από την 
στιγμή που διακυβεύεται η αξι-
οπιστία του προϊόντος).
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