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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Να σέβεσαι τους 
ηλικιωμένους 

όταν είσαι νέος...
Να βοηθάς τους 

αδύναμους 
όταν είσαι δυνατός...

Να παραδέχεσαι 
ότι φταις 

όταν είσαι λάθος...
Γιατί θα έρθει 

μια μέρα...
που κι εσύ θα είσαι

ηλικιωμένος...
αδύναμος...
και λάθος...

«… ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ 
ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 ΚΑΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΒΥΖΑΙΝΕΙ ΤΟ 
ΔΑΚΤΥΛΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΑ LEADERS… TI ΚΡΙΜΑ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι κι αυτήν την εβδο-

μάδα να σας βρίσκω όσο το 

δυνατόν πιο καλά, μακριά 

από αρρώστιες και προβλή-

ματα (και πάλι όσο είναι δυνατόν).

Αυτές τις μέρες με τα πολλά σοβαρά προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει ο απανταχού ελλη-

νισμός κι ειδικά με την τουρκική προκλητι-

κότητα κι από αυτόν τον απάνθρωπο σουλ-

τάνο, έρχονται στο μυαλό μου σκέψεις που με 

κάνουν να αποκαρδιώνομαι και να νοσταλγώ 

τα χρόνια που η ομογένεια, σε Αμερική και 

Καναδά, σε κάθε εθνικό πρόβλημα που αντι-

μετώπιζε η Ελλάδας μας να ξεσηκώνεται κατά 

χιλιάδες και να διαδήλωνε σε Ουάσιγκτον κι 

Όταβα, δείχνοντας έτσι στους ξένους πολιτι-

κούς πόσο δυνατοί κι ενωμένοι είμαστε ώστε 

το καναδικό κι αμερικανικό κοινοβούλιο να 

μας βλέπει και να μας υπολογίζει σαν μια 

μεγάλη, δυνατή και συμπαγή ομογένεια που 

διεκδικεί τα εθνικά της δικαιώματα.

…Και φτάσαμε σήμερα εδώ. Οι Τούρκοι 

κάνουν βόλτες στην αυλή μας και δεν υπάρ-

χουν οργανώσεις να ξεσηκώσουν τον ελλη-

νισμό, να δείξουμε την τεράστια αδικία που 

γίνεται εις βάρος της πατρίδος μας.

Που είναι όλοι αυτοί οι «μάγκες» που περι-

τριγυρίζουν για φωτογραφίες και «Ζήτω!» να 

κάνουν κάτι; Ελληνική Κοινότητα, σύλλογοι, 

εκκλησίες; Σαν δεν ντρεπόμαστε που ξεχά-

σαμε και ξεπουλήσαμε τα πάντα που ακόμα 

και για αυτά που γράφω μπορεί να βρω και 

τον μπελά μου. Αλλά πέρασαν πια οι εποχές 

που μερικοί έκαναν τους μπαμπούλες δεξιά 

κι αριστερά, έχουν ξεχάσει από που κρα-

τάει η σκούφια τους και κοιτάζουν τις προ-

σωπικές τους δουλειές και την οικογένεια 

τους. Γιατί, όμως, δεν αποχωρούν να έρθουν 

κάποιοι ίσως πιο ρομαντικοί να ξεσηκώσουν 

τον ελληνισμό που δεν άμοιρος ευθυνών να 

μιλήσουν, να πάρουν τηλέφωνα, να πούνε 

«Ρε μάγκες τι γίνεται; Το πρόβλημα με τους 

Τούρκους είναι σοβαρό κι οι υποτιθέμενοι 

φίλοι μας κάνουν το κορόιδο.»

Καλοί μου Έλληνες, έχετε υπόψιν σας ότι 

Καναδά κι Αμερική οι Τούρκοι είναι μόλις το 

1/3 από εμάς; Κι όμως έχουν ισχυρά lobby 

και πετυχαίνουν διπλωματικές νίκες…

Εσείς που έχετε τα αξιώματα μαζευτείτε κι 

όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Μη βρίσκουμε 

δικαιολογίες κορωνοϊού. Υπάρχουν τρόποι 

να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες, ότι μας 

αδικούν, ότι είμαστε Έλληνες ρε γαμώτο!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Στη φυλακή 39 της Χρυσής Αυγής - Ιστορική απόφαση της Δικαιοσύνης

Α
πόφαση που οδηγεί στη φυλακή τον ηγετικό πυ-
ρήνα της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυ-
γή», τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας Φύσ-
σα Γιώργο Ρουπακιά καθώς και υψηλόβαθμα 

στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, εξέδωσε το Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων.
Σύμφωνα με την απόφαση στην φυλακή οδηγούνται οι: 
Νίκος Μιχαλολιάκος γενικός γραμματέας της Χρυσής 
Αυγής, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λάγος, ο Ηλίας Κασιδιά-
ρης, ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο υπαρχηγός Χρήστος Παπ-
πάς, Αρτέμης Ματθαιόπουλος και ο Γιώργος Γερμενής. 
Όλοι έχουν ομόφωνα κριθεί ένοχοι από το δικαστήριο για 
διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και έχουν καταδικα-
στεί σε κάθειρξη σε 13 ετών. Την ίδια ποινή επεφύλαξε το 
δικαστήριο στους δυο πυρηνάρχες της οργάνωσης Γιώργο 
Πατέλη και Αναστάσιο Πανταζή, καθώς επίσης και σε 
μερίδα καταδικασθέντων για την ανθρωποκτονία Φύσσα.
Αντίθετα με βάση την απόφαση για 12 η ποινή έχει ανα-
σταλτικό αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι 
πρώην βουλευτές Μιχάλης Αρβανίτης, Χρυσοβαλάντης 
Αλεξόπουλος, Στάθης Μπούκουρας, Ελένη Ζαρούλια και 
Δημήτρης Κουκούτσης.
«Μέσα οι φασίστες, δολοφόνοι», «να σαπίσετε στη 
φυλακη γουρούνια, φασίστες» και «ο Παύλος ζει» φώνα-
ξαν από το ακροατήριο όταν μπήκαν χειροπέδες σε όσους 
από τους  καταδικασθέντες βρίσκονταν στην αίθουσα του 
Εφετείου,  ανάμεσά τους και στον Αρτέμη Ματθαιόπουλο. 
Συνολικά καταδικάσθηκαν 57 άτομα.  Έξι από τους καταδι-
κασθέντες έχουν κριθεί ένοχοι για πλημμελλήματα και γι’ 
αυτούς δεν προβλέπεται φυλάκιση πριν το Εφετείο. Από 
τους υπόλοιπους 50 καταδικασθέντες στη φυλακή οδη-
γούνται οι 39. 

Οι περιοριστικοί όροι
Στους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που πήραν 
αναστολή εκτέλεσης των ποινών τους επιβλήθηκαν οι 
περιοριστικοί όροι της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ, 
της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθώς και της 
εμφάνισης στα αστυνομικά τμήματα των περιοχών όπου 
κατοικούν κάθε 1η και 15η του μήνα. Οι ίδιοι περιοριστι-
κοί όροι επιβλήθηκαν και στους άλλους 7 που ελαβαν 
αναστολή, πλην της καταβολής εγγύησης.
Αναστολή εκτός από τους πέντε πρώην βουλευτές της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του 2012, πήραν οι Γ. Σκάλκος, Γ. 
Δήμου, Κ. Αντωνακόπουλος, Θ. Μαρίας, Κ. Παπαδόπου-
λος, Αρ. Δασκαλάκης, Καστρινός.
Οι Γ. Δήμου και Γ. Σκάλκος καταδικάστηκαν για συνέργεια 

στη δολοφονία Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργά-
νωση.
Οι Θ. Μαρίας και Κ. Παπαδόπουλος καταδικάστηκαν για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγύπτιων αλιεργατών και 
του έχει αναγνωριστεί ελαφρυντικό
Οι Κ. Αντωνακόπουλος και Ι. Καστρινός έχουν καταδικα-
στεί για την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ.
Ο Αρ. Δασκαλάκης καταδικάστηκε για ένταξη σε εγκλημα-
τική οργάνωση.

Σε prive κελιά
Ως κρατούμενοι ειδικής κατηγορίας αντιμετωπίζονται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσα μέλη της Χρυσής Αυγής κατα-
δικαστούν σε ποινή μη ανασταλτικού χαρακτήρα και οδη-
γηθούν στις φυλακές. Έτσι, υπάρχει σε εξέλιξη μια επιχεί-
ρηση τόσο της ΕΛ.ΑΣ όσο και των σωφρονιστικών κατα-
στημάτων για το που θα οδηγηθεί ο καθένας αν και τις 
πρώτες 14 ημέρες υποχρεωτικά θα τεθούν σε καραντίνα 
Covid-19 πριν καταλήξουν στα ατομικά κελιά τους. Το 

τελικό πρόσταγμα για τις τοποθετήσεις στα σωφρονιστικά 
καταστήματα το έχει ο εισαγγελέας εκτελέσεως ποινών.
Όμως λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών, υπάρχει μια 
προεργασία σε εξέλιξη για το τι θα συμβεί με αυτούς της 
εγκληματικής οργάνωσης που θα περάσουν το κατώφλι 
των φυλακών. Σε πρώτη φάση υπάρχει διαχωρισμός σε 
τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ποιος είναι ο καθένας και 
τι ρόλο είχε στο νεοναζιστικό μόρφωμα. Έτσι, στην πρώτη 
κατηγορία τοποθετούνται οι επτά που καταδικάστηκαν 
για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή ο Νίκος 
Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο 
Χρήστος Παππάς, ο Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώ-
ταρος και Αρτέμης Ματθαιόπουλος. Για αυτούς αρχικά οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιο πιθανό ενδεχόμενο 
ήταν ο Κορυδαλλός. Όμως στη συνέχεια άλλαξαν άποψη 
καθώς ο Κορυδαλλός είναι φυλακή υποδίκων, σε δυο 
χρόνια μεταφέρεται οριστικά στον Ασπρόπυργο και έτσι 
οι πιθανότητες πλέον είναι να μην πάνε εκεί, αν και υπάρ-
χουν τα κελιά της Γ΄ πτέρυγας των γυναικείων φυλακών 
Κορυδαλλού όπου το 2013, οδηγήθηκαν εκεί οι Μιχαλο-
λιάκος, Παππάς, Λαγός. Πρόκειται για μια απομονωμένη 
γωνιά των γυναικείων φυλακών μερικές δεκάδες μέτρα 
μακριά από τους εναπομείναντες καταδικασθέντες της 
17Ν.
Βέβαια, το πιο πιθανό είναι να δημιουργηθούν prive κελιά 
και να σπάσει ο ηγετικός πυρήνας καθώς οι σχέσεις έχουν 
διαρραγεί με τους περισσότερους να βρίσκονται στα 
μαχαίρια. Έτσι και αλλιώς τα κελιά θα είναι ατομικά, θα 
προαυλίζονται διαφορετικές ώρες και δεν θα έχουν καμία 
σχέση με άλλους κρατούμενους. Πιθανές φυλακές που θα 
μεταφερθούν είναι το Μαλανδρίνο, ο Δομοκός, τα Τρί-
καλα, η Πάτρα και τα Χανιά.
Στη δεύτερη κατηγορία είναι ο δολοφόνος του Παύλου 
Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς και οι πυρηνάρχες για τους 
οποίους υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως αποτε-
λέσουν στόχο και δεχθούν επιθέσεις από άλλους συγκρα-
τουμένους που θα επιχειρήσουν να τους “τιμωρήσουν” 
και στην τρίτη κατηγορία αυτοί που θα μπουν στη φυλακή 
και δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ο δολοφό-
νος του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς, αλλά και όσοι 
από τους υπόλοιπους 57 καταδικασθέντες θα οδηγη-
θούν στη φυλακή, θα μεταφερθούν σύμφωνα με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα στις φυλακές Δομοκού και Μαλανδρί-
νου. Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένες διαθέτουν κελιά 
και όχι θαλάμους καθώς κάθε κρατούμενος της Χ.Α θα 
είναι μόνος στο κελί προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
συγκρούσεις με άλλους κρατουμένους.

Αναστολή πήραν οι  12 από τους 
καταδικασθέντες - Στη φυλακή 
και οι Χρήστος Παππάς, Αρτέμης 
Ματθαιόπουλος, Γιώργος 
Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος, 
Γιάννης Λαγός - Εγγυοδοσία, 
απαγόρευση εξόδου από 
τη χώρα και εμφάνιση στην 
Αστυνομία δύο φορές το μήνα οι 
όροι που επιβλήθηκαν
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Ν
έες αιχμές σε βάρος της ηγεσίας του 
ΣΥΡΙΖΑ και των στενών συνεργατών 
του Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική 
που ακολούθησε σε μια σειρά από 

κρίσιμα πολιτικά ζητήματα άφησε ο πρώην υ-
πουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής μιλώ-
ντας απόψε στην εκπομπή «Εvening Report» 
του Action 24 με τον δημοσιογράφο Γιώργο 
Κουβαρά.
Ο πρώην υπουργός που διαγράφηκε πρό-
σφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλαγές στους 
Ποινικούς Κώδικες, επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήθελε να εγκλωβίσει τη ΝΔ γι’αυτό και αγκαλιά-

στηκε με τους ΑΝ.ΕΛ και «έκλεινε το μάτι» στην 
Χρυσή Αυγή.
Χαρακτήρισε προσβλητικές για την Αριστερά 
συνομιλίες σαν αυτή που είχε ο Νίκος Παππάς 
με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και τόνισε 
με νόημα: «Δεν παλέψαμε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενι-
αίο κόμμα για να το κάνουν κάποιοι... μαγαζί».
Ο κ. Κοντονής δεν παρέλειψε να αφήσει αιχ-
μές και για τις ενέργειες της ηγετικής ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ στο σκάνδαλο της Novartis λέγο-
ντας χαρακτηριστικά ότι «ο Τζανακόπουλος δεν 
είχε καμία δουλειά να πάει στην Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου για την υπόθεση».

Νέες «βόμβες» Κοντονή: «Δεν 
παλέψαμε για να κάνουν κάποιοι 
τον ΣΥΡΙΖΑ μαγαζί» 

Κορωνοϊός: Νέα μεγάλη άνοδος 
με 882 νέα κρούσματα - 290 στην 
Αττική και 188 στη Θεσσαλονίκη 

Διπλό αρνητικό ρεκόρ καθώς 
καταγράφηκαν και 15 θάνατοι 
σε ένα 24ωρο - 90 ασθενείς 
διασωληνωμένοι - 99 κρούσματα 
συνδέονται με γνωστές συρροές 
και 52 εντοπίστηκαν στις πύλες 
εισόδου της χώρας - Αναλυτικά η 
γεωγραφική κατανομή των νέων 
κρουσμάτων

Ο 
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 882 
νέα κρούσματα του κορωνο-
ϊού στη χώρα, εκ των οποί-
ων 99 συνδέονται με γνωστές 

συρροές.
Aναλυτικότερα:
- 52 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους 
ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες 
εισόδου της χώρας
- 4 εισαγόμενα κρούσματα
- 290 κρούσματα στην 
Περιφέρεια Αττικής, εκ 
των οποίων 33 συνδέονται 
με γνωστές συρροές
- 188 κρούσματα από Π.Ε. 
Θεσσαλον ίκης, εκ των 
οποίων 15 συνδέονται με 
γνωστές συρροές, ενώ 19 
αναφέρουν επαφή με επι-
βεβαιωμένο κρούσμα
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνα-
νίας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Άνδρου
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας, εκ των 
οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου-
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
- 10 κρούσματα από Π.Ε. Ηρακλείου, 
εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή 
συρροή
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας
- 23 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, 
εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστή 
συρροή
- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας, εκ των 

οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρ-
ροές
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρδίτσας
- 15 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς, εκ 
των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές 
συρροές
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς , εκ των 
οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ 
των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές 
συρροές
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας
- 40 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
- 17 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των 
οποίων 13 συνδέονται με γνωστή συρ-
ροή
- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνία, εκ 

των οποίων 3 συνδέονται 
με γνωστή συρροή
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. 
Νάξου
- 4 κρούσματα στην Π.Ε. 
Ξάνθης
- - 5 κρούσματα στην Π.Ε. 
Πέλλας. Εκ των οποίων 1 
συνδέεται με γνωστή συρ-
ροή

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 
είναι 28.216, εκ των οποίων το 55.5% 
άνδρες.
3728 (13.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα 
με ταξίδι από το εξωτερικό και 11032 
(39.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα.
90 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 
66 ετών. 32 (35.6%) είναι γυναίκες και οι 
υπόλοιποι άνδρες. To 92.2%, των διασω-
ληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή 
είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 265 
ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 15 ακόμα καταγεγραμμέ-
νους θανάτους και 549 θανάτους συνο-
λικά στη χώρα. 205 (37.3%) γυναίκες και 
οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία 
των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 
79 έτη και το 96.2% είχε κάποιο υποκεί-
μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και 
άνω.
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Ράμα: Θέλουμε να αρθεί το καθεστώς του εμπολέμου - Δένδιας: Ειρηνική επίλυση των διαφορών - 
Θα προηγηθούν διαπραγματεύσεις και, αν δεν επέλθει συμφωνία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη 
σύναψη συνυποσχετικού, βάσει του οποίου θα πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο

Ε
λλάδα και Αλβανία συμφώνη-
σαν για την παραπομπή στο Δι-
εθνές Δικαστήριο στη Χάγη της 
διαφοράς σχετικά με την ορι-

οθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αυ-
τό ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης Δένδια στα Τίρανα από τον 
Έλληνα υπουργό Εξωτερικών και τον 
Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την 
τελική παραπομπή της διαφοράς 
στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών 
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, θα προ-
ηγηθούν διμερείς διαπραγματεύσεις 
εντός ενός ευλόγου και σαφώς προσ-
διορισμένου χρονικού διαστήματος, 
για παράδειγμα ενός ή δύο ετών.
Σε περίπτωση που, εντός αυτού του 
χρονικού διαστήματος, δεν επέλθει 
συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Τιρά-
νων, δηλαδή σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων, η ελλη-
νική και η αλβανική κυβέρνηση συμ-
φώνησαν στη σύναψη ενός συνυπο-
σχετικού, βάσει του οποίου οι διαφο-
ρές θα παραπεμφθούν στη δικαιοδο-
σία του Διεθνούς Δικαστηρίου.
Και σε αυτή την περίπτωση, αναμένε-
ται να συμφωνηθεί ένα συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα -για παράδειγμα 
ενός έτους- για την σύνταξη συνυπο-
σχετικού, το οποίο θα αποσταλεί στα 
μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης, που θα κληθούν να αποφαν-
θούν επί του ακανθώδους ζητήματος 
της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών 
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «στρα-
τηγική εταίρο» και «πολύτιμη γεί-
τονα», ο πρωθυπουργός της Αλβανίας 
Έντι Ράμα ανακοίνωσε συμφωνία για 
«να συνεργαστούμε και να λύσουμε 
τα εκκρεμή θέματα με εποικοδομη-
τικό τρόπο προς το συμφέρον των δύο 
χωρών».
Μιλώντας με ειρωνικό τρόπο για την 
αντιπολίτευση της χώρας του, ο Αλβα-
νός πρωθυπουργός σημείωσε ότι 
«κάποιοι που περίμεναν την κατά-

κτηση από την Ελλάδα θα απογοητευ-
θούν». «Θα απευθυνθούμε στη διε-
θνή Δικαιοσύνη» τόνισε ο Έντι Ράμα 
και αναφέρθηκε στην πρόθεση της 
ελληνικής και της αλβανικής κυβέρ-
νησης να αρθεί το καθεστώς του εμπο-
λέμου.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας 
επισήμανε ότι οι δύο χώρες θέλουν 
να λύσουν τις όποιες εκκρεμότητες με 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. 
«Θέλουμε οριοθέτηση των θαλασ-
σίων ζωνών επωφελή και για τις δύο 
χώρες με βάση το δίκαιο της θάλασ-
σας» υπογράμμισε ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών, ανακοινώνοντας ότι 
η «Αθήνα συμφώνησε με τα Τίρανα 
στην υποβολή συνυποσχετικού προς 
το Διεθνές Δικαστήριο και εξήγησε ότι 
η λογική βασίζεται στην διεθνή νομι-

μότητα και την ειρηνική επίλυση των 
διαφορών».
Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας συνα-
ντήθηκε με τον ασκούντα χρέη υπουρ-
γού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων της Αλβανίας, Γκεντ Τσεκάι, με 
τον οποίο συζήτησαν τις διμερείς σχέ-
σεις, την ευρωπαϊκή προοπτική των 
Δυτικών Βαλκανίων.

Ράμα: Bάσει του Διεθνούς Δι-
καίου θα χειριστούμε το ζή-
τημα των θαλασσίων ζωνών
«Συμφωνήσαμε το ζήτημα των θαλασ-
σίων υδάτων να το χειριστούμε σε διε-
θνείς φορείς» δήλωσε κατά τη διάρ-
κεια των κοινών δηλώσεων με τον 
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, 
ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι 

Ράμα. Ειδικότερα, ο Αλβανός πρωθυ-
πουργός επισήμανε πως από κοινού 
η Ελλάδα και η Αλβανία θα απευθυν-
θούν στη διεθνή δικαιοσύνη και θα 
παραπεμφθούν εκεί για να αποφασί-
σουν τα σημεία που πρέπει βάσει των 
εμπειρογνωμόνων και βάσει του Διε-
θνούς Δικαίου της Θάλασσας.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, 
ο κ. Ράμα είπε πως σήμερα είναι καλύ-
τερες από ποτέ άλλοτε. Έκανε λόγο ότι 
άνοιξε ένα πολύ θετικό κεφάλαιο στις 
διμερείς σχέσεις, χαρακτήρισε την 
Ελλάδα στρατηγικό εταίρο της Αλβα-
νίας και πολύτιμη χώρα, και σημείωσε 
ότι η Ελλάδα δεν ήταν σε καμία στιγμή 
εμπόδιο στη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης της Αλβανίας, υπενθυ-
μίζοντας επίσης τη συνεισφορά της 
Ελλάδας στη Διάσκεψη των Χορηγών.
Εστιάζοντας στα δικαιώματα της ελλη-
νικής μειονότητας της Αλβανίας, ανέ-
φερε πως η χώρα του έχει συζητήσει 
για να προχωρήσει και να συνεχίσει 
την ευόδωση της ατζέντας με τη νομο-
θεσία που πρέπει να συμπληρώσει 
προς λειτουργία του βασικού νόμου 
για τις μειονότητες.
Απευθυνόμενος στον Ν. Δένδια, τον 
αποκάλεσε ως ένα φίλο της Αλβα-
νίας και των Αλβανών. Υπενθύμισε 
ότι ο Νίκος Δένδιας ήταν κοντά στην 
Αλβανία σε «μια εξαιρετική και δρα-
ματική στιγμή για μας, όταν ο σεισμός 
της 20ης Οκτωβρίου έπληξε χιλιάδες 
οικογένειες και σε λίγα δευτερόλε-
πτα μας έθεσε μπροστά σε μια κατά-
σταση πολύ δύσκολη, μια κατάσταση 
όπου η άμεση συνεισφορά, όχι μόνο 
με τη συμβολική παρουσία εδώ του 
υπουργού Εξωτερικών, αλλά και με 
την παρουσία των σωμάτων διάσω-
σης και των σωστικών συνεργείων 
από την Ελλάδα, ανάμεσα σε ένα ευρύ 
δίκτυο από άλλες φιλικές χώρες, μας 
έδωσε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε 
από αυτή την κατάσταση αποφεύγο-
ντας να χάσουμε πολλές ανθρώπινες 
ζωές». 

Ελλάδα - Αλβανία πάνε στη Χάγη για τις 
θαλάσσιες ζώνες

Σοκ στον Άγιο Στέφανο: 
Αυτοκτόνησε ο ιδιοκτήτης 
του γηροκομείου 
όπου βρέθηκαν τρία 
κρούσματα 

Ο 41χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο 
σπίτι του - Φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα, 
που βρέθηκε δίπλα του - Τα κρούσματα είχαν 
εντοπισθεί μετά από rapid test που γίνονταν με 
δική του πρωτοβουλία - Η αγωνία του για την 
προστασία των φιλοξενούμενων στους οίκους 
ευγηρίας και οι δημόσιες παρεμβάσεις του - 
Πληροφορίες ότι και ο ίδιος βρέθηκε θετικός 
στον κορωνοϊό

Ν
εκρός μέσα στο σπίτι του στον Αγιο Στέφανο 
βρέθηκε ο 41χρονος ιδιοκτήτης του οίκου ευ-
γηρίας Νέα Θάλπη όπου προ δύο ημερών εί-
χαν εντοπισθεί τρία κρούσματα κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 41χρονος 
άνδρας έδωσε τέλος στην ζωή του με μια κυνηγετική 
καραμπίνα, ενώ επίσης αναφέρεται ότι και ο ίδιος βρέ-
θηκε θετικός στον κορωνοϊό σε τεστ που έκανε πρό-
σφατα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτόχειρας είχε 
αφήσει σημείωμα που βρέθηκε δίπλα του, στο οποίο 
εξηγούσε γιατί έβαλε τέλος στη ζωή του.
Ο Δημήτρης Καμπανάρος ήταν ιδιοκτήτης και γεροντο-
λόγος στη μονάδα, και παράλληλα μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ο αυτόχειρας είχε εκφράσει 
πολλές φορές το τελευταίο διάστημα την αγωνία του 
για τους οίκους ευγηρίας και είχε ζητήσει να διατίθενται 
rapid test, προκειμένου να είναι συνεχής ο έλεγχος για 
την ασφάλεια φιλοξενούμενων και εργαζόμενων.
Το γεγονός δημοσιοποίησε ο δήμαρχος Διονύσου Γιάν-
νης Καλαφατέλης με ανάρτησή του:
«Με ανείπωτη θλίψη πληροφορήθηκα πριν από λίγο 
την τραγική είδηση του θανάτου του συμπολίτη μας 
Δημήτρη Καμπανάρου, ο οποίος υπήρξε ιδιοκτήτης της 
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Νέα Θάλπη».
Δυστυχώς, ο αποβιώσας αφαίρεσε τη δική του ζωή, για 
αδιευκρίνιστους ακόμη λόγους, ενώ όπως όλοι γνω-
ρίζουμε, πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε το 
γεγονός ότι βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19 μία φιλο-
ξενούμενη και δύο υπάλληλοι της Μονάδας που διατη-
ρούσε.
Ο Δ.Κ. υπήρξε ένα εξέχον μέλος της κοινωνίας του 
Δήμου Διονύσου, άριστος επιχειρηματίας και διαπρε-
πής επιστήμονας, ιδιαίτερα αγαπητός από την τοπική 
μας κοινωνία.
Θέλω να πω ότι είμαι συγκλονισμένος από την τραγική 
είδηση.
Εκφράζω και εκ μέρους των συναδέλφων μου τα ειλι-
κρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλι-
πόντος και την αμέριστη στήριξή μας σε οτιδήποτε χρει-
αστούν.
Καλό Παράδεισο να έχει…»
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Μέχρι τα μεσάνυχτα της 27ης 
Οκτωβρίου παρατάθηκε η τουρκική 
Navtex για σεισμικές έρευνες 
από το Oruc Reis - Μητσοτάκης: Η 
ηγεσία της Τουρκίας φαντασιώνεται 
αυτοκρατορικές πρακτικές με 
επιθετικές δράσεις - Με αντι-Navtex 
απαντά η Ελλάδα

Τ
η συνέχιση των σεισμικών ερευνών 
του Oruc Reis σε περιοχή ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας νότια από το Κα-
στελόριζο ανακοίνωσε η τουρκική 

πλευρά με νέα Navtex που εκδόθηκε αργά 
το βράδυ της Τετάρτης. Με δυτικό όριο τον 
28ο μεσημβρινό, οι ερευνητικές εργασίες 
του Oruc Reis και των βοηθητικών του πλοί-
ων Ataman και Cengiz Han που συνοδεύο-
νται από πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία θα 
εξακολουθήσουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 
Τρίτης 27 Οκτωβρίου. 
Την ημέρα εκε ίνη θα 
συμπληρώνονται 15 ημέ-
ρες συνεχούς περιπλάνη-
σης του Oruc Reis ανάμεσα 
στη Ρόδο και το Καστελό-
ριζο, όπου το τουρκικό 
ερευνητικό με απλωμένα 
καλώδια περίπου 5 χιλιο-
μέτρων, έχει ανακοινώσει 
ότι πραγματοποιεί δισδιά-
στατες σεισμικές εργασίες.
Ενα βασικό ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί το 
τουρκικό ερευνητικό στις 28 και 29 Οκτω-
βρίου. Μετά την ελληνική εθνική εορτή 
της 28ης Οκτωβρίου, ακολουθεί η τουρ-
κική γιορτή της Δημοκρατίας, που καθιε-
ρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1923, όταν 
ο Μουσταφά Κεμάλ ανακήρυξε επισήμως 
τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Τι σχεδιάζει 
ο Ταγίπ Ερντογάν για το διήμερο 28 και 29 
Οκτωβρίου; Θα είναι το Oruc Reis εν πλω 
κοντά στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγί-
στης και θα διεξάγει έρευνες; Θα κινηθεί 
προς το λιμάνι της Αττάλειας έπειτα από 
15 ημέρες ερευνών μέσα στον Οκτώβριο 
και συνολικά 50 ημέρες εργασιών από τις 
10 Αυγούστου; Θα δώσει την σκυτάλη σε 
κάποιο τουρκικό γεωτρύπανο που είναι 
πιθανόν να ενεργοποιηθεί από την Άγκυρα 
-σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Τούρκου 
υπουργού Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ- για το 
τι θα ακολουθήσει τις πρόδρομες εργασίες 
του Oruc Reis εάν εντοπιστεί κάποια περι-

οχή που γεννά προσδοκίες για την ύπαρξη 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων;
 Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται 
σε ύψιστη ετοιμότητα, ειδικά στην περιοχή 
του Καστελλόριζου όπου το Πολεμικό Ναυ-
τικό παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις 
κινήσεις του Oruc Reis έχοντας οδηγίες να 
μην επιτρέψει καμία κίνηση του τουρκικού 
στολίσκου εντός της ζώνης των 6 ναυτικών 
μιλίων από τις ακτές της Μεγίστης.

Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα 
Αντι-Navtex εξέδωσε ο σταθμός της υδρο-
γραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυ-
τικού στο Ηράκλειο, ως απάντηση στη νέα 
παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός 
της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε 
περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπί-
δας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.
Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική 
Navtex αφορά «μη εγκεκριμένη δραστηρι-

ότητα» και είναι «παρά-
νομη» διότι η περιοχή 
που εκτείνεται «επικαλύ-
πτει την ελληνική υφαλο-
κρηπίδα».
Στην ελληνική Navtex 
υπογραμμίζεται, επίσης, 
σύμφωνα με το Αθηναικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, 
ότι ο σταθμός της υδρο-
γραφικής υπηρεσίας του 

Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη 
δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη 
συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.
 «Η χρονική συγκυρία αυτής της τριμερούς 
συνάντησης συμπίπτει με πρόσθετους κιν-
δύνους που, δυστυχώς, προκαλεί στην Ανα-
τολική Μεσόγειο η ηγεσία της Τουρκίας, που 
φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές 
με επιθετικές δράσεις, από τη Συρία μέχρι τη 
Λιβύη, απ’ τη Σομαλία μέχρι την Κύπρο, από 
το Αιγαίο μέχρι τον Καύκασο. Πότε ζωγρα-
φίζοντας αυθαίρετους χάρτες, πότε υπο-
γράφοντας άκυρα μνημόνια και πότε ψηφί-
ζοντας έωλους εσωτερικούς νόμους για 
θέματα τα οποία ρυθμίζονται με διεθνείς 
κανόνες. Κυρίως, όμως, συνοδεύοντας όλα 
αυτά με απανωτές μονομερείς προσκλή-
σεις, πλαισιωμένες από μία ακραία, επιθε-
τική συχνά ρητορική» επισήμανε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης από την Κύπρο, μπροστά 
στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ 
αλ Σίσι και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Ανα-
στασιάδη.

επικαιρότητα

Συνεχίζει τις έρευνες το Oruc Reis 
- Το σενάριο για θερμό διήμερο 28-
29 Οκτωβρίου 

Μάγδα Φύσσα: Ας ζούσε ο 
Παύλος κι ας ήταν ένας από 
τους σακατεμένους που 
άφησαν οι χρυσαυγίτες

Σ
ε κλάματα με λυγμούς ξέσπασε 
η μάνα του Παύλου Φύσσα όταν 
ανακοινώθηκε η ιστορική δικα-
στική απόφαση με την οποία ο 

αρχηγός και το διευθυντήριο της εγκλη-
ματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αλλά 
και ο φυσικός αυτουργός της δολοφονί-
ας του παιδιού της, Γιώργος Ρουπακιάς, 
οδηγούνται στη φυλακή. 
Όπως είπε, η δικαστική απόφαση «δεν 
είναι δικαίωση για τον Παύλο αλλά 
για όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ. 
Μακάρι ο Παύλος  να ζούσε, να ήταν 
ένας από τους σακατευμένους που 
εχουν αφήσει οι Χρυσαυγίτες, αλλά 
τουλάχιστον ζουν».  Αισθάνομαι δικαι-
ωμένη που μπήκαν στη φυλακή, πρό-
σθεσε. 
Επτά χρόνια, ένα μήνα και τέσσερις 
ημέρες μετά τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα, η μάνα του που δεν στα-
μάτησε ποτέ να αγωνίζεται,  ξέσπασε σε 
λυγμούς και χάθηκε στις αγκαλιές των 
δικών της ανθρώπων. Αυτά τα δάκρυα 
όμως ήταν της δικαίωσής της, της ικα-
νοποίησης. 
Αφού έμεινε επί αρκετή ώρα στο δικα-
στικό κτίριο, βγήκε και κόσμος που βρι-
σκόταν απέξω ξέσπασε σε χειροκροτή-
ματα και συνθήματα.

Ισ τορική μέρα γ ια την Δικαιοσύνη 
χαρακτήρισαν τη σημερινή οι συνήγο-
ροι της Πολιτικής Αγωγής. 
Ειδικότερα, ο κ. Κώστας Παπαδάκης 
είπε:  «Η 22α Οκτωβρίου του 2020 ειναι 
ημέρα Δικαιοσύνης, είναι η μέρα που 
τελείωσε η δική μετά από 5,5 χρόνια και 
δύο ημέρες, και 465 συνεδριάσεις. Η 
απόφαση ήταν ανάλογη και δίκαιη σύμ-
φωνα με τη βαρύτητα των αδικημάτων. 
Η προσπάθεια νομιμοποίησης του ναζι-
σμού δεν πέρασε στην Ελλάδα γιατί το 
δικαστηριο αυτό μαζί με το αντιναζι-
στικό κίνημα έβαλε ταφόπλακα»
Από την πλευρά του, ο κ. Θανάσης 
Καμπαγιάννης επισήμανε ότι τα θύματα 
πρέπει να αποζημιωθούν και να υπάρξει 
γι’ αυτά σχετική νομοθετική ρύθμιση. 
Σήμερα δεν ειναι μέρα που μπορουμε 
να πανηγυρίζουμε όψιμα. Ειναι μερα 
που εξακολουθούμε να ζηταμε Δικαι-
οσύνη.
Απέναντι στην οικογένεια Φύσσα είχαμε 
χρέος και θεωρούμε ότι το εκπληρώ-
σαμε και θα συμπορευθούμε κι στο 
εφετείο για να υπερασπιστούμε αυτή 
την αποφαση.
Τα θύματα ζητούν Δικαιοσύνη και απο-
ζημίωση. Θα πρέπει αν υπάρξει νομο-
θετική ρύθμιση γι’ αυτούς.
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επικαιρότητα

Μ
ε κατασχέσεις σπιτιών και πε-
ριουσιών βρίσκονται αντιμέ-
τωποι ανυποψίαστοι αγρότες 
που έπεσαν θύματα εμπόρου 

γεωργικών εφοδίων στα Γιαννιτσά, ο οποί-
ος τους εξαπάτησε.
Ο επιτήδειος πλαστογράφησε συναλλαγ-
ματικές και τις προσκόμισε στην πρώην 
ΑΤΕ αποκομίζοντας ποσό που, σύμφωνα 
με όλες τις πληροφορίες, ξεπερνά τα 4 εκα-
τομμύρια ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
ανάμεσα στα θύματά του βρίσκεται και 
υπερήλικη γυναίκα με άνοια!
Ο επιχειρηματίας, γνωστός στην περιοχή, 
είχε φροντίσει προηγουμένως να μεταβι-
βάσει την περιουσία του με αποτέλεσμα η 
τράπεζα να «κυνηγά» σήμερα τους πολί-
τες τα ονόματα των οποίων αναφέρονταν 
στις πλαστές συναλλαγματικές. Ο Δήμος 
Σαββίδης, υδραυλικός στο επάγγελμα με 
καταγωγή από την Πέλλα, μετά την πρό-
σφατη δικαίωσή του από το Εφετείο Θεσ-
σαλονίκης, μιλά στο iefimerida.gr για την 
ταλαιπωρία που υπέστη τα 
τελευταία χρόνια.
«Η ψυχική οδύνη που 
πέρασα δεν περιγράφεται. 
Κόντεψα να πουλήσω δυο 
διαμερίσματα στη Θεσ-
σαλονίκη προκειμένου να 
μην τα χάσω. Έτσι τουλάχι-
στον με είχε συμβουλεύσει 
ο πρώτος δικηγόρος μου. 
Ο έμπορος είχε πλαστογραφήσει συναλ-
λαγματικές στα ονόματα ανθρώπων που 
τους είχε πουλήσει κατά καιρούς γεωργικά 
εφόδια. Ανάμεσα σε αυτούς και εγώ. Μια 
μέρα, χωρίς να γνωρίζω τίποτα σχετικά, 
μου ήρθαν τα κατασχετήρια στο σπίτι… 
Με τον νέο μου δικηγόρο, κ. Σούρλα, τον 
οποίο και ευχαριστώ δημόσια, καταφέ-
ραμε και αποδείξαμε στο Εφετείο Θεσσα-
λονίκης ότι επρόκειτο για πλαστογραφία 
εξαφανίζοντας από πάνω μου το χρέος 
αυτό…», αναφέρει, φανερά καταβεβλη-
μένος από την περιπέτεια που έζησε, ο κ. 
Σαββίδης.
Όπως λέει, αμέσως μόλις κατάλαβε την 
απάτη προχώρησε σε υποβολή μήνυσης 
για πλαστογραφία, όπως έπραξαν και άλλα 
θύματα του εμπόρου. «Στην απόφαση του 
πρώτου δικαστηρίου που έγινε στα Γιαννι-
τσά έγραφε ότι δεν είχα συναλλαγές μαζί 

του, αλλά ότι άργησα να κάνω μήνυση. 
Κάναμε ολόκληρο αγώνα για να αποδεί-
ξουμε ότι δεν είχα υπογράψει τις συναλ-
λαγματικές, ούτε είχα καμία συμμετοχή. 
Στο δικαστήριο ήταν ακόμη ένας κύριος 
που ο έμπορος είχε πλαστογραφήσει τα 
στοιχεία της μητέρας του που ήταν στο 
κρεβάτι με άνοια και μάλιστα ήταν αγράμ-
ματη. Υπέγραφε με σταυρό. Από αυτό και 
μόνο αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος 
της απάτης», σχολιάζει ο κ. Σαββίδης, αδυ-
νατώντας μέχρι σήμερα να πιστέψει τα όσα 
συνέβησαν.
Ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του είχαν, μάλι-
στα, επισκεφτεί τον έμπορο προκειμένου 
να διαμαρτυρηθούν για τα όσα συνέβη-
σαν. Ο τελευταίος με κυνισμό είχε τότε 
ομολογήσει, όπως αναφέρεται και στην 
απόφαση του δικαστηρίου, ότι είχε βάλει 
την υπογραφή του Δήμου Σαββίδη στη 
θέση του αποδέκτη και τους καθησύχασε 
ότι θα αναλάβει την πληρωμή του ποσού 
των δύο συναλλαγματικών, ύψους 25.650 

ευρώ η καθεμία και συνο-
λικά το ποσό των 51.300,00 
ευρώ. Συγκεκριμένα τους 
είχε πει: «Είναι κάτι που το 
έκανα, χρειάστηκα τα χρή-
ματα, δεν είναι τίποτα, θα 
τα πληρώσω εγώ, μην ανη-
συχείτε». Όμως, όπως απο-
δείχθηκε, δεν τα πλήρωσε 
ποτέ.

Αναφερόμενος στην υπόθεση, ο δικηγό-
ρος Στέλιος Σούρλας σημειώνει χαρακτη-
ριστικά: «Το Εφετείο Θεσσαλονίκης που 
εξέτασε την υπόθεση πριν από λίγους 
μήνες δικαίωσε τον πελάτη μου, δέχτηκε 
την έφεση και εξαφάνισε τη διαταγή πλη-
ρωμής που είχε εκδοθεί εις βάρος του.
Προκαλεί, όμως, τεράστια εντύπωση 
η ευκολία με την οποία η τράπεζα, εν 
μέσω πρωτόγνωρης οικονομικής κρί-
σεως, αποδέχτηκε συναλλαγματικές, τις 
οποίες κανείς μπορεί να προμηθευτεί 
από ένα βιβλιοπωλείο -ούτε καν επιταγές- 
και χωρίς να της επιδειχθεί κανένα άλλο 
αποδεικτικό έγγραφο περί υπάρξεως της 
οφειλής, π.χ. τιμολόγιο, πλήρωσε στον 
κομιστή τεράστια χρηματικά ποσά και 
δη χωρίς καμία εγγύηση, ζημιώνοντας σε 
απίστευτο βαθμό και την ίδια την τράπεζα 
αλλά και τους ανυποψίαστους αγρότες». 

Απάτη-μαμούθ στα Γιαννιτσά: 
Επιτήδειος πλαστογράφησε 
συναλλαγματικές 4 εκατ. ευρώ και η 
τράπεζα έκανε κατασχέσεις σε σπίτια

Τα συγκινητικά λόγια της 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου 
για τον ομογενή Εύζωνα 
Ανδρέα Χολέβα 

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ 
Εύζωνας ολοκλήρωσε σήμερα 
τη θητεία του - Πήρε την 
ελληνική υπηκοότητα για 
να κάνει τη θητεία του στην 
Προεδρική Φρουρά, όπως 
ο παππούς του - Δείτε την 
ανάρτηση της Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου στο 
Facebook

Μ
ε λόγια γεμάτα συγκίνη-
ση τόσο για τον ίδιο αλ-
λά και την ομογένεια α-
νά τον πλανήτη η Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου ευχήθηκε «καλός 
πολίτης» στον ομογενή Εύζωνα Αν-
δρέα Χολέβα, ο οποίος ολοκλήρω-
σε την θητεία του στην Προεδρική 
Φρουρά.
 Η κυρία Σακελλαροπούλου ανήρ-
τησε στο facebook μια φωτογραφία 
της με τον φρουρό της και άλλες δύο 
φωτογραφίες του 28χρονου ομογε-
νούς από τη θητεία του. Ο Ανδρέας 
Χολέβας επέλεξε να πάρει ελληνικό 
διαβατήριο για να υπηρετήσει στρα-
τιωτική θητεία στην Ελλάδα, αν και 
Αμερικανός πολίτης, που κανείς δεν 
θα υποχρέωνε να κάνει ό,τι έκανε, 
αναπτύσσοντας τον ιδιαίτερο δεσμό 
με την πατρίδα, αλλά δίνοντας και 
περιε χόμενο σ τ ις διηγήσε ις που 
άκουγε μικρό παιδάκι από τον παπ-
πού του. 
Η κυρία Σακελλαροπούλου, περιγρά-
φει την ιστορία του Ανδρέα Χολέβα: 
Από μικρό παιδί άκουγε σ το σπίτ ι 
τις ιστορίες του παππού του, εύζωνα 
στη Βασιλική Φρουρά το 1937. Ίσως 
να του μιλούσε για τον ηρωισμό των 
ευζωνικών ταγμάτων όταν αποτε-
λούσαν μάχιμα τμήματα του ελληνι-
κού στρατού. Ίσως, παιδί, να συμμε-
τείχε κι εκείνος, όπως όλα τα ελλη-

νόπουλα της ομογένειας, στις εθνι-
κές γιορτές φορώντας τη στολή του 
«τσολιά», την εθνική ενδυμασία μας 
που παραπέμπει ευθέως στην επα-
νάσταση του 1821 και σ τους αγώ-
νε ς γ ια εθν ική ανεξαρτησ ία.  Το 
σίγουρο είναι ότι ο 28χρονος ομο-
γενής Ανδρέας Χολέβας ανέπτυξε 
όχι απλώς τον αυτονόητο συναισθη-
ματικό δεσμό με τον τόπο της κατα-
γωγής του, αλλά βαθιά σύνδεση με 
την έννοια της πατρίδας. Κατάλαβε, 
δηλαδή, από νωρίς, ότ ι πατρίδα 
αποκτά κανείς μόνον όταν γ ίνεται 
πολίτης και ότι η σ τράτευση είναι 
τιμή και όχι απλώς υποχρέωση. Γεν-
νημένος στο Χάρισμπεργκ της Πεν-
σ ιλβάνια από γονείς που μετανά-
στευσαν στην Αμερική στα τέλη της 
δεκαετ ίας του ’60, καλλιεργώντας 
από παιδί το όνειρο να γίνει εύζω-
νας όπως ο παππούς του, πέρασε 
από όλε ς τ ις διαδικασ ίε ς γ ια να 
γ ίνει Έλληνας, απέκτησε ελληνικό 
διαβατήριο και τον Ιανουάριο του 
2020 παρουσιάστηκε στον ελληνικό 
στρατό.
Φόρεσε με περηφάνεια τη σ τολή 
του εύζωνα και υπηρέ τησε,  γ ια 
ε ν ν έα  μήν ε ς ,  σ τ ην  Προ εδ ρική 
Φρουρά, φυλάττοντας τιμητικά τον 
θεσμό της Δημοκρατίας. Έζησε την 
αυστηρή καθημερινότητα των ευζώ-
νων, βάδισε αναρίθμητες φορές στο 
λευκό μονοπάτι –σύμβολο του δρό-
μου προς τους απελευθερωτικούς 
αγώνες– από το σ τρατόπεδο προς 
το Μνημείο του Άγνωστου Στρατι-
ώτη, παρέστη στην έπαρση και στην 
υποστολή της σημαίας στο Βράχο της 
Ακρόπολης, βίωσε σε όλη του την 
ένταση τον συμβολισμό που εκπέ-
μπει το ύψιστο τιμητικό άγημα της 
χώρας. Η ευχή «καλός πολίτης», στο 
πρόσωπο του Ανδρέα Χολέβα που 
σήμερα ολοκληρώνει τη θητεία του, 
αποκτά το πλήρες νόημά της.»
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καναδάς

Ο 
Επαρχιακός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ Δρ. Horacio Arruda βρίσκε-
ται υπό αστυνομική προστασία λόγω απειλών εναντίον του.
Αυτή η προστασία έχει προσφερθεί από τη Δημόσια Ασφάλεια λόγω προηγού-
μενων και σημερινών απειλών. Ένας σωματοφύλακας συνοδεύει τώρα το αφε-

ντικό της δημόσιας υγείας.
Ο Δρ Arruda κατήγγειλε επίσης ότι οι διαδηλωτές κατά των μέτρων στόχευσαν το σπίτι του 
την περασμένη εβδομάδα.

O Horacio Arruda υπό αστυνομική 
προστασία      ΠΗΓΗ: Montreal Greek Times

H Canada Post προτείνει στους 
Καναδούς να ξεκινήσουν νωρίς τα 
χριστουγεννιάτικα ψώνια τους

Η 
Canada Post δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μια σεζόν διακοπών 
όπως καμία άλλη και έχοντας  αυτό κατά νου ζητούν από τους Κανα-
δούς να ξεκινήσουν από νωρίς τις online αγορές τους.
Η Canada Post αναφέρει ότι αυξάνει τις δραστηριότητές της εν αναμονή 

της αύξησης του όγκου των πακέτων που αναμένει να χειριστεί τους επόμενους 
μήνες. Θα προσθέσει περισσότερους από 4.000 έκτακτους εποχιακούς υπαλλή-
λους και θα αυξήσει τον στόλο του με περισσότερα από 1.000 οχήματα. Προβλέ-
πει επίσης παραδόσεις σαββατοκύριακου στις περισσότερες κοινότητες, παρα-
τεταμένες ώρες σε πολλά ταχυδρομεία και επιπλέον θέσεις παραλαβής δεμάτων.
Ζητά επίσης από τους Καναδούς πολίτες να ψωνίσουν από νωρίς ώστε τα δέματά 
τους να μπουν στο σύστημα τους νωρίτερα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
απογοητεύσεις την Ημέρα των Χριστουγέννων.
«Φέτος, οι διαδικτυακές αγορές έχουν αυξηθεί σημαντικά καθώς οι Καναδοί 
πέρασαν περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους για την καταπολέμηση του COVID. 
Αναμένουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί με αποτέλεσμα τις ημέρες των διακο-
πών να έχουν ένα μεγάλο αριθμό δεμάτων προς επεξεργασία», δήλωσε ο σε ανα-
κοίνωση ο Rod Hart, ο επικεφαλής και υπεύθυνος μάρκετινγκ της Canada Post.
«Ακόμη και με αυτά τα επιπλέον μέτρα, υπάρχουν όρια σε αυτό που μπορούμε να 
επεξεργαστούμε και να παραδώσουμε με ασφάλεια. Σας ζητάμε λοιπόν να σπά-
σετε την παράδοση και να ψωνίσετε νωρίς αυτήν την περίοδο διακοπών για να 
αποφύγετε την απογοήτευση», κατέληξε.
Η Canada Post λέει ότι από τον Απρίλιο ασχολούνται με όγκους δεμάτων «σε επί-
πεδο Χριστουγέννων», παρέχοντας έως και δύο εκατομμύρια πακέτα σε μια μέρα. 
Ο όγκος των δεμάτων που διακινούνται είναι 64% πιο υψηλός σε σχέση με την 
ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Η WestJet θα επιστρέψει 
χρήματα για ακυρώσεις 
πτήσεων λόγω του COVID-19

Η 
WestJet αναφέρει ότ ι θα αρχίσει να 
παρέχει επιστροφές χρημάτων σε επι-
βάτες που ακύρωσαν τις πτήσεις των 
WestJet και Swoop εξατίας COVID-19. 

Γίνεται έτσι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που 
στον Καναδά που προσφέρει πλήρη επιστροφή 
χρημάτων.
Συγκεκριμένα αναφέρει πως πλέον η επιστροφή 
θα γ ίνε ται με την αρχική μέθοδο πληρωμής, 
αντί να προσφέρει τα χρήματα σε μορφή εισι-
τηρίου για μελλοντική χρήση όπως είχε αρχικά 
αποφασίσει.
Η εταιρεία που εδρεύει στο Κάλγκαρι υποστήριξε ότι θα ξεκινήσει από τις 2 
Νοεμβρίου να επικοινωνεί με τους επιλέξιμους επιβάτες, ξεκινώντας από εκεί-
νους που οι πτήσεις ακυρώθηκαν κατά την έναρξη πανδημίας την περασμένη 
άνοιξη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WestJet, κ. Edward Sims, ζήτησε επί-
σης στην ανακοίνωση του ο κόσμος που θεωρεί ότι δικαιούται επιστροφή χρη-
μάτων να μην επικοινωνεί με την εταιρεία καθώς έτσι θα υπάρξουν καθυστερή-
σεις στο ξεκαθάρισμα. Ανέφερε επίσης πως η διαδικασία θα διαρκέσει από έξι 
έως εννέα μήνες. 

`
100 αγόρια πήγαν σχολείο με 
φούστες στέλνοντας μήνυμα κατά 
του σεξισμού
Τα τελευταία χρόνια, η άδικη μεταχείριση 
των γυναικών στο πλαίσιο μιας γενικότερης 
ανδροκρατούμενης κουλτούρας έχει γίνει 
αντικείμενο συλλογικής διαμαρτυρίας σε 
πολλά διαφορετικά πεδία της ζωής μας. Έτσι, 
τα αγόρια ενός σχολείου στον Καναδά, απο-
φάσισαν να γίνουν μέρος ενός τέτοιου κινή-
ματος διαμαρτυρίας, πηγαίνοντας στο σχολείο 
όχι με το παντελόνι της στολής τους, αλλά με 
την πλισέ φούστα που προβλέπει η στολή των 
κοριτσιών.
Σκοπός αυτής της κίνησης ήταν να τραβήξουν 
την προσοχή του κόσμου στο φαινόμενο του σεξισμού που δεν δείχνει να υποχωρεί και 
να μας υπενθυμίσουν ότι τα σχολεία παραμένουν χώροι όπου καλλιεργούνται τα στερεό-
τυπα που θρέφουν αυτό το φαινόμενο.
Σύμφωνα με τον 16χρονο Ζακαρί Πολέν που πρωτοστάτησε σ’ αυτήν την κίνηση με ακόμη 
99 αγόρια του σχολείου του:
«Φορώντας φούστα σήμερα, ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια στην σεξουαλικοποίηση 
των γυναικών και στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα κατά της τοξικής αρρενωπότητας που 
εμποδίζει τα αγόρια απ’ το να είναι ο εαυτός τους, χωρίς τον φόβο πως θα κριθούνε γι’ 
αυτό απ’ την κοινωνία», έγραψε σε ανάρτησή του στο instagram.
Είναι αλήθεια πως, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο κόσμος μας δεν έχει πάψει να 
είναι επικίνδυνος για τα κορίτσια μας και το πρόσφατο κύμα αποκαλύψεων για την ανάρ-
μοστη έως και κακοποιητική συμπεριφορά ανδρών με θέσεις εξουσίας τονίζει την ανάγκη 
για μια μεγάλη αλλαγή. 
Ευτυχώς, οι νέες γενιές δείχνουν να συνειδητοποιούν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα 
και πως μπορούν να γίνουν ο μοχλός για την στροφή της κοινωνίας μακριά από σεξιστικές 
συμπεριφορές και αντιλήψεις.

100 άτομα έλαβαν ψευδώς θετική 
διάγνωση του COVID-19 στο Κεμπέκ

Σ
χεδόν εκατό άτομα από το Montérégie 
έλαβαν ψευδώς θετική διάγνωση του 
COVID-19 τις τελευταίες ημέρες. Συνο-
λικά, 18 ασυμπτωματικοί νοσηλεύ-

τηκαν σε απομόνωση πριν ανακαλυφτεί το 
σφάλμα στο εργαστηριακό τους τεστ.
Είναι μια βλάβη του εργαστηριακού εξοπλισμού που 
είναι η αιτία του λάθους. Αυτή η κατανομή είχε ως 
αποτέλεσμα μια “μικρή κακή ευθυγράμμιση κατά 
την ανάλυση” των δειγμάτων, εξηγεί το Ολοκληρω-

μένο Κέντρο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (CISSS) του Κέντρου Montérégie.
Τα άτομα που επηρεάστηκαν από αυτό το περιστατικό είχαν υποβληθεί σε εξέταση δια-
λογής στις 15 Οκτωβρίου. Οι περισσότεροι είχαν δοκιμαστεί σε κινητές κλινικές ή στην 
κοινότητα, όχι στο νοσοκομείο. Τα δείγματα αυτών των ασυμπτωματικών υποβλήθηκαν 
στο εργαστήριο του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων του Κεμπέκ (MAPAQ) 
στο Saint-Hyacinthe. Αυτό το εργαστήριο συνεργάζεται με το Δίκτυο Υγείας για την ανά-
λυση των δειγμάτων COVID-19. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας “ελέγχου τάσεων 
” που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο που ανακαλύφθηκε το περιστατικό .
Η εκπρόσωπος του κέντρου υγείας CISSS της Montérégie, Martine Lesage εξηγεί ότι τα 
δείγματα ανακτήθηκαν και αναλύθηκαν ξανά την περασμένη Κυριακή. Συνολικά, 95 δείγ-
ματα “αποδείχθηκαν ψευδώς θετικά.” Οι περισσότεροι (64) αφορούν άτομα από την Ανα-
τολική Montérégie.
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καναδάς

Ο
ι χώρες του ΝΑΤΟ, με πρώτη τη 
Γερμανία, βρίσκονται δημοσιο-
νομικά υπό την πίεση του αμε-
ρικανού προέδρου Ντόναλντ 

Τραμπ, ο οποίος τους ζητεί να καταβάλουν 
μια πιο μεγάλη προσπάθεια για να φθάσουν 
τον στόχο που είναι οι αμυντικές δαπάνες 
να αντιστοιχούν στο 2% του ΑΕΠ. Οι αμυ-
ντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών 
του ΝΑΤΟ και του Καναδά 
θα αυξηθούν για έκτο δια-
δοχικό χρόνο το 2020, κα-
θώς το ένα τρίτο των χωρών 
έχουν επιτύχει τον στόχο 
του 2% του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος, ανα-
κοίνωσε σήμερα ο Γενικός 
Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ.
«Αυτή η χρονιά θα είναι 
η έκτη διαδοχική χρονιά 
αύξησης των στρατιωτικών 
δαπανών από τους ευρω-
παίους συμμάχους και τον Καναδά, με μια 
πραγματική αύξηση 4,3%. Περιμένουμε 
ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί», δήλωσε ο 
Στόλτενμπεργκ στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου την παραμονή μιας τηλεδιάσκεψης 
των υπουργών Άμυνας του οργανισμού.
Ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου έδωσε στη δημοσιότητα  την 
Τετάρτη τα στοιχεία για τις αμυντικές δαπά-
νες των μελών του. Σύμφωνα με τα δεδο-

μένα αυτά, τα οποία δεν είναι παρά εκτιμή-
σεις για το 2019 και το 2020, οι ΗΠΑ κατα-
βάλλουν ακόμη μακράν τη μεγαλύτερη 
δημοσιονομική προσπάθεια, με τις αμυντι-
κές δαπάνες τους να αντιπροσωπεύουν το 
3,87% του ΑΕΠ τους. Οι χώρες του ΝΑΤΟ, 
με πρώτη τη Γερμανία, βρίσκονται δημο-
σιονομικά υπό την πίεση του αμερικανού 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους 

ζητεί να καταβάλουν μια 
πιο μεγάλη προσπάθεια για 
να φθάσουν τον στόχο που 
είναι οι αμυντικές δαπάνες 
να αντιστοιχούν στο 2% του 
ΑΕΠ.
Από τις 30 χώρες μέλη της 
συμμαχίας, 10 βρίσκονται 
πάνω από το όριο αυτό το 
2020, μεταξύ των οποίων η 
Ελλάδα (2,58%), η Βρετανία 
(2,43%), η Πολωνία (2,30%) 
και η Γαλλία (2,11%). Πέρυσι 
ήταν μόνο τρεις (ΗΠΑ, 

Ελλάδα και Βρετανία). Η Γερμανία εξακο-
λουθεί να υπολείπεται (1,57%), όπως και ο 
Καναδάς (1,45%).
Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του 
το 2016, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια σχεδόν 
εμμονή στις αμυντικές δαπάνες. Πρότεινε 
ότι οι ΗΠΑ μπορεί να μην βοηθήσουν έναν 
σύμμαχο που αντιμετωπίζει πρόβλημα εάν 
ο αμυντικός προϋπολογισμός τους δεν ήταν 
αρκετά μεγάλος.

NATO: O Καναδας 
εξακολουθεί να έχει έλλειψη 
στόχων στις αμυντικές 
δαπάνες των συμμάχων

Καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής 
κατά του Τρουντό

Ο
ι βουλευτές καταψήφισαν, με ψήφους 180 έναντι 146, την πρόταση μομφής που 
είχαν καταθέσει οι Συντηρητικοί - Η κυβέρνηση Τρουντό κατηγορήθηκε ότι χο-
ρήγησε παρανόμως συμβάσεις σε φιλικά πρόσωπα
Η πρόταση μομφής σε βάρος του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τρουντό 

καταψηφίστηκε σήμερα στο κοινοβούλιο, αφού ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα της αντι-
πολίτευσης στήριξε τους κυβερνώντες Φιλελεύθερους, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
προκήρυξης πρόωρων εκλογών εν μέσω της επιδείνωσης της πανδημίας.
Οι βουλευτές καταψήφισαν, με ψήφους 180 έναντι 146, την πρόταση μομφής που είχαν 
καταθέσει οι Συντηρητικοί με αίτημα τη συγκρότηση μιας επιτροπής που θα εξέταζε αν 
η κυβέρνηση χορήγησε παρανόμως συμβάσεις σε φιλικά της πρόσωπα στο πλαίσιο των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της Covid-19, την άνοιξη.
Ο Τρουντό χρειαζόταν τη στήριξη και άλλων κομμάτων στη Βουλή για να επιβιώσει η 
κυβέρνησή του αφού στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρσι δεν εξασφά-
λισε πλειοψηφία. Το κόμμα των Νεοδημοκρατών στήριξε τελικά τους Φιλελεύθερους, με 
το σκεπτικό ότι η παρούσα Βουλή πρέπει να συνεχίσει το έργο της για να βοηθήσει τους 
Καναδούς που πλήττονται από την πανδημία.
Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι οι Καναδοί δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν στις κάλπες 
καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κύμα της 
πανδημίας.
«Οι Καναδοί δεν θέλουν εκλογές. Αλλά χρειάζονται να γνωρίζουν ότι το κοινοβούλιό τους 
συνεχίζει να εργάζεται εποικοδομητικά», είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός λίγο πριν ξεκινή-
σει η ψηφοφορία.

Η ΕΕ κλείνει ξανά τα σύνορα με τον 
Καναδά 

Ο 
Καναδάς, η Τυνησία και 
η Γεωργία αποσύρο-
νται από τη λίστα των 
χωρών οι κάτοικοι των 

οποίων μπορούν να ταξιδέψουν 
εντός της ΕΕ εν μέσω κορωνοϊού, 
σύμφωνα με πληροφορίες που 
μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο 
AFP, 
Οι εκπρόσωποι των 27 κρα-
τών-μελών αποφάσισαν, αντιθέ-
τως, να προσθέσουν τη Σιγκα-
πούρη στις χώρες, οι πολίτες της οποίας θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Η 
λίστα, η οποία δεν είχε διαφοροποιηθεί από τον περασμένο Αύγουστο, περιλαμβάνει 
έτσι μόλις 9 χώρες. 
Τυνησία αποσύρονται από τη λίστα», σημείωσε διπλωματική πηγή από τις Βρυξέλλες. 
Θυμίζουμε πως η ΕΕ είχε διακόψει την αεροπορική σύνδεση στα μέσα Μαρτίου με όλες 
τις χώρες, επιτρέποντας μόνο τα «απαραίτητα» ταξίδια από τρίτες χώρες. 
Τον Ιούνιο, η ΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα 15 χώρων, στις οποίες και επετράπη 
η αεροπορική σύνδεση. Πλέον, η λίστα περιλαμβάνει τις Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρου-
άντα, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ουρουγουάη και Σιγκαπούρη. Στη λίστα περιλαμβάνε-
ται και η Κίνα, υπό την προϋπόθεση πως επιτρέπει και το Πεκίνο τη μετακίνηση προς τα 
εδάφη της σε επιβάτες από την ΕΕ. 
Ο Καναδάς καταγράφει έξαρση νέων κρουσμάτων, με περισσότερες ημερήσιες δια-
γνώσεις από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν 
4.042 διαγνώσεις, αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της διάδοσης του ιού στη χώρα. 
Αντίστοιχα, η Γεωργία, που κατέγραφε σχεδόν μηδενικά κρούσματα κορωνοϊού κατά 
τη διάρκεια του πρώτου κύματος, βρίσκεται αντιμέτωπη με επιθετική έξαρση της επι-
δημίας. Την Τρίτη ανακοινώθηκαν 1.194 νέες διαγνώσεις σε ένα εικοσιτετράωρο. 
Παρόμοια εικόνα και στην Τυνησία, η οποία το πρώτο διάστημα της πανδημίας κατέ-
γραφε σχεδόν μηδενικά κρούσματα. Την περασμένη εβδομάδα η χώρα ανακοίνωσε 
περισσότερα από 3.000 κρούσματα σε μόλις μία ημέρα. 

Τα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ θα παραμείνουν 
κλειστά μέχρι τις 21 Νοεμβρίου

Ο
ι περιορισμοί ταξιδιού που ισχύουν στα χερσαία σύνορα Καναδά-ΗΠΑ 
θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι στις 21 Νοεμβρίου.
Ενώ η επέκταση του κλεισίματος ήταν αναμενόμενη, δεδομένου των 
αριθμών κρουσμάτων και από τις δύο πλευρές των συνόρων, ο Υπουρ-

γός Δημόσιας Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ επιβεβαίωσε το σχέδιο τη Δευτέρα.
“Οι αποφάσεις μας θα συνεχίσουν να βασίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες συμ-
βουλές για τη δημόσια υγεία για να κρατήσουν τους Καναδούς ασφαλείς” δήλωσε 
ο Blair. Η τρέχουσα συμφωνία για το κλείσιμο των συνόρων ΗΠΑ-Καναδά σε μη 
βασικά ταξίδια επιβλήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο και ανανεώνεται κάθε μήνα 
από τότε.
Οι τουρίστες και οι διασυνοριακές επισκέψεις εξακολουθούν να απαγορεύονται, 
αν και εξαιρείται το εμπόριο, όπως και ορισμένα μέλη της οικογένειας και τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα που μπορούν να δικαιολογήσουν μια υπόθεση για λόγους 
συμπόνιας ώστε να επιτραπεί η είσοδός τους στον Καναδά.
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Τ
α νοσηλευτήρια δεν είναι έτοιμα για το δεύ-
τερο κύμα της πανδημίας λόγω της κατάστα-
σης υποστελέχωσης που υπάρχει, δηλώνει 
στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συ-

ντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) Παναγιώτης Γε-
ωργίου, καλώντας τον ΟΚΥπΥ, το Υπουργείο Υγείας 
και τη Βουλή να δώσουν άμεσα λύσεις, στηρίζοντας 
τους λειτουργούς της υγείας στη μάχη με τον κορω-
νοϊό. 
Η ΠΑΣΥΝΟ καταγγέλλει τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για αθέτηση συμφωνη-
θέντων. «Είχαμε συμφωνήσει στις 23 Ιουνίου 2020 
την άμεση πρόσληψη 160 νοσηλευτών, σε πρώτη 
φάση, και στη συνέχεια άλλων 100 νοσηλευτών 
μέχρι τον Φεβρουάριο 2021. Μάλιστα είχε τεθεί 
ως προϋπόθεση ότι θα εξοικονομούνταν άλλοι 48 
νοσηλευτές από άλλες υπηρεσίες, ωστόσο, μέχρι 
στιγμής δεν είδαμε καμιά εξοικονόμηση», είπε ο κ. 
Γεωργίου.  
 Οι προσλήψεις, σημείωσε, δεν έχουν γίνει και 
υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες εκ μέρους του 
ΟΚΥπΥ. «Έχουμε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις τις 
τελευταίες ημέρες ότι έχουν αρχίσει και καλούν στο 
Υπουργείο κόσμο για να υπογράψουν συμβόλαια. 
Είναι υποσχέσεις όμως που τις παίρνουμε εδώ και 
πέντε μήνες γι αυτό κρατούμε μικρό καλάθι», είπε.

 Ο κ. Γεωργίου είπε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα 
εντοπίζεται στο Νοσοκομείο Αναφοράς, το οποίο 
επωμίζεται  το μεγαλύτερο βάρος της δεύτερης 
φάσης της πανδημίας και δεν έχει τον ασφαλή 
αριθμό στελέχωσης. 
«Βάσει μελέτης, στο νοσοκομείο αναφοράς έπρεπε 
να προσληφθούν 21 νοσηλευτές. Από τη στιγμή που 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι θάλαμοι και ανοίγουν 
καινούργια τμήματα για COVID 19 αντιλαμβάνεστε 
ότι τώρα μιλούμε για πιο μεγάλο αριθμό νοσηλευ-
τών που χρειάζονται για να λειτουργήσει κανονικά 
το νοσοκομείο», σημείωσε.
 Εξήγησε ότι στην πρώτη φάση, το νοσοκομείο ανα-
φοράς ήταν αποκλειστικά και μόνο για COVID 19 
αλλά αυτή τη στιγμή για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος 
της Αμμοχώστου λειτουργούν διάφορα Τμήματα 
καθώς και θάλαμοι για COVID 19. 
«Διανύουμε την τρίτη εβδομάδα Οκτωβρίου, το 
δεύτερο κύμα πανδημίας είναι προ των πυλών, και 
δεν έγινε καμιά νέα πρόσληψη. Δεν γίνεται να λέμε 
ότι είναι έτοιμα τα νοσηλευτήρια μας και να μην 
έχουμε προσωπικό. Είναι ένα από τα βασικά συστα-
τικά. Το ένα είναι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, το 
άλλο είναι η σωστή στελέχωση. Άμα δεν υπάρχει 
σωστή στελέχωση σημαίνει ότι δυστυχώς δεν είμα-
στε έτοιμοι», πρόσθεσε.

Ανέτοιμα τα νοσηλευτήρια για το 
δεύτερο κύμα πανδημίας λόγω 
υποστελέχωσης λένε οι νοσηλευτές

Επιβολή διοικητικού προστίμου στην 
Αστυνομία Κύπρου αναφορικά με 
διαρροή προσωπικών δεδομένων

Τ
ο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επέβα-
λε στην Αστυνομία Κύπρου διοικητικό πρό-
στιμο ύψους €6.000, για διαρροή προσω-

πικών δεδομένων ιδιοκτητών οχημάτων.
Η Επίτροπος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γρα-
φείου της, αποφάσισε να διερευνήσει αυτεπαγ-
γέλτως την υπόθεση, με αφορμή πληθώρα δημο-
σιευμάτων στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρο-
νικό τύπο το 2017, τα οποία έφεραν και /ή ενέπλε-
καν εκτός από τη CYTA, τις Υπηρεσίες Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και την Αστυνομία Κύπρου, υπό 
την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας του 
Κεντροποιημένου Συστήματος της Αστυνομίας και 
ειδικότερα της εφαρμογής ή βάσης δεδομένων 
«ιδιοκτήτες οχημάτων», σε σκάνδαλο διαρροής 
και /ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων αριθ-
μού φυσικών προσώπων από τις βάσεις δεδομέ-

νων τους.
Η διαδικασία της διερεύνησης ολοκληρώθηκε με 
την έκδοση Απόφασης ημερ. 30/9/2020 εναντίον 
της Αστυνομίας Κύπρου και την επιβολή διοικη-
τικού προστίμου ύψους €6.000, σχετικά με την 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. (1)
(β) και (δ) και παρ. (4) του Κανονισμού (μη λήψη 
επαρκών οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφά-
λειας). Η Επίτροπος κατέληξε ότι η Αστυνομία είχε 
την ευθύνη για τις πράξεις μέλους της, το οποίο 
έχοντας ως εκ των καθηκόντων του νόμιμη πρό-
σβαση στο Κεντροποιημένο Σύστημα και στη βάση 
δεδομένων ιδιοκτητών οχημάτων, ενήργησε εκτός 
των νομίμων εντολών του και προέβη σε παράνο-
μες πράξεις επεξεργασίας αναζητήσεις, εκτυπώ-
σεις και κοινολόγηση εγγράφων με προσωπικά 
δεδομένα ιδιοκτητών οχημάτων σε τρίτο, μη εξου-
σιοδοτημένο πρόσωπο.

Τ
ην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημέρωσε ο 
Επίτροπος αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, Ντίντιερ Ρέι-
ντερς για την απόφαση της Κομισιόν να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας για τα προ-

γράμματα απόδοσης υπηκοοτήτων με αντάλλαγμα επενδύσεις, που 
τα δύο κράτη λειτουργούσαν μέχρι πρότινος.
Ο Επίτροπος Ρέιντερς ήταν ξεκάθαρος πως παρότι Μάλτα και Κύπρος 
σκοπεύουν να διατηρήσουν τα προγράμματα αυτά με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, ο στόχος είναι να πεισθούν να τα καταργήσουν ολοκλη-
ρωτικά.
Ο Eπίτροπος αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για 
τα σχετικά προγράμματα όλων των κρατών μελών προ σχεδόν ενός 
έτους και υπενθύμισε ότι με βάση τα τότε ευρήματα είχε ζητήσει 
εξηγήσεις από τις κυβερνήσεις, αποστέλλοντας επιστολές τον περα-
σμένο Απρίλιο και συναντώντας τους αρμόδιους Υπουργούς προ της 
πανδημίας.
Ο Επίτροπος σημείωσε ότι η δημοσιότητα που έλαβαν εσχάτως τα 
προγράμματα και τα σχετικά σκάνδαλα “επιβεβαίωσαν τις υποψίες 
μας”.
Ξεκαθάρισε πως παρότι η υπηκοότητα της ΕΕ είναι και υπηκοότητα 
των Κρατών Μελών, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει γνωματεύσει δεσμευ-
τικά ότι ναι μεν είναι ελεύθερα να καθορίζουν τα κριτήρια απόδοσης 
ιθαγένειας, μόνο όμως σε ευθεία γραμμή με το κοινοτικό δίκαιο.
Σημείωσε πως η Κομισιόν γνωρίζει πως το τίμημα για τα προγράμ-
ματα της Μάλτας και της Κύπρου ήταν από 1 ως 2 εκ. ευρώ ανά υπη-
κοότητα.
Ξεκαθάρισε ότι η σημερινή κατάσταση υπονομεύει τη εμπιστοσύνη 
των άλλων ΚΜ στην κοινή ευρωπαϊκή υπηκοότητα.
Αναλυτικά, στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Επίτροπος Ρέιντερς 
δήλωσε ότι “πράγματι, το να γίνεις υπήκοος κράτους μέλους συνεπά-
γεται αυτόματα την απόκτηση ιθαγένειας της Ένωσης, καθώς και όλα 
τα συγγενικά δικαιώματα. Ένας ξένος επενδυτής που «αγοράζει» την 
ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ένωσης μπορεί, στη βάση αυτή, 
να πάει αμέσως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, να ασκήσει 
οικονομική δραστηριότητα εκεί και να επωφεληθεί από την αρχή της 
μη διάκρισης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά τομέων”.
Μπορεί ακόμη, συνέχισε, “και να συμμετάσχει στη δημοκρατική 
διαδικασία, ιδίως ασκώντας το δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας 
στις ευρωπαϊκές (ή δημοτικές) εκλογές. Εδώ και αρκετά χρόνια, τα 
προγράμματα αυτά αποτελούν πηγή μεγάλης ανησυχίας, ιδίως για το 
Κολέγιο και την Κομισιόν”.
Όπως είπε, “η Κομισιόν έχει εργαστεί σκληρά σε αυτό το θέμα, 
καθώς είναι επίσης ευρωπαϊκό ζήτημα, με διακυβευόμενες ευρω-
παϊκές αξίες. Τον Ιανουάριο του 2019, δημοσίευσε την πρώτη της 
έκθεση σχετικά με τα συστήματα υπηκοότητας των επενδυτών και 
τα συστήματα διαμονής των επενδυτών που λειτουργούν στην ΕΕ. 
Η έκθεση ανέφερε σαφώς τους εγγενείς κινδύνους τέτοιων συστη-
μάτων, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. 
Και από την αρχή της εντολής αυτής της Κομισιόν, έχουμε εκφράσει 
συνεχώς αυτές τις ανησυχίες με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, προ-
τρέποντάς τους να επανεξετάσουν την απόφασή τους να εφαρμόσουν 
τέτοια συστήματα”, δήλωσε.

Ρέιντερς: να πεισθούν 
Κύπρος-Μάλτα να 
καταργήσουν πλήρως τα 
επενδυτικά προγράμματα 
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Ενίσχυση των μέτρων κατά 
της διασποράς της νόσου 
Covid-19, αλλά και μερικό 
Lockdown στις επαρχίες 
Λεμεσού και Πάφου, 
αποφάσισαν οι κυπριακές 
αρχές, καθώς ο ρυθμός 
αναπαραγωγής της νόσου 
στην Κύπρο πλέον ξεπερνά 
το 1,5, που καταδεικνύει 
αυξητική τάση των 
περιστατικών.

Σ
ε δηλώσεις μετά τη συνε-
δρία του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, ο Υπουργός Υγεί-
ας Κωνσταντίνος Ιωάννου 

ανέφερε πως τα νέα μέτρα θα ισχύ-
σουν από αύριο μέχρι τις 9 Νοεμ-
βρίου, με τη χρήση της μάσκας να 
επεκτείνεται πλέον και σε εξωτερι-
κούς δημόσιους χώρους.
Ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα, ο κ. 
Ιωάννου κάλεσε όλους να αναλογι-
στούν «την κρισιμότητα των στιγ-
μών» και να τηρούν τα μέτρα και 
τα πρωτόκολλα, ειδικά σε χώρους 
εργασίας και συνάθροισης, όπου 
παρατηρείται και η μεγαλύτερη 
ροή θετικών περιστατικών.
Τα νέα μέτρα είναι:
Χρήση μάσκας και σε ανοικτούς 
δημόσιους χώρους πλην των προ-
σώπων που αθλούνται.
Επιτρέπεται η παρουσία σε συνα-
θροίσεις σε οικίες και σε δημόσι-
ους χώρους συναθροίσεων εξαι-
ρουμένων των χώρων εστίασης με 
μέγιστο αριθμό συναθροισμένων 
τα 10 άτομα.
Ο μέγιστος αριθμός προσώπων 
που επιτρέπεται να εξυπηρετού-
νται στα υποστατικά εστίασης ορί-
ζεται στα 75 άτομα σε εσωτερικούς 
χώρους και 150 σε εξωτερικούς, 
ενώ ισχύουν οι ρυθμίσεις για 3 
τετραγωνικά σε εσωτερικούς και 2 
τετ. μέτρα σε εξωτερικούς χώρους.
Ο μέγιστος αριθμός προσώπων 

ανά κράτηση σε τραπέζι σε χώρο 
εστίασης δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τα έξι άτομα.
Ο εκκλησιασμός σε εκκλησίες και 
σε θρησκευτικές τελετές τελούνται 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου.
Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων 
σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο 
πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλη-
μάτων χωρίς την παρουσία θεα-
τών, νοουμένου ότι τηρούνται τα 
σχετικά πρωτόκολλα.
Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών 
και ανοικτών κινηματογράφων, 
θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων 
με πληρότητα το 50% της χωρητι-
κότητας.
Απαγορεύεται το 
cocktail party και 
τα συγχαρητήρια σε 
γάμους και βαφτί-
σεις και επιτρέπε-
ται μόνο η φυσική 
παρουσία σε γεύμα 
ή δείπνο με μέγι-
στο αριθμό παρευ-
ρισκομένων τα 350 
άτομα.
Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπο-
ρίου, ποτών και τροφίμων καθώς 
και τα φαρμακεία μέχρι τις 9:00 το 
πρωί εξυπηρετούν άτομα άνω των 
60 και άτομα με αναπηρίες.

Μερικό Lokcdown σε Λε-
μεσό και Πάφου
Πιο αυστηρά μέτρα ανακοινώθη-
καν για τις επαρχίες Λεμεσού και 
Πάφου ανακοινώθηκαν, λόγω 
του αυξημένου επιδημιολογικού 
φορτίου στις  δύο επαρχίες. Ενδει-
κτικά ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η 
αθροιστική επίπτωση τις τελευ-
ταίες 14 μέρες ανήλθε σε πέραν 
των 180 ατόμων ανά 100.000 στη 
Λεμεσό, ενώ στην Πάφο υπερέβη 
τα 80 άτομα ανά 100.000 με ανο-
δική τάση, ενώ το όριο που χρησι-

μοποιεί το ECDC για να τοποθετή-
σει μια περιοχή στη κόκκινη ζώνη 
ανέρχεται σε 150 ανά 100.000.
Έτσι για τις δύο επαρχίες αποφασί-
στηκε όπως:
Επιτρέπεται η λειτουργία των 
χώρων εστίασης (εστιατόρια, 
μπαρ, καφετέριες πιτσαρίες σνακ 
μπαρ κ.λπ.) μέχρι τις 10:30 το 
βράδυ. Επιτρέπονται όμως οι υπη-
ρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης μετά 
τις 10:30.
Απαγορεύεται η μετακίνηση πολι-
τών μετά τις 11:00 το βράδυ και 
μέχρι τις 5:00 το πρωί εξαιρουμέ-
νων μετακινήσεων για έκτακτους 
ιατρικούς λόγους, όπως μετακί-
νηση από και προς φαρμακείο 
ή νοσηλευτήριο η για σκοπούς 

εργασίας με την 
παρουσίαση σχε-
τικής βεβαίωσης ή 
αποδεικτικού στοι-
χείου.
Αναστέλλονται όλες 
οι απογευματινές 
αθλητικές και κοι-
νωνικές δραστηριό-
τητες παιδιών κάτω 

των 18 ετών, όπως ποδόσφαιρο, 
χορός, μαθήματα κολύμβησης, 
πολεμικές τέχνες, θέατρο κ.λπ.
Αναστέλλονται επίσης οι αγώνες 
πρωταθλημάτων αθλητών όλων 
των αθλημάτων κάτω των 18 ετών 
των ομάδων οι έδρες των οποίων 
βρίσκονται στις επαρχίες Λεμε-
σού και Πάφου. Αυτό σημαίνει 
ότι αγώνες που δίνουν ομάδες με 
έδρες στις επαρχίες με ομάδες των 
άλλων επαρχιών αναβάλλονται 
μέχρι τη λήξη των μέτρων.
Σε ερώτηση για την τάση των περι-
στατικών, ο κ. Ιωάννου είπε πως 
υπάρχει μια ανοδική τάση, προ-
σθέτοντας ότι τα μέτρα που είχαν 
ληφθεί τις προηγούμενες εβδο-
μάδες χρειάζονται χρόνο για να 
έχουν αποτελέσματα.
Πρόσθεσε όμως ότι «δυστυχώς 

δεν έχουμε την ευχέρεια του χρό-
νου και ενεργούμε προληπτικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέ-
σματα των τελευταίων ημερών».
Οπότε ενεργώντας και προληπτικά 
πήραμε τα συγκεκριμένα μέτρα 
σήμερα, ακριβώς για να αποτρέ-
ψουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
Σε αυτό το σημείο, ο κ. Ιωάννου 
απηύθυνε έκκληση για πιστή 
τήρηση των μέτρων. «Χωρίς στη 
στήριξη του κόσμου και στη πει-
θαρχία των μέτρων δεν θα έχουμε 
αναμενόμενα αποτελέσματα», 
είπε.
«Ας αναλογιστούμε όλοι την κρι-
σιμότητα των καταστάσεων, ας 
μην προσπαθούμε να βρούμε τρό-
πους να ξεγελάσουμε, διότι αυτό 
συμβαίνει όλο αυτόν τον καιρό, τα 
μέτρα και το σύστημα και ας αντι-
ληφθούμε την κρισιμότητα και ας 
πειθαρχήσουμε», είπε.
Λέγοντας ότι η Κύπρος έχει το 
πλεονέκτημα να ακολουθεί χρο-
νικά την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου 
αυξάνονται τα κρούσματα, οι εισα-
γωγές σε νοσοκομεία και εντατι-
κές, αλλά και οι θάνατοι που παρα-
τηρούνται, ο κ. Ιωάννου πρό-
σθεσε πως «αν θέλουμε να τα απο-
φύγουμε ο μόνος τρόπος, δυστυ-
χώς, είναι η πιστή τήρηση των 
μέτρων».
Σε ερώτηση, αν η χρήση μάσκας 
θα ισχύσει και στα διαλείμματα 
στα σχολεία, ο κ. Ιωάννου είπε 
πως ο ίδιος θεωρεί και οι μαθητές 
θα πρέπει να φορούν μάσκες και 
στα διαλείμματα αν είναι δυνατόν. 
«Αφ΄ ης στιγμής η χρήση μάσκας 
είναι πλέον υποχρεωτική σε όλους 
τους δημόσιους χώρους πρέπει 
να φορούν και στο σχολείο, αυτό 
ισχύει για όλους», είπε.
Λέγοντας ότι ο ίδιος αντιλαμβά-
νεται ότι τα μέτρα αυτά συνεπά-
γονται ταλαιπωρία, ο Υπουργός 
Υγείας τόνισε πως δυστυχώς δεν 
έχουμε άλλη επιλογή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης δεν θα 
προδώσει την απόφαση της 
μεγάλης πλειοψηφίας των πολι-
τών και θα ολοκληρώσει τη 
θητεία του, όπως το Σύνταγμα 
και η εντολή των πολιτών ορίζει, 
αναφέρεται σε ανακοίνωση της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας.
 
Σχολιάζοντας το ζήτημα που 
έθεσαν σήμερα τα κόμματα 
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, για παραίτηση 
του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, απαντώντας σε θέση του 
Προέδρου του ΔΗΣΥ για πιθανή 
αυτοδιάλυση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και προκήρυξη 
πρόωρων βουλευτικών εκλο-
γών, η Προεδρία της Δημο-
κρατίας αναφέρει ότι «οι πολί-
τες τίμησαν τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη με σαφή και ισχυρή 
εντολή να κυβερνήσει τη χώρα 
για πέντε χρόνια».
 
Η προσπάθεια των δύο κομμά-
των, σύμφωνα με την Προεδρία 
της Δημοκρατίας, «συμπίπτει 
με κρίσιμες εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό, με ακραίες τουρκικές προ-
κλήσεις, οι οποίες απαιτούν τη 
μέγιστη δυνατή ενότητα πολι-
τών και πολιτικής ηγεσίας, την 
ίδια ώρα που συντρέχει η υγει-
ονομική κρίση που προκάλεσε 
η πανδημία του κορωνοϊού  η 
οποία απειλεί και με οικονομι-
κές συνέπειες τη χώρα».
 
Αναφέρει επίσης ότι «αυτή δεν 
είναι η ώρα πρόταξης των κομ-
ματικών συμφερόντων και προ-
εκλογικών σκοπιμοτήτων», 
αλλά «η ώρα για τη μεγαλύτερη 
δυνατή εσωτερική ενότητα».
 
«Οι πολίτες που αναγνωρί-
ζουν την κρισιμότητα των στιγ-
μών θα κρίνουν και θα καταδι-
κάσουν ανάλογες συμπεριφο-
ρές», καταλήγει η Προεδρία της 
Δημοκρατίας στην ανακοίνωση 
της.

Άρση μέτρου 
μέγιστου 
αριθμού ατόμων 
για θεάματα 
σε Λευκωσία – 
Λεμεσό

Ποια είναι τα νέα μέτρα που αποφάσισε σήμερα 
το Υπουργικό Συμβούλιο 
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Οι αρχές επί ποδός υπό τον φόβο 
επεισοδίων μετά τη δολοφονία 
καθηγητή από τζιχαντιστή και την 
απόφαση για κλείσιμο τζαμιού

Τ
ο προσωρινό κλείσιμο ενός τζαμιού 
έξω από το Παρίσι, διατάχθηκε την 
Τρίτη, έπειτα από τη δολοφονία του 
καθηγητή Ιστορίας από τζιχαντιστή, η 

οποία συγκλόνισε τη Γαλλία.
Το κλείσιμο διατάχθηκε στο πλαίσιο της 
καταστολής ατόμων που είναι ύποπτοι για 
υποκίνηση μίσους, ενώ το Μεγάλο Τζαμί του 
Παντίν, το οποίο βρίσκεται στα βορειοανατο-
λικά περίχωρα της πρωτεύουσας, είχε ανεβά-
σει βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, πριν 
την επίθεση στον καθηγητή, με το οποίο εξα-
πέλυε μίσος εναντίον του.
Πάντως στη χώρα επικρατεί τρόμος και οι 
αρχές βρίσκονται επί ποδός 
υπό τον φόβο ταραχών ενώ 
έρχονται στο φως νέες απο-
καλύψεις για τον νεαρό τζι-
χαντιστή που αποκεφάλισε 
τον Γάλλο καθηγητή Σαμιέλ 
Πατί. Ο 18χρονος Αμπντου-
λάχ Ανζόροφ, ο οποίος 
μαχαίρωσε και εν συνεχεία 
αποκεφάλισε τον 47χρονο 
καθηγητή Ιστορίας επειδή 
παρουσίασε μέσα στην τάξη σατιρικά σκίτσα 
του προφήτη Μωάμεθ, είχε επαφή με τζιχα-
ντιστή ρωσικής καταγωγής στη Συρία, όπως 
μεταδίδουν σήμερα τα γαλλικά ΜΜΕ.
Στο μεταξύ, η γαλλική εφημερίδα «La 
Nouvelle Republique» έκανε γνωστό ότι 
δέχθηκε απειλές, λίγες ώρες αφότου ανα-
δημοσίευσε σατιρικά σκίτσα του προφήτη 
Μωάμεθ από το Charlie Hebdo. Σύμφωνα με 
την διεύθυνση της εφημερίδας, έχει δεχθεί 
πέντε απειλές στο Facebook. H αναδημο-
σίευση των σατιρικών σκίτσων του Charlie 
Hebdo έγινε στις 18 Οκτωβρίου, όπως επι-
σημαίνει η γαλλική εφημερίδα Liberation.   
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέ-
τισε χθες, Τετάρτη, φόρο τιμής στον καθη-
γητή ο οποίος αποκεφαλίστηκε.
«Δεν θα εγκαταλείψουμε τα σκίτσα μας, τα 
κινούμενα σχέδιά μας, ακόμη κι αν άλλοι 
οπισθοδρομούν», τόνισε ο Μακρόν χαιρε-
τίζοντας «έναν καθηγητή που δεν θα ξεχά-
σουμε», σε ομιλία του στο προαύλιο του 

πανεπιστημίου της Σορβόννης, στη διάρ-
κεια μιας τελετής στην οποία παρέστησαν η 
οικογένεια του Πατί και περίπου άλλοι 400 
άνθρωποι, ανάμεσά τους αξιωματούχοι και 
συνάδελφοι του δολοφονηθέντα, αλλά και 
μαθητές του.
Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Γάλλος πρόεδρος, 
αφού απένειμε το παράσημο της Λεγεώνας 
της Τιμής μετά θάνατον στον Πατί, κατήγ-
γειλε «την ολέθρια συνωμοσία» και «το 
μίσος προς τον άλλο», θύμα του οποίου ήταν 
ο καθηγητής Ιστορίας- Γεωγραφίας, που 
φονεύθηκε σε ηλικία 47 ετών «διότι ενσάρ-
κωνε τη Δημοκρατία».
«(Ο Σαμιέλ Πατί δολοφονήθηκε) διότι οι 
ισλαμιστές θέλουν να μας κλέψουν το μέλ-
λον μας και γνωρίζουν ότι με τους ήσυχους 
ήρωες όπως αυτόν, δεν θα το πάρουν ποτέ», 
υπογράμμισε ο Μακρόν.
Ο Πατί αποκεφαλίστηκε από έναν ισλαμιστή 

στις 16 Οκτωβρίου κοντά 
στο γυμνάσιο όπου εργα-
ζόταν, δέκα ημέρες αφού 
έδειξε στους μαθητές του 
σκίτσα του Μωάμεθ στη 
διάρκεια ενός μαθήμα-
τος για την ελευθερία της 
έκφρασης. Ο δράστης έπεσε 
νεκρός λίγο αργότερα από 
τα πυρά αστυνομικών.
«Θα συνεχίσουμε, καθη-

γητή. Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία την 
οποία διδάσκατε τόσο καλά και θα φέρουμε 
την κοσμικότητα», πρόσθεσε ο Γάλλος πρό-
εδρος.
Έξω από τη Σορβόννη, όπου είχε τοποθε-
τηθεί γιγαντοθόνη, εκατοντάδες άνθρωποι 
συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν 
την τελετή και να αποτίσουν φόρο τιμής στον 
καθηγητή.
Στο μεταξύ η εισαγγελία αρμόδια για υποθέ-
σεις τρομοκρατίας ανακοίνωσε ότι απαγγέλ-
λει κατηγορίες εναντίον επτά ατόμων, ανά-
μεσά τους και δύο ανήλικοι. Ηλικίας 14 και 
15 ετών οι δύο μαθητές του γυμνασίου κατη-
γορούνται για «συνεργεία σε δολοφονία σε 
σχέση με τρομοκρατική οργάνωση» επειδή 
υπέδειξαν τον καθηγητή στον δράστη μπρο-
στά από το σχολείο με αντάλλαγμα χρημα-
τικό ποσό.
Οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αν και 
η εισαγγελία είχε ζητήσει να τεθεί υπό κρά-
τηση τουλάχιστον ο ένας.

Δ
ύο φορές έχει βρεθεί στο στό-
χαστρο των αμερικανικών ΜΜΕ 
η άκρως γοητευτική Αμερικανί-
δα δημοσιογράφος Μισέλ Κο-

σίνσκι: Το 2005 δέχθηκε καταιγιστικά πυ-
ρά από συναδέλφους της για το σκάνδαλο 
«κανό-γκέιτ», «φουσκώνοντας» το θέμα 
με τις πλημμύρες που είχαν πλήξει το Νιού 
Τζέρσεϊ. Η Κοσίνσκι έκανε κανό την ώρα 
που το νερό έφτανε μέχρι τον αστράγαλο...
Σήμερα όμως κατηγορείται για ροζ σκάν-
δαλο: Φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση 
με τον Βρετανό πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, 
Κιμ Νταρόκ, ο οποίος της ψιθύριζε τρυ-
φερά στο αυτί διαβαθμισμένες πληροφο-
ρίες της κυβέρνησης Τραμπ.
Το 2018, οι «Times» του Λονδίνου είχαν 
αποκαλύψει ότι ο Κιμ Νταρόκ έδινε απόρ-
ρητες πληροφορίες στην δημοσιογράφο 
του CNN, κυρία Κοσίνσκι: μία από αυτές 
ήταν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ ήθελε να διορίσει τον διευθυντή 
της CIA Μάικ Πομπέο στο αξίωμα του 
υπουργού Εξωτερικών, κάτι που τελικά 
συνέβη.
Επιπλέον, η κυρία Κοσίνσκι ήξερε λεπτο-
μέρειες από την υπόθεση δηλητηρίασης 
του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σερ-
γκέι Σκριπάλ και της κόρης του από πρώτο 
χέρι...
Τον Ιούλιο του 2019, ο Βρετανός πρέ-
σβης στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παραιτεί-
ται μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της 
εφημερίδας «Daily Mail» που προκάλε-
σαν θύελλα στις αμερικανο-βρετανικές 
σχέσεις και την οργισμένη αντίδραση του 
Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νταρόκ προειδοποιούσε τους επικεφα-
λής του ότι η επαγγελματική σταδιοδρο-
μία του Τραμπ θα μπορούσε να τελειώ-
σει «με εξευτελισμό» κάνοντας έξαλλο τον 
Αμερικανό πρόεδρο.
«Μετά τη διαρροή επίσημων εγγράφων 
από αυτή την πρεσβεία γίνονται πολλές 
εικασίες σχετικά με τη θέση μου ως πρε-
σβευτή», ανέφερε ο Νταρόκ στην επιστολή 
παραίτησής του που απευθύνεται στον 
Σάιμον ΜακΝτόναλντ, επικεφαλής των 
βρετανικών διπλωματικών υπηρεσιών.
H πρώην δημοσιογράφος του CNN Μισέλ 
Κοσίνσκι είχε βρεθεί στη δίνη και του 
σκανδάλου «κανό - γκέιτ».
Το 2005, η ανερχόμενη τότε δημοσιογρά-
φος έκανε ρεπορτάζ για τις πλημμύρες στο 
Wayne του Νιου Τζέρσεϋ. Κάνοντας κανό 
με την κάμερα του NBC Today Show να 
καταγράφει την κωπηλασία, ήθελε να δεί-
ξει ότι τα ορμητικά νερά είχαν μετατρέψει 
σε ποτάμια τους δρόμους.
Ωστόσο, το βίντεο διέψευσαν πλάνα με 
δύο άνδρες να περπατούν στους πλημ-
μυρισμένους δρόμους και το νερό να μην 
ξεπερνά το ύψος των αστραγάλων τους.
Τον τελευταίο χρόνο όμως η Μισέλ κίνησε 
τις υποψίες Αμερικανών αξιωματούχων 
που ερευνούσαν μια σειρά αποκαλυπτι-
κών άρθρων της με ευαίσθητες πληροφο-
ρίες σχετικά με την κυβέρνηση Τραμπ.
Αυτή την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι ο 
πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Κιμ Νταρόκ φέρεται να 
είχε εξωσυζυγική σχέση με την 46χρονη 
δημοσιογράφο. Και οι δύο αρνήθηκαν ότι 
είχαν εξωσυζυγική σχέση.

Μισέλ Κοσίνσκι: Η δημοσιογράφος-
κατάσκοπος που «κάρφωνε» τον 
Τραμπ στους Βρετανούς 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Γαλλία: Κλείνει τζαμί στο Παρίσι 
μετά τη δολοφονία του καθηγητή 
από τζιχαντιστή 
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Σ
ε μια ιστορική κίνηση προχώρησε ο 
πάπας Φραγκίσκος που τάχθηκε ανοι-
χτά υπέρ της έγκρισης νόμων οι οποίοι 
αναγνωρίζουν τις σχέσεις συμβίωσης 

των ομοφυλόφιλων πολιτών, όπως και τις οι-
κογένειες που συνθέτουν.
Η παραδοχή του πάπα περιλαμβάνεται σε επί-
σημο κείμενο του Βατικανού και ο ίδιος επι-
σημαίνει ότι όλοι «δικαιούνται μία οικογέ-
νεια».
«Οι ομοφυλόφιλοι έχουν δικαίωμα να ζουν 
μέσα σε μια οικογένεια. Είναι παιδιά του Θεού 
και δικαιούνται μια οικογένεια. Κανείς δεν θα 
έπρεπε να τίθεται εκτός κοινωνικού συνόλου 
ή να νιώθει δυστυχισμένος για τον λόγο αυτό. 
Πρέπει να φτιάξουμε έναν ειδικό νόμο, ώστε 

να είναι καλυμμένοι από νομικής απόψεως. 
Έδωσα μάχη γι’ αυτό», υπογραμμίζει ο πάπας.
Η παπική έγκριση δόθηκε στο μέσον ενός 
ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, με τίτ λο 
«Francesco» που έκανε την πρεμιέρα του στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
Η ταινία ασχολείται με ζητήματα για τα οποία 
ο πάπας Φραγκίσκος έχει δείξει ενδιαφέρον, 
όπως το περιβάλλον, η φτώχεια, η μετανά-
στευση, η φυλετική και οικονομική ανισότητα 
και οι άνθρωποι που επηρεάζονται από τις 
διακρίσεις πάσης φύσεως.
«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία αστική 
νομική ένωση. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι 
νομικά καλυμμένοι» είπε ο πάπας, σε μία από 
τις συνεντεύξεις του για την ταινία.

διεθνή νέα

Ν
ικητής με ποσοστό 51,74% αναδεί-
χθηκε στα κατεχόμενα ο εκλεκτός 
του Ερντογάν Ερσίν Τατάρ, έναντι  
48.26% του Μουσταφά Ακιντζί, 

στον δεύτερο γύρο των «προεδρικών» εκλο-
γών. 
Μέχρι τις 19:00 δεν επιτρεπόταν από το 
«ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» η δημοσιο-
ποίηση οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων και 
προεκλογικών προγραμμάτων, παρά μόνο 
εκείνων που θα ανακοίνωνε το ίδιο. 
Ο Ερσίν Τατάρ, που κέρδισε με διαφορά τεσ-
σάρων μονάδων, από αύριο, ως ηγέτης των 
Τουρκοκυπρίων, θα είναι ο συνομιλητής της 
ελληνοκυπριακής πλευράς στις διεργασίες 
για επίλυση του Κυπριακού. Λίγο αργότερα, 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συγχα-
ρητήριά του για την εκλογή του και πρόσθεσε 
ότι  η Άγκυρα θα συνεχίζει να αγωνίζεται για 
τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Με ανάρ-
τηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας  έσπευσε 
να συγχαρεί τον Ερσίν Τατάρ για την νίκη του 
έναντι του Μουσταφά Ακιντζί. Συγκεκριμένα 
ο κ. Τσαβούσογλου έγραψε: «Συγχαίρουμε 
ολόψυχα τον Έρσιν Τατάρ, ο οποίος κέρδισε 
τις προεδρικές εκλογές τη»«ΤΔΒΚ» (ψευδο-
κράτος). Θα συνεργαστούμε για την ευημε-
ρία, την ανάπτυξη και την ασφάλεια των Τουρ-
κοκυπρίων. Θα προστατεύσουμε συνολικά 
τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της 
«ΤΔΒΚ» στην Ανατολική Μεσόγειο». 
Από την πλευρά του, ο  Μουσταφά Ακιντζί 
μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμά-
των της ψηφοφορίας, συνεχάρη τον Ερσίν 
Τατάρ και ανακοίνωσε πως σήμερα τελειώνει 
η 45χρονη πορεία του στην πολιτική. Αναφέρ-
θηκε εμμέσως στις παρεμβάσεις της Τουρκίας 
και ευχήθηκε καλή τύχη στους ανθρώπους 
της Κύπρου.

Ο Τατάρ ευχαρίστησε τον Ερντογάν
Ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ 
στις πρώτες του δηλώσεις με το τελικό απο-
τέλεσμα, ευχαρίστησε τον Ταγίπ Ερντογάν 
και τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι, 
καθώς και τον «τουρκοκυπριακό λαό». «Το 
σημαντικό», είπε, «δεν είναι να πολώσουμε 
αλλά να μεταφέρουμε την ‘τδβκ’ (ψευδοκρά-
τος) σε καλύτερες ημέρες ενότητας».Ευχαρί-

στησε τόσο αυτούς που τον ψήφισαν όσο και 
αυτούς που δεν τον ψήφισαν.
Σε ότι αφορά το Κυπριακό, ο Ερσίν Τατάρ, 
δήλωσε έτοιμος για διαπραγματεύσεις, ενώ 
έτεινε, όπως είπε χέρι φιλίας προς τους Ελλη-
νοκύπριους. Παράλληλα έστειλε μήνυμα στα 
Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
είναι δίκαιοι με τους Τουρκοκύπριους.
Το προβάδισμα του Ερσίν Τατάρ είχε διαφα-
νεί ήδη από τα πρώτα αποτελέσματα καθώς 
61,34% των καταμετρημένων ψήφων που 
άρχισε μετά το κλείσιμο των καλπών στις 
18.00 στο ψευδοκράτος  ο Μουσταφά Ακι-
ντζί έμενε πίσω πίσω με 48,08% και ο Ερσίν 
Τατάρ προηγείται με 51,92%.
Ο Μουσταφά Ακιντζί μετά την οριστικοποί-
ηση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας 
στα κατεχόμενα, συνεχάρη τον Ερσίν Τατάρ-
και ανακοίνωσε πως σήμερα τελειώνει η 
45χρονη πορεία του στην πολιτική. Αναφέρ-
θηκε εμμέσως στις παρεμβάσεις της Τουρκίας 
και ευχήθηκε καλή τύχη στους ανθρώπους 
της Κύπρου.
H ειδησεογραφική ιστοσελίδα Kibris Postasi 
μετέδωσε ότι ο λεγόμενος πρωθυπουργός και 
υποψήφιος στις «προεδρικές εκλογές» με το 
Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP), Ερσίν Τατάρ, 
κάλεσε τους ψηφοφόρους στα Κατεχόμενα 
να προσέλθουν στην κάλπη λέγοντας πως οι 
«εκλογές» είναι πολύ σημαντικές και εξ αυτού 
είναι σημαντική και η συμμετοχή των ψηφο-
φόρων στην «εκλογική διαδικασία».
«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να στεί-
λουμε στον κόσμο ένα μήνυμα που να αντι-
κατοπτρίζει την θέληση μας. Μέχρι σήμερα 
προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ποια είναι η 
σωστή απόφαση. Πρέπει να εκλέξουμε ένα 
πρόσωπο που να είναι πρόεδρος για όλους, 
ένα πρόσωπο που να είναι ενωτικό και συναι-
νετικό», είπε.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την 
άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο κ. 
Τατάρ υπενθύμισε ότι υπήρξε ποσοστό συμ-
μετοχής 58% στον πρώτο γύρο των «εκλο-
γών» και σημείωσε ότι το ποσοστό αυτό ήταν 
πολύ χαμηλό. Τονίζοντας ότι οι «προεδρικές 
εκλογές» δεν είναι «πρόωρες (βουλευτικές) 
εκλογές», κάλεσε το κοινό στην κάλπη και 
υπογράμμισε τη σημασία της μεγάλης προσέ-
λευσης σε αυτές τις «εκλογές». 

Κατεχόμενα: Νίκησε ο «εκλεκτός» του 
Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ - Αποσύρεται 
από την πολιτική ο Ακιντζί 
Με ποσοστό 51,74% ο Ερσίν Τατάρ επικράτησε του Μουσταφά Ακιντζί που 
έλαβε ποσοστό 48,26% - Συγχαρητήρια Ερντογάν - Αποχωρεί από την πολιτική 
ο Ακιντζί - Πανηγυρίζουν οι οπαδοί του Τατάρ

Πάπας Φραγκίσκος: Οι 
ομοφυλόφιλοι μπορούν να 
κάνουν οικογένεια 
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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

Πώς θα μεγαλώσουμε παιδιά 
που αγαπούν το διάβασμα

Μ
πορείτε να θυμηθείτε πόσος 
καιρός έχει περάσει από τό-
τε που διαβάσατε κάτι; Όχι, 
δεν εννοούμε αναρτήσεις 

στα social media ή ετικέτες τροφίμων, αλλά 
βιβλίο. Σε έναν κόσμο που οι οθόνες είναι 
κυρίαρχες, είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς 
την ευχαρίστηση που μπορεί να του προ-
σφέρει ένα καλό βιβλίο. Ειδικά τα παιδιά 
μας που έχουν γεννηθεί σε μια κοινωνία 
που η τεχνολογία είναι τόσο διαδεδομένη, 
ήδη από μικρή ηλικία έχουν εξοικειωθεί με 
τις ηλεκτρονικές συσκευές. Κάπως έτσι μας 
φαίνεται ακόμη πιο δύσκολο να κάνουμε 
τα μικρά μας να αγαπήσουν τα βιβλία. Ω-
στόσο, υπάρχουν τρόποι να μεγαλώσουμε 
παιδιά που αγαπούν το διάβασμα.
*Το αφήνουμε να διαβάσει ό,τι θέλει
Αντί να πιέζουμε το παιδί να διαβάσει 
εκείνο το βιβλίο που του αγοράσαμε το 
καλοκαίρι, το αφήνουμε να διαβάσει ό,τι 
κερδίζει το ενδιαφέρον του και πυροδο-
τεί τη φαντασία του. Αν το μικρό μας φαί-
νεται να προτιμά τα κόμικς, είναι εντάξει 

αν ξεκινά με τα λιγότερα σημαντικά. Μετά 
από λίγο καιρό, μπορούμε να του γνωρί-
σουμε τα εκπληκτικά, κλασικά κόμικς που 
υπάρχουν, από τον Tintin μέχρι τον Asterix, 
καθώς και τα κλασικά παιδικά μυθιστορή-
ματα.
*Επίσκεψη στη δανειστική βιβλιοθήκη
Το σωστό βιβλίο μπορεί ξαφνικά να ανοί-
ξει νέα μονοπάτια στη σκέψη ενός αρχά-
ριου αναγνώστη. Η δανειστική βιβλιοθήκη 
της περιοχής μας μπορεί να προσφέρει στο 
μικρό μας τη δυνατότητα να «χαθεί» στους 
διαδρόμους, εντοπίζοντας τα βιβλία που 
του τραβούν το ενδιαφέρον.
*Βιβλία παντού
Ακόμη κι αν είμαστε λάτρεις της τάξης και 
της οργάνωσης, μια καλή ιδέα είναι να μη 
μαζεύουμε όλα τα βιβλία, αλλά να αφή-
νουμε μερικά στον χώρο, σε όποιο σημείο 
το παιδί μπορεί να τα δει. Μπορούμε να 
αφήσουμε μερικά στο κομοδίνο του ή 
ακόμη και δίπλα στα παιχνίδια του.
*Το βοηθάμε να βρει τους αγαπημένους 
του συγγραφείς
Ενθαρρύνουμε το παιδί να αναζητά συγ-
γραφείς αντί για τίτλους. Ανάλογα με την 
ηλικία του, το παιδί μπορεί να εντοπίσει 
ένα συγγραφέα που του αρέσει και έτσι να 

έχει πολλές επιλογές σε τίτλους και μεγαλύ-
τερες πιθανότητες να διαβάσει κάτι που θα 
το ευχαριστεί.
*Παιδικά βιβλία για όλους
Μπορεί να μιλάμε στο παιδί για βιβλία που 
μας φαίνονται ωραία, αλλά αυτό που θα 
κινήσει την περιέργειά του και είναι πιθα-
νότερο να το κάνει να διαβάσει, είναι να 
μας δει να διαβάζουμε οι ίδιοι παιδικά 
βιβλία. Διαλέγουμε λοιπόν μερικά και 
μιλάμε στο παιδί για αυτά που ξεχωρί-
σαμε. Πιθανότατα θα ακολουθήσει το 
παράδειγμά μας.
*Πρώτα το βιβλίο, μετά η ταινία
Επιλέγουμε ένα κλασικό παιδικό βιβλίο, 
που έχει μεταφερθεί και στον κινηματο-
γράφο και είτε το διαβάζουμε με το παιδί 
είτε το αφήνουμε να το διαβάσει μόνο του. 
Αφού συζητήσουμε για το βιβλίο (π.χ. ποιο 
σημείο μας άρεσε, πώς μας φάνηκαν οι 
χαρακτήρες, αν περιμέναμε αυτό το τέλος), 
βλέπουμε και την ταινία. Αυτός είναι ένας 
καλός τρόπος για να κινητοποιήσουμε τα 
παιδί που δεν αγαπάει και τόσο το διάβα-

σμα.
*Παράδειγμα προς μίμηση
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 
ενθαρρύνουμε το παιδί να διαβάζει βιβλία, 
είναι να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα 
ανάγνωσης στο σπίτι μας. Αν απλά λέμε 
στο παιδί ότι το διάβασμα είναι σημα-
ντικό, αλλά εκείνο μας βλέπει συνεχώς να 
καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση ή 
τον υπολογιστή, δεν πρόκειται να το πεί-
σουμε. Αντιθέτως, αν βλέπει ότι περιμέ-
νουμε με ανυπομονησία να διαβάσουμε το 
βιβλίο μας, θα μάθει να περνάει κι εκείνο 
έτσι τον ελεύθερο χρόνο του. Άλλωστε, 
αποτελούμε πρότυπα συμπεριφοράς για 
τα μικρά μας. Έτσι, αν θέλουμε να κάνουμε 
το παιδί μας να διαβάσει, αυτό είναι το 
μεγάλο μυστικό: αφιερώνουμε λίγη ώρα 
για να διαβάσουμε εμείς.
*Γωνιά ανάγνωσης
Μια ωραία ιδέα είναι να επιλέξουμε μαζί 
με το παιδί μια γωνία στο δωμάτιό του 
και να τη μετατρέψουμε στο χώρο όπου 
θα μπορεί να διαβάζει τα βιβλία του. Δεν 
χρειάζονται τρομερές ή δαπανηρές αλλα-
γές: ένα μικρό χαλάκι, μερικά μαξιλάρια και 
ένα σεντόνι είναι αρκετά για να δημιουργή-
σουμε μια ζεστή γωνιά ανάγνωσης.

Ω
ς γονιός, είναι πολύ σημαντι-
κό να αντιμετωπίζεις τις απο-
γοητεύσεις της ζωής σωστά. Ο 
λόγος; Γιατί τα παιδιά σε βλέ-

πουν και μαθαίνουν πώς να τις αντιμε-
τωπίζουν σύμφωνα με τη δική σου συ-
μπεριφορά. Υπάρχουν 3 τρόποι να αντι-
μετωπίσουμε τις απογοητεύσεις. Πρώ-
τον, να μην τις αποφύγεις αλλά να στα-
θείς αντιμέτωπος/η μ’ αυτές. Όταν με ει-
λικρίνεια σταθείς και αναλύσεις για ποιο 
λόγο είσαι απογοητευμένος/η έχεις κά-
νει ήδη το πρώτο βήμα για να ξεπερά-
σεις την απογοήτευση. Μετά, συνέχισε , 
προχώρα μπροστά. Να δεχτείς τα πράγ-
ματα που δεν έχεις τη δύναμη ν’ αλλά-
ξεις και να προχωρήσεις μπροστά κρα-
τώντας μία αξιοπρεπή στάση πιστεύο-
ντας ότι υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. 
Τέλος, να βλέπεις τα πράγματα θετικά. 
Με άλλα λόγια να προτιμάς να βλέπεις 
το ποτήρι μισογεμάτο για χάρη της οι-
κογένειας.

Ξέρετε τι χρειάζεται για να γεμί-
σετε την καρδιά της γυναίκας σας 
με ζωή και αγάπη;
Πολύ συχνά συνδέουμε την καρδιά με 
την αγάπη, αλλά στην πραγματικότητα η 
καρδιά είναι αυτή που δίνει και συντη-
ρεί τη ζωή. Για να λειτουργεί σωστά η 
καρδιά πρέπει και τα τέσσερα μέρη της 
να είναι σε καλή κατάσταση. Η Μαρία, 
η γυναίκα μου, κι εγώ πιστεύουμε ότι η 
καρδιά κάθε γυναίκας αποτελείται από 
τέσσερα μέρη που τη γεμίζουν με ζωή 
και αγάπη. Το πρώτο  είναι αυτό που 
η γυναίκα θέλει να την καταλαβαίνεις, 
ακόμα κι όταν δε συμφωνείς με όλα. Αν 
την ακούς με προσοχή πιστεύει ότι προ-
σπαθείς να την καταλάβεις, κι όχι απλά 
ακούς αυτά που λέει. Προσπάθησε να 
επαναλάβεις αυτά που είπε , και τι νομί-
ζεις ότι εννοεί. Το δεύτερο είναι να την 
εκτιμάς. Όταν ζητάμε τη γνώμη της ή τη 
συμβουλή της για διάφορα θέματα που 
μας απασχολούν ν ιώθει ότ ι την εκτ ι-
μούμε. Το τρίτο είναι να την προστατεύ-
ουμε. Η γυναίκα σου πρέπει να ξέρει ότι 
φροντίζεις για την υγεία της και θέλει να 

νιώθει ασφάλεια. Τέλος, η γυναίκα σου 
έχει ανάγκη να την επιθυμείς και να τη 
λαχταράς. Όταν την κάνεις να νιώθει ότι 
είναι ελκυστική , γεμίζεις ένα σημαντικό 
μέρος της καρδιάς της.  

Έχετε οικοδομητικές συζητήσεις 
με το/τη σύζυγό σου, ακόμα και 
κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης;
Όλοι μας έχουμε διάφορους τρόπους να 
επικοινωνούμε που αντικατοπτρίζουν 
την προσωπικότητά μας. Αλλά η οικο-
δομητική επικοινωνία γίνεται όταν και 
οι δυο σύζυγοι αναπτύσσουν και καλ-
λιεργούν την ικανότητα της δυναμικής 
επικοινωνίας.  Δυναμική επικοινωνία 
σημαίνει ότι ο καθένας προσπαθεί να 
καταλάβει τι θέλει ο άλλος, τι σκέφτε-
ται, πώς νιώθει.  Προσπαθούν με ευθύ-
τητα, ειλικρίνεια, και πάνω απ’ όλα με 
σεβασμό να επικοινωνήσουν.  Για παρά-
δειγμα, όταν υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις για κάποιο οικονομικό θέμα, θα 
συζητήσουν ήρεμα, θα δουν τις διαφο-
ρές, τα προβλήματα, χωρίς να θυμώνουν  
ή να υποβιβάζουν τον άλλον

Κυρίες μου, ξέρετε πώς να κάνετε 
το σύζυγό σας να νιώσει άντρας;
Όλοι μας θέλουμε να αρέσουμε --- και 
φυσ ικά οι άν τρε ς δεν εξαιρούν ται!  
Παρακάτω δίνουμε 4 τρόπους γ ια να 
κάνετε το σύζυγό σας να νιώσει άντρας. 
Πρώτα, πρώτα, να παραδεχτείτε  και να 
αναγνωρίσετε τη φυσική του δύναμη. 
Να του λέτε πόσο σπουδαίο είναι να 
υπάρχει στο σπίτι κάποιος “δυνατός”. 
Έπειτα, αφήστε τον να έχει εκείνος το 
προβάδισμα. Αν υπάρχει κάτι που εσείς 
δεν καταφέρνετε, όπως να κλωτσάτε τη 
μπάλα ή να χειρίζεστε τα οικονομικά, να 
του ζητάτε να σας δείχνει και να σας εξη-
γεί. Τρίτον, διδάξτε στα παιδιά σας να 
τον θαυμάζουν. Αυτό σημαίνει να τονί-
ζετε μπροστά στα παιδιά με υπερηφά-
νεια πόσο καλά ο μπαμπάς τους σας 
φροντίζει. Και τέλος, μην ξεχνάτε να τον 
φλερτάρετε. Να ξέρετε ότι ο άντρας σας 
εξακολουθεί να θέλει να του το κάνετε 
--- ακόμη κι αν είστε μαζί πολύν καιρό. 

Πώς αντιμετωπίζεις τις 
απογοητεύσεις στη ζωή;
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υγεία

Σ
ύμμαχος της διάθεσης απο-
δεικνύεται η ψηφιακή φύση 
σύμφωνα με τα ευρήματα 
βρετανικής μελέτης, τα οποία 

και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εν 
μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
των περιορισμών που την συνοδεύ-
ουν και του αντίκτυπου στην ψυχική 
μας υγεία.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του 
Έξετερ διαπίστωσαν ότι η παρακο-
λούθηση ποιοτικών προγραμμάτων 
που στρέφονται γύρω από τη φύση 
μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, να 
μειώσει τα αρνητικά συναισθήματα 
και να προσφέρει διέξοδο από την 
πλήξη και την ανία που σχετίζεται 
με την απομόνωση σε εσωτερικούς 
χώρους.
Η μελέτη, η οποία δημοσιεύε-
ται στην Journal of Environmental 
Psychology, κατέδειξε επίσης ότι η 
εμπειρία της φύσης μέσω εφαρμο-
γών εικονικής πραγματικότητας μπο-
ρεί να έχει ακόμη μεγαλύτερα 
οφέλη για τη συνολική μας 
ευεξία -να ενισχύσει τα θετικά 
συναισθήματα και τη σύν-
δεσή μας με το φυσικό 
περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της μελέ-
της, οι ερευνητές «πυρο-
δότησαν» σε πρώτο στά-
διο αισθήματα πλήξης 
σε 96 συμμετέχοντες 
καλώντας τους να παρα-
κολουθήσουν ένα βίντεο στο 
οποίο ένα άτομο περιγρά-
φει τη δουλειά του σε ένα 
γραφείο εταιρείας προμη-
θειών.
Στη συνέχεια, τα ίδια άτομα 
παρακολούθησαν / βίω σαν 
πλάνα ενός υποβρύχιου κοραλλιο-
γενούς υφάλου με τρεις διαφορετι-
κούς τρόπους: Στην τηλεόραση, με 
γυαλιά εικονικής πραγματικότητας 
και βίντεο 360 μοιρών, και με γυαλιά 
εικονικής πραγματικότητας με αλλη-
λεπιδραστικά γραφικά ηλεκτρονικού 
υπολογιστή.
Η επιστημονική ομάδα διαπίστωσε 
ότι όλες οι μέθοδοι προβολής ελα-
χιστοποίησαν τα αρνητικά συναι-
σθήματα όπως τη θλίψη, και μείω-
σαν σημαντική την πλήξη. Ωστόσο, 
μόνο η διαδραστική εμπειρία εικο-
νικής πραγματικότητας οδήγησε σε 
αύξηση των θετικών συναισθημά-
των και ενίσχυσε το πόσο συνδεδε-
μένοι ένιωθαν οι άνθρωποι με τη 

φύση.
Η επικεφαλής της μελέτης Nicky Yeo 
εκτιμά ότι τα εν λόγω ευρήματα θα 
μπορούσαν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στους ανθρώπους που 
αναγκάζονται να περνούν περατετα-
μένες περιόδους κατ’ οίκον εξαιτίας 
της πανδημίας του κορωνοϊού.
«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι 
απλά και μόνο το να βλέπουμε τη 
φύση στην τηλεόραση μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της διάθε-
σης και την καταπολέμηση της πλή-
ξης. Με ανθρώπους ανά τον κόσμο 
να έχουν περιορισμένη πρόσβαση 
στο εξωτερικό περιβάλλον λόγω των 
περιορισμών της COVID-19, αυτή η 
μελέτη δείχνει ότι τα προγράμματα 
που απεικονίζουν τη φύση μπορεί 
να προσφέρουν έναν προσβάσιμο 
ώστε να επωφεληθούν από μία 
‘δόση’ ψηφιακής φύσης» επισημαί-
νει.
Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Έξε-
τερ συνεργάστηκε για τις ανάγκες 

της έρευνας με το Τμήμα Φυσικής 
Ιστορίας του BBC ώστε να δημι-

ουργήσει τις συνθήκες διεξα-
γωγής της μελέτης, με κυρί-
αρχες σκηνές από τη σειρά 
Blue Planet II.
Τα ευρήματά τους υπο-
στηρίζουν πρωτοβουλίες 

που επιδιώκουν να φέρουν 
το θεραπευτικό δυναμικό της 

φύσης στους ανθρώπους στο 
σπίτι, όπως η πρόσφατη σειρά 
Mindful Escapes του BBC Four.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσια-
σμένοι από τα πρόσθετα οφέλη 
που μπορεί να προσφέρουν 

οι συναρπαστικές εμπειρίες της 
φύσης. Η εικονική πραγματικότητα 
θα μπορούσε να μας βοηθήσει να 
ενισχύσουμε την ευεξία των ανθρώ-
πων που δεν μπορούν να έχουν 
εύκολη πρόσβαση στο φυσικό περι-
βάλλον, όπως νοσηλευόμενοι στο 
νοσκομείο ή σε μονάδες μακροχρό-
νιας φροντίδας.
«Θα μπορούσε επίσης να συμβά-
λει στην ενθάρρυνση μίας βαθύτε-
ρης σύνδεσης με τη φύση σε υγιείς 
πληθυσμούς, έναν μηχανισμό που 
μπορεί να προωθήσει περισσότερες 
συμπεριφορές υπέρ του περιβάλλο-
ντος και να παροτρύνει τους ανθρώ-
πους να προστατεύσουν και να δια-
τηρήσουν το φυσικό περιβάλλον» 
σημειώνει ο συν-συγγραφέας της 
μελέτης Δρ Mathew White.

Α
ς δούμε, λοιπόν, κάποια σημάδια ή συνή-
θειες που μπορεί να μαρτυρούν πως χρει-
άζεται να φροντίσουμε την υγεία του εντέ-
ρου.

Στομαχικές διαταραχές: Συμπτώματα όπως φού-
σκωμα, δυσκοιλιότητα, διάρροια και καούρα μπο-
ρεί να αποτελούν ενδείξεις κακής λειτουργίας του 
εντέρου.
Κακή διατροφή: Μια διατροφή που περιλαμβάνει 
μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων τροφίμων και 
πρόσθετα σάκχαρα μπορεί να μειώσει την ποσό-
τητα των καλών βακτηρίων στο έντερο σας. Αυτή η 
ανισορροπία μπορεί με τη σειρά της να προκαλέσει 
αυξημένη επιθυμία για ζάχαρη, η οποία ίσως βλάψει 
ακόμη περισσότερο το έντερο.
Υψηλές ποσότητες εξευγενισμένων σακχάρων, ιδι-
αίτερα σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, 
έχουν συνδεθεί με αυξημένη φλεγμονή στον οργα-
νισμό.
Ακούσια εναλλαγή βάρους: Εάν παίρνετε ή χάνετε 
βάρος δίχως να έχετε κάνει αλλαγές στη διατροφή 
ή τη σωματική άσκηση, αυτό μπορεί να αποτελεί 
ένδειξη μη σωστής λειτουργίας του εντέρου, η οποία 
και δύναται να επηρεάσει την ικανότητα του οργανι-
σμού να απορροφά θρεπτικά συστατικά, να ρυθμίζει 
το σάκχαρο στο αίμα και να αποθηκεύει λίπος.

Η απώλεια βάρους μπορεί να οφείλεται σε υπερανά-
πτυξη μικροβίων του εντέρου, ενώ η αύξηση βάρους 
ενδέχεται να οφείλεται σε αντίσταση στην ινσουλίνη 
ή στην επιθυμία υπερβολικής κατανάλωσης τροφής 
λόγω μειωμένης απορρόφησης θρεπτικών ουσιών.
Διαταραχές ύπνου ή διαρκής κόπωση: Η κακή 
λειτουργία του εντέρου μπορεί να συμβάλει στην 
εκδήλωση διαταραχών ύπνου που συνακόλουθα 
οδηγούν σε χρόνια κόπωση. Η σεροτονίνη, ορμόνη 
που επηρεάζει τη διάθεση και τον ύπνο, παράγε-
ται κυρίως στο έντερο, εξ ου και εάν η λειτουργία 
του είναι διαταραγμένη μπορεί να επηρεαστεί και ο 
ύπνος σας.
Ερεθισμοί του δέρματος: Οι δερματικές παθή-
σεις όπως το έκζεμα μπορεί να σχετίζονται με ένα 
μη υγιές έντερο. Η φλεγμονή στο έντερο που προ-
καλείται από κακή διατροφή ή τροφικές αλλεργίες 
μπορεί να προκαλέσει αυξημένη «διαρροή» ορισμέ-
νων πρωτεϊνών στον οργανισμό, γεγονός που με τη 
σειρά του ενδέχεται να πυροδοτήσει ερεθισμούς 
στο δέρμα.
Δυσανεξία σε τρόφιμα: Είναι το αποτέλεσμα της 
δυσκολίας πέψης ορισμένων τροφίμων (διαφέρει 
από την τροφική αλλεργία, η οποία προκαλείται από 
αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ορι-
σμένα τρόφιμα).

Έντερο: Έξι σημάδια που «φωνάζουν» ότι 
υπάρχει πρόβλημα

Κορωνοϊός – Απομόνωση: Το 
φυσικό αντίδοτο στην πλήξη

Πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο McGill που δημοσιεύτηκε στο Human Reproduction, δια-
πίστωσε πως το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου 
για την εμφάνιση διαβήτη κύησης και διαταραχών υπέρτασης στην κύηση. Πρόκειται για ένα 

σύνδρομο που αφορά μία στις δέκα γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και ευθύνεται για πολλαπλές 
επιπλοκές. Το σύνδρομο έχει ήδη διαπιστωθεί πως συνδέεται με δυσμενείς περιγεννητικές καταστάσεις, 
όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, παραμένουν όμως σημαντικά κενά στην κατανόηση του συσχετισμού 
του με τις νεογνικές επιπλοκές. Αντλώντας στοιχεία από τη βάση δεδομένων νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης Healthcare Cost and Utilization Project Nationwide Inpatient Sample (HCUP-NIS) με πάνω από 9 
εκατομμύρια καταχωρίσεις κυήσεων και τοκετών, οι ερευνητές κατάφεραν να διαπιστώσουν τη σχέση 
του συνδρόμου με τον επιπολασμό της υπέρτασης κύησης, της θυρεοειδοπάθειας, της παχυσαρκίας, 
του διαβήτη και του διαβήτη κύησης.Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ήταν πιθανότερο οι γυναίκες με σύν-
δρομο πολυκυστικών ωοθηκών να είχαν υποβληθεί σε τεχνητή γονιμοποίηση καθώς και να γεννήσουν 

παιδιά με συγγενείς ανωμαλίες.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Δρ Michael Dahan, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαι-

ευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου McGill, εξήγησε τη δυνατότητα που 
προσφέρεται να προσδιορίζεται με ακρίβεια ο κίνδυνος για την εγκυμοσύνη 

που σχετίζεται με το σύνδρομο, και να ελέγχονται οι υποκείμενες καταστά-
σεις. «Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αποτελεί την πλέον συνη-

θισμένη ορμονική διαταραχή στις γυναίκες σε ηλικία αναπαραγωγής. 
Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπ’ όψιν η πιθανό-
τητα συννοσηροτήτων, αρκετά συχνές σε γυναίκες με το σύνδρομο, 
οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων 
κατά την εγκυμοσύνη».

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Παράγοντας 
κινδύνου για δυο προβλήματα κύησης

Κορωνοϊός: Πέντε φορές πιο φονικός από τη γρίπη

Ο
ι ασθενείς που νοσηλεύονται με 
Covid-19, αντιμετωπίζουν τουλάχι-
στον πέντε φορές μεγαλύτερο κίν-
δυνο να πεθάνουν, σε σχέση με ό-

σους νοσηλεύονται με γρίπη, σύμφωνα με νέα 
μελέτη επιστημόνων των Κέντρων Ελέγχου και 
Πρόληψης Νόσων(CDC)των ΗΠΑ.
Επειδή η νέα έρευνα αφορούσε μόνο ασθε-
νείς που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο, δεν 
μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση για τη συνο-
λική θνητότητα της Covid-19 και της γρίπης, 
όμως παρέχει νέες ενδείξεις ότι η πρώτη είναι 
πιο σοβαρή και πιο φονική από τη δεύτερη. Η 
μελέτη βρήκε πως οι νοσηλευόμενοι ασθενείς 

με κορωνοϊό αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίν-
δυνο για 17 σοβαρές επιπλοκές (πνευμονία, 
αναπνευστική ανεπάρκεια, θρόμβωση κ.α.), 
σε σχέση με τους ασθενείς με γρίπη στο νοσο-
κομείο.
Σε σχέση με τη γρίπη, οι ασθενείς με Covid-19 
έχουν σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να εμφανίσουν σύνδρομο οξείας ανα-
πνευστικής ανεπάρκειας (ARDS), καθώς επί-
σης υπερδιπλάσιο κίνδυνο για μυοκαρδίτιδα 
(φλεγμονή του καρδιακού μυ), εσωτερική εν 
τω βάθει φλεβική θρόμβωση (συνήθως στα 
πόδια), πνευμονική εμβολή (θρόμβωση στους 
πνεύμονες) και ενδοκρανιακή αιμορραγία.
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Girl’s rare disease inspires her to co-author book

M
ost kids in the hospital spend their time 
thinking about going home, but Eleni Zoe 
Pournaras spent her time in the Hospital for 
Sick Children putting the finishing touches on a 

book she co-authored and illustrated.
Eleni, who marks her 11th birthday on Sunday, has hereditary 
hemorrhagic telangiectasia (HHT), a disorder in which blood 
vessels do not form properly. In Eleni’s case, her lungs do 
not function efficiently which results in low oxygen levels, 
something her family must constantly monitor.
However, Eleni lives her life to the fullest. She is a Sick Kids 
patient ambassador, sharing her story to raise awareness of 
her rare disorder and raise funds for the hospital. Eleni is also 
one of many such ambassadors at the hospital who drew and 
painted their appreciation for front-line health-care workers.
Beyond that, she is now the co-author of “A Marshmallow 
Christmas” with Bessie Kripouris, her former daycare worker. 
Proceeds from the book will be donated to Sick Kids.
“I had to try and learn to draw cupcakes with disabilities,” 
Eleni said. “So there was one cupcake that had crutches, and 
there was another cupcake who was in a wheelchair.”
She began the book last year before she landed in hospital 
in October for nearly a month after she lost excessive blood 
due to a wiggly tooth, a childhood rite of passage that 
usually isn’t serious. However, Eleni’s condition causes a high 
red-blood-cell count, making her more prone to chronic 
bleeding.
“It was like three more pages, and it was done,” Eleni said. 
“And then we got in the hospital, and so I couldn’t do it 
as much because I had, like, two IVs in my arm … I really 
wanted to finish that book.”

Fortunately, she was able to sign off on the final edits during 
her stay, and “my husband and Bessie went to go pick up the 
book from the printers the day she learned she was getting 
out of the hospital,” Eleni’s mother Demetra, said.
But before they could leave, they had to deal with a long 
lineup of doctors and nurses who wanted Eleni’s signature 
on the book — “I signed like 100 copies,” she said.
Eleni doesn’t just serve as an ambassador for Sick Kids, she 
also educates her schoolmates about HHT. She said kids at 
school would often ask about her health condition.
“It was kind of annoying because they kept asking,” she 
said. But Eleni, who gets around in a wheelchair, used it as an 
opportunity to educate people and to combat stigma facing 
people who are disabled.

“She tries to inform people … she’s a little doctor. When 
you ask her what her condition is, she could tell you,” her 
mother said.
Eleni said she couldn’t have completed the book without the 
support of Sick Kids staff working hard to keep her in good 
spirits throughout her stay. She fondly remembers Sabina, 
a child-life specialist who introduced her to bravery beads, 
which Eleni earned whenever she had a visitor or procedure. 
She’s collected roughly 400 so far.
For Eleni, one of the most satisfying aspects of being a 
published author is having the chance to collaborate with 
her former daycare provider.
“It was also Bessie’s dream to do a book and to be an author. 
So it was both our dreams come true.”

«...Ένας άγγελος 11 ετών μας άφησε πίσω
για το αιώνιο ταξίδι στον Παράδεισο...»

Άφησε πίσω τους υπέροχους γονείς της, Διονύση και Δήμητρα, και τον 
αδελφό της Κωνσταντίνο. Ελένη μου, ο αγώνας σου δεν θα ξεχαστεί ποτέ!
Υπέροχο άρθρο της Toronto Star για το τι μπορεί να κάνει ένας άγγελος 11 ετών

...ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΛΕΝΑΚΙ
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ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, 
Ο κ. ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΓΙΟΡΤΑΣΕ 

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Κ. ΛΟΥΚΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ!   

Με τον κ. Γιώργο και τον κ. Τάκο Με τον κ. Τάκο, την κα Νίκη και την παρέα τους Με την παρέα της κας Άννας

Με τη Στέλλα και την Ελένη

Με την όμορφη οικογένεια του γιού του, Γιώργο

Και οι 3 εγγονές του είναι υπέροχες

Ο Λουκάς με τους αδελφικούς του φίλους

Με την κα Βίκυ και την παρέα της

Με την κα Άννα και την παρέα της
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Θ
ύμα του αόρατου εχθρού και οι 
εορταστικές εκδηλώσεις του  ΟΧΙ 
του 1940. Δυστυχώς, φίλοι συ-
μπατριώτες, η πιο χρυσή σελίδα 

της νεότερης ιστορίας μας, καψαλίστηκε ε-
ξαιτίας της αμετροέπειας, της θρασυδειλίας, 
του επιτηδευμένου αφελληνισμού της ανι-
κανότητας των κυβερνόντων μας να ξεχωρί-
ζουν τα πρέποντα από τα πρέπει.
Είναι  τραγελαφικό να παρακολουθείς  το 
ολίσθημα και την παρατεταμένη λανθα-
σμένη πορεία που ακολουθεί η κυβέρνηση 
στην ελληνοτουρκική κρίση και κανένας 
μα κανένας από το περιβάλλον του πρω-
θυπουργού να μην τολμάει να του πει, 
«Κυριάκο ακολουθούμε λάθος πολιτική».
Οι τουρκαλάδες είναι έτοιμοι να κάνουν 
ντου και μείς περιμένουμε από τους Ευρω-
παίους (συμμάχους μας), τρομάρα μας που 
τους βρήκαμε στις σκόνες πλυσίματος, να 
επιβάλουν κυρώσεις τον Δεκέμβριο. 
Το καλοκαίρι στο αποκορύφωμα της κρίσης 
με τους Μογγόλους, φόρεσε σορτσάκι ανέ-
βηκε στο στρατιωτικό του ελικόπτερο «Απά-
τσι» και πέταξε μέχρι την νήσο μας Πάρο για 
να φωτογραφηθεί με τους πολύ αγαπητούς 
Τομ Χάνκς και την ελληνίδα γυναίκα του. Θα 
μου πείτε δημόσιες σχέσεις, καμία αμφιβο-
λία, Απαραίτητες!
Αλλά, ένας πολιτικός με ορθή κρίση, διο-
ρατικότητα και οξύνοια και αγάπη προς την 
πατρίδα, την επόμενη μέρα θα βρισκόταν σε 
ένα από τα τόσα και τόσα ακριτικά μας νησιά 
θα φορούσε μια φόρμα παραλλαγής και θα 
περνούσε δύο τρείς μέρες παρέα με αυτούς 
που φυλάγουν  Θερμοπύλες.
Αυτό είναι ένα από τα πρέποντα που δυστυ-
χώς δεν έκανε. Η φωτογράφηση με τον 
αστέρα του Χόλυγουντ  ήταν από τα πρέπει 
που δεν παρέλειψε να κάνει.
Το ΟΧΙ του ΄40, αγαπητοί μου φίλοι, δεν 
είναι κάποια ονομαστική εορτή από τις 
τόσες και τόσες που βρίσκει κανείς στα εορ-
τολόγια μας.
Το Αλβανικό Έπος είναι δίπλα στις Θερμο-
πύλες, Στην Σαλαμίνα, στο Αθάνατο ΄21. Η 
υποβάθμιση του και ο παραγκωνισμός του 
είναι μέγα ατόπημα και ανοσιούργημα στην 
μνήμη των τρισμέγιστων Ηρώων μας.
Έχουμε μια αξιοζήλευτη ιστορία και αντί να 
την επαινούμε και να την προάγουμε και να 
την μεταλαμπαδεύουμε και στις επόμενες 
γενιές μας, οι κυβερνώντες κάνουν τα πάντα 
να την υποτιμούν και να την παραγκωνίζουν. 
Κανένας ιός ορατός ή αόρατος δεν μπορεί 
να εμποδίσει και να στερήσει τις πρέπου-
σες  εκδηλώσεις μας για το τρισένδοξο Έπος 
του 1940.
Οι πατεράδες μας πολεμούσαν στις χιονι-
σμένες βουνοκορφές ρακένδυτοι και θεονή-
στικοι και με υποδεέστερο οπλισμό και μείς, 

δηλαδή οι ηγέτες, τρέμουν από την αόρατη 
επέλαση του ιού που δεν ρίχνει βόμβες 
και ριπές που παγώνουν το αίμα  και σπέρ-
νουν θανατικό  και απόγνωση, αλλά κάποια 
δέκατα ανεβασμένο πυρετό, λίγα ρίγη και 
μπλοκάρει σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις 
τις κηρύθρες των πνευμόνων.
Οι στρατιωτικές παρελάσεις ανήκουν στα 
πρέποντα, τα απαραίτητα μέτρα λόγω κορω-
νοιού που θα πρέπει να παρθούν από τους 
ειδήμονες ανήκουν στα πρέπει.
Και τα δύο μπορούν να γίνουν, αλλά να επι-
κρατήσει το πρέπει, από το ύψιστον πρέπον, 
είναι αίσχος και όνειδος και η γενική κατα-
κραυγή πρέπει να είναι καθολική.
Είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να δεί-
ξουμε στους εχθρούς μας το ετοιμοπόλεμον 
των Ενόπλων μας Δυνάμεων και να αναπτε-
ρώσουμε το ηθικό των συμπατριωτών μας 
και να προετοιμαζόμαστε  για να υπερασπι-
στούμε την εδαφική μας ακεραιότητα.
Εάν δεν πραγματοποιήσουμε τις στρατιωτι-
κές μας παρελάσεις, ποιο θα είναι το συμπέ-
ρασμα που θα αποκομίσουν οι εχθροί μας. 
Ότι αυτοί κρύφτηκαν μόνο στο άκουσμα του 
Κορονοϊού, φανταστείτε τι θα κάνουν αν 
εμφανιστούμε στα σύνορα τους; Θα εγκλει-
στούν σε κατακόμβες για να γλυτώσουν 
και από τους βομβαρδισμούς των εχθρι-
κών αεροπλάνων και από την επιδημία των 
αόρατων ιών που πλανώνται στον ελληνικό 
ατμοσφαιρικό αέρα.      
 Η έως τώρα παθητική πολιτική της υπο-
τέλειας μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε, 
δηλαδή στα πρόθυρα όχι ενός θερμού επει-
σοδίου που επιεικά το χαρακτηρίζουν οι 
λιβανιστές της κυβέρνησης, αλλά σε μια 
μετωπική σύρραξη.  
Υψίστης εθνικής σημασίας πρέπον, λοιπόν 
είναι να σταματήσουν άμεσα να παρακα-
λούν για συνομιλίες και να διαμηνύσουν 
στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο την γενναία απάντηση του 
Μεταξά και του Λεωνίδα.
Με αυτόν τον τρόπο και θα τιμήσουμε με τον 
καλύτερο τρόπο την επετειακή μας εθνική 
εορτή και θα διατρανώσουμε την ιστορική 
μας συνέχεια.
Η Ελλάδα δεν δείλιασε στις σιδερόφρακτες 
ορδές του Χίτλερ και θα ολιγωρήσει στις 
παράταιρες κορόνες ενός Αγαρηνού που 
ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει με ποιον 
ετοιμάζετε να τα βάλει.
Κύριε πρωθυπουργέ στάσου στο ύψος των 
περιστάσεων και μην προσβάλεις τον Ελλη-
νισμό στα μάτια του κόσμου. Μην ξεθωριά-
ζεις και μην καψαλίζεις τις χρυσές σελίδες 
της Ιστορίας μας.
Το Μολών Λαβέ είναι διαχρονικό και επί-
καιρο όσο ποτέ.       

  Σίμος Λεπτοκαρίδης    
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Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα για να τιμή-
σουμε τον διπλό εορτασμό της ονομαστικής 
εορτής και των γενεθλίων ενός αγαπητού μας 
προσώπου, του κυρίου Λουκά Λούκα, του 
δικού μας Λουκά, ενός ανθρώπου που χαρο-
ποιεί, ευεργετεί και διδάσκει με την παρου-
σία του. Επειδή ο ίδιος δεν μιλάει πολύ για τον 
εαυτό του, θα ήταν καλό να πούμε κάτι παρα-
πάνω για τον εορταζόμενο.
Ο κύριος Λουκάς, ήρθε στον Καναδά νεαρό 
παιδί. Πάλεψε με την μοναξιά, την φτώχεια, τη 
στέρηση, τις δυσκολίες και αντιξοότητες που 
είχε τότε η ξενιτιά και ειδικά για όσους ξενι-
τεύονταν μόνοι. Με πολύ αποφασιστικότητα, 
δύναμη, πείσμα, υπομονή αλλά και απογοη-
τεύσεις, απόγνωση και ίσως και συχνά αβο-
ήθητος, έχτισε και δημιούργησε σιγά-σιγά 
μια όμορφη ζωή, με έναν τρόπο που έκανε το 
οικοδόμημα της ζωής του στέρεο και σταθερό.
Μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα αντιμετώ-
πισε και κινδύνους που περιτριγυρίζουν τους 
νέους και άπειρους από τις πονηριές της ζωής. 
Και θα ήταν ακόμα δυσκολότερο γιατί δεν είχε 
την στήριξη, την υποστήριξη, την παρηγοριά 
και θαλπωρή των γονέων του. Αναγκάστηκε να 
ζήσει αποχωρισμένος από αυτούς.
Ήρθε ωστόσο με έναν πλούτο που έφερε 
από τους γονείς του και την Πατρίδα του: την 
πίστη και το ήθος. Δεν θα του πέρασε άραγε η 
σκέψη, σαν νέος που ήταν και εν μέσω δυσκο-
λιών, να αφήσει στην άκρη αυτά τα δύο και 
να προτιμήσει άλλους τρόπους, πιο εύκολους 
και γρήγορους για να κάνει περιουσία; Δεν 
έχουμε ακούσει όλοι το γνωστό επιχείρημα 
ότι με τον σταυρό στο χέρι δεν μπορείς να πας 
μπροστά; 
Ο κύριος Λουκάς όμως δεν έκανε έκπτωση 
ούτε στην πίστη  ούτε στο ήθος και απέδειξε 
σε όλους μας ότι με τον σταυρό πας και μπρο-
στά και ψηλά. Γιατί, αφού δοκιμάστηκε και 
κράτησε ψηλά και το ήθος και την πίστη, ο 
Θεός του τα έδωσε όλα πλουσιοπάροχα. Μαζί 
με την ηθική και πνευματική αρχοντιά που ο 
ίδιος είχε σαν κληρονομιά από τους γονείς του, 
του έδωσε και υλική αρχοντιά. Τον ευεργέ-
τησε με μια υπέροχη σύντροφο και θαυμάσια 
παιδιά και εγγόνια, δημιουργώντας μια υπο-
δειγματική οικογένεια. Του χάρισε έναν υπέ-
ροχο τόπο να μείνει και να τον χαρεί μαζί με 
την οικογένειά του, φιλοξενώντας τα χαρού-
μενα γέλια τους, την αγάπη και αφοσίωσή 
του ενός προς τον άλλο. Του χάρισε ευημε-
ρία την οποία ο κύριος Λουκάς άξιζε γιατί είχε 
σύνεση, τιμιότητα και ειλικρίνεια και αξιοποί-
ησε κάθε δώρο του Θεού επάξια και συνετά. 
Του έδωσε μακροημέρευση και τον ευλόγησε 
με κάθε χαρά οικογενειακή, επαγγελματική, 
κοινωνική.
Δεν έλειψαν όμως και οι λύπες, οι δυσκο-
λίες, οι αγωνίες. Ο κύριος Λουκάς, όπως κάθε 
άνθρωπος που δεν μπορεί να ξεφύγει από 
τον πόνο, γεύτηκε όχι μόνο την απώλεια των 
γονέων του, που μπορεί κανείς να πει ότι είναι 

κάτι φυσικό, αλλά και τον πρόωρο αποχω-
ρισμό των αγαπημένων του προσώπων, της 
συζύγου του και του παιδιού του. Οξύς πόνος 
αυτός, ο οποίος αφήνει ανεξίτηλα σημάδια και 
μπορεί να γονατίσει τον άνθρωπο και να του 
στερήσει ακόμα και την επιθυμία από την ζωή. 
Και όμως, ο ίδιος άντεξε με ανδρεία, δείχνο-
ντας ιδιαίτερη δύναμη και το αντιμετώπισε με 
ψυχική αρχοντιά και γενναιότητα, παραμένο-
ντας άνθρωπος με βαθειά καρδιά και συναι-
σθήματα, δίνοντας παράδειγμα ζωής όχι μόνο 
στα παιδιά και τα εγγόνια του αλλά και σε 
γνωστούς και φίλους και όποιους γνώρισαν 
κάτι από την ζωή του. Αποδέχτηκε την ζωή 
με ό,τι αυτή φέρνει, με τα καλά και τα άσχημα, 
τα δύσκολα και τα εύκολα, την αγάπη και τον 
πόνο, την χαρά και την λύπη.
Ο κύριος Λουκάς όχι μόνο αξιοποίησε 
σωστά και στο έπακρο όλες τις δωρεές της 
ζωής, όχι μόνο δέχτηκε εξ’ ίσου, με ευγνω-
μοσύνη, δύναμη και μεγαλοπρέπεια ψυχής, 
και τις χαρές και τις λύπες, αλλά και δεν έπαψε 
να βοηθάει τον συνάνθρωπο. Είναι ελεήμον 
και συμπαραστάτης στα δύσκολα, εξαιρε-
τικά καταδεκτικός και απλός με τους απλούς 
ανθρώπους, δεν είναι υπερόπτης και αλαζό-
νας όπως συχνά συμβαίνει να είναι οι ευκατά-
στατοι και μορφωμένοι άνθρωποι και, με τον 
χρόνο απέκτησε μεγαλύτερη σοφία και μεγα-
λοψυχία, συνεχίζοντας να είναι δραστήριος, 
θετικός, προσεκτικός και συνετός στις σκέψεις, 
τα λόγια και τις πράξεις.
Κύριε Λουκά, με την στάση ζωής που κρατή-
σατε, αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση για 
τους νεώτερους και παράδειγμα βαθύτερης 
σκέψης για τους μεγαλύτερους, ώστε αυτοί να 
αναρωτούνται και να αποφασίσουν τι τρόπο 
ζωής τελικά θέλουν να ακολουθήσουν και, 
ενδεχομένως, να αναθεωρήσουν γνώμες και 
απόψεις που μπορεί να τους κάνουν να ανταλ-
λάξουν το ήθος με την πονηριά, την τιμή με 
την ατιμία, την εντιμότητα με την εξαπάτηση, 
απλά και μόνο γιατί αυτό λέει η μόδα της επο-
χής μας.
Σας ευχαριστούμε που μας δείχνετε ότι υπάρ-
χουν ακόμα άνθρωποι σαν αυτούς που 
ακούμε σε ιστορίες μιας άλλης εποχής, συχνά 
βγαλμένες μέσα από την Βίβλο ή μέσα από τα 
μυθιστορήματα, που πολλοί τις ακούνε και δεν 
πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξουν στ’ αλή-
θεια.
Κύριε Λουκά, σας ευχαριστούμε που μας τιμή-
σατε με την πρόσκληση να γιορτάσουμε μαζί 
σας τα γενέθλιά σας και σας ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση, να γευτείτε πολλές χαρές 
ακόμα από τα παιδιά και τα εγγόνια σας και να 
τα δείτε όπως επιθυμείτε. Να νοιώσετε χαρά 
και αγαλλίαση με την οικογενειακή θαλπωρή 
και τους πιστούς φίλους που σας εκτιμούν και 
σας αγαπούν και ξέρουν να τιμούν την φιλία 
σας και την ανθρωπιά σας. Να μην στερηθείτε 
τίποτα ούτε τώρα ούτε στο μέλλον και, εσείς 
και η οικογένειά σας, να περάσετε αλώβητοι 
από τις δυσκολίες που λόγω των καταστάσεων 
διανύουμε όλοι σήμερα.

Σας ευχόμαστε όλοι, χρόνια πολλά, καλά και 
ευλογημένα.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΣΤΑ 
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΛΟΥΚΑ LUKAS
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INAI χρέος του ανθρώπου που 
πιστεύει και θέλει να στοχάζε-
ται πάνω στην Ιστορία του «Ε-
θνους του και να προσπαθή νά 

επισημάνει το νόημα των μεγάλων έ-
πετείων.
Υπάρχουν επέτειοι πού, παρ’ όλο που 
πέρασαν αιώνες από τότε, εξακολου-
θούν και κάνουν την καρδιά μας να 
πονάη ή να νοιώθη υπερήφανη αγαλ-
λίασ ι. Η επέ τε ιος της πτώσεως της 
Κωνσ ταν τ ινουπόλεως θα ε ίναι γ ια 
κάθε έλληνική γενια αιτια και αφορμή 
πόνου.
Ενω ή έπέτειος της 25ης Μαρτίου 1821, 
πάντα θα μας γεμίζη χαρά και αισιο-
δοξία. Πάντα θα ανασταίνεται μέσα 
μας ένα πρωτοφανέρωτο μεγαλείο, 
μιά περηφάνεια εθνική, γεμάτη πνευ-
ματικότητα, γιατί είναι έπέτειος όπου 
αισθάνεσαι πώς το Εθνος σου έκανε το 
χρέος του.
Και η επέτειος του Σαράντα είναι κι 
αυτή μιά επέτειος βαρυσήμαντη. Κι’ 
όσο κι αν προσπαθούνε μερικοί «ημι-
μαθείς» ή <άνιστόρητοι> να την σβή-
σουν ή να την παραχαράξουν και την 
αλλοιώσουν, αυτή παραμένει και θα 
παραμένη ένα φωτεινό ορόσημο. Μια 
μεγάλη στιγμή της Ιστορίας μας είναι η 
28η Οκτωβρίου του 1940, τότε που ο 
«Ελληνας Πρωθυπουργός εξ ονόματος 
όλων των Ελλήνων, 6ροντοφνη σε το 
«ΟΧΙ» στον εισβολέα.
Γνωστά σ τους παλαιοτέρους που τα 
έζησαν, είναι τα γεγονότα του σκληρού 
πολέμου του 1940-1941 στα βορειοη-
πειρωτικά βουνά. Και οι νεώτεροι πρέ-
πει να τα μαθαίνουν σωστά, όχι παρα-
ποιημένα.
Ωστόσο όμως στην εφετεινή επέτειο, 
δεν θα αναφερθούμε, σ τα θαυμα-
στά εκείνα γεγονότα, στα θαύματα της 
Μεγαλόχαρης που έζησε ο ελληνικός 
στρατός, στις νίκες που συνετάραξαν 
τότε τον κόσμο και έδωσαν ελπίδα και 
θάρρος στους λαούς που πολεμούσαν 
το φασισμό και τον ολοκληρωτισμό. θα 
περιορισθούμε και θα υπενθυμίσουμε 
μερικά βασικά χαρακτηριστικά εκείνης 
της Εποποιίας, τόσο χρήσιμα και στούς 
καιρούς μας.
Πρώτα απ’ όλα η 28η Οκτωβρίου ήταν 
κλήσ ι γ ια θυσ ία. Η πρόσκληση γ ια 
θυσία άκουσθηκε από τη μια άκρη του 
Ελληνισμού ως την άλλη. Και εκάλού-
ντο όλοι να θυσιάσουν τη γαλήνη τους, 
γιατί έμπαιναν σε πόλεμο. Την εργασία 

τους, την οικογενειακή τους θαλπωρή, 
τα προσωπικά τους σχέδια και όνειρα. 
Κι οι Έλληνες, σε μια αλησμόνητη εξα-
νάστασι, δέχθηκαν όλα και τη ζωή τους 
να προσφέρουν στα χιονισμένα κακο-
τράχαλα βορειοηπειρωτικά βουνά. Να 
πεθάνουν αυτοί ή να γυρίσουν ανάπη-
ροι ή με κρυοπαγήματα για να ζήσουν 
ελεύθερα τα παιδιά τους, οι γυναίκες 
τους, οι άλλοι. 
«Εχει τονισθεί άπό πολλούς: ο άνθρω-
πος δεν ξέρει να ζη σωστά, αν δέν γνω-
ρίζη σωστα να πεθαίνη». Εκείνοι οι 
ήρωες, οι μάρτυρες του 1940-1941, το 
ιερό εκείνο νέφος των ψυχών που με 
τον εορτασμό ξανάρχεται κοντά μας, 
υπήρξαν άνθρωποι θυσίας και προ-
σφοράς. 
“Ενα άλλο χαρακτηριστικό εκείνης της 
Εποποιίας υπήρξε η εθνική ενότητα. 
Το Σαράντα έσπασε ο ατομισμός, που 
βασανίζει ιδιαίτερα το δικό μας «Έθνος 
και το κομματιάζει. Ενω τότε το «ατο-
μικό» μπήκε στην άκρη και πρύτάνευσε 
ή πειθαρχία , που ξεκινά από την αυτο-
πειθαρχία. Σαν ένας άνθρωπος ο λαός 
μας ξεκίνησε για το μέτωπο με το τρα-
γούδι στο στόμα, γ ια να αντικρούση 
τον είσ6ολέα. Ένωμένα , άδιάσπαστα, 
μέτωπο και μετόπισθεν, έδωσαν το 
μεγάλο παρών σ την πρόσκληση της 
Ισ τορίας. Οι αξιωματικοί και φαντά-
ροι πολεμούσαν και ο λαός μας σε 
πόλε ις και χωριά προσευχόταν και 
ετοίμαζε δέματα για τους πολεμιστές. 
“Ολος ο Ελληνισμός ήταν ένα στρατό-
πεδο πίσ τεως και αφοσιώσεως στην 
πατρίδα”.
Σήμερα όμως τι κάναμε την ιερή παρα-
κατα θήκη που μας έδωσε το Σαρά-
ντα; Εκείνη τη μεγάλη ώρα τη γράψαμε 
με την αυτοθυσία μας. Σήμερα πόσοι 
είναι πρόθυμοι να θυσιασθούν, όχι για 
την ανεξαρτησία της Πατρίδος, αλλά 
γ ια την αληθινή της πρόοδο και την 
πνευματική της ανάτασί; Ελάχιστοι, οι 
περισσότεροι βυθιζόμαστε στο τέλμα 
του ατομισμού.
Κι’ ακόμα, δυστυχώς, σε τόσο κρίσι-
μες εποχές, είμαστε έρμαια του ατομι-
σμού μας. Σπάνια θυ σιάζουμε τα προ-
σωπικά μας συμφέροντα για το γενικό 
καλό. Αυτός ο ατομισμός διχάζει, δημι-
ουργεί φατρίες, σκορπάει σ το σώμα 
του «Εθνούς δηλητήρια.. 
Πότε πάλι θα βάλουμε σα 6άσι τής 
ζωής μας και του Έθνους μας, τα διδάγ-
ματα του Σαράντα;

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΤΣΑΪ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΧΑΙΩΝ
Οι Κυρίες του Συλλόγου Αχαιών,παρ’όλην την απειλητική 

παρουσία της πανδημίας του «Κορωνοϊού»,πραγματοποιούν 
και φέτος-με διαφορετικό τρόπο όμως-την ωραία 
προσπάθεια,που έχει γίνει θεσμός ανθρωπιάς και 

αλληλεγγύης στην παροικία μας για πάνω από 42 χρόνια και 
η οποία,ως γνωστο σαν στόχο έχει την ενίσχυση του Ευαγούς 

Ιδρύματος της Πάτρας,για παιδάκια με Ειδικές Ανάγκες 
«Κοιβωτός της Αγάπης».

Και του οποίου οι ανάγκες αυτές,εξαιτίας του Κορωνοϊού 
έχουν γίνει περσότερο πιεστικές,απειλώντας ακόμα και 

αυτήν την ύπαρξη του Ιδρύματος.
Η προσπάθεια πραγματοποιείται την

 Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 
στην είσοδο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου 

όπου,ομάδα από τις οργανώτριες Κυρίες θα παραλαμβάει 
την Ανθρωπιστική Προσφορά σας,από τις 11:00 το πρωί μέχρι 
τέλους της Θ. Λειτουργίας και στη συνέχεια μέχρι τις 5:00 το 
απόγευμα στην είσοδο της αίθουσας «καφετέρια».στο πίσω 

μέρος του Ιερού Ναού!
Όχι μόνο δε θα υπάρξει η καθιερωμένη σύναξη στην επάνω 

μεγάλη αίθουσα,αλλά έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα να 
μην υπάρξει,κατα την λιγόλεπτη παραμονή σας, καθόλου 

συνοστισμός.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε 
στούς αριθμούς:

416-422-3575 και 416-615-0655
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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.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

T
α τρία πιο συνήθη εμβόλια ενηλί-
κων εδώ στον Καναδά, είναι το α-
ντιγριπικό εμβόλιο (flu shot), το εμ-
βόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα 

(Zostavax) και το εμβόλιο κατά του πνευμο-
νιόκοκκου (Prevnar 13).

3) Tο εμβόλιο κατά του πνευμο-
νιόκοκκου (Prevnar 13)
Ο πνευμονιόκοκκος είναι μία από τις 
συχνότερες αιτίες της πνευμονίας, και μάλι-
στα στην πιο σοβαρή μορφή της. Καθώς οι 
επιπλοκές τις οποίες μπορεί να προκαλέσει 

είναι σοβαρές, ο προληπτικός εμβολιασμός 
είναι η ορθότερη αντιμετώπιση.
Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι μία 
από τις συχνότερες μορφές πνευμονίας και 
αποτελεί μικροβιακή φλεγμονή των πνευ-
μόνων. Παρατηρείται συνήθως έπειτα από 
ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος. Τα κυριότερα συμπτώματα 
της πνευμονίας είναι πυρετός, ρίγος, πόνος 
στο θώρακα, βήχας με πτύελα και δυσκολία 
στην αναπνοή.
Η νόσος αντιμετωπίζεται με αντιβιοτική 
αγωγή, όμως για πολλά άτομα είναι απα-
ραίτητη η εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η 
πνευμονία μπορεί να προκληθεί από πολ-
λούς μικροοργανισμούς, όχι μόνο από 
πνευμονιόκοκκους. Ο πνευμονιόκοκκος 
όμως είναι συχνό αίτιο πνευμονίας και 
η πνευμονία την οποία προκαλεί, είναι 
σοβαρή.
Αναπτύσσουν συχνότερα πνευμονιοκοκ-
κικές λοιμώξεις και συνήθως βαρύτερης 
μορφής τα άτομα:

 ª Ηλικίας άνω των 65 ετών.
 ª Με χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, 

πνευμονοπάθειες, 
 ª νεφροπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, 

αυτοάνοσα νοσήματα).
 ª Ανοσοκατασταλμένα.
 ª Έπειτα από σπληνεκτομή.
 ª Με δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπα-

νοκυτταρική αναιμία.
 ª Σε κλειστές κοινότητες (γηροκομεία, 

ιδρύματα χρονίως πασχόντων).
 ª Παιδιά άνω των 2 ετών με χρόνια 

νοσήματα ή ανοσοανεπάρκεια.
 ª Παιδιά μικρότερα των 2 ετών.

Τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω 
ομάδες χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας 
και πρέπει να εμβολιάζονται.
Το εμβόλιο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
εποχή του χρόνου. Το Prevnar 13 είναι ένα 
εμβόλιο που έχει εγκριθεί για ενήλικες ηλι-
κίας 50 ετών και άνω, για την πρόληψη της 
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας και διεισ-
δυτικής νόσου που προκαλείται από 13 
στελέχη της πνευμονιοκοκκικής πνευμο-
νίας (1, 3, 4, 5, 6Α, 6Β, 7F, 9V, 14, 18C, 19Α, 
19F, και 23F). Ο γιατρός θα αποφασίσει εάν 
μια άλλη δόση είναι απαραίτητη μετά από 
5 χρόνια, ανάλογα με τους παράγοντες κιν-
δύνου.
Το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου και 
το αντιγριπικό μπορούν να γίνουν συγ-
χρόνως, το καθένα σε άλλο βραχίονα. Τα 
περισσότερα άτομα που χρειάζονται το ένα 
εμβόλιο χρειάζονται και το άλλο. Ο διπλός 
εμβολιασμός δεν αυξάνει τις παρενέργειες, 
ενώ δρα αθροιστικά στην προστασία ένα-
ντι λοιμώξεων του αναπνευστικού συστή-
ματος.
Ένδειξη για το εμβόλιο αυτό έχουν ενήλι-
κοι με ανοσοκαταστολή, ασπληνία, δρε-
πανοκυτταρική αναιμία, νεφρωσικό σύν-
δρομο, καταστάσεις με διαρροή εγκεφα-
λονωτιαίου υγρού και ηλικία άνω των 65. 
Μόνη αντένδειξη αυτού του εμβολίου είναι 
η εγκυμοσύνη. Το Prevnar 13 δεν είναι 100 

% αποτελεσματικό και θα βοηθήσει μόνο 
στην προστασία έναντι των 13 στελεχών 
που περιέχονται στο εμβόλιο.
Η έμφαση στην πρόληψη παρά στη θερα-
πεία χαρακτηρίζει κάθε οργανωμένη κοι-
νωνία και η ανάπτυξη εμβολίων έναντι των 
σημαντικότερων νοσημάτων είναι κυρί-
αρχη στρατηγική. Με την ολοένα πιο συχνή 
χρήση αντιβιοτικών τα μικρόβια αναπτύσ-
σουν αντοχή σ’ αυτά.
Παράλληλα, οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώ-
ξεις συνοδεύονται συχνά από νοσηλεία, 
ταλαιπωρία του ασθενή, έξοδα και μεγάλο 
χρονικό διάστημα ανάρρωσης. Σε μερικές 
περιπτώσεις οι επιπλοκές από την ασθέ-
νεια είναι σοβαρές και παρά τη σωστή 
αντιμετώπιση μπορεί να προκαλέσουν τον 
θάνατο.
Tο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου 
(Prevnar 13) δεν καλύπτεται από την ασφά-
λιση υγείας του Οντάριο και κοστίζει περί-
που $120.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής 
της δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφω-
νήσετε στο 416.463.1195 για να παραγ-
γείλετε τις συνταγές σας λίγες μέρες 
νωρίτερα, ώστε να είναι έτοιμές για 
παραλαβ
ή ή να τις κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα 
να επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρ-
μακείο (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 841 νέα 
κρούσματα COVID-19 την Πέμπτη, 
αριθμός που αποτελεί το δεύτερο 
μεγαλύτερο αριθμό από την ημέρα 

που αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα 
στην επαρχία
Δυστυχώς, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα 
αναφέρθηκαν εννέα θάνατοι που συσχε-
τίζονται με την πανδημία. Συνολικά έχουν 
χάσει την ζωή τους 3.071 άτομα.
Σημειώθηκαν 74 κρούσματα σε σχολεία 

και πλέον από τα 4.828 σχολεία της επαρ-
χίας τα 501 έχουν σημειώσει κάποιο κρού-
σμα.
Από την περασμένη εβδομάδα ο μέσος 
όρος κρουσμάτων έχει αυξηθεί σε 761. 
Από τα 841 κρούσματα την Πέμπτη, τα 335 
σημειώθηκαν στο Τορόντο, τα 162 στην 
περιοχή του Πιλ, 72 στην Όταβα και 106 
στην περιοχή του Γιορκ.
Συνολικά στην επαρχία υπάρχουν πλέον 
6.930 κρούσματα. 

841 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, εννέα νέοι θάνατοι

Άνοιξαν επίσημα οι κλινικές της 
Δημόσιας Υγείας του Τορόντο για 
τα εμβόλια της γρίπης 

Ο
ι Δημόσιες Αρχές του 
Τορόντο φέτος περισ-
σότερη από κάθε άλλη 
φορά «πιέζουν» τους 

κατοίκους του Οντάριο και των 
δήμων του να κάνουν το εμβόλιο 
κατά τις εποχικής γρίπης. 
Η μόνη διαφορά που υπάρχει επί-
σης φέτος είναι ότι υπάρχει περισ-
σότερη πίεση και ζήτηση εξαιτ ίας 
της πανδημίας του COVID-19.
Ακόμη, λόγω της πανδημίας,  αν 
ενδιαφέρεστε να κάνετε το εμβόλιο 
σ τ ις κλιν ικές της Δημόσιας Υγείας 
του Τορόντο θα πρέπει να κλείσετε 
ραντεβού καθώς αυτό ορίστηκε από 
τα περιοριστικά μέτρα της επαρχίας.
Ωσ τόσο, θα χρειασ τε ί να περιμέ-
νετε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα 

καθώς οι πρώτες μέρες στις περισ-
σότερες κλινικές είναι ήδη κλεισμέ-
νες.
Δίνοντας το παράδειγμα, ο Δήμαρ-
χος, κ. Τζον Τόρι, η Υπεύθυνη της 
Δημόσιας Υγείας του Τορόντο, Δρ. 
Eileen de Villa και ο πρόεδρος του 
συμβουλίου υγείας, κ. Joe Cressy, 
έκαναν τα πρώτα εμβόλια το πρωί 
της Πέμπτης.

Κ
αθώς ο ημερήσιος αριθ-
μός νέων κρουσμάτων 
COVID-19 στα καυτά ση-
μεία του Οντάριο παραμέ-

νει υψηλός, η Υπουργός Υγείας της 
επαρχίας πιστεύει ότι τα νέα κρού-
σματα θα αρχίσουν να μειώνονται 
την «επόμενη εβδομάδα ή δύο».
Η Κρισ τ ίν Έλιοτ έκανε τα σχό-
λια την Τετάρτη καθώς η επαρ-
χία ανακοίνωσε επένδυση 24,3 
εκατομμυρίων δολαρίων σε υπη-
ρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά 
και νέους. Συγκεκριμένα τα σχό-
λια αυτά ήρθαν σε απάντηση σε μια ερώτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
των τροποποιημένων μέτρων που επιβλήθηκαν στο Τορόντο, την Περιφέρεια 
Peel και την Οτάβα στις αρχές του μήνα.
Παρά το γεγονός πως τις τελευταίες εβδομάδες η επαρχία έχει σημειώσει δυο 
φορές ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο, η Υπουργός Υγείας θεω-
ρεί πως αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν λειτουργούν υπέρ.
«Χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή των μέτρων για να δείτε 
αυτά τα αποτελέσματα», είπε «επειδή αυτό που βλέπετε καθημερινά είναι απο-
τέλεσμα μολύνσεων που μπορεί να έχουν συμβεί πριν από πέντε ημέρες έως μια 
εβδομάδα.»

Υπ. Υγείας Οντάριο: «Τα κρούσματα 
θα αρχίσουν να μειώνονται τις 
επόμενες εβδομάδες»

Η 
αστυνομία του Οντάριο κατέσχεσε παράνομα φυτά κάνναβης αξίας άνω των 143 
εκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από τέσσερις μήνες. Περίπου 122.000 πα-
ράνομα φυτά κάνναβης στο Οντάριο έχουν κατασχεθεί από τον Ιούλιο, επιβεβαι-
ώνει η επαρχιακή αστυνομία.

Σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Πέμπτη, η Επαρχιακή Αστυνομία του Οντά-
ριο (OPP) δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιήσει 195 συλλήψεις σε σχέση με αυτό που 
αποκαλούν «κατάργηση πολλών εγκληματικών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται 
το ιατρικό, προσωπικό και καθορισμένο καθεστώς παραγωγής κάνναβης του Health 
Canada». Η κάνναβη που κατασχέθηκε αξίζει πάνω από 143 εκατομμύρια δολάρια, 
ανέφεραν οι ερευνητές.
Η Μονάδα Περιφερειακής Εγκληματικότητας της Περιφέρειας OPP - σε συνεργασία με 
το Γραφείο Επιβολής του Οργανωμένου Εγκλήματος OPP (OCEB), την Ομάδα Αντιμετώ-
πισης Έκτακτης Ανάγκης (ERT) και τη Μονάδα Τακτικής και Διάσωσης (TRU) - πραγμα-
τοποίησαν τις συλλήψεις μεταξύ 1ης Ιουλίου και 15 Οκτωβρίου.
Καθ ‘όλη τη διάρκεια της έρευνας, αξιωματικοί εκτέλεσαν 25 εντάλματα στο κεντρικό 
Οντάριο, 24 στο ανατολικό Οντάριο και τρία στο δυτικό Οντάριο. Το OPP αναφέρει ότι 
οι στόχοι συμμετείχαν σε «μεγάλης κλίμακας, εξελιγμένες παράνομες δραστηριότητες 
παραγωγής, πώλησης και διανομής κάνναβης.»
Εκτός από τα φυτά κάνναβης, αξιωματικοί κατάσχεσαν επίσης 36 πυροβόλα όπλα, 
περισσότερα από 76.000 $ σε μετρητά και πάνω από 514.000 $ σε έσοδα από τις πωλή-
σεις.

Κατάσχεση παράνομης κάνναβης αξίας $143εκατ. 
στο Οντάριο σε λιγότερο από τέσσερις μήνες
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Please join me for my first

Pumpkin Giveaway

2063 Lawrence Avenue East • Scarborough, ON M1R 2Z4
Phone: 416-615-2183 • Email: christina.mitasco@pc.ola.org

 Saturday October 24, 2020 from 1-3 pm

 McGregor Park Community Centre – East Parking Lot

 2231 Lawrence Ave E. Scarborough, Ont

CHRISTINA MITAS
MPP - Scarborough Centre

*While supplies last*

Please bring a non perishable food item for donation to the 
Daily Bread Food Bank and Dorset Park Community Hub

& Food Drive!
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LIFE

Άννα Χίριν:
Κορμάρα που θα σε… τρελάνει

Η Άννα Χίριν έχει 
αδυναμία στις σέξι 
πόζες και εμείς σ’ 
αυτήν!

Αν κάνεις μία βόλτα 
στο λογαριασμό 
της στο Instagram, 
θα πέσεις πάνω 
σε πολλές 
φωτογραφίες της 
που αναδεικνύουν 
τη σέξι πλευρά του 
εαυτού της.

Και που 
αναστατώνουν κάθε 
φορά τους followers 
της
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“Καυτή” γυμνάστρια με κορμί-
λάστιχο

Ο
ι καλοσχημα-
τισμένοι κοιλι-
ακοί και γλου-
τοί της ανεβά-

ζουν την θερμοκρασία. 
Είναι μοντέλο και γυμνά-
στρια και έχει βάλει σκο-
πό να προκαλεί τον α-
ντρικό πληθυσμό. Η Άν-
να Κοσμαρά λατρεύει την 
γυμναστική η οποία της 
έχει χαρίσει ένα απίστευ-
τα καλλίγραμμο σώμα. Ε-
ντυπωσιακή είναι βέβαια 
και η ευλυγισία που έχει 
αποκτήσει και την οποία 
φροντίζει να δείχνει ακό-
μη και στην παραλία κά-
νοντας γυμναστική. Οι 
καλοσχηματισμένοι κοι-
λιακοί και γλουτοί της α-
νεβάζουν την θερμοκρα-
σία.

Η 
Κατερίνα Στάτη κλέβει τ ις εν τυπώ-
σεις με το καλλίγραμμο σώμα της 
σε μικροσκοπικά μπικίνι
Ο συνδυασμός εξαιρετικής εμφά-

νισης και ευφυίας είναι χαρακτηριστικά που 
ελκύουν σε μία γυναίκα και αυτά τα έχει η 
Κατερίνα Στάτη.
Η 21χρονη Κατερίνα εκτός από ένα εκπλη-
κτικό κορμί, διαθέτει και ένα κοφτερό μυα-
λό, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι φοιτά 

στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Με-
τσόβειου Πολυτεχνε ίου, η οποία ως γνω-
σ τόν, δεν ε ίναι και απ τ ις πιο εύκολες να 
ε ισαχθείς. Ωσ τόσο, αυτό που κερδίζε ι τ ις 
εν τυπώσεις με την πρώτη ματ ιά, ε ίναι το 
καλλίγραμμο κορμί της, το οποίο επιδεικνύ-
ει με κάθε ευκαιρία σε αναρτήσεις της σ το 
Instagram, ιδιαιτέρως με μικροσκοπικά μπι-
κίνι, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερους 
θαυμαστές.

Η σέξι φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής με το 
εκπληκτικό κορμί

Μ
πορεί και ε-
κείνος κά-
ποια στιγ-
μή να έπεσε 

«θύμα» των κοινωνικών 
δικτύων και να έπαιξαν με 
την ψυχολογία του άλλα ε-
κείνος είναι δυνατός και το 
δείχνει, αρκεί ένα του χα-
μόγελο να το καταλάβεις. 
Να σας πούμε ότι εκτός από 
το καλό παιδί των κοινωνι-
κών δικτύων με την ωραία 
εμφάνιση είναι και ένας πο-
λύ καλός συντηρητής air 
condition.. Δηλώνει ερω-
τευμένος και είναι ευτυχι-
σμένος, δεν είναι να στο πεί 
φαίνεται στο πρόσωπο του 
που χαμογελάει, μας δεί-
χνει για μια ακόμη φορά 
πόσο καλό παιδί είναι. Αυ-
τό βέβαια δεν σημαίνει ότι 
ξεχνάει τους followers του 
αφού αρκετά συχνά μέσα 
από τον λογαριασμό του 
στο instagram..

O Aλέξανδρος είναι το αγαπημένο 
παιδί των κοινωνικών δικτύων

Η Ιρένε Τροστ είναι για 
χάζεμα… όπως και το 
μπούστο της

Η πρώτη της εμφάνιση ήταν σε talent 
show στην ιδιωτική τηλεόραση, ωστόσο 
στη συνείδηση του κοινού έχει γίνει 
γνωστή από τις αποκαλυπτικές και 
hot φωτογραφίσεις της σε ανδρικά 
περιοδικά. Η Ιρένε Τροστ είναι από τις 
γυναίκες που ποτέ δεν τις βαριέσαι, είτε 
την βλέπεις σε εξώφυλλα είτε στο Ins-
tagram. Μπορεί και υπερασπίζεται τον 
τίτλο της σέξι, ποστάροντας φωτογραφίες 
της με ρούχα που αναδεικνύουν το 
πλούσιο μπούστο της. Το αποτέλεσμα 
το καταλαβαίνεις μόνο αν αντικρίσεις 
το λογαριασμό της στο δημοφιλές μέσο 
δικτύωσης και το μόνο βέβαιο είναι ότι 
-μετά από αυτό- δεν θα σταματήσεις να 
την χαζεύεις.

Αυτή είναι η πιο 
σέξι φοιτήτρια 
αρχαιολογίας

Μαριτίνα Ανδριώτη είναι η απτή 
απόδειξη, πως η ομορφιά μπορεί να 
συνοδεύεται από ένα κοφτερό μυαλό.
Άλλωστε, η μελαχρινή καλλονή είναι 
φοιτήτρια αρχαιολογίας, ενώ μπορεί 
και συνδυάζει με ευκολία τις σπουδές 
με τη μόδα, που είναι και η μεγάλη της 
αδυναμία.
Η Μαριτίνα είναι και σταρ του 
ελληνικού Instagram, ανεβάζοντας 
συχνά στο λογαριασμό της 
επαγγελματικές φωτογραφίες, αλλά και 
προσωπικές από την καθημερινότητά 
της.
Και στις περισσότερες παίρνει 10 με 
τόνο, αφού οι πόζες της είναι η μία πιο 
σέξι από την άλλη.

Σπύρος Νικολαϊδης: 
πρωταγωνιστεί σε 
βίντεο κλιπ

Λίγο μετά την απονομή του 
τίτλου για τον ομορφότερο 
Έλληνα και ο Σπύρος Νικολαϊδης 
έχει ήδη κυριαρχήσει εκτός 
από κοινωνικά δίκτυα και σε 
τηλεοπτικές εκπομπές,sites,blogs 
κ.α. Το τελευταίο και ολόφρεσκο 
βίντεοκλιπ της Καίτης Γαρμπής 
δεν έχει πολλές ώρες που έχει 
κυκλοφορήσει στο youtube και 
ήδη έχει γίνει ένας μικρός πανικός, 
αυτό που ίσως δεν μπορούσαμε να 
δούμε άλλα και να φανταστούμε 
ήταν η συμμετοχή του 
ομορφότερου Έλληνα, τα σχόλια 
για τον γοητευτικό Σπύρο άλλα και 
έκπληξη των followers.
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Π
ρόκειται για ένα 
από τα ομορφό-
τερα μοντέλα, με 
βλέμμα που μα-

γνητίζει και υπέροχα μάτια 
που αποτελούν και το με-
γάλο ατού στην εμφάνισή 
της. Ο λόγος για την Dessie 
Mitcheson το μοντέλο που 
φιγουράρει στα εξώφυλλα 
γνωστών περιοδικών, όπως 
το Sports Illustrated. Είναι, 
όμως και μία από τις αγα-
πημένες των χρηστών του 
Instagram, ενώ όσοι την α-
κολουθούν στο συγκεκριμέ-
νο μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης, έχουν την ευκαιρία να 
θαυμάζουν τις σέξι φωτο-
γραφίες της που ανεβάζει. 
Και κάθε φορά τα likes «πέ-
φτουν» βροχή ενώ δε λεί-
πουν τα σχόλια για την εκρη-
κτική εμφάνισή της, που μόνο 
απαρατήρητη δεν περνά.

H πίσω όψη της Dessie προκαλεί… 
ανεπανόρθωτες ζημιές

Δ
ιαθέτει ένα εντυ-
πωσιακά καλλί-
γραμμο κορμί και 
χυμώδεις καμπύ-

λες. Και θα έλεγε κανείς πως 
στην περίπτωση της Nicky 
Gile, η φύση στάθηκε ιδιαίτε-
ρα γενναιόδωρη. Η ίδια γνω-
ρίζει καλά τα ατού της εμφά-
νισής της και το δείχνει. Αν κά-
νεις μία βόλτα στο λογαριασμό 
της πρώην τσιρλίντερ και νυν 
μοντέλου στο Instagram θα πέ-
σεις πάνω σε σέξι φωτογραφίες 
της. Οι περισσότερες με μαγιό 
που αναδεικνύουν τα εντυπω-
σιακά της κάλλη.

Η Nicky Gile έχει αυτό το… κάτι

Kari Cassandra: Η ξανθιά 
καλλονή που «σαγηνεύει» 
ολόκληρο το Instagram

Δ
ιαθέτει όλο το πακέτο που 
την κάνε ι  ακα ταμάχητη: 
βλέμμα που σαγηνεύει, ό-
μορφο πρόσωπο και εντυ-

πωσιακό κορμί. Στην περίπτωση της 
Kari Cassandra, η φύση στάθηκε ι-
διαίτερα γενναιόδωρη.
Το  μ ο ν τ έ λ ο  α π ό  τ η ν  Α μ ε -
ρική σαγηνεύει τα πλήθη με το 
βλέμμα της, αλλά και την εν τυ-

πωσ ιακή τ ης  εμφάν ιση.  Έ χε ι 
παίξε ι σε πολλέ ς διαφημίσε ις, 
ενώ με το  μόντελινγκ ασχολεί-
ται τα τελευταία χρόνια.
Στον προσωπικό της λογαριασμό 
σ το Instagram, συχνά ανεβάζει 
εν τυπωσιακές φωτογραφίες της 
που ενθουσ ιάζουν τους διαδι-
κτυακούς της φίλους.

Ο 
Κρισ τ ιάνο Ρο -
νάλντο διαγνώ-
στηκε με τον ιό λί-
γες ώρες πριν από 

τη αναμέτρηση της Εθνικής 
του ομάδας με τη Σουηδία 
για το Nations League την Τε-
τάρτη 14 Οκτωβρίου. Αμέ-
σως ο Πορτογάλος άσος επέ-
στρεψε στο σπίτι του στο Το-
ρίνο και παρέμεινε σε καρα-
ντίνα. Ο ίδιος σύμφωνα με ό-
σα πόσταρε στα social media 
έδειχνε να είναι μια χαρά με 
τον covid να μην έχει επηρε-
άσει καθόλου την καθημε-
ρινότητα του. Οι τελευταίες 
πληροφορίες αναφέρουν ό-
τι ο 35χρονος άσος υποβλή-
θηκε σε νέο τεστ κορονοϊού 
και βγήκε ξανά θετικό, κάτι 
που σημαίνει ότι δεν θα α-
γωνιστεί κόντρα στην Μπαρ-
τσελόνα στις 28 Οκτωβρίου 
για τη δεύτερη αγωνιστική 
της φάσης των ομίλων του 
Champions League Να ση-
μειωθεί ότι Ο CR7 παραμένει 
απόλυτα ασυμπτωματικός 
και δεν έχει ανεβάσει ούτε 
δέκατα όλες αυτές τις μέρες.

Κριστιάνο: Θετικό και το δεύτερο τεστ 
κορονοϊού μετά την καραντίνα
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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

Σχεδόν όλοι μας έχουμε την εικόνα της γιαγιάς στο χωριό 
κάπως έτσι στο μυαλό . Αν όχι της δικιάς μας αλλά 

κυκλοφορούσαν πολλές κάπως έτσι ...

Ελλάδα - Ουγγαρία (Πειραιάς 1957 ) .Ο «καλπάζων 
Συνταγματάρχης» Φέρεντς Πούσκας και ο Κώστας 

Λινοξυλάκης ανταλλάσσουν χειραψία και λουλούδια .

Από παιχνίδι του Παναθηναικού . Σε πρώτο πλάνο ο ‘’ 
καπετάνιος’’ , πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Βαρδινογιάννης 

Η Ίος είναι ένα κυκλαδίτικο νησί του 
Αιγαίου Πελάγους. Ονομάζεται και 
«Νιός» από τους ντόπιους οι οποίοι 
αντίστοιχα ονομάζονται «Νιώτες».

Ύδρα 1974

Καραγιώργη Σερβίας, 
Σύνταγμα στα ‘60s

Πειραιάς στα  ’60s

Ναύπλιο, Μπούρτζι στα ’70s

Πάτμος , τo 1972Σφουγγαράς στην 
Πανεπιστημίου στα ’50s
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«Είναι το ακριτικό νησάκι με τους 2 
μαθητές»

Η 
Ερείκουσα είναι το μικρό «στρογ-
γυλό» νησάκι που βρίσκεται βό-
ρεια της Κέρκυρας, εκεί που το Ιό-
νιο Πέλαγος συναντά την Αδριατι-

κή θάλασσα. Ανήκει στα Διαπόντια Νησιά ή 
( Νήσοι Οθωνοί ) ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 
11 νησιών, που αποτελείται από δύο μεγα-
λύτερα νησιά και μερικές άλλες νησίδες βό-
ρεια – βορειοδυτικά της Κέρκυρας. 
Οι Οθωνοί είναι το μεγαλύτερο από τα Δια-
πόντιαΝησιά και το δυτικότερο σημείο της 
ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με έναν 
μύθο ο θεός έφτιαξε την Ιταλία και μετά 
τίναξε τα χέρια του. Η λάσπη που είχε απομεί-
νει στις παλάμες του, έπεσε στη θάλασσα και  
δημιουργήθηκαν τα τρία αυτά νησιά. Έπειτα 
πήρε άλλη λάσπη και έφτιαξε την Ελλάδα.
Η Ερείκουσα είναι το βορειότερο σημείο 
των Επτανήσων και τέλος το Μαθράκι. Στα 
Διαπόντια Νησιά υπάρχουν ακατοίκητες 
νησίδες και το νησί Σάσων, δυτικά της Κέρ-
κυρας, το οποίο θεωρούνταν μέρος των 
Διαποντίων  Νήσων (el.mWikipedia.org.). 
Η Ερείκουσα  από τις κερκυραϊκές βόρειες 
ακτές απέχει μόλις 7 ναυτικά μίλια.
Το όνομά της αναφέρεται , αρχικά από 
τον Γάιο Πλινίο Σεκούνδιο (Gaius Plinius 
Secundus) τον 1οαιώνα μ.χ. καθώς και από 
τον Πτολεμαίο τον 2ομ.χ. αιώνα,1ως Ericusa 
και Ερίκουσα. Ονομασία που οφείλεται στο 
φυτό ρείκι που φύεται άφθονο στο νησί. 
Κατά τον 16ο αιώνα το όνομα αυτό μετα-
τράπηκε σε Εριχούσα ή Ριχούσα ή Ερίχουσα 
και Μαρλέρα ή Μασρλέρες , στα λατινικά. 
Το σύγχρονο όμως λαϊκό όνομα του νησιού 
είναι « Ερείκουσα» ή «Ρούξα» και οι κάτοι-
κοι αποκαλούνται «Ερεικουσιώτες» ή «Ρου-
ξιώτες» και «Ρουκουσιώτες».
Το σχήμα του νησιού είναι σχεδόν στρογ-
γυλό με 4,5 χλμ έκταση και μήκος ακτο-
γραμμής που φτάνει τα 9,5 χλμ . Η δυτική 
και βόρεια πλευρά του νησιού είναι από-
κρημνη και αυτό την καθιστά δυσπρόσιτη.
Στα νότια του νησιού και ανάμεσα στα 
ακρωτήρια Κάτεργο και Σταμολέκα συνα-
ντάμε την παραλία « Πόρτο», τη μεγαλύ-
τερη σε έκταση του νησιού, στην άκρη της 
οποίας βρίσκεται το νεότερο λιμάνι και η 
ολοκλήρωση των έργων του έγινε το 2017, 

αν και ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ΄70. 
Μέχρι τότε οι ανάγκες του νησιού εξυπηρε-
τούνταν από το παλιό λιμάνι, το  «Φίκι», που 
βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού. 
Στο νότιο μέρος της ανατολικής πλευράς του 
νησιού συναντάμε μια ακόμη παραλία, το 
πανέμορφο «Μπαργκίνι», πιο εύκολα προ-
σβάσιμη από τη θάλασσα.
Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήρθαν από 
το γειτονικό νησί των Οθωνών. Όταν στους 
Οθωνούς ήταν δύο αδέρφια, ο ένας ερχό-
ταν στην Ερείκουσακι έπαιρνε τα κτήματα. 
Στους Οθωνούς πάλι είχαν πάει Παξινοί ή 
και Ηπειρώτες2.
Οι Ερεικουσιώτες ήταν ναυτικοί. Το νησί 
άλλοτε διέθετε ολόκληρο στόλο από καΐκια. 
Στο νησί έμεναν οι γυναίκες οι οποίες ασχο-
λούνταν με τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου, 
του αμπελιού, την παραγωγή πατάτας και 
τα οπωροκηπευτικά. Είχαν, επίσης, οικό-
σιτη κτηνοτροφία. Τα τελευταία 100 χρόνια 
πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν στην Αμε-
ρική. Στη Ν. Υόρκη υπάρχει από το 1949 
η «Αδελφότης Ερεικουσίων». Οι περισσό-
τεροι έχουν εστιατόρια. Τα τελευταία χρό-
νια πολλοί έχουν επαναπατριστεί και δια-
τηρούν σπίτια στο νησί , δίνοντας ξανά ζωή 

στο νησί.
Κατά το διάστημα της γερμανικής κατο-
χής οι Ερεικουσιώτες φιλοξένησαν πολ-
λούς Εβραίους, στους οποίους πρόσφεραν 
προστασία από τη δίωξη των Γερμανών. 
Ως ένδειξη ευχαρίστησης ,  το 2016 , μία 
αντιπροσωπία Εβραίων απ’ όλη την υφήλιο 
ήρθε στην Ερείκουσα και ευχαρίστησε τους 
κατοίκους. Εις ανάμνηση του γεγονότος το 
ελληνικό κράτος εξέδωσε μια σειρά γραμ-
ματοσήμων. 
Από το 1972 το νησί ηλεκτροδοτείται με 
ηλεκτρογεννήτριες που του παρέχουν 
αυτονομία ως προς τη χρήση του ηλεκτρι-
κού ρεύματος.
Στο νησί λειτουργεί δημοτικό σχολείο. Στε-
γάζεται σε ένα, ιδιαίτερης αρχιτεκτονι-
κής, κτίριο, δωρεά του κ. Συγγρού. Υπάρ-
χουν όμοια σχολικά κτίρια στους Οθω-
νούς, στους Παξούς και το ΣκριπερόΚέρ-
κυρας. Χρονολογείται 160 χρόνια περίπου. 
Είναι μικρό, διτάξιο και τα τελευταία χρόνια 
λειτουργεί ως μονοθέσιο. Από τη δεκαε-
τία του ΄50 ως το ΄80 ο αριθμός των μαθη-
τών έφτανε τους 100. Στη συνέχεια, το σχο-
λείο κλείνει για 20 χρόνια περίπου. Το 2000 
άρχισε να λειτουργεί και πάλι ως το 2017, 
όπου και πάλι κλείνει για 2 χρόνια, για να 
ανοίξει ξανά το 2020 με αριθμό μαθητών 
μόλις 2 (δύο).
Το σχολείο συντηρήθηκε κατά το παρελθόν 
με χρήματα που στάλθηκαν από τους ξενιτε-
μένους της Αμερικής. Επίσης, φτιάχτηκε και 
το Ηρώο των Πεσόντων.
Το ψηλότερο μέρος του νησιού είναι το « 
Μεροβίγλι» με υψόμετρο 110 περίπου. 
Ένας καταπράσινος λόφος κατάφυτος από 
πεύκα και κυπαρίσσια. Η βλάστηση του 
νησιού είναι πυκνή και μεσογειακή. Η Ερεί-
κουσα είναι σημαντική και για την ορνιθο-
πανίδα καθώς αποτελεί σταθμό για πολλά 
είδη που μεταναστεύουν από και προς την 
Ευρώπη. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή 
είναι η περιστασιακή παρουσία της σούλας 
(Morusbassanus), ενός πτηνού της θάλασ-
σας που ζει κυρίως στους μεγάλους ωκε-

ανούς. (www.naturagraeca.com). Από τα 
θηλαστικά ξεχωρίζει η παρουσία θαυμα-
στών θαλάσσιων θηλαστικών, καθώς η 
περιοχή είναι πέρασμα για δελφίνια και 
πτεροφάλαινες. Συχνά εμφανίζονται μεσο-
γειακές φώκιες που έρχονται από τους 
κοντινούς Οθωνούς. 
Στο νησί φύεται το ρείκι. Είναι ένας πολύ 
όμορφος θάμνος που το ύψος του δεν 
ξεπερνά το ένα μέτρο. Έχει πυκνούς βλα-
στούς και τα άνθη του έχουν χρώμα ανοι-
χτό, ρόδινο και μοιάζουν σαν μικροσκοπι-
κές καμπάνες. Το μέλι που φτιάχνεται από 
τα άνθη των ρεικιών είναι πολύ ωφέλιμο 
και έχει τις ίδιες θεραπευτικές ιδιότητες με 
αυτές του φυτού(kentromeletisarxaiasthou
rias.wordpreww.com). Η μελισσοκομία στο 
νησί είναι αναπτυγμένη σε τρία σημεία του. 
Το μέλι που παράγεται εδώ έχει πάρει τρία 
βραβεία (2015-2018) σε εκθέσεις βιολογι-
κών προϊόντων στη γειτονική Ιταλία. Εξάγε-
ται κυρίως στην Αυστρία.
Στην ενδοχώρα συναντάμε τρεις γειτονιές: 
α) το Πόρτο, β) τα Δένδρα και γ) τα Παλιο-
κάλυβα.
Η συγκοινωνία της Ερείκουσας με το νησί 
της Κέρκυρας γίνεται σχεδόν καθημερινά , 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, επηρεά-
ζεται όμως από τις εκάστοτε καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν στο νησί. Τα καρά-
βια που εκτελούν την άγονη αυτή γραμμή 
είναι το Zanadu, απευθείας από την πόλη 
της Κέρκυρας και ο Πήγασος από το λιμάνι 
του Αγ. Στεφάνου Αυλιωτών.  Το ταξίδι είναι 
απολαυστικό και αξίζει να κοιτάτε προς το 
πέλαγος……
Τα τελευταία 3 χρόνια μια μη κερδοσκο-
πική οργάνωση, το International Hellenic 
Association(IHA) με έδρα την Αμερική, 
έβαλε ως σκοπό την ανάπτυξη των μικρών 
νησιών. Μεταξύ αυτών είναι η Ερείκουσα 
, οι Αρκιοί, η Ψέριμος και άλλα νησάκια. 
Όποιος θέλει να βοηθήσει την ανάπτυξη 
της Ερείκουσας ή τα αλλά ΑΚΡΙΤΙΚΑ νησά-
κια μπορεί να απευθυνθεί στο IHA μέσω 
e-mail: IHAHellas@gmail.com.

Ερείκουσα:  παραδεισένια ομορφιά
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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

Γεμιστά

ΥΛΙΚΆ

 ª Πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά μας και κόβουμε τα πάνω μέρη τους. Με ένα κου-
τάλι βγάζουμε το εσωτερικό τους και κρατάμε σε ένα μπολ το εσωτερικό της ντο-
μάτας και του κολοκυθιου. 

 ª Τα βάζουμε στο μουλτι και προσθέτουμε το σκόρδο, το κρεμμύδι, τον μαϊντανό 
και τον δυόσμο. Τα αλεθουμε καλά. 

 ª Βάζουμε το μείγμα σε μεγάλο μπολ και προσθέτουμε ελαιόλαδο και μια κουτάλια 
ρυζι για κάθε λαχανικό. 

 ª Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και μια πρεζα ζάχαρη και ανακατεύουμε. 

 ª Γεμίζουμε το κάθε λαχανικό στα 3/4 του γιατί το ρυζι θα φουσκώσει. Καπακω-
νουμε και τοποθετούμε τα γεμιστά μας σε ταψί και ανάμεσα τους κόβουμε Κυδω-
νατες πατάτες. 

 ª Αν περισσέψει γέμιση μπορούμε να τη ρίξουμε στο ταψί εάν όχι ρίχνουμε λίγο 
χυμό ντομάτας αραιωμένο με λίγο νεράκι. 

 ª Ψηνουμε για 1 ώρα στους 350°.

 ª 4 ντομάτες 
 ª 4 πιπεριές 
 ª 4  κολοκυθάκια 
 ª 4 πατάτες 
 ª Ελαιόλαδο 
 ª Χυμό ντομάτας 

 ª Μαϊντανός 
 ª Δυοσμος 
 ª Ρυζι για γεμιστα 
 ª 2 σκελίδες σκορδο 
 ª 1 ξερό κρεμμυδι 
 ª Αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Ένας άντρας μπαίνει στο αγαπημένο του 
εστιατόριο και κάθεται στο συνηθισμένο 
του τραπέζι. Ρίχνει μια ματιά γύρω του και 
βλέπει μια πανέμορφη γυναίκα να κάθε-
ται σ’ένα κοντινό τραπέζι. Η γυναίκα είναι 
μόνη της. Ο τύπος φωνάζει το γκαρσόνι 
και του ζητά να στείλει στη γυναίκα το πιο 
ακριβό μπουκάλι σαμπάνιας που έχει και 
σκέφτεται ότι αν η γυναίκα δεχτεί το μπου-
κάλι, τότε θα δεχτεί και τα περαιτέρω... Το 
γκαρσόνι πηγαίνει το μπουκάλι στην ωραία 
κυρία:
 - Εκ μέρους του κυρίου, της λέει και τον 
δείχνει.
Η γυναίκα κοιτάει ψυχρά τον τύπο, κοιτάζει 
και το μπουκάλι, και τελικά αποφασίζει να 
στείλει ένα σημείωμα στον κύριο, πάντα 
μέσω του γκαρσόν. Ο άντρας διαβάζει το 
σημείωμα, που λέει:
«Για να δεχτώ τη σαμπάνια σας, θα πρέπει 
να έχετε μια Μερσέντες στο πάρκινγκ σας, 
ένα εκατομμύριο δολάρια στην Τράπεζα και 
20 εκατοστά στο παντελόνι σας».
Αποφασίζει λοιπόν να της απαντήσει και 
δίνει ένα νέο σημείωμα στο γκαρσόνι, να 
το πάει στην ωραία γυναίκα. Το σημείωμα 
λέει... «Όσον αφορά το αίτημά σας, θα μπο-
ρούσα να πουλήσω την Ferrari Modena 
360 και την BMW 850 που έχω, για να μου 
μείνει μόνο η Mercedes 600 SEL στο πάρ-
κινγκ. Επίσης, θα μπορούσα να επενδύσω 
ή και να ξοδέψω τα 2 από τα 3 εκατομμύ-

ρια δολάρια που έχω στο λογαριασμό μου. 
Αλλά... ακόμη και για μια γυναίκα τόσο 
υπέροχη όσο εσείς, δεν θα έκοβα 5 εκα-
τοστά....»

Είχε πάει η πεθερά κάποιου στα Ιεροσό-
λυμα. Εκεί έπαθε εγκεφαλικό, και σύντομα 
πέθανε. Παίρνουν τηλέφωνο στην Αθήνα, 
τον γαμπρό της για τα τυπικά της κηδείας:
- Για να γίνει η κηδεία Αθήνα χρειάζονται 
τουλάχιστον... 5000 ευρώ, ενώ εδώ μόνο 
1000.
Το σκέφτεται λίγο ο γαμπρός της και απα-
ντά:
- Αθήνα!!
- Α, εσείς νοιάζεστε πολύ. Θα σας κάνουμε 
καλύτερη τιμή! Αθήνα 5000 ευρώ, εδώ 
800.
- Όχι, να την φέρετε εδώ.
- Αθήνα 5000, εδώ 600!!
- Όχι, όχι, εδώ!!!!
- Αθήνα 5000, εδώ 200!!!
- Μα δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω;;; Αθήνα 
είπαμε!!
- Α, μα εσείς πρέπει να την λατρεύετε! 
Πρώτη φορά βλέπω τέτοια αγάπη, τέτοια 
επιθυμία να την έχετε κοντά σας!
- Κοίταξτε να δείτε, πριν πολλά πολλά χρό-
νια, ένας δικός σας κηδεύτηκε εκει πέρα, 
και μετά αναστήθηκε! Δεν το διακινδυ-
νεύω..

ΚΡΙΟΣ
Από ότι φαίνεται εξακολουθείτε να ανα-
ζητάτε επαγγελματικές διεξόδους. Όμως 
μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα κατάλ-
ληλο. Σκεφτείτε πραγματικά τι θέλετε και 
συζητήστε με κάποιον συνεργάτη ή φίλο 
τις ιδέες σας. Θα μπορέσει ίσως να σας 
συμβουλέψει και σεις θα πάρετε μια άλλη 
γνώμη. Όσοι από σας έχετε παιδιά, φρο-
ντίστε να τους συμπεριφέρεστε με διαλλα-
κτικό και όχι με απόλυτο τρόπο.

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε τις εριστικές διαθέσεις των ανθρώ-
πων γύρω σας και εκμεταλλευτείτε τις ευκαι-
ρίες που σας δίνονται αυτή την περίοδο στον 
επαγγελματικό τομέα. Δώστε περισσότερη 
βάση στα οικονομικά σας και θα έχετε εξαιρε-
τικά αποτελέσματα. Μην αμελείτε όμως τις κοι-
νωνικές σας υποχρεώσεις. Μπερδεμένες σχέ-
σεις θα σας προβληματίσουν. Περίοδος αλλα-
γών και αγορών είναι τώρα. Εύκολα αποκτάτε 
πράγματα που πάντα επιθυμούσατε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ως ζώδιο κοινωνικό, καλλιτεχνικό και επι-
κοινωνιακό, θα μπορέσετε στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου να βρείτε και τους ανά-
λογους χώρους που θα σας εκφρά-
ζουν και θα περνάτε παράλληλα 
καλά. Βέβαια θα έχετε κατα-
λάβει ότι όλα θα πρέπει 
να γίνονται στα πλαίσια 
της υπευθυνότητας και 
της αξιοπρέπειας. Αυτή 
την περίοδο θα έχετε 
επίσης τη δυνατότητα 
να αντιλαμβάνεστε τις 
πραγματικές υποθέσεις 
των άλλων, να βάλετε 
πλέον και τους δικούς 
σας όρους, πάντα βέβαια σε 
λογικά πλαίσια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί θα αλλά-
ξει δυναμικά. Μην πάρετε τις καταστάσεις 
στα σοβαρά, καθώς υπάρχει μία τάση υπερ-
βολής της κακής εκτίμησης των πραγμά-
των. Είναι μία ευχάριστη εποχή για να διευ-
θετήσετε τις υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει 
κάποιο πρόβλημα στο φιλικό σας περιβάλ-
λον που θα σας στεναχωρήσει.

ΛΕΩΝ
Υπέροχη εποχή αυτή που διανύουμε. Οι δου-
λειές σας πηγαίνουν καλά και θα πάνε ακόμα 
καλύτερα. Η οικογενειακή σας ζωή αναζωο-
γονείται και τα οικονομικά σας είναι σε άνοδο. 
Ιδιαίτερα ευνοούνται τα επαγγελματικά σας. 
Ήρθε επιτέλους η στιγμή να πραγματοποιήσετε 
τα όνειρά σας και να αποδείξετε την αξία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την περίοδο που διανύουμε θα καταλύ-
σουν πολλές δυσοίωνες καταστάσεις. Θα 
βγείτε από αρκετά αδιέξοδα, θα μπορέσετε 
να κάνετε κάποιες ικανοποιητικές κινήσεις 
στη δουλειά σας και να κλείσετε σημαντικά 
ραντεβού. Μπαίνετε δυναμικά στη δράση 
και κερδίζετε έδαφος στις επαγγελματικές 
σας υποθέσεις.

ΖΥΓΟΣ
Παρόλο που κάποια γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιοριστείτε σε χρόνο και 
χώρο, εσείς δεν έχετε πρόθεση να βρείτε 
διεξόδους, για να συναντήσετε εκείνους 
που σας ενδιαφέρουν ή που αγαπάτε. Μην 
αντικρούετε προτάσεις πριν πεισθείτε ότι 
δεν σας ενδιαφέρουν. Κινηθείτε οργανω-
μένα στα οικονομικά και μην αφήνετε ευκαι-
ρίες ανεκμετάλλευτες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η περίοδος αυτή είναι σημαντική σε ότι έχει 
σχέση με οικονομικές και επαγγελματικές 
υποθέσεις. Κάντε αμέσως τις ενέργειές σας 
γιατί σε λίγο ανοίγεται ένας νέος κύκλος εξε-
λίξεων. Θα έχετε παροχές από φιλικό περι-
βάλλον, ως προς την επίτευξη στόχων, αλλά 
και γενικότερα μία σημαντική γνωριμία θα 
σας βοηθήσει να δείτε τις καταστάσεις στη 
ζωή σας με νέο μάτι και θα παίξει ή παίζει 
σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας 
πορεία.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να προ-
βάλετε τον εαυτό σας και το έργο σας, να 
αποκτήσετε καινούρια πελατεία, να υπο-

γράψετε συμβόλαια ή να ολοκληρώ-
σετε οικονομικές δοσοληψίες. 

Οι συγκυρίες θα είναι με το 
μέρος σας. Τα άστρα στο 

ζώδιό σας θα αυξήσουν 
τη ζωτικότητα και την 
αποφασ ισ τ ικότητά 
σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επι τ έ λους,  ότ ι  σας 

βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από πάνω 

σας και εσείς θα αναπνεύ-
σετε και πάλι ελεύθεροι. Μπορεί 

τον τελευταίο καιρό να ταλαιπωρηθήκατε 
αρκετά αλλά τώρα είναι μέρες ηρεμίας, ησυ-
χίας και γιατί όχι … χαράς!! Χαλαρώστε και 
μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ δεν ξέρετε 
πότε θα τις χρειαστείτε!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να αγω-
νιάτε για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας 
διότι σπάνια τα άτομα που έχουν γεννηθεί 
στο ζώδιό σας έχουν χάσει το δρόμο τους 
στη ζωή. Βέβαια έχετε ορισμένες υποχρε-
ώσεις και πολύ σωστά σκέπτεστε ότι δεν 
μπορείτε να τις αγνοήσετε. Όμως, δεν ξέρω 
πόσο έχετε καταφέρει να εμβαθύνετε στη 
χρησιμότητα ορισμένων σχέσεών σας ξεκι-
νώντας από τον πολύ στενό σας κύκλο, 
μέχρι και τους συνεργάτες σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Μπορεί να μη διανύετε την καλύτερη 
εποχή σας, όμως τα πράγματα δεν είναι 
τόσο άσχημα όσο θέλετε να τα εμφανί-
ζετε. Το πρόβλημά σας το ξέρετε. Είναι 
οικονομικό. Ήταν αναμενόμενο, καθώς 
ξέρατε ότι κάποια μέρα τα πράγματα 
θα έπαιρναν την τωρινή μορφή τους. Το 
γνωρίζατε πολύ καλά με το πολύ δυνατό 
ένστικτο που έχετε.
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Τα τελευταία χρόνια, οι 
επισκέπτες του Αρχαίου 
Θεάτρου της Επιδαύρου 
αναζητούν να μάθουν όλο και 
περισσότερες λεπτομέρειες 
για τους «θησαυρούς» 
που αποκαλύπτονται στις 
ανασκαφές γύρω από το 
κτιριακό συγκρότημα του 
Ασκληπιείου. Το μεγαλύτερο 
θεραπευτήριο του αρχαίου 
κόσμου. Το απρόσμενο νέο 
που «τάραξε» την ηρεμία 
του αργολικού τοπίου, 
ήταν η αποκάλυψη ενός 
οικοδομήματος, δίπλα 
ακριβώς, στη «μυστηριακή» 
Θόλο: το εμβληματικότερο 
κτίριο του Ασκληπιείου 
το οποίο κατασκευάστηκε 
μεταξύ του 365 και 335 π.Χ.

Τ
ο νέο ορθογώνιο αρχαϊκό 
κτίριο, που εντοπίσθηκε σε 
βάθος τριών μέτρων, ήταν 
η χθόνια κατοικία του θε-

ού Ασκληπιού, από την αρχή που 
έφτασε στην Επίδαυρο. Και αυτό 
δεν συνέβη στα μέσα του 6ου αι. 
π.Χ. όπως πιστεύαμε έως σήμερα, 
αλλά από το τέλος του 7ου αι. π.Χ. 
Είχε, μάλιστα, την ίδια λειτουργία 
με το κυκλικό κτίριο της Θόλου 
που ακολούθησε. Τώρα μας δίνει 
νέες πληροφορίες για την εξέλιξη 
της αρχιτεκτονικής της εποχής και 
για τη λατρεία του θεού.

Οπως λέει ο επικεφαλής των ανα-
σκαφών, ο ομότιμος καθηγητής 
Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Βασίλης 
Λαμπρινουδάκης στην «Κ», η απο-
κάλυψη του αρχαϊκού κτιρίου που 
ξεκίνησε το 2015, «είναι μια γοη-
τευτική περίπτωση έρευνας». Ξεκί-
νησε όταν άρχισαν οι αεροφωτο-
γραφίες στο ιερό. «Τότε είδαμε ότι 
ο υπάρχων βωμός, που ονομά-
ζαμε του Απόλλωνα, ο οποίος είναι 
αρχαϊκός και βρίσκεται κάπου 50 
μέτρα στα ανατολικά της Θόλου, 
ήταν αξονικά τοποθετημένος και 
προσανατολισμένος προς αυτήν. 
Κάναμε μια νέα έρευνα σε εκείνο 
το σημείο και βρήκαμε μία επι-

γραφή με την οποία σφραγίστηκε 
αργότερα αυτός ο βωμός. Ηταν της 
Ηπιόνης, συζύγου του Ασκληπιού. 
Καταλάβαμε ότι είναι ένας χθό-
νιος βωμός Ασκληπιού και Ηπιό-
νης. Ομως, είναι του 6ου αι. π.Χ. 
και η Θόλος του 4ου αι. π.Χ. Να τι 
μας κίνησε να πάμε στη Θόλο: Σκε-
φτήκαμε αφού είναι προσανατο-
λισμένος προς το κυκλικό οικοδό-
μημα, δηλαδή τη Θόλο, η οποία 
έρχεται σε αξονική θέση με αυτό 
τον βωμό, κάτι παλιότερο πρέπει 
να υπάρχει».
Ενα μέρος του αρχαϊκού κτιρίου 
είναι κάτω από τη Θόλο και παλιό-
τερο και του βωμού (550 π.Χ.). Για 

αυτό άλλωστε θεωρήθηκε ότι ο 
Ασκληπιός εμφανίζεται την ίδια 
εποχή. «Ομως, το κτίριο χρονολο-
γείται γύρω στο 600 π.Χ. και έχει 
ένα ελαφρώς διαφορετικό προ-
σανατολισμό». Ο εντοπισμός του 
αλλάζει πολλά από όσα γνωρί-
ζαμε.
Ξεκινώντας την έρευνα, η ανα-
σκαφική ομάδα εντόπισε μπρο-
στά στη Θόλο ίχνη μιας τεράστιας 
πυράς. «Ηταν γύρω στα 6 μέτρα το 
πλάτος της και το μήκος της συνε-
χιζόταν και κάτω από αυτή. Φτά-
νοντας στον βράχο, βρέθηκαν τα 
κοψίματα ενός ορύγματος το οποίο 
ήταν γεμάτο με οικοδομικό υλικό. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έ
να έργο που θα αλλάζει ριζικά την ι-
στορική αλλά και την αναπτυξιακή ει-
κόνα της Χαλκίδας, αυτό της αποκατά-
στασης και της επαναλειτουργίας της 

Δημοτικής Αγοράς της, θα γίνει, επιτέλους, 
πραγματικότητα. Το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας και ο Δήμος Χαλκιδέων υπέγραψαν σή-
μερα την σχετική προγραμματική σύμβαση η 
οποία αποτελεί την επίσημη έναρξη μιας νέας 
εποχής για την πόλη της Χαλκίδας καθώς το εν 
λόγω κτίριο, που έχει κηρυχθεί νεώτερο μνη-
μείο, παρέμενε, επί σειρά ετών, εγκαταλελειμ-
μένο και μισογκρεμισμένο επιβαρύνοντας ό-
χι μόνον την εικόνα της αλλά και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της.
Το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρ-
χεται σε 15.000.000, αφορά στην αποκατά-
σταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική 
επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, 
μαζί με την ανάπλαση των επιφανειών της 
παρακείμενης πλατείας, θα υλοποιηθεί από 
τον Δήμο Χαλκιδέων, με χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου 
Χαλκιδέων. Το έργο θα επιβλέπεται από την 
Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων (ΥΝΜΤΕ) του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).
«Η αποκατάσταση και επανάχρηση της Δημο-
τικής Αγοράς, σηματοδοτεί μια νέα σελίδα 
στην ιστορία της Χαλκίδας. Η αποκατάσταση 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού του βιομηχανικού κτηρίου της Αρέθου-
σας και η μετατροπή του σε Διαχρονικό Μου-
σείο, η οποία ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, 

σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της 
Δημοτικής Αγοράς και την απόδοση με την 
παραδοσιακή της χρήση στους πολίτες και 
τους επισκέπτες της Χαλκίδας στο άμεσο μέλ-
λον, προικοδοτούν την πόλη με δύο πολύ 
σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους, αλλά και 
με δύο πολύ ισχυρούς πόλους ανάπτυξης» 
δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Art Athina: ‘Aνοιξε 
τις διαδικτυακές 
πύλες της

Δ
υναμικά άνοιξε τ ις 
δ ι α δ ι κ τ υ α κ έ ς  τ η ς 
πύλες η Art Athina 
μέσω της πλατφόρ-

μας Αrt Athina Virtual  υπο-
σ χόμε νη μ ια  δ ιαφορε τ ική 
εμπειρία στο φιλότεχνο κοινό. 
H μεταφορά της φετινής διορ-
γάνωσης σ το διαδίκτυο κρί-
θηκε ως μια αναγκαία προ-
σαρμογή που επιτάσσει η νέα 
πραγματικότητα του κορωνο-
ϊού. 
Στην διαδικτυακή πρεμιέρα 
της αθηναϊκής φουάρ, που 
είναι μία από τις παλαιότερες 
στην Ευρώπη, οι επισκέπτες 
έχουν την ευκαιρία να περιη-
γηθούν, από τον υπολογιστή, 
την ταμπλέτα ή το έξυπνο τηλέ-
φωνό τους, δωρεάν, 59 γκαλερί 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
και να γνωρίσουν τους καλλιτέ-
χνες και τα έργα που προτείνουν 
χωρίς κανέναν χρονικό περιορι-
σμό, καθώς η Αrt Athina Virtual 
θα είναι προσβάσιμη σε 24ώρη 
βάση - με διαφορετικό φωτισμό 
το πρωί και το βράδυ- επτά ημέ-
ρες την εβδομάδα έως το τέλος 
Οκτωβρίου.
Τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της 
η Αrt Athina Virtual υποδέχτηκε 
επισκέπτες από την Ελλάδα κατά 
70%. Την πεντάδα των χωρών με 
το μεγαλύτερο ποσοστό προσέ-
λευσης στην πλατφόρμα συνθέ-
τουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρε-
τανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιτα-
λία, ενώ ενδιαφέρον παρουσι-
άζει το γεγονός ότι καταγράφη-
καν επισκέπτες από τις Φιλιππί-
νες, τη Νότιο Κορέα, το Μεξικό, το 
Ισραήλ, τη Βραζιλία, την Ιαπωνία.
Από την Αrt Athina Virtual δεν 
λείπουν οι παράλληλες δράσεις 
που ανέκαθεν πλαισιώναν την 
Art Athina και έχουν αποκτήσει 
σταθερό κοινό που τις παρακο-
λουθεί όπως είναι τα Τalks, οι 
Performances, το αφιέρωμα στο 
Video και η παρουσίαση ανε-
ξάρτητων χώρων τέχνης υπό τον 
τίτλο Projects.
Την ευθύνη της διοργάνωσης, 
όπως κάθε χρόνο, έχει ο Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών 
Τέχνης και η ομάδα της Art Athina 
με καλλιτεχνική διευθύντρια τη 
Σταματία Δημητρακοπούλου.

Η χθόνια κατοικία του Ασκληπιού

Δημοτική Αγορά Χαλκίδας: Ένα ιστορικό 
συγκρότημα θα αποκτήσει και πάλι ζωή 
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αθλητικά

Μ
ε το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το ταξίδι 
του στο Champions League, καθώς κέρδι-
σε με 1-0 τη Μαρσέιγ στο Φάληρο και από 
την πρεμιέρα έδειξε τα... δόντια του. Και 

για να σας βάζουμε στο... κλίμα, οι «ερυθρόλευκοι» μάλ-
λον αδικούνται από το τελικό σκορ.
Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τον Σα κάτω από τα γκολ-
πόστ, τους Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας στην άμυνα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Μπουχαλάκη, 
Εμβιλά στα «6αρο-8άρια», τον Μασούρα αριστερό 
εξτρέμ, τον Ραντζέλοβιτς δεξιά και τον Βαλμπουενά σε 
ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ελ Αραμπί.
Αρχίζει το ματς λοιπόν και κατά νου πρέπει να έχουμε 
πως ήταν η πρεμιέρα των ομίλων, άρα υπήρχε 
μεγάλος βαθμός σκοπιμότητας, αλλά και σχε-
τικό άγχος/πίεση. Ισως λόγω της δεύτερης 
παραμέτρου οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν 
μουδιασμένα. 
Μετά το επτάλεπτο όμως οι «ερυθρό-
λευκοι» άρχισαν να βρίσκουν τα πατή-
ματά τους. Οι γραμμές τους έμεναν κοντά, 
προτιμούσαν τη «σίγουρη» πάσα και επε-
δίωκαν να αναπτυχθούν με δύο τρόπους. 
Είτε από αριστερά όπου τραβιόνταν ο Βαλμπου-
ενά και «φόρτωνε» την πλευρά μαζί με τους Χολέμπας, 
Μασούρα ή με μακρινές μπαλιές στον Ραντζέλοβιτς, 
ώστε ο νεαρός να βγει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας.
Με το πρώτο «τρικ» οι γηπεδούχοι έφτιαξαν τη φάση 
του 10’ όπου ο Βαλμπουενά «έσπασε» ωραία στον 
Μασούρα που έκανε το overlap, σέντραρε και ο Εμβιλά 
που έπιασε το σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα άουτ 
και εκείνη του 39’, όπου ξανά ο Γάλλος «βρήκε» τον 
Ελληνα ακραίο που εκ νέου σέντραρε, αλλά ο Ελ Αραμπί 
ανακόπηκε στο ύψος της μικρής περιοχής.
Την ίδια στιγμή η Μαρσέιγ έδειχνε «μπλοκαρισμένη» 
από τον άξονα και έψαχνε διαδρόμους από τα άκρα. Ας 
μην ξεχνάμε πως είναι μία ομάδα με ποιότητα και έφτασε 
από τα «φτερά» (κυρίως με τους Παγέ, Τοβέν στα δεξιά 
της) ορισμένες φορές στο 1/3 του Ολυμπιακού, αλλά ως 
επί το πλείστων απειλούσε με μακρινά σουτ. Στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων της «έλειπε» η τελική πάσα. 
Πάντως «ξεδίπλωσε» τις αρετές της στη φάση του 32’. 
Με 2 πάσες από το δικό της 1/3 έβγαλε τον Τοβέν μόνο 
στο ύψος της μικρής περιοχής του Σα, εκείνος όμως τελεί-
ωσε τη φάση με το γόνατο και η μπάλα πέρασε άουτ.

Με το «καλημέρα» στο δεύτερο μισό (46’), κρύος γαρ, 
ο Ολυμπιακός παραλίγο να πληρώσει μία σιγμή αδρά-
νειας. Ο Ελ Αραμπί μετά από πλάγιο υπέπεσε σε λάθος, 
οι της Μαρσέιγ έπαιξαν με μία επαφή και ο Μπενεντέτο 
βγήκε σε θέση τετ α τετ με τον Σα, ο οποίος όμως «διά-
βασε» τη φάση και απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του. 
Αυτή εκ των υστέρων αποδείχθηκε ως η τελευταία ουσι-
αστική επιθετική παρουσία των Γάλλων στο ματς, καθώς 
έκτοτε ο αγώνας θα έχει μόνο ένα «αφεντικό», τον Ολυ-
μπιακό. Και θα δείτε το γιατί...
Ετσι φτάσαμε στο 52’ όπου σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό 
ματς του Ολυμπιακού παρατηρήθηκε η «κατάρα» των 
οφ σάιντ για εκατοστά. Ο Ελ Αραμπί έκλεψε την μπάλα, 

έβγαλε την ομάδα στο «τρανζίσιον» με τον 
Ραντζέλοβιτς που την «έκοψε» στα καρέ της 

Μαρσέιγ και μπορεί να απομάκρυναν οι 
φιλοξενούμενοι, ο Βαλμπουενά βρέθηκε 
σε θέση βολής και σούταρε, ο Μανταντά 
απέκρουσε με τα πόδια και ύστερα από 
καραμπόλα ο Μασούρας έγινε κάτοχός 
της και την έσπρωξε στα δίχτυα. Ομως 

μετά από έλεγχο στο VAR φάνηκε πως ένα 
μέρος από το πόδι του 26χρονου μεσοεπι-

θετικού ήταν εκτεθειμένο και καλύπτονταν μόνο 
από έναν παίκτη της Μαρσέιγ.
Από το 60’ και μετά ο Μαρτίνς έδωσε εντολή στον Βαλ-
μπουενά να «ντουμπλάρει» τον Ραντζέλοβιτς δεξιά και 
διέγνωσε πως εκεί οι Μασσαλοί είχαν... θέμα. Στο 69’ ο 
Σέρβος πάτησε περιοχή, σούταρε στο δοκάρι και ναι μεν 
υποδείχθηκε σε θέση οφ σάιντ και η φάση ήταν ως μη 
γεννόμενη, αποτέλεσε όμως ένα «μήνυμα» τι θα... συμ-
βεί. Αμέσως μετά (71’) ο Μασούρας βρήκε τον Βαλμπου-
ενά, με ωραία αλλαγή παιχνιδιού, στο ύψος της μικρής 
περιοχής αλλά ο Μανταντά έδιωξε το σουτ του και οι 
«ερυθρόλευκοι» κυριαρχούσαν. Λίγο αργότερα η κεφα-
λιά του Ελ Αραμπί μετά από σέντρα του Γάλλου πέρασε 
άουτ και στο 84’ έκαναν... ξεκάθαρο πως εκείνοι ήθελαν 
τη νίκη. Αντίθετα οι της Μαρσέιγ έδειχναν να συμβιβά-
ζονται με την ισοπαλία και τελικά το... πλήρωσαν.
Τι έγινε τότε; Μέσα ο Χασάν, οι Βαλμπουενά, Φορτού-
νης πέρασαν στα άκρα και οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν 
σε 4-4-2 με δύο «δεκάρια». Εμειναν ψηλά και στο τέλος 
δικαιώθηκαν, όταν στο 90’+1’ ο Βαλμπουενά έκανε τη 
σέντρα από τα δεξιά και ο Χασάν με κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα.

Σενάριο από τα πιο... θρυλικά όνειρα των φίλων του Ολυμπιακού! Ο Χασάν, με κεφαλιά στο 91’ 
από ασίστ του Βαλμπουενά έδωσε το «ερυθρόλευκο τρίποντο» κόντρα στη Μαρσέιγ (1-0) και 
οι Πειραιώτες ξεκίνησαν ιδανικά στους ομίλους!

Θρυλικό ξεκίνημα με 
βασιλιά Χασάν!

Μπόλονι: «Ποιότητα 
υπάρχει, πρέπει ν’ αλλάξει η 
αυτοπεποίθηση...»

Τονίζοντας πως μέσα σε τρεις μέρες δεν θα μπορούσε ποτέ να 
κάνει θαύματα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ο Λάζλο 
Μπόλονι ανέφερε ότι θέλει να δουλέψει στο πνευματικό κομμάτι 
των παικτών του, για τους οποίους ανέφερε ότι απαρτίζουν ένα 
ποιοτικό ρόστερ. «Ψάχνουμε λύσεις αλλά και τύχη, ενωμένοι μπο-

ρούμε να μετακινήσουμε βουνά» σχολίασε. 
Αναλυτικά η συνέντευξη του νέου κόουτς του Παναθηναϊκού στην 
NOVA:
Πως είναι οι πρώτες ημέρες;  
Πολύ δύσκολες, λαμβάνω πληροφορίες από παντού. Όλοι με φωνά-
ζουν μίστερ από εδώ μίστερ από εκεί, προσπάθησα να επικεντρωθώ 
στις τρεις προπονήσεις. Κατά την διάρκεια των προπονήσεων οι παίκτες 
απάντησαν με μεγάλη όρεξη και σεβασμό και σε αυτά που είχαν ήδη 
ξεκινήσει και σε αυτά που θέλω εγώ. Στόχος μας να τα ταιριάξουμε όλα 
για να βρούμε την καλύτερη δομή για να προχωρήσουμε.  
Τι κατάσταση βρήκε στον Παναθηναϊκό;  
Θα σας πω τι αισθάνθηκα εδώ και τρεις - τέσσερις μέρες. Όταν κοιτάζω 
γύρω μου και ακούω τα διαφορετικά συναισθήματα και όταν βλέπω 
την οργάνωση σε όλες τις λεπτομέρειες, αυτό το λέω και εκτός του περι-
θωρίου της ομάδας, αλλά ακόμη και στο ξενοδοχείο που συναντώ διά-
φορους ανθρώπους, αποδεικνύει την καλοσύνη της Ελλάδος και την 
κουλτούρα. Είναι κάτι που σέβομαι. Όλες οι ενδείξεις και όλη αυτή η 
κατάσταση με ωθεί στο να κάνω τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Αποτε-
λεί επιταγή και αυτό θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα με τον καλύτερο 
τρόπο. 
Τι προλαβαίνει ν΄αλλάξει; 
Το μόνο που άλλαξα είναι τα παπούτσια μου. Μέσα σε τρεις μέρες αυτό 
που θα κοιτάξω για ν΄αλλάξω είναι η αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιρι-
στών γιατί ποιότητα υπάρχει. Το θέμα είναι τ αποτελέσματα. Εξαρτάται 
από τους διαθέσιμους παίκτες. Ψάχνουμε λύσεις αλλά και τύχη. Ο Βόλος 
είναι καλή ομάδα που θα κοιτάξει να κάνει τη ζημιά. Στον Παναθηναϊκό 
υπάρχει μια κατάσταση όχι μεγάλης σιγουριάς. Εγώ θέλω να βγάλω την 
αμφισβήτηση και από την άλλη θα δούμε τα θετικά.  
Του αρκεί νίκη με μισό μηδέν;  
Ξέρω ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Προσέχω και τον αντίπαλο. Ταυ-
τόχρονα είμαι και φιλόδοξος. Δεν σκέφτηκα τα πολλά γκολ απέναντι στο 
μηδέν. Μιλάω και σκέφτομαι μια καλή εμφάνιση που μας φέρνει και το 
καλό αποτέλεσμα. Και γι αυτό θα κάνω τα πάντα.  
Τον προβληματίζουν οι απουσίες;  
Είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Κοιτάμε να γίνουν 
καλά γρήγορα, σκεφτόμαστε το πρόγραμμά του αλλά και την θεραπεία 
τους. Μια ομάδα δεν στηρίζεται σε ένα ή σε δύο παίκτες. Η προτεραιό-
τητα είναι συνολικά για την ομάδα. Αν αυτή η ομάδα είναι ενωμένη τότε 
μπορούμε να μετακινήσουμε και βουνά!  
Έχει κλείσει το θέμα του συνεργάτη; Θα υπάρξει μεταγραφική ενί-
σχυση; 
Υπάρχει κάπου σε ένα αεροπλάνο ένας βοηθός που θα έρθει. Θα ήθελα 
να σας τονίσω πως κανείς δεν έρχεται για να κάνει θαύματα. Ήρθαμε να 
ιδρώσουμε για να βοηθήσουμε την ομάδα για να επιστρέψει το χαμό-
γελο! Ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι γεμάτος εμπόδια. 
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αθλητικά

Τ
ο αήττητο σερί που «έτρεχε» η Α-
ΕΚ σε δέκα εκτός έδρας ματς στο 
Europa League έλαβε τέλος στην 
Πορτογαλία. Η Ένωση ηττήθηκε 

με 3-0 από την Μπράγκα με τα τέρμα-
τα των Γκαλένο (44’), Παουλίνιο (78’) και 
Ρικάρντο Όρτα (88’) στην πρεμιέρα του 
ομίλου. Οι χαμένες ευκαιρίες του Ολιβέ-
ιρα και τα δύο μοιραία λάθη του Λιβάια 
που... δώρισε δύο γκολ στην Μπράγκα 
κόστισαν ακριβά στην Ένωση. Ο Κροά-
της επιθετικός έγινε αμέσως αλλαγή στην 
αλλαγή μάλιστα από τον Μάσιμο Καρέ-
ρα σε μια κίνηση με νόημα...
Ο Μάσιμο Καρέρα είχε στο μυαλό του 
το 3-5-2 για τον αγώνα στην Πορτογα-
λία και αυτό παρέταξε αφήνοντας τον 
Λιβάια στον πάγκο και ξεκινώντας τους 
Ολιβέιρα και Ανσαριφάρντ στην κορυφή. 
Από την τριάδα της άμυνας άφησε εκτός 
τον Χνιντ και στη θέση του επέλεξε τον 
Σβάρνα μαζί με τους Τσιγκρίνσκι και 
Νεντελτσιάρου, με τον Τσιντώτα φυσικά 
στο τέρμα. Λόπες και Βασιλαντωνόπου-
λος έπαιζαν στις δύο πτέρυγες, με τους 
Σάκχοφ, Κρίστιτσιτς και Μάνταλο, όπως 
αναμενόταν, στην τριάδα της μεσαίας 
γραμμής.
Ήταν φυσιολογικό η Μπράγκα να πιέ-
σει από το ξεκίνημα, ασκώντας πρέσινγκ 
ψηλά όταν δεν είχε την μπάλα και κυκλο-
φορώντας την προσπαθώντας να ανοί-
ξει την πολύ καλά οργανωμένη κιτρινό-
μαυρη άμυνα. Αυτό που έψαχνε η ΑΕΚ 
ήταν να «χτυπήσει» στην κόντρα και 
έφτασε πολύ κοντά να το πετύχει μόλις 
στο 4’ όταν ο Μάνταλος έβγαλε μια 
ωραία σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Ολι-
βέιρα δεν βρήκε στόχο.
Η μεγαλύτερη στιγμή της ΑΕΚ ήρθε στο 
42’ όταν από την εξαιρετική μπαλιά του 
Κρίστιτσιτς, ο Ολιβέιρα μπήκε προς τα 
μέσα αλλά δεν τελείωσε σωστά τη φάση 
με την μπάλα να περνάει ψηλά άουτ.
Δύο λεπτά αργότερα, όμως, η Ένωση 
βρέθηκε πίσω στο σκορ στο χειρότερο 
δυνατό σημείο. Στη σέντρα του Εσγκάιο, 
ο Γκαλένο πήρε την κεφαλιά από τον 
Βασιλαντωνόπουλο, με την μπάλα να 
παίρνει καμπύλη και να καταλήγει στα 
δίχτυα του Τσιντώτα για το 1-0.
Η ΑΕΚ έπρεπε να αντιδράσει έχο-

ντας δει την εστία της να παραβιάζεται 
πρώτη λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης 
του πρώτου μέρους, ακριβώς όπως 
στον αγώνα των πλέι οφ με τη Βόλφ-
σμπουργκ. Και είχε μια πραγματικά καλή 
στιγμή στο 50’ από μια στατική φάση με 
τον Μάνταλο να φέρνει την μπάλα γλυκά 
μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τσιγκρίνσκι 
να μην βάζει την προβολή με δύναμη με 
αποτέλεσμα ο Ματέους να μπλοκάρει. 
Από την άλλη η Μπράγκα έψαχνε πάντα 
τα μακρινά σουτ, όπως με τον Σεκέιρα 
στο 57’ με τον Τσιντώτα σε ετοιμότητα. 
Την ίδια αντίδραση είχε ο Έλληνας γκο-
λκίπερ και στο νέο μακρινό σουτ του 
Φρανσέρτζιο στο 61’ με τον Γκαλένο να 
μην μπορεί να εκμεταλλευτεί το ριμπά-
ουντ.
Ο Καρέρα λίγο μετά τη συμπλήρωση 
μιας ώρας έριξε και Λιβάια και Τάνκο-
βιτς στο ματς βγάζοντας Ανσαριφάρντ 
και Τσιγκρίνσκι και αλλάζοντας τον σχη-
ματισμό σε 4-3-3. Και άμεσα (63’) η 
ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά στο γκολ όταν ο 
Λιβάια πέρασε για τον Τάνκοβιτς αυτός 
προσπάθησε να περάσει τον Ματέους 
και την μπάλα να φτάνει σε πλάγια θέση 
στον Ολιβέιρα, ο οποίος όμως σημάδεψε 
την εξωτερική πλευρά των διχτύων!
Η Ένωση ήταν αναγκασμένη να ψάξει 
το γκολ της ισοφάρισης, με την Μπρά-
γκα να απειλεί στο 72’ στην αντεπίθεση 
με τον Σεκιέιρα να βγάζει μια πανέξυ-
πνη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της 
ΑΕΚ και τον Ρικάρντο Όρτα να αστοχεί σε 
μια μοναδική ευκαιρία. Στο 78’ ωστόσο 
το ματς τελείωσε οριστικά. Έπειτα από 
λάθος του Λιβάια στη μεσαία γραμμή 
ο Γκαλένο μπήκε κατά μέτωπο, πέρασε 
τον Νεντελτσιάρου και τροφοδότησε τον 
Παουλίνιο ο οποίος πρόλαβε Βασιλα-
ντωνόπουλο και Σβάρνα τελειώνοντας τη 
φάση στη γωνία του Τσιντώτα για το 2-0.
Πέντε λεπτά αργότερα ο Νεντελτσιάρου 
έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έπιασε την 
κεφαλιά, με τον Ματέους να μπλοκάρει. 
Η Μπράγκα ολοκλήρωσε τη νίκη της 
με ένα τρίτο τέρμα στο 88’ όταν έπειτα 
από νέο λάθος του Λιβάια στο κέντρο, 
η Μπράγκα έφυγε στην αντεπίθεση και 
ο Ρικάρντο Όρτα έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το τελικό 3-0.

Μπράγκα - ΑΕΚ 3-0

Τα λάθη και οι ευκαιρίες 
πληρώνονται...

To αριστερό του Μουργκ πέτυχε το 
γκολ, αλλά δεν ήταν αρκετό για τον 
ΠΑΟΚ να ξεκινήσει νικηφόρα στους 
ομίλους του Europa League (1-1)! H 
Oμόνοια του έβαλε δύσκολα κι έφυγε 
αλώβητη από την Τούμπα με σκόρερ 
τον Μποτεάκ. 

Ο 
ΠΑΟΚ δεν έχασε σε άλλη μια 
πρεμιέρα του στη φάση των ομί-
λων του Europa League, αλλά η ι-
σοπαλία με την Ομόνοια (1-1) δεν 

ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή 
όγδοη παρουσία του στους ομίλους.
Οι δύο βαθμοί που άφησε στην Τούμπα 
απέναντι στην ομάδα της Λευκωσίας θα 
πρέπει από την αρχή της διαδρομής να 
ψάξει να τους βρει στα πιο δύσκολα παι-
χνίδια που έχει μπροστά του με Γρανάδα 
και PSV.

Με Μουργκ στο κλασικό «3-4-3»
O Αμπέλ Φερέιρα δεν άλλαξε την τακτική 
προσέγγιση των «ασπρόμαυρων», επιμέ-
νοντας στο 3-4-3, με μοναδική αλλαγή σε 
σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρω-
ταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ, την 
παρουσία του Τόμας Μουργκ 
στο αρχικό σχήμα, αντί του 
Χρήστου Τζόλη.
Ο Αυστριακός πήρε φανέλα 
βασικού για πρώτη φορά και 
αρκετές επιθετικές προσπά-
θειες από το ξεκίνημα της ανα-
μέτρησης, είτε από τον άξονα, 
είτε από το δεξιό άκρο της επίθεσης.
Κακό ξεκίνημα με γκολ απ’ το πουθενά
Ο ΠΑΟΚ, αν και πήρε από νωρίς την κατοχή 
της μπάλας, βρέθηκε γρήγορα να κυνηγάει 
το σκορ. Απ’ το πουθενά. Στο 16’ η σέντρα 
του Λέτζιακς πέρασε παράλληλα από τους 
τρεις στόπερ και ο Μποτεάκ ανενόχλητος 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζίβκοβιτς 
γράφοντας το 0-1.  
Το είχε πει, λες και το’ ξερε, την παρα-
μονή του αγώνα ο Δημήτρης Γιαννούλης: 
«χάνουμε τη συγκέντρωση και το πληρώ-
νουμε απευθείας σε αντίθεση με τους αντι-
πάλους μας». Αυτό έγινε και με την Κρασνο-
ντάρ, επαναλήφθηκε με την ΑΕΚ, έγινε και 
στην αποψινή πρεμιέρα της φάσης των ομί-
λων του Europa League.
Οι «ασπρόμαυροι» μπορεί να πήραν εκ 
νέου τα ηνία του αγώνα, όμως είχαν να αντι-

μετωπίσουν μια κλειστή άμυνα και ένα τεί-
χος που είχαν δημιουργήσει οι ποδοσφαι-
ριστές της Ομόνοιας. Η αναζήτηση του γκολ 
ήταν μια δύσκολη εξίσωση, παρά τις όποιες 
προσπάθειες έκανε ο πολύ καλός σ’ αυτό 
το κομμάτι, Γιαννούλης από την αριστερή 
πλευρά.

Επέμενε στους τρεις στόπερ…
Ο Ντάγκλας Αουγκούστο επέστρεψε μετά 
από επτάμιση μήνες σε επίσημο παιχνίδι 
του ΠΑΟΚ και πριν τραυματιστεί μέσα στο 
διάστημα του lockdown. Ήταν η πρώτη 
κίνηση του Αμπέλ Φερέιρα, που για τους 
δικούς του λόγους επέμενε να διατηρεί 
στο χορτάρι της Τούμπας τους τρεις κεντρι-
κούς αμυντικούς κι ενώ η ομάδα του ήταν 
πίσω στο σκορ, με το χρόνο να κυλάει αντί-
στροφα.
Ο Αντόνιο Τσόλακ είχε ενέργεια και τελικές 
προσπάθειες, συνέχισε όμως να μην έχει 
το γκολ, που το είχε πιο εύκολο ο Τόμας 
Μουργκ. Ο Αυστριακός, όπως και με την 
ΑΕΚ, βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα 
δίχτυα. Με το δεύτερο συνεχόμενο γκολ 
του 25χρονου μεσοεπιθετικού ο «Δικέφα-

λος» έφερε το παιχνίδι στα ίσια (1-1) 
κι ενώ απέμενε μισή και πλέον 

ώρα μέχρι το φινάλε.
Με τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς να 
κρατάει το ματς στην ισοπα-
λία (σπουδαία απόκρουση 
του Σέρβου γκολκίπερ σε τετ 
α τετ με τον Τζιωνή) οι γηπε-

δούχοι συνέχισαν να ψάχνουν 
το γκολ της ανατροπής, αγγίζο-

ντας το δεύτερο γκολ με τον Αου-
γκούστο και τον Γιαννούλη.
Από το 46’ μέχρι το 75’ ο ΠΑΟΚ είχε καλό 
ρυθμό, έφτασε στο γκολ της ισοφάρισης, 
αλλά μετά και τις τελευταίες δύο αλλαγές 
του Φερέιρα, που έριξε στο ματς Μπίσε-
σβαρ και Τζόλη, αντί των Μουργκ και Α. 
Ζίβκοβιτς, χάθηκε η ένταση και η κατοχή 
της μπάλας.
ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Ινγκα-
σον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Μάτος (62’ 
Ροντρίγκο), Σβαμπ, Εσίτι (46’ Αουγκούστο), 
Γιαννούλης, Μουργκ (73’ Μπίσεσβαρ), Α. 
Ζίβκοβιτς, Τσόλακ (62’ Σφιντέρσκι).
ΟΜΟΝΟΙΑ (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο, 
Χούμποτσαν, Λούφτνερ, Λανγκ, Λέτζιακς, 
Παπουλής (75’ Ασαντέ), Γκόμες, Γκόμεθ, Τζι-
ώνης, Μποτεάκ (92’ Λοϊζου), Ντούρις (75’ 
Κακουλής).

ΠΑΟΚ - Ομόνοια 1-1

Με το αριστερό...
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οι παίκτες-στόχοι των Τορόντο 
Ράπτορς για την offseason

Ν
α ενισχύσουν το ρόστερ 
τους προκειμένου να 
επιστρέψουν στο δρόμο 
των επιτυχιών, θα επι-

διώξουν το επόμενο διάστημα οι 
Τορόντο Ράπτορς. 
Με βάση το ρεπορτάζ του Μπλέικ 
Μέ ρφι  σ τ ην  ισ το σ ε λ ίδα  «The 
Athletic», οι Καναδοί θέλουν να 
διατηρήσουν σ το έμψυχο δυνα-
μικό τους τον Φρεν τ ΒανΒλίτ και 
τον Σερζ Ιμπάκα που μένουν ελεύθεροι, ενώ έχουν θέσει ως στόχο να απο-
κτήσουν και έναν ελεύθερο παίκτη που θα είναι σε θέση να συνεισφέρει 
στον τομέα του σκοραρίσματος.
 Στη λίστα της ομάδας του Νικ Νερς βρίσκεται ο φιναλίστ με τους Μαϊάμι 
Χιτ, Τζέι Κράουντερ, ο Τζο Χάρις των Μπρούκλιν Νετς και ο Κεντ Μπέιζ-
μορ που πέρσι αγωνίστηκε σε Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και Σακραμέντο 
Κινγκς.

Το σχέδιο των Ράπτορς για 
τη συνύπαρξη ΒανΒλίτ και 
Αντετοκούνμπο

Τ
ο συμβόλαιο του Φρεντ ΒανΒλίτ εκ-
πνέει, με τη διοίκηση των Τορόντο 
Ράπτορς να ετοιμάζει πρόταση α-
νανέωσης στον 26χρονο γκαρντ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ESPN, οι 
πρωταθλητές του 2019 θα προσφέρουν 
στον απόφοιτο του Γουιτσίτα Στέιτ μέχρι 
80 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια, έχοντας στην άκρη του 
μυαλού τους τον… Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Στόχος των Καναδών είναι να κρατήσουν χώρο στο salary cap για ένα μάξιμουμ 
συμβόλαιο στη free agency του 2021, προκειμένου να πείσουν τον «Greek 
Freak» να γίνει κάτοικος Ουισκόνσιν.
Στη φετινή κανονική περίοδο ο ΒανΒλίτ πήρε μέρος σε 54 παιχνίδια, μετρώντας 
κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 6,6 ασίστ σε 35,7 λεπτά συμ-
μετοχής ανά αγώνα.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Τορόντο Ράπτορς: Μετακομίζουν στο 
Λούιβιλ λόγω κορονοϊού!

Ο 
Καναδάς έχει απαγορεύσει τα 
ταξίδια από και προς τις ΗΠΑ 
λόγω κορονοϊού, έτσι οι Τορό-
ντο Ράπτορς εξετάζουν σοβαρά 

το ενδεχόμενο να μετακομίσουν για τη σε-
ζόν 2020-21 στο Λούιβιλ του Κεντάκι! Το 
“KFC Yum! Center” του Λούιβιλ αναμένε-
ται να είναι η έδρα των πρωταθλητών του 
2019 για τη σεζόν 2020-21, αν και θα χρει-
αστεί να γίνουν κάποιες εργασίες για να γί-
νει γήπεδο ομάδας του ΝΒΑ.
Ήδη οι ομάδες του Τορόντο σε άλλα αθλήματα έχουν μετακομίσει στις ΗΠΑ. Οι Τορόντο 
Μπλου Τζέις του MLB αγωνίστηκαν στο Μπάφαλο και η Τορόντο FC του MLS έπαιξε στο 
Κονέκτικατ.

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Η 1η αγωνιστική της Football League 
όπως αυτή προέκυψε από την 
σημερινή κλήρωση.

Χ
ωρίς την Κοζάνη θα γίνει η πρεμιέ-
ρα της Football League. Λόγω του 
lockdown δε θα αγωνιστεί στην 1η 
αγωνιστική.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα, ο Θεσπρωτός 
ζήτησε την 1η αγωνιστική να παίξει εκτός 
έδρας λόγω εργασιών στο γήπεδο του. Ανά-
λογο αίτημα έγινε κι από την Καλαμάτα για 
τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
Δόθηκαν επίσης ειδικοί κλειδάριθμοι λόγω 
κοινής έδρας σε Αιγάλεω και Σαντορίνη.
Η πρώτη σέντρα της σεζόν θα δοθεί 7-8 
Νοεμβρίου.
Η 1η αγωνιστική στο Βόρειο Όμιλο
Απόλλων Πόντου-Θεσπρωτός
Βέροια-ΑΕΠ Κοζάνης
Καβάλα-Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός Βόλου-Τρίγλια
Πιερικός-Αλμωπός Αριδαίας
1η αγωνιστική στο Νότιο Όμιλο
Νίκη Βόλου-Αιγάλεω
Ρόδος-Επισκοπή
Ιάλυσος-Καλλιθέα
Αστέρας Βλαχιώτη-Ασπρό-
πυργος
ΑΣ Σαντορίνης 2020-Καλα-
μάτα

Απόλλων Λάρισας: Έγινε η 
υπέρβαση με Γλύκο!
Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές 
στην ιστορία του, ολοκλήρωσε ο Απόλλων 
Λάρισας, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 
του διεθνή τερματοφύλακα, Παναγιώτη 
Γλύκου!
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Απόλλων 
Λάρισας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοίνωση την απόκτηση του διεθνή τερ-
ματοφύλακα Παναγιώτη Γλύκου.
Ο Παναγιώτης έρχεται στην Λάρισα και δη 
στην ομάδα μας, έχοντας καταγράψει μέχρι 
τώρα 109 συμμετοχές στην A΄Εθνική κατη-
γορία (2007-2019) με την φανέλα του ΠΑΟΚ 
και 5 με την Εθνική Ελλάδος.
Ο πολύπειρος γκολκίπερ είναι βέβαιο 
ότι θα συμβάλει στην προσπάθεια που 
κάνουμε στον Απόλλωνα φέτος για μια 
όσο πιο αξιοπρεπή παρουσία στο δύσκολο 
πρωτάθλημα της Super League 2 και στην 

επίτευξη των στόχων μας.
Ο Παναγιώτης είναι γεννημένος στις 10 
Οκτωβρίου 1986 και φυσικά η ποδοσφαι-
ρική του πορεία, συνδυάστηκε εκτός από 
το ταλέντο του και από τον εξαίρετο χαρα-
κτήρα του.
Ο Γλύκος βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και 
υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, πιστεύ-
οντας ότι θα βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό 
τον Απόλλωνα.
Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη στην “κυα-
νόλευκη” οικογένεια και του ευχόμαστε να 
είναι υγιής και να πετύχουμε μαζί όλα όσα 
ονειρευόμαστε».

Γ’ Εθνική: Τα τελικά αποτελέσμα-
τα (21-22/10)
Αγωνιστική δράση σε 1ο, 2ο, 3ο και 10 
όμιλο περιλαμβάνει το… μενού της Τετάρ-
της, σε μία εμβόλιμη αγωνιστική που έχει 
και τέσσερις αναβολές λόγω Covid-19, ενώ 
μία αναμέτρηση ολοκληρώθηκε μία μέρα 
μετά λόγω κακών καιρικών συνθηκών 
που προγραμματίστηκαν τη μέρα που είχε 

αρχικά προγραμματιστεί! 

1ος όμιλος
Απόλλων Παραλιμνίου-Δόξα 
Νέου Σιδηροχωρίου ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Νέστος Χρυσούπολης-FC 

Αλεξανδρούπολη 2-0
Αετός Ορφανού-Άρης Αβάτου 

2-1
Αναγέννηση Θαλασσιάς-Πανδραμα-

ϊκός 0-3
ΑΕ Αμπελοκήπων-ΑΕ Διδυμότειχου 2-1
Ηρακλής Αμπελοκήπων-Μέγας Αλέξανδρος 
Ορφανίου 5-0
Ορφέας Ξάνθης-ΑΕ Ευόσμου 4-0
Ελπίδα Σαπών-Εθνικός Σοχού 0-0

2ος όμιλος
ΠΑΟ Κουφαλίων-Εδεσσαϊκός 1-1
Νίκη Αγκαθιάς-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 2-0
Αναγέννηση Πλαγιάς-ΑΣ Αναγέννηση Γιαν-
νιτσών 2-0
Μακεδονικός-Θερμαϊκός 2-2
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας-ΠΟ 
Νέας Καλλικράτειας ΑΝΑΒΟΛΗ
Εθνικός Γιαννιτσών-Ποσειδώνας Μηχανι-
ώνας 0-2
Αετός Βαρβάρας-Θύελλας Σαρακηνών 1-2
Ρεπό: Αγροτικός Αστέρας

3ος όμιλος
Ατρόμητος Παλαμά-Αναγέννηση Καρδίτσας 
1-1
Κοζάνη-Δίας Δίου ΑΝΑΒΟΛΗ
Αετός Μακρυχωρίου-ΠΟ Ελασσόνας 4-0
Μακεδονικός Φούφα-ΠΟ Φήκης ΑΝΑΒΟΛΗ
Ερμής Αμυνταίου-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 
2-1
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Ηρακλής Λάρισας 
1-1
ΑΟ Σελλάνων-ΑΕ Καρίτσας 0-1
Ρεπό: ΑΣ Μετέωρα

10ος όμιλος – 2η αγωνιστική
ΑΟ Παλαιόχωρας-Γιούχτας 0-2
Αστέρας Ρεθύμνου-Άγιος Νικόλαος 2-3
Πλατανιάς-Αλμυρός Γαζίου 0-6
Άρης Σούδας-ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 0-1
Αναγέννηση Ιεράπετρας-ΑΕ Νεάπολης 4-2
Άρης Ρεθύμνου-Πόρος 0-1
Ατσαλένιος-ΑΟ Δαμάστας 1-3
Ηρόδοτος-Ρεθυμνιακός 2-0

«Βόμβα» με Αργεντίνο στόπερ 
στον ΟΦΙ!
Κοντά σε μία πολύ σπουδαία μεταγραφή 
βρίσκεται ο ΟΦ Ιεράπετρας με έναν πολύ-
πειρο κεντρικό αμυντικό από την Αργε-
ντινή. 
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες 
του «prismasport» η ομάδα της Ιεράπετρας 
βρίσκεται μία «ανάσα» από την απόκτηση 

του Αμπέλ Μασουέρο.
Πρόκειται για έναν 32χρονο στόπερ ο 
οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην 
Βελγική Γκενκ (έχει 1 συμμετοχή σε αγώνα 
Champions League) ενώ έχει αρκετά πλού-
σιο βιογραφικό σε ομάδες της Αργεντινής.
Μία μεταγραφική βόμβα για το συγκρό-
τημα του Μανώλη Παπαματθαιάκη, το 
οποίο ενισχύεται στην αμυντική γραμμή 
με έναν αρκετά έμπειρο ποδοσφαιριστή ο 
οποίος έχει πάνω από 200 επαγγελματικές 
συμμετοχές.

Απόλλων Πόντου: «Διαθέτουμε 
φορολογική και ασφαλιστική ε-
νημερότητα»
Ο Απόλλων Πόντου εξέδωσε δελτίο Τύπου 
και ενημέρωσε ότι έχει εξασφαλίσει φορο-
λογική και ασφαλιστική ενημερότητα και 
ότι γίνονται ενέργειες για μεταγραφές και 
στελέχωση του νέου ρόστερ!
Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κοκκινό-
μαυρων», που στην πρεμιέρα φιλοξενούν 
τον Θεσπρωτό (μένει να γνωστοποιηθεί 
επίσημα το γήπεδο):
«Η Π.Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ γνωστο-
ποιεί ότι προέβη στις απαραίτητες ενέρ-
γειες και διαθέτει τις ενημερότητες (φορο-
λογική – ασφαλιστική), ώστε να προχωρή-
σει στην απόκτηση ποδοσφαιριστών για 
την κατάρτιση του ρόστερ της αγωνιστικής 
περιόδου 2020 – 2021».

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Η 1η αγωνιστική της Football League, σέντρα 7-8/11

αθλητικά
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Η 
Μπαρτσελόνα θα κινηθεί νομι-
κά εναντίον της εφημερίδας ABS, 
για κείμενο που συνέκρινε τον 
18χρονο επιθετικό των Καταλα-

νών, Ανσού Φατί, με μαύρο μικροπωλητή. 
Η εφημερίδα έχει ήδη απολογηθεί στους 
«μπλαουγκράνα» Ο Ισπανός επιθετικός της 
Μπαρτσελόνα, Ανσού Φατί, μετά το τέλος 
του αγώνα των Καταλανών με την Φερε-
ντσβάρος (5-1) για την πρώτη αγωνιστι-
κή του Champions League, έγινε δέκτης 
ρατσιστικού σχολίου από δημοσιογράφο, 
προκαλώντας την αντίδραση του ισπανι-
κού συλλόγου, ο οποίος αναμένεται να κι-
νηθεί νομικά.
Ο ρεπόρτερ της ισπανικής εφημερίδας ABS 
σε κείμενο, που δημοσίευσε μετά τη νίκη 
των «μπλαουγκράνα», θέλησε να σχολιά-
σει την ταχύτητα του νεαρού επιθετικού, 

χρησιμοποιώντας ρατσιστικούς χαρακτη-
ρισμούς. Η εφημερίδα ωστόσο, απολογή-
θηκε στον ισπανικό σύλλογο.
Συγκεκριμένα, ο συντάκτης του άρθρου 
ανέφερε χαρακτηριστικά στο κείμενό του: 
« Ο Φατί όταν τρέχει μοιάζει με γαζέλα ή 
με έναν μαύρο μικροπωλητή που προσπα-
θεί να ξεφύγει στην Πασέο ντε Γκράθια, 
όταν έρχεται η Αστυνομία».
Μάλιστα, η σύγκριση αυτή προκάλεσε, 
εκτός από τη διοίκηση της Μπάρτσα, αντι-
δράσεις και στον συμπαίκτη του, Αντουάν 
Γκριεζμάν, με τον 29χρονο Γάλλο στράικερ 
να υπερασπίζεται τον Ισπανό μέσω ανάρ-
τησής στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο Twitter, λέγοντας:
«Ο Ανσού είναι ένα εξαιρετικό παιδί που 
αξίζει σεβασμό όπως κάθε άνθρωπος. Όχι 
στον ρατσισμό».

Μπαρτσελόνα εναντίον 
δημοσιογράφου για ρατσιστικό σχόλιο

AS: «Ο Ζιντάν βάζει τον εαυτό του σε 
κίνδυνο»

Η 
ισπανική εφημερίδα AS αναφέ-
ρει ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν με τις ήτ-
τες απέναντι σε Καντίθ και Ρεάλ 
Μαδρίτης βάζει τον εαυτό του σε 

κίνδυνο. Κομβικό το παιχνίδι με την Μπαρ-
τσελόνα.
ΗΡεάλ Μαδρίτης φιλοξένησε την Σαχτάρ 
Ντόνετσκ στο Αλφρέδο ντι Στέφανο 
στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής 
των ομίλων του Champions 
League, όπου ηττήθηκε 
από την Ουκρανική ομάδα 
με σκορ 2-3.
Η ήττα αυτή ήρθε λίγες 
ημέρες μετά την «σφα-
λιάρα» από την Καντίθ στην 
La Liga, από την οποία έχασε 
με σκορ 0-1. Η κριτική που δέχε-
ται η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν είναι 
μεγάλη και ήδη αρχίζουν και ακούγονται 
ψίθυροι για τον Γάλλο προπονητή.
Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε την 
εμπιστοσύνη της στον Ζιντάν μετά την ήττα 
από τον Καντίθ εξηγώντας ότι το αποτέλε-

σμα ήταν απλά ένα ατύχημα. Οι διοικητικοί 
ηγέτες δεν φαίνεται να αλλάζουν την στάση 
τους, τουλάχιστον δημόσια, μετά και από 
το 2-3 με την Σαχτάρ.
Στόχος των ανθρώπων της Ρεάλ Μαδρί-
της είναι να μην διαταραχθεί περαιτέρω η 
ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια των μερέν-

γκες ενόψει του clasico με την Μπαρτσε-
λόνα το Σάββατο (24/10). Όμως, 

όπως αναφέρει η AS, ένα τρίτο 
σερί αρνητικό αποτέλεσμα 
μπορεί να φέρει αλυσιδωτές 
αντιδράσεις στην ομάδα με 
τον Ζιντάν να βάζει την θέση 
του σε κίνδυνο.

Πάντως, ήδη στα social media, 
φίλοι της Ρεάλ τρεντάρουν το 

όνομα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, 
ο οποίος είναι ελεύθερος, αλλά και του 
Ραούλ Γκονζάλες. Το δημοσίευμα καταλή-
γει ότι ο Ζιντάν είναι ο μόνος που μπορεί 
να αντιστρέψει την κατάσταση και να κάνει 
ξανά την ομάδα του δυνατή, χωρίς αμφιβο-
λίες προς το πρόσωπό του. Ο 

πρόεδρος της FIFA, Τζάνι 
Ινφαντίνο, μίλησε για το νέο 
πρότζεκτ της δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού πρωτα-

θλήματος, ξεκαθαρίζοντας ότι διαφω-
νεί, καθώς στόχος του παραμένει η 
εξέλιξη του Παγκόσμιου κυπέλλου που 
θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2022 
στη Κίνα.
Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 
Aargauer Zeitung, ο πρόεδρος της 
FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, αρνήθηκε ότι 
βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλους 
συλλόγους για την ίδρυση ενός νέου 
κοινού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 
στο οποίο θα συμμετάσχουν οι μεγα-
λύτεροι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της 
Ευρώπης.
Ο Ινφαντίνο ξεκαθάρισε ότι στόχος του 
είναι να εξελίξει το παγκόσμιο πρωτά-
θλημα συλλόγων και όχι να δημιουρ-
γήσει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 
καθώς επιδιώκει έναν πιο ισότιμο δια-

γωνισμό, στον οποίο θα μπορούν 50 
σύλλογοι να γίνουν παγκόσμιοι πρω-
ταθλητές:
«Ως πρόεδρος της FIFA ενδιαφέρομαι 
για την εξέλιξη του παγκόσμιου πρωτα-
θλήματος συλλόγων, με τη συμμετοχή 
24 ομάδων, το οποίο θα διεξαχθεί για 
πρώτη φορά στην Κίνα το 2022.
Για μένα το θέμα δεν είναι ένα ματς 
μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μπάγερν, 
αλλά το ματς της Μπάγερν κόντρα στην 
Μπόκα Τζούνιορς σε ένα κοινό πρωτά-
θλημα.
Η Λίβερπουλ έχει 180 εκατομμύρια 
οπαδούς σε όλον τον κόσμο και η Φλα-
μένγκο 40. Όμως, από τα 40 εκατομ-
μύρια της Φλαμένγκο τα 39 βρίσκο-
νται στη Βραζιλία, ενώ στη Λίβερπουλ 
ίσως μόνο τα 5 βρίσκονται στην Αγγλία 
και τα υπόλοιπα 175 στον υπόλοιπο 
κόσμο», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρό-
εδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής 
ομοσπονδίας.

Πρόεδρος FIFA: «Δεν στηρίζω 
μια ευρωπαϊκή Premier League»

Aκόμη ένα μήνα εκτός ο Αζάρ

Ο 
Εντέν Αζάρ θα μείνει ακό-
μη ένα μήνα εκτός δράσης 
εν τείνον τας τον προβλη-
ματισμό που υπάρχει στις 

τάξεις της Ρεάλ για την παρουσία του.
«Θα πάρει περισσότερο χρόνο από 
όσο υπολογίζαμε». 
Ο Βέλγος μένει σ τα πιτ ς γ ια έναν 
ακόμη μήνα και θα κάνει αγώνα δρό-
μου γ ια να προλάβει το ματ ς των 

μερένγκες με την Αλαβές (29/11) για 
την 11η αγωνιστική της πρώτης κατη-
γορίας του ισπανικού πρωταθλήμα-
τος.
Ο 29χρονος δεν έχει δικαιολογήσει 
τα 160.000.000 ευρώ που δαπανή-
θηκαν για την απόκτησή του από την 
Τσέλσι το καλοκαίρι του 2019 καθώς 
το μεγαλύτερο διάστημα είναι τραυ-
ματίας.

«Παίζουμε απέναντι στους 
μεγαλύτερους αλήτες της 
Ευρώπης»

Ο 
Τόμας Μίλερ διαμαρτυ-
ρήθηκε στον διαιτητή για 
μία κίτρινη κάρτα στην 
αναμέτρηση της Μπάγερν 

Μονάχου με την Ατλέτικο Μαδρίτης 
λέγοντας αλήτες τους παίκτες των 
κολτσονέρος.
Η Μπάγερν Μονάχου σκόρπισε την 
Ατλέτικο Μαδρίτης με σκορ 4-0 στην 
πρώτη αγωνιστική των ομίλων του 
Champions League. Η ομάδα του 
Φλικ ήταν καταιγιστική και πήρε το 
τρίποντο εύκολα.
Μία στιγμή που ξεχώρισε στην ανα-
μέτρηση ήταν ένα περιστατικό ανά-
μεσα στον Τόμας Μίλερ και τον διαιτητή του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, στο 21ο 
λεπτό ο Γερμανός παίκτης των Βαυαρών είχε μία μονομαχία με τον Κίραν Τρί-
πιερ.
Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ σταμάτησε το παι-
χνίδι αποφάσισε να δώσει φάουλ υπέρ των κολτσονέρος και να δείξει την 
κίτρινη κάρτα στον Μίλερ.
Τότε, ο παίκτης της Μπάγερν είπε στον διαιτητή: «Παίζουμε με τους μεγαλύτε-
ρους αλήτες της Ευρώπης και μου δείχνεις κίτρινη κάρτα γι’ αυτό;» μία φράση 
που ακούστηκε στην μετάδοση του αγώνα.
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Μια στιγμή μαγείας του Ντιγκινί έφτασε στον Απόλλωνα για 
να πάρει τη νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού, όμως σε καμιά 
περίπτωση δεν ικανοποίησε με την απόδοση που είχε ειδικά 
στο πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός πάλεψε το παιχνίδι και αν 

ήταν πιο εύστοχος, θα είχε και βαθμολογικό κέρδος.
Για να το ξεχάσεις, αν είσαι ο Σωφρόνης Αυγουστή, ήταν το πρώτο 
ημίχρονο στο «Μακάρειο» για τον Απόλλωνα, αφού χωρίς υπερ-
βολή δεν καταγράφηκε το παραμικρό επιθετικά για τους «κυα-
νόλευκους». Αντίθετα, μετά το μισάωρο ήταν ο Ολυμπιακός που 
κατάφερε να φτιάξει καταστάσεις και στο τέλος να νιώθει πως 
άξιζε να πάει αποδυτήρια με προβάδισμα.
Γκολ βέβαια έβαλε, με τον Φαν Κέσελ στο 8’, όμως ακυρώθηκε 
σωστά ως οφσάιντ. Από ευκαιρίες, καταγράφηκαν το σουτ του 
Ζαχαρίου στο 34 που έφυγε έξω, αυτό του Φαν Κέσελ στο 40’ που 
απέκρουσε ο Δημητρίου και στο 44’ από επίκαιρη θέση ο Γκου-
στάβο αστόχησε. Όσο για τον Απόλλωνα, καλά καλά ένα κόρνερ 
δεν καταγράψαμε πόσο μάλλον μια ευκαιρία της προκοπής. Από 
νωρίς ο προπονητής έστειλε παίκτες για ζέσταμα αφού επιθετικά 
τίποτα δε λειτούργησε και οι επιλογές, Αγκίρε αριστερά και Λάρ-
σον πίσω από τον Μπένσοπ, δεν απέδιδαν.
Όπως αναμενόταν, ο Αυγουστή έκανε αλλαγή με τον Πίττα να 
μπαίνει στο γήπεδο και η πνοή που έδωσε στα πρώτα λεπτά 
έφερε και το γκολ. Έκανε ρήγματα από δεξιά και ένα από αυτά τον 
βρήκε να τροφοδοτεί τον Πέδρο που σέντραρε και στην κίνηση 
ο Ντιγκινί σκόραρε στο 51’. Το γκολ όμως δεν άλλαξε τη γενική 
εικόνα των «κυανόλευκων» αφού συνέχισαν να μην απειλούν και 
απλά διαχειρίζονταν το προβάδισμά τους.
Ο Ολυμπιακός είχε τη μεγάλη του στιγμή στο 59’ όταν Φαν Κέσελ 
έφυγε από δεξιά και γύρισε στον Μάντζη, αλλά πριν αυτός σκο-
ράρει πρόλαβε ο Γιούστε να διώξει. Ο Πετράκης προσπάθησε 
να αλλάξει πράγματα με την είσοδο των Χάνι και Κοστόφ, ενώ ο 
Αυγουστή άλλαξε σχήμα γυρίζοντάς το σε τριάδα ενώ κάλυψε τα 
νώτα του με την είσοδο και του Μάρκοβιτς στο γήπεδο. Σε γενικές 
γραμμές, ναι μεν ο Ολυμπιακός πάλεψε το ματς μέχρι τέλους για 
να βρει την ισοφάριση αλλά τη μεγάλη φάση δεν την είχε. Αντί-
θετα ο Απόλλωνας μπορούσε να σκοράρει με το πλασέ του Αγκίρε 
στο δοκάρι στο 81’.

Η ΑΕΛ επέστρεψε στις νίκες με εμφαντικό τρόπο
Μαζεμένα τα γκολ που δεν κατάφερε να βρει στα δύο προηγούμενα παι-
χνίδια, παρά την καλή της εικόνα, έβαλε στον αγώνα που ολοκλήρωσε το 
πρόγραμμα της έβδομης αγωνιστικής η ΑΕΛ. Mετά τις διαδοχικές ήττες 
σε Αρένα και ΓΣΠ, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ επέστρεψε στα τρίποντα 
ξεσπώντας στο Τσίρειο πάνω στην ΕΝΠ με το εμφαντικό 4-1, βάζοντας τις 
βάσεις για μια άνετη επικράτηση πριν καν συμπληρωθούν 25 λεπτά αγώνα.
Μεντόγεβιτς (6’), Παπαφώτης (24’) και Γκαζαριάν (70’) σημειώσαν τα 
πρώτα τους γκολ στο κυπριακό πρωτάθλημα με τα γαλαζοκίτρινα και, 
μαζί με τον Ριέρα (16’) υπέγραψαν τη νίκη που ανέβασε την ομάδα τους 
στους 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από ΑΕΚ και Ανόρθωση, δύο από την 
Ομόνοια και τέσσερις από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα.
Η ΑΕΛ δεν άργησε να δείξει πως κουμάντο στο αποψινό παιχνίδι θα 
έκανε αυτή
Η ΕΝΠ, από την άλλη, δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά απο-
τελέσματα μετά την επικράτηση της περασμένης αγωνιστικής σε βάρος 
της ΑΕΚ και έμεινε στους τρεις βαθμούς, όσους έχει και η Νέα Σαλαμίνα 
με την οποία συγκατοικεί στην τελευταία θέση.

Η Πάφος κέρδισε εκτός έδρας τον 
ΑΠΟΕΛ με 0-1 για την 7η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος. Το γκολ των ‘’γαλάζιων’’ 
ο Βαλακάρι στο 84’ από το σημείο του 
πέναλτι. Έπαιζαν με δέκα οι φιλοξενούμενοι 
από το 51’ καθώς αποβλήθηκε με απευθείας 
κόκκινη ο Χάτσιτσον.

Τ
α πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν αναγνωρι-
στικά και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να 
βρουν τα πατήματα τους. Πρώτος ο ΑΠΟ-
ΕΛ ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία 

των κινήσεων, όμως η Πάφος πίεζε από ψηλά και 
δυσκόλευε την προσπάθεια των παικτών του Ου-
ζουνίδη.
Το συγκρότημα του Τόσακ έκανε και αυτό 
τις δικές του επιθετικές προσπάθειες, 
κυρίως από τα άκρα, με τον Βα να είναι 
δραστήριος. Η καλή τελική προσπά-
θεια δεν ερχόταν όμως για καμία 
από τις δύο ομάδες.
Οι γηπεδούχοι στο 28’ άγγιξαν το 
1-0, όμως ο Ρούτκο σταμάτησε τον 
Ατζίλι και κράτησε ανέπαφη την εστία 
του.
Η υπεροχή ήταν εναλλασσόμενη, τόσο ο 
ΑΠΟΕΛ τόσο και η Πάφος επιχειρούσαν να επιβά-
λουν τον ρυθμό τους αλλά στο δικό τους επιθετικό 

μισό έκαναν λάθη και οι προσπάθειες τους ήταν 
ημιτελείς.
Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τίποτα δεν 
άλλαξε, η κεφαλιά του Σάις στο πρώτο λεπτό των 
καθυστερήσεων σταμάτησε στον Σίλβα και έτσι ο 
Σωτηρίου έστειλε τους δύο μονομάχους στα απο-
δυτήρια με το στείρο 0-0.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ουζου-
νίδης άφησε στα αποδυτήρια τον Ατζίλι, του 
οποίου τη θέση πήρε ο Εφραίμ. Οι αριθμητι-
κές ισορροπίες άλλαξαν νωρίς στην επανάληψη, 
καθώς ο Χάτσιτσον άπλωσε επικίνδυνα το πόδι 
και τον χτύπησε. Με δέκα η Πάφος θα συνέχιζε 
στο ΓΣΠ.
Ο ΑΠΟΕΛ από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά 
κρατούσε μπάλα, έψαχνε διαδρόμους προς την 

εστία του Ρούτκο αλλά αδυνατούσε να γίνει 
επικίνδυνος. Οι φιλοξενούμενοι ανα-

σταλτικά τα πήγαιναν εξαιρετικά, επι-
θετικά δεν είχαν δυνάμεις για να 
φτιάξουν κάτι καλό και το 0-0 παρέ-
μενε.
Τα λεπτά κυλούσαν, φάσεις δεν 

είχαμε μπροστά από τις δύο εστίες 
όμως οι γηπεδούχοι ανά τακτά χρο-

νικά διαστήματα αύξαναν την πίεση, 
χωρίς εντούτοις αποτέλεσμα.

Από τα άκρα οι παίκτες του Ουζουνίδη επιχει-
ρούσανε να βρουν τον Νούχιου που είναι ψηλός, 

ενώ από το 70’ και μετά μπήκαν στο 
κόλπο και οι αλλαγές από τους δύο 
πάγκους. Η κούραση ήταν στην εξί-
σωση και σίγουρα με το πέρασμα 
του χρόνου η ένταση ανέβαινε.
Και ενώ αν μια ομάδα ήταν αυτή που 
έδειχνε ικανή να σκοράρει ήταν ο 
ΑΠΟΕΛ, η Πάφος κέρδισε πέναλτι σε 
χέρι του Ανουάρ στο 83’ και ο Βαλα-
κάρι το μετουσίωσε σε γκολ για το 
0-1. Νίκησε τον Σίλβα ο Φινλανδός 
και τα πανηγύρια ήταν έξαλλα.
Δραματικά τα τελευταία λεπτά, οι 
γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας έψα-
χναν την ισοφάριση, όμως πότε ο 
Ρούτκο, πότε η άμυνα των γαλάζιων 
κρατούσαν τον δείκτη του σκορ στο 
0-1.
Το τελικό σφύριγμα του Λούκα 
Σωτηρίου έφερε τους τρεις πόντους 
στο στρατόπεδο της Πάφου, και 
την απογοήτευση στην πλευρά του 
ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευ-
κωσίας έμειναν στους 8 πόντους, η 
Πάφος πήγε επίσης στους 8.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Πάφος 0-1

Του «έκλεισε» το σπίτι με 10!
Κέρδισε, προσπέρασε, δεν 
έπεισε
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αθλητικά

EuroLeague: Ανάσα για τον 
Παναθηναϊκό, νίκησε 82-68 την Φενέρ

Με μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, που έχει πλέον αρνητικό ρεκόρ, συνέχισε ο 
Παναθηναϊκός την πορεία του στη EuroLeague 2020/21. 

Με άμυνα που τσάκιζε κόκκαλα και τον Νεμάνια 
Νέντοβιτς να κάνει όργια στην τελευταία περίοδο, 
ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επιβλήθηκε εντός έδρας της 
Φενέρμπαχτσε (82-68) και έφτασε τις δύο νίκες σε 
τέσσερις αγώνες. Το τριφύλλι επέδειξε τρομερή μαχη-
τικότητα στο πίσω μέρος του παρκέ, εκμηδένισε τις 
επιλογές του Νάντο Ντε Κολό σε δημιουργία και εκτέ-
λεση και πανηγύρισε μια μεγάλη -από ψυχολογικής 
άποψης κυρίως- νίκη στο ΟΑΚΑ.
Ο MVP
Πολύ γρήγορα, ο Νεμάνια Νέντοβιτς έδειξε ότι νιώ-
θει καλά. Πήρε προσπάθειες, έβαλε το buzzer beater 
στο τέλος της πρώτης περιόδου, κυρίως όμως έκανε 
τη δουλειά που έπρεπε στην τελευταία. Με συνεχό-
μενους δικούς του πόντους, ο Παναθηναϊκός έμεινε 
μπροστά και εν τέλει πανηγύρισε τη μεγάλη 
εντός έδρας νίκη απέναντι στη Φενέρ-
μπαχτσε. Έκανε και ρεκόρ καριέ-
ρας με τα επτά (7) τρίποντα που 
σημείωσε! Συνολικά είχε 28 
πόντους με 2/5 δίποντα, 
7/12 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 
ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 (!) 
μπλοκ.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Η άμυνα του Παναθηνα-
ϊκού ΟΠΑΠ πάνω στον 
Νάντο Ντε Κολό ήταν εξαι-
ρετική. Ο Γιώργος Βόβορας 
άλλαξε τέσσερις παίκτες πάνω 
του, τον πίεσε στο πικ εν ρολ και 
στη δική του άμυνα, με το αστέρι 
της Φενέρμπαχτσε να μένει πολύ 
χαμηλά. Στα 28’13’’ που αγωνίστηκε, 
είχε 5 πόντους με 1/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 
ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Το 38.7% στα τρίποντα έπαιξε σίγουρα ρόλο για τον 
Παναθηναϊκό, πάνω απ’ όλα όμως καθοριστική ήταν 
η υπεροχή στα ριμπάουντ (38 έναντι 29) και κυρίως 
τα μόλις 6 επιθετικά που έδωσε στη Φενέρμπαχτσε.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Από το πρώτο λεπτό, η ένταση που έβγαζε ο Παναθη-
ναϊκός ΟΠΑΠ στην άμυνα έκανε τη Φενέρμπαχτσε να 
νιώθει άβολα. Οι παίκτες του Γιώργου Βόβορα έσπα-
γαν όλα τα σκριν με δύναμη, είχαν χέρι στην μπάλα 
και γι αυτό δεν άργησαν να πάρουν το προβάδισμα. 
Το +8 (15-7) των πρασίνων υποχρέωσε πολύ γρή-
γορα τον Ιγκόρ Κοκόσκοβ να καλέσει τάιμ άουτ, με 
τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε να κάνει διαρκώς 
αλλαγές για να βρει μια λειτουργική πεντάδα.

Στην πράξη δεν απέδωσε τίποτα όμως, την ίδια ώρα 
που αυτός κι ο πάγκος του φώναζαν διαρκώς στους 
διαιτητές για τις αποφάσεις τους. Οι φιλοξενούμενοι 
είδαν τη διαφορά να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο 
(26-15 στο 12’), με τον Νεμάνια Νέντοβιτς σε ρόλο 
εκτελεστή, τον Χάουαρντ Σαντ Ρος να βγάζει υποδειγ-
ματικές άμυνες και τον Ζακ Όγκαστ να σκοράρει ξανά 
και ξανά μετά από δικά του επιθετικά ριμπάουντ.
Η τουρκική γκρίνια προς τους διαιτητές έφερε τρεις 
τεχνικές ποινές, με τις δύο εξ αυτών προς τον Ιγκόρ 
Κοκόσκοβ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή 
του στα 3’37’’ για το τέλος της δεύτερης περιόδου (ο 
Ερντέμ Τζαν ήταν αυτός που ανέλαβε τα ηνία έκτοτε). 
Η διαφορά διατηρήθηκε κοντά στους δέκα πόντους 
μέχρι το τέλος της δεύτερης περιόδου, η οποία βρήκε 

τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στο +7 (37-30).
Ένα προβάδισμα που οφειλόταν κατά 

βάση στην σπουδαία ομαδική αμυ-
ντική προσπάθεια και τις -στην 

πλειονότητά τους- σωστές απο-
φάσεις στο μπροστινό μέρος 
του παρκέ.
Η τρίτη περίοδος είχε δύο 
μεγάλες αντιθέσεις, αφού 
η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε 
καλύτερα, αλλά ο Παναθη-
ναϊκός ΟΠΑΠ ήταν αυτός 
που έκλεισε το δεκάλεπτο 

μπροστά. Οι φιλοξενούμε-
νοι μπορεί να είδαν τον Γιαν 

Βέσελι να πηγαίνει γρήγορα 
στον πάγκο με τρία φάουλ, μοί-

ρασαν σωστά την μπάλα όμως και 
έφεραν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορρο-

πία (43-43 στο 24’). Δύο γρήγορα καλάθια από 
Νεμάνια Νέντοβιτς και Άαρον Γουάιτ έκοψαν όμως 
τον τουρκικό ρυθμό, το τριφύλλι ξαναβρήκε ισορρο-
πία και επίθεση, με αποτέλεσμα να μην χάσει το προ-
βάδισμα.
Οι πράσινοι βρέθηκαν γρήγορα ξανά στο +9 (54-45 
στο 27’), κι έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +6 (62-
56) χάρη σε κάρφωμα του Ζακ Όγκαστ.
Στην τελευταία περίοδο, το γεγονός πως το τριφύλλι 
έπαιξε εκπληκτικές άμυνες στο πρώτο τρίλεπτο ουσι-
αστικά εκμηδένισε τις πιθανότητες των φιλοξενούμε-
νων να φτάσουν στη νίκη. Κι όταν ο Νέμανια Νέντο-
βιτς έβαλε μαζεμένα μεγάλα τρίποντα, όλα τελείω-
σαν. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν απειλήθηκε επί της 
ουσίας από το 33ο λεπτό κι έπειτα, φτάνοντας στη 
νίκη (82-68), τη δεύτερη σε τέσσερις αγώνες φέτος 
στην EuroLeague.

Ιωνικός BC: Πήρε 
πιστοποιητικό συμμετοχής 
στην Basket League

Ο Ιωνικός BC πήρε τελικά με 
μερικές ημέρες καθυστέρηση το 
πιστοποιητικό συμμετοχής και 
θα πάρει κανονικά μέρος στο 
πρωτάθλημα της Basket League.
OΙων ικός  BC πήρε τ ε λ ικά 
πιστοποιητικό συμμετοχής για 
την σεζόν 2020/21. Η ομάδα 
της Νίκαιας συμπλήρωσε τον 
φάκελό της και έγινε η τελευ-
ταία ομάδα που εξασφάλισε 
την παρουσία της στην Basket 
League.
Υπενθυμίζεται ότι επειδή ο Ιωνι-
κός - και ο Χαρίλαος Τρικούπης 
- δεν είχαν πάρει πιστοποιητικό 
συμμετοχής, αναβλήθηκε η 1η 
αγωνιστική. Με τις δύο ομάδες 
ωστόσο να παίρνουν πλέον να 
παίρνουν την σχετική άδεια - 
αφού το σχετικό πιστοποιητικό 
πήρε και ο Χαρίλαος Τρικού-
πης - από την Ε.Ε.Α, το πρωτά-
θλημα θα ξεκινήσει κανονικά το 
προσεχές Σαββατοκύριακο (24-
25/10).

Πρόεδρος Ιωνικού: 
«Ντρέπομαι για όσους 
εύχονταν να μείνουν 30 
οικογένειες χωρίς δουλειά»

Με ένα post στο Facebook και με 
μια σχετική επιστολή προς τον 
ΕΣΑΚΕ και τις ομάδες της Basket 
League, η πρόεδρος του Ιωνι-
κού Χριστίνα Σκέντζιου έστειλε 
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.
Με μια δημοσίευση στη σελίδα 
της στο Facebook, αλλά και με 
μια σχετική επιστολή προς τον 
ΕΣΑΚΕ και τις ομάδες της Basket 
League, η πρόεδρος του Ιωνικού 
BC, Χριστίνα Σκέντζιου, έστειλε 
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση 
μετά από την απόκτηση του 
πιστοποιητικού συμμετοχής για 
το πρωτάθλημα της A1.
«Πολύ σκληροί για να πεθά-
νουμε.  Προς απογοήτ ευση 
κάποιων, είμαστε ακόμα ζωντα-
νοί και έτοιμοι να μπούμε σε 
λίγες ημέρες σ το σπίτ ι μας. 
Ντρέπομαι για όσους και όσες 
εύχονταν να μείνουν 30 οικογέ-
νειες χωρίς δουλειά. 
Η διοίκηση της ΚΑΕ θα έκανε τα 
πάντα ώστε να μη συμβεί αυτό, 
όπως και το έκανε. Όλοι μαζί 

ενωμένοι, το μπάσκετ επιστρέ-
φει στη Νίκαια» αναφέρει η Χρι-
στίνα Σκέντζιου.
Το πρόγραμμα των δύο 
πρώτων αγωνιστικών της 
Basket League 2020/21

Το πρόγραμμα των δύο πρώτων 
αγωνιστικών στη Basket League 
2020/21 έστειλε ο ΕΣΑΚΕ στις 
ομάδες της πρώτης κατηγορίας. 
Δείτε τις ημέρες και τις ώρες των 
έντεκα πρώτων αναμετρήσεων 
του πρωταθλήματος.
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη 
της σεζόν 2020/21, η οποία έχει 
ήδη αναβληθεί δύο φορές, ο 
ΕΣΑΚΕ ενημέρωσε για το ακρι-
βές πρόγραμμα των δύο πρώ-
των αγωνισ τικών της Basket 
League.
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 
θα γίνουν πέντε αγώνες, καθώς 
η αναμέτρηση Λαύριο - Προμη-
θέας αναβλήθηκε εξαιτίας των 
κρουσμάτων κορονοϊού στους 
γηπεδούχους, ενώ το επόμενο 
διήμερο θα δούμε πέντε αγώ-
νες το Σάββατο και έναν την 
Κυριακή.

Το πρόγραμμα της 
1ης αγωνιστικής (ΩΡΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ):

Ιωνικός - ΑΕΚ 24/10 στις 17:15
Περιστέρι - Κολοσσός 24/10 στις 
17:15
Μεσολόγγι - Άρης 24/10 στις 
17:15
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 24/10 σ τις 
19:30
Λαύριο - Προμηθέας αναβλή-
θηκε
Παναθηναϊκός - Λάρισα 25/10 
στις 19:30

Το πρόγραμμα της 2ης 
αγωνιστικής:

ΑΕΚ - Λάρισα 31/10 στις 17:00
ΠΑΟΚ - Λαύριο 31/10 στις 17:00
Κολοσσός - Μεσολόγγι 31/10 
στις 17:00
Ιωνικός - Περιστέρι 31/10 στις 
17:00
Άρης - Ηρακλής 31/10 στις 19:30
Προμηθέας - Παναθηναϊκός 1/11 
στις 17:00
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