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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ξερόλες κι αδικημένοι…
Υποστηρίξτε τους Έλληνες για να
συνεχίσουμε να υπάρχουμε

Ε

Ζούμε στην
εποχή του
συμφέροντος.
Αν ο άλλος δεν
έχει να κερδίσει
κάτι από σένα,
δεν υπάρχει
λόγος να σου
μιλήσει ή να
κάνετε παρέα!

υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Άλλο ένα φιλικό χαιρετισμό με
ευχέ ς γ ια οικογε νειακή υγεία
στις περίεργες ημέρες που ζει η
ανθρωπότητα. Είμαι, πράγματι, μαζί με τους
άξιους συνεργάτες μου στην Hellas News,
πολύ ευτυχής που βλέπω την αγάπη και την
υποστήριξη που μας δείχνουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις στο πραγματικά δύσκολο έργο
στους δύσκολους καιρούς κι έτσι παίρνουμε
το κουράγιο ότι θα συνεχίζουμε τις εβδομαδιαίες εκδόσεις μας χωρίς διακοπές (ΠΡΩΤΑ
Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΑ).
Φυσικά, εσείς, Ω! Έλληνες, να υποστηρίζεται τις ελληνικές επιχειρήσεις που αβόγκητα
χρόνια ολόκληρα δίνουν την ευκαιρία με την
οικονομική τους ενίσχυση μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων τους να υπάρχουν σύλλογοι, εκκλησίες, οργανισμοί και φυσικά
μέσα ενημέρωσης, που σας πληροφορούν
και σας διασκεδάζουν. Φυσικά, υπάρχουν
και κάποιοι θερμόαιμοι συμπατριώτες μας
που πολλές φορές ξεφεύγουν από τους τρόπους καλής συμπεριφοράς και κάνουν τη
ζωή δύσκολη σε διάφορους Έλληνες που
δουλεύουν για τα προς το ζην και μόνο.
Ένα παράδειγμα: Προ ημέρων πήγε μια
παρέα 6 ατόμων σε ένα εσ τιατόριο και
παρήγγειλε μαζί με το φαγητό και μια extra
large ελληνική σαλάτα στη μέση. Ο σερβιτόρος του εξυπηρέτησε και στο τέλος πήγε
τον λογαριασμό για να ακούσει τις έντονες διαμαρτυρίες μιας συμπατριώτισσας
μας γιατί χρέωσε την extra large ελληνική
σαλάτα $16. Ευγενική μου κυρία, α) υπήρχε

τιμοκατάλογος που έγραφε την τιμή β) ελληνική extra large σαλάτα $16 είναι φθηνή. Σε
πολλά άλλα εστιατόρια κι ειδικότερα ξένων
η τιμή της είναι $25 και $30.
Αλλά, όταν πηγαίνουμε σε Έλληνες θέλουμε
να βγάλουμε την «μαγκιά μας». Σας παρακαλώ, ευγενικοί μου συμπατριώτες, όταν
βγαίνετε να περάσετε με την οικογένεια
σας και τους φίλους σας λίγες ξέγνοιαστες
ώρες, μην κάνετε τη ζωή δύσκολη σε μερικούς ανθρώπους ή επαγγελματίες που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Εάν
πιστεύετε ότι κάτι είναι ακριβό, απλά μην
ξαναπάτε, αλλά πολλές φορές και στο σπίτι
μας να φτιάξουμε κάτι ορεκτικό κοστίζει
περισσότερο από το να το φάμε έξω. Και δεν
θέλω να μιλάω μόνο για τα εστιατόρια αλλά
για όλα τα επαγγέλματα.
Όταν πάμε σε Έλληνες αρχίζουμε τα «έλα
ρε κόψε μου κάτι», «έλα ρε βγάλε μου τον
φόρο». Έλεος, αδέλφια συμπατριώτες, μην
δίνετε τέτοια παραδείγματα γενικά στα παιδιά σας. Αφήστε να μεγαλώσουν με υγιείς
σκέψεις και να ψωνίζουν ή να τρώνε ανάλογα με την οικονομική τους άνεση. 50 χρόνια κουράστηκα να ακούω παπαριές από
ξερόλες της ζωής και του Facebook.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΕΥΕΤΕ (ευτυχώς
κάποιοι λίγοι).
Να είστε καλά κι αυτό θα περάσει.
Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Απόλυτη συμφωνία Μητσοτάκη με Μακρόν - Κοινό μήνυμα
για κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας

Δ

ύο ώρες περίπου κράτησε η συνάντηση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτακη με
τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που
πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη των εργασιών της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης στην Κορσική.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, υπήρξε απόλυτη συμφωνία και συμβατότητα στην κεντρική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. «Σταματούν οι προκλήσεις και αρχίζουν οι συζητήσεις, διαφορετικά ανοίγει
ο δρόμος για κυρώσεις» συμφώνησαν οι δυο ηγέτες,
κάτι που, όπως σημειώνουν οι ίδιες πήγες, είναι στο
κλίμα του άρθρου του πρωθυπουργού στις τρεις ξένες
εφημερίδες.
Προσθέτουν ακόμη ότι συζητήθηκε η προοπτική και
το ενδιαφέρον μιας στρατηγικής σχέσης.
Κυβερνητικες πηγές έλεγαν: «Κάντε λίγη υπομονή και
θα ακούσετε περισσότερα από τον πρωθυπουργό στη
Θεσσαλονίκη».
«Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Έχει πολλούς εταίρους
στο πλευρό της, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί
και στα συμπεράσματα (Διακήρυξη) της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης» προσέθεταν οι ίδιες πηγές.
Ο Γάλλος πρόεδρος, μετά τη συνάντησή του με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτακη, έκανε την εξής
ανάρτηση στο Twitter: «Χαίρομαι που ξαναβρίσκω
τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σύνοδο κορυφής
Med7, που φιλοξενεί η Γαλλία στο Αζαξιό. Οι συζητήσεις μας για τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ
Ελ λάδας και Γαλ λίας ήταν καρποφόρε ς. Του εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη μας μετά τη φωτιά της
Μόριας».
Διπλωματικέ ς πηγέ ς σ την Αθήνα επισήμαιναν με
έμφαση τη θερμή υποστήριξη προς την Ελλάδα που
εκφράζει με κάθε τρόπο ο κ. Μακρόν το τελευταίο διάστημα που βρίσκονται σε έξαρση οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Προσδοκούσαν, δε, ότι με τις συνομιλίες των δύο ηγετών στο περιθώριο της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης
(MED7), το προσχέδιο απόφασης της οποίας ικανοποιεί την ελληνική πλευρά, θα γίνει για πρώτη φορά
ουσ ιασ τική πράξη το σύνθημα του παρε λθόν τος
«Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία».
Aν τικείμενο των συνομιλιών ήταν η ενίσ χυση της
αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και θέματα

εξοπλισ τικών προγραμμάτων, δύο ζητήματα για τα
οποία έχουν προηγηθεί πυκνές επικοινωνίες ανάμεσα
στις δύο πρωτεύουσες. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Νίκος Παναγιωτόπουλος, επικοινώνησε επανειλημμένως με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Φλοράνς Παρλί.
Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωσ τά πριν τη συνάντηση, σ το τραπέζι των συζητήσεων των δύο αντιπροσωπειών επρόκειτο να βρεθούν η συντήρηση και
ο εκσυγχρονισμός των Μirage 2000, η πιστοποίηση
των γαλλικών πυραύλων Scalp και Exocet, η απόκτηση
τουλάχισ τον 18 Rafale, η παραλαβή άλλων έξι ελικοπτέρων ΝΗ-90 και ενδεχομένως η απόκτηση, είτε
δανεικών είτε με αγορά, δύο γαλλικών φρεγατών.
Λίγες ώρες πριν τη συνάν τηση σ την Κορσική, ο κ.
Μακρόν κάλεσε την Ευρώπη να πάρει ξεκάθαρη θέση
έναντι της Τουρκίας.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ ωστόσο πέρασε στην αντεπίθεση,

Συζητήθηκε η προοπτική και το
ενδιαφέρον μιας στρατηγικής
σχέσης - Κυβερνητικές πηγές:
«Κάντε λίγη υπομονή και
θα ακούσετε περισσότερα
από τον πρωθυπουργό στη
Θεσσαλονίκη» - «Η Ελλάδα δεν
είναι μόνη της, έχει πολλούς
εταίρους στο πλευρό της»

υποστηρίζοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος είναι αλαζόνας και θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Ευρώπης.

Τουρκία: «Αλαζόνας ο Μακρόν - Θέτει σε
κίνδυνο τα συμφέροντα της Ευρώπης» λέει το ΥΠΕΞ

Σκληρή κριτική απέναντι στο Παρίσι άσκησε η Τουρκία καταγγέλλοντας τις «αλαζονικές» δηλώσεις του
Εμανουέλ Μακρόν που επικρίνουν τις ενέργειες της
Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Τουρκία κατηγόρησε επίσης τον Γάλλο πρόεδρο ότι
«θέτει σε κίνδυνο» τα συμφέροντα της Ευρώπης.
«Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έκανε για άλλη μια φορά
αλαζονικές δηλώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι
ο Γάλλος αρχηγός κράτους «προάγει τις εντάσεις και
θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Ευρώπης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις δηλώσεις του, ο Μακρόν
επιχειρεί να δώσει μαθήματα, μιλώντας με τα παλιά
αποικιοκρατικά αντανακλαστικά της χώρας του».
«Ο πρόεδρός μας αντ λεί πάντα τη δύναμή του από
τον τουρκικό λαό. Λαός και κυβέρνηση είχαν πάντα
μια καρδιά μπροστά σε τέτοιες ψευδαισθήσεις και θα
συνεχίσουν να το κάνουν» συνέχισε το τουρκικό ΥΠΕΞ.
Ακολούθως, το ΥΠΕΞ καλεί τη Γαλλία «να πάρει θέση
υπέρ της συμφιλίωσης και του διαλόγου, αν τί να
ενεργεί, τυφλά, σαν υποσ τηρικτής της Ελλάδας και
της Κύπρου, που κάνουν μονομερή και προκλητικά
βήματα, κρατώντας όμηρο την ΕΕ. Αυτή είναι η απαίτηση που έχουμε από τους Ευρωπαίους συμμάχους
και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ».

Μήνυμα Μακρόν για τη φωτιά στη Μόρια
σε άπταιστα ελληνικά

Άπταιστα ελληνικά χρησιμοποίησε ο πρόεδρος της
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να σχολιάσει
τη μεγάλη φωτιά και την καταστροφή της μεταναστευτικής δομής στη Μόρια της Λέσβου.
Ο Γάλλος πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Facebook,
ανέφερε ότι «η πυρκαγιά ενός προσφυγικού καταυλισμού στη Λέσβο αποτελεί ένα επιπλέον δράμα για
τους χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη σε δεινή
κατάσταση. Η Γαλλία θα δώσει για άλλη μια φορά το
παρών της αλληλεγύης προς την Ελλάδα. Αύριο (σ.σ.
χθες) θα δω τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
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MED7: Πλήρης στήριξη σε Ελλάδα Αντιμέτωπο με τον εισαγγελέα το
και Κύπρο - Προειδοποίηση για «κίνημα» κατά της χρήσης μασκών
κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας στα σχολεία

Μακρόν: «Μεσογειακή ειρήνη» - Να
σταματήσουν οι παράνομες ενέργειες
και οι γεωτρήσεις - Μητσοτάκης: Η
Τουρκία απροκάλυπτα απομακρύνεται
από κάθε προσπάθεια συνεννόησης Αν θέλει διάλογο, να το αποδείξει στην
πράξη

Ο

Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την συνάντηση με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, υποδέχτηκε στην πόλη Αζαξιό της Κορσικής
τους ηγέτες των χωρών του Νότου για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο MED7. Όπως προκύπτει από το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου, η καταδίκη των παράνομων δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν ομόθυμη, με τον
χρόνο για την επιβολή κυρώσεων να μετράει πλέον αντίστροφα, έως την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 24-25 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Εμανουέλ Μακρόν
κατέστησε σαφές πως η Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα και
την Κύπρο στην αντιπαράθεση με την Τουρκία για τα ενεργειακή και τη ναυτική επιρροή
στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχει πυροδοτήσει φόβους σύρραξης μεταξύ δύο μελών
του ΝΑΤΟ.
Στο κείμενο συμπερασμάτων της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης στην Κορσική αποτυπώνεται η ομόθυμη στήριξη της Ελλάδας και της
Κύπρου απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο των συμπερασμάτων (Διακήρυξη της Αζαξιό) και στην
παράγραφο 6, που αφορά στην ειρήνη και
την σταθερότητα στη Μεσόγειο, οι ηγέτες
εκφράζουν την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις
επανειλημμένες παραβιάσεις κυριαρχίας και
κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως και για τις
επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας.
Καλούν όλες τις χώρες της περιοχής να συμμορφωθούν με το Διεθνές Δίκαιο, και συγκεκριμένα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας,
και ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές να επιλύ-

σουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου
και της διαπραγμάτευσης.
Καλωσορίζουν επίσης τη μεσολαβητική προσπάθεια του Ζοζέπ Μπορέλ και της Γερμανίας
με στόχο την συνέχιση του διαλόγου ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία για το ζήτημα
των Θαλασσίων ζωνών.
Οι επτά ηγέτες, λαμβάνοντας υπόψη και τα
συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, εκφράζουν τη λύπη τους για το
γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει απαντήσει στις
επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕ να τερματίσει τις μονομερείς και παράνομες ενέργειές
της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.
Οι ηγέτες δηλώνουν -σε συνέχεια του άτυπου
Συμβουλίου των ΥΠΕΞ (Gymnich) του Αυγούστου- ότι συμφωνούν να εργαστούν για επιπλέον καταλόγους με βάση τις προτάσεις που
έχουν κατατεθεί έως τώρα,
με σκοπό να υιοθετηθούν
άμεσα.
Υποστηρίζουν, δε, ότι, ελλείψει προόδου στην εμπλοκή
της Τουρκίας σε διάλογο,
εκτός εάν τερματίσει τις
μονομερείς δραστηριότητες,
η ΕΕ είναι έτοιμη να καταρτίσει έναν κατάλογο περαιτέρω
περιοριστικών μέτρων που θα συζητηθούν
στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020.
Σε ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου για
το περιεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη Μακρόν, αναφέρονται τα εξής: «Mε τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel
Macron συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της
Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης MED7. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι
τελευταίες εξελίξεις και η κλιμακούμενη τουρκική παραβατική συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ διαπιστώθηκε η απόλυτη
συμφωνία και συμβατότητα στην κεντρική
στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Υπογραμμίστηκε δε ότι διάλογος με την Τουρκία είναι
εφικτός εφόσον σταματήσουν άμεσα οι προκλήσεις, σε διαφορετική περίπτωση ο δρόμος για κυρώσεις είναι ανοικτός. Συζητήθηκε,
επίσης, η προοπτική και το ενδιαφέρον μιας
στρατηγικής σχέσης».

Α

ντιμέτωπο με τον εισαγγελέα είναι πλέον το «κίνημα» κατά της χρήσης μασκών στα σχολεία από γονείς μαθητών
οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν
φτάσει να απειλούν τους εκπαιδευτικούς αν την
επιβάλουν στα παιδιά τους με εξώδικα και προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
Με αφορμή καταγγελίες που είδαν το φως της
δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί δέχονται
«βροχή» επιστολών και εξωδίκων με απειλητικό περιεχόμενο από γονείς που αντιδρούν στη
χρήση της μάσκας των παιδιών τους, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας

Βαγγέλης Ιωαννίδης διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Σύμφωνα με την παραγγελία του κ. Ιωαννίδη, θα ερευνηθεί αν διαπράττονται οι αξιόποινες πράξεις της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη των ασθενειών, της διέγερσης σε ανυπακοή
και της παράνομης βίας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται
τις καταγγελίες προέδρου συνδικαλιστικής οργάνωσης εκπαιδευτικών, γονείς ζητούν από δασκάλους, καθηγητές και διευθυντές των σχολείων
να τους διαβεβαιώσουν γραπτώς ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τη χρήση μάσκας για την υγεία
των μαθητών, προκειμένου να τις προσκομίσουν
εφόσον οι ίδιοι κρίνουν, για δικαστική χρήση.
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Ξαφνικό lockdown σε Πέλλα, Πιερία, Ημαθία
και Κιλκίς προμηνύει αύξηση κρουσμάτων

Στον Κορυδαλλό
ο Δημήτρης
Κουτσολιούτσος

Α

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για τις συγκεκριμένες περιοχές
- Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης και συναθροίσεων άνω των 9 ατόμων - Υποχρεωτική χρήση μάσκας
σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους - Κλειστά όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
τα μεσάνυχτα

Σ

ε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων λόγω της αύξησης
των κρουσμάτων κορωνοϊού τίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς,
όπως αποφασίστηκε σήμερα σε έκτακτη
σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της
Πολιτικής Προστασίας.
Μεταξύ άλλων, τα μέτρα προβλέπουν
απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
από τις 12 τα μεσάνυχτα, υποχρεωτική
χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, απαγόρευση εκδηλώσεων και κάθε συνάθροισης άνω των
εννέα ατόμων.
Να θυμίσουμε ότι στις συγκεκριμένες
περιοχές κατοικούν πολλοί από τους
εργαζόμενους στο εργοστάσιο κονσερβών στα Γιαννιτσά, όπου σημειώθηκε
συρροή κρουσμάτων με αποτέλεσμα να
κλείσει το εργοστάσιο προσωρινά.
Σε ανακοίνωσή της, η Πολιτική Προστασία αναφέρει:
Μετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας
και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί και με τα χθεσινά αποτελέσματα στις
Π.Ε. Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου και
κατόπιν εισήγησης και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
του Υπουργείου Υγείας, για επιτακτικούς
λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για
τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, αποφασίστηκαν τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα
για τις ανωτέρω Π.Ε. ως εξής:
Απαγόρευση λειτουργίας όλων των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις

07.00 της επομένης.
Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως
πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες,
λαϊκές αγορές κ.λπ.
Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης
πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και
σε ιδιωτικό χώρο.
Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται
μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται
για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε
εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς
χώρους.
Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το
Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δύναται σε

αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.
Στις ανωτέρω περιοχές μεταβαίνουν
ειδικά κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) και της ΕΛ.ΑΣ. για εντατικοποίηση των ελέγχων και για την πιστή
εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων
στους χώρους εποπτείας τους.
Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα
ισχύουν για 14 ημέρες από την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 06.00 έως
και την Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα
06.00.

Μια σύλληψη και 240 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας

Συμμόρφωση στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού δείχνει το σύνολο των πολιτών, καθώς σε

περισσότερους απο 40.000 ελέγχους
της αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν χθές , Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκαν μόλις 11 παραβάσεις καταστημάτων-ιδιωτικών επιχειρήσεων και
240 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας,
ενώ έγινε και μία σύλληψη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:
- Πραγματοποιήθηκε 1 σύλληψη και
βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Από αρχές
Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά
573 σχετικές παραβάσεις και έχουν
συλληφθεί 48 άτομα.
- Βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις για λειτουργία καταστήματος μετά τις 24:00,
και επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ
και τριήμερη αναστολή λειτουργίας (2
στα Ιόνια Νησιά και 1 στην Κεντρική
Μακεδονία). Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 89
σχετικές παραβάσεις.
- Βεβαιώθηκε 1 παράβαση για μη
συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Passenger Locator Form από ταξιδιώτη. Από αρχές Αυγούστου έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 153 σχετικές
παραβάσεις.
- Βεβαιώθηκαν 240 παραβάσεις για μη
χρήση μάσκας - μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης, ενώ επιβλήθηκαν
ισάριθμα πρόστιμα των 150 ευρώ, ως
εξής:
40 στην Κεντρική Μακεδονία, 35 στη
Στερεά Ελλάδα, 32 στη Θεσσαλονίκη,
21 στα Ιόνια Νησιά, 18 στην Ηπειρο,
17 στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, 15 στο Βόρειο Αιγαίο, 13 στην
Αττική, 11 στην Κρήτη, 10 στην Πελοπόννησο, 10 στη Δυτική Ελλάδα, 7 στη
Θεσσαλία, 6 στο Νότιο Αιγαίο και 5 στη
Δυτική Μακεδονία. Σημειώνεται ότι
από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 13.297 παραβάσεις και
επιβλήθηκαν 13.285 πρόστιμα των 150
ευρώ και 12 των 300 ευρώ.
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ντιμέτωποι με μια άλλη σκληρή καθημερινότητα διαφορετική σίγουρα από αυτή που
είχαν μέχρι χθες βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες ο ιδρυτής της εταιρείας Folli – Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο γιός του Τζώρτζης. Και
οι δυο μετά τις απολογίες τους χθες στην ανακρίτρια
κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, ο
γιος του Τζώρτζης Κουτσολιούτος στις φυλακές Τρικάλων. Αντίθετα, ανακρίτρια και εισαγγελέας επέβαλλαν
αυστηρούς περιοριστικούς όρους στην κυρία Καίτη
Κουτσολιούτσου, προκειμένου να αφεθεί ελεύθερη.
Της επιβλήθηκε εγγυοδοσία 100.000 ευρώ, εμφάνιση
σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της δυο φορές το
μήνα αλλά και απαγόρευση εξόδου της από τη χώρα.
Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται πατέρας και
γιος είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Αρκεί να αναφερθεί ότι
σύμφωνα με τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί φέρονται
ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε πλαστογραφίες και σειρά άλλων αδικημάτων, όπως απάτη
σε βάρος του επενδυτικού κοινού, ξέπλυμα μαύρου
χρήματος και χειραγώγηση αγοράς.
Στα έγγραφα της ογκώδους δικογραφίας που έχουν
βρίσκονται στα χέρια της ανακρίτριας γίνεται, μεταξύ
άλλων, λόγος για μεθοδευμένη και σχεδιασμένη από
τουλάχιστον το 2007 εξαπάτηση των επενδυτών που
εμπιστεύθηκαν την ειλικρίνεια των δημοσιευμένων
ισολογισμών της Folli Follie, προχώρησαν σε αγορά
μετοχών της και σήμερα έχουν καταγράψει τεράστια
οικονομική ζημία αφού η τιμή της μετοχής μετά την
αποκάλυψη της απάτης έχει υποστεί οικονομική απαξίωση.
Μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας η εταιρία επί σειρά ετών δημοσιοποιούσε
ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις διογκώνοντας και
τον κύκλο των πωλήσεων της και τα κέρδη της και τα
ταμειακά της διαθέσιμα. Έτσι κατάφερνε να δημιουργήσει συστηματικά στους επενδυτές αλλά και στις εποπτικές αρχές μια παραπλανητική εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες της εταιρίας στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό.
Οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων μελών της
οικογένειας Κουτσουλιούτσου ήταν μαραθώνιες χθες
ενώπιον της ανακρίτριας. Άρχισαν λίγο μετά τις 9 το
πρωί και η όλη διαδικασία -συμπεριλαμβανομένης
και της διάσκεψης εισαγγελέα και ανακρίτριας για την
περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων- ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Όταν
πια έγινε γνωστό πως πατέρας και γιος προφυλακίζονται κλάματα και λυγμοί ακούστηκαν από τον πρώτο
όροφο του κτηρίου «10» της Ευελπίδων, εκεί όπου
εδρεύει το ανακριτικό γραφείο.
Πληροφορίες αναφέρουν πως πατέρας και γιος, κατά
τις χθεσινές απολογίες τους στην ανακρίτρια, ακολούθησαν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος φέρεται να αποδέχθηκε μέρος των βαρύτατων κατηγοριών που του
έχουν απαγγελθεί, ενώ ο γιος του φέρεται να δήλωσε
άγνοια για τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του
πατέρα του!
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Σχοινάς: Η Μόρια είναι εδώ για να
θυμίζει την Ευρώπη που πρέπει να
αλλάξουμε

Τ

ο μήνυμα πως η Μόρια είναι εδώ για να θυμίζει την Ευρώπη
που πρέπει να αλλάξουμε και ότι είναι αδιανόητο ότι η Ευρώπη
δεν έχει ακόμη μια ενιαία μεταναστευτική συνεκτική πολιτική, έστειλε από τη
Μυτιλήνη ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς. «Η
Μόρια είναι εδώ για να θυμίζει την Ευρώπη που πρέπει να αλλάξουμε. Είμαστε μια οικογένεια 27 κρατών, είμαστε η
μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, έχουμε
το 25% του παγκόσμιου πλούτου, είναι
αδιανόητο ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμη μια ενιαία μεταναστευτική συνεκτική πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε πως τις επόμενες ημέρες, αυτό
τον Σεπτέμβριο, θα παρουσιαστεί το
νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και
το Άσυλο, «που θέλουμε να βάλει ένα
τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση» και διαμήνυσε πως δεν είναι
πια ανεκτό μερικά κράτη μέλη να σηκώνουν στους ώμους τους ένα δυσανάλογο βάρος για όλους τους υπόλοιπους.
«Είμαστε ένα και πρέπει να δράσουμε
ως σύνολο. Η ώρα είναι τώρα και η
Ευρώπη θα έχει πάντοτε ξεκάθαρο ότι
η Μόρια συμβολίζει αυτά που πρέπει
να αλλάξουν» κατέστησε σαφές ο αντιπρόεδρος της ΕΕ.
«Η παρουσία μας εδώ σήμερα είναι
απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής
μας να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές

στο να αντιμετωπίσουμε τη δραματική
κατάσ ταση που δημιουργήθηκε σ το
νησί από χθες . Η άμεση, απόλυτη προτεραιότητα είναι η στέγαση, η σίτιση
και η δημόσια τάξη σε όλο το νησί» είπε
ξεκινώντας τη δήλωσή του ο κ. Σχοινάς και έσπευσε να συγχαρεί τις ελληνικές αρχές, την Ελληνική Αστυνομία και
το Πυροσβεστικό Σώμα γιατί χάρη στη
δουλειά τους αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και δεν έχουμε θύματα.
Τώρα όμως, επισήμανε περαιτέρω,
η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι
άμεση και συλλογική και προσέθεσε:
«Ήδη θέλω να θυμίσω ότι εδώ και έξι
μήνες η Μόρια είχε 25.000 ανθρώπους και τώρα έχει 12.000. Είχε 1.200
ανήλικους ασυνόδευτους και τώρα δεν
έχει κανέναν. Θέλω να θυμίσω επίσης
ότι είχαμε πάρει μέτρα προληπτικά
για την προστασία των ασθενέστερων
και είχαμε προβλέψει διαδικασίες για
τα θετικά κρούσματα. Όλα αυτά είναι
εδώ, είναι δουλειά που έχει ήδη γίνει.
Σήμερα θα έρθει ένα μεγάλο πλοίο που
θα στεγάσει με χρηματοδότηση της ΕΕ
γύρω στους 1.600 ανθρώπους. Δουλεύουμε λοιπόν σε όλα τα μέτωπα για
την άμεση ανταπόκριση. Οι 400 ασυνόδευτοι ανήλικοι που έφυγαν τα ξημερώματα είναι μια πρώτη κίνηση έμπρακτης αλληλεγγύης και ελπίζω ότι θα
είναι εφικτή και η μετεγκατάστασή τους
και πέρα από την Ελλάδα τις επόμενες
ημέρες».
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Σενάρια για νέα μέτρα μετά τα 372
κρούσματα - Περιορισμός στον αριθμό
ατόμων στις συναθροίσεις

Και αυστηροποίηση της χρήσης
μάσκας σε εσωτερικούς χώρους Δεν τίθεται θέμα χρήσης μάσκας σε
εξωτερικούς χώρους για την Αττική
- Οι τρεις εστίες που εκτόξευσαν
τα κρούσματα: Η κονσερβοποιία
στα Γιαννιτσά με τα 114 κρούσματα
που οδήγησε στο lockdown σε 4
περιφέρειες - 29 κρούσματα σε
βιομηχανία στον Ασπρόπυργο
και αλλά 21 από συρροές
προηγούμενων ημερών

Τ

ην απρόβλεπτη πορεία του κορωνοϊού αποδεικνύουν τα σχεδόν
400 νέα κρούσματα της σημερινής
επιδημιολογικής έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Έπειτα από τέσσερις συνεχείς ημέρες –
από το περασμένο Σάββατο έως και την
πε ρασμέ νη Τρίτ η- όπου
καθημερινά τα κρούσματα
ήταν κάτω από 200, και
μετά τη χθεσινή, αναμενόμενη, άνοδο στα 248 κρούσματα, ο σημερινός απολογισμός των 372 νέων θετικών στον κορωνοϊό κρουσμάτων έδειξε πόσο εύκολα
μπορεί να εκτροχιαστεί η
κατάσταση. Ναι μεν οι επιστημονικές και
υγειονομικές αρχές περίμεναν αύξηση
των κρουσμάτων μετά τον εντοπισμό την
περασμένη Τρίτη επιδημικής εστίας σε
βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων στα
Γιαννιτσά Πέλλας με εκατοντάδες εργαζόμενους, αλλά ο απολογισμός του δεύτερου 24ωρου ελέγχων και ιχνηλάτησης
ήταν χωρίς αμφιβολία βαρύς.
Στο μεταξύ, προβληματισμός επικρατεί
στην Επιτροπή των ειδικών αλλά και στην
κυβέρνηση για το τι πρέπει να γίνει στην
Αττική, η οποία και αυτή εμφανίζει αυξημένη συγκέντρωση κρουσμάτων. Υπάρχουν σκέψεις για περιορισμό του αριθμού
των ατόμων στις συναθροίσεις σε εξωετρικούς χώρους, όπως και για αυστηροποίηση της χρήσης της μάσκας σε όλους
τους εσωτερικούς χώρους. Αποφάσεις
αναμένεται να ληφθούν αύριο Παρασκευή, ενώ δεν τίθεται θέμα να επιβληθεί στην Αττική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από 372 κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν σήμερα,
περίπου τα μισά είναι προερχόμενα από
συρροές, από συγκεκριμένες επιδημικές
εστίες. Ειδικότερα, αναφέρεται πως τα 114
συνδέονται με τη συρροή στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων στην Πέλλα,
άλλα 29 συνδέονται με συρροή σε βιομηχανία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο
Αττικής και ακόμη 21 προέρχονται από
διάφορες γνωστές συρροές προηγούμενων ημερών.
Τα 114 νέα κρούσματα κορωνοϊού από τη
συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα κατανέμονται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες από όπου προέρχονται οι εργαζόμενοι και προστίθενται στο υψηλό επιδημιολογικό φορτίο της Αττικής, όπου η επιδημία δεν φαίνεται να περιορίζεται, στις
συρροές που έχουν εντοπιστεί σε δομές
προσφύγων και μεταναστών καθώς και
στη μεγάλη διασπορά
του κορωνοϊού, σ ε
τουλάχιστον 25 Περιφερειακέ ς ε νότητ ε ς
της χώρας σε ημερήσια βάση.
Η δια δικα σ ία διερεύνησης κρουσμάτων και ιχνηλάτησης
επαφών συνεχίζεται
με αμείωτο ρυθμό αλλά και με δυσοίωνες εκτιμήσεις για τον τελικό αριθμό των
κρουσμάτων από αυτήν την εστία και για
τους κύκλους μεταδόσεων που έχουν ήδη
ανοίξει. Από την περασμένη Τρίτη μέχρι
σήμερα που ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη συρροή έχουν εντοπιστεί 160 κρούσματα κορωνοϊού.
Μάλιστα, διεξάγεται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, σε τέσσερις περιφερειακές
ενότητες, στην Πέλλα, την Ημαθία, την
Πιερία, το Κιλκίς. Παράλληλα στις υγειονομικές αρχές αυτών των περιοχών έχει
σημάνει συναγερμός. Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης είχε πραγματοποιηθεί
σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας, με τη
συμμετοχή του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτη Πρεζεράκου, του
γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας,
Γιάννη Κωτσιόπουλου και του καθηγητή
Σωτήρη Τσιόδρα, όπου και αναλύθηκαν
τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν
διαμορφωθεί στην περιοχή.
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Πολάκης: Δεν ήρθη η ασυλία
του - Οι μαντινάδες, ο Γκάντι
και ο... Στέλιος Καζαντζίδης στη
Βουλή

Έπαιξε τραγούδι μέσω του κινητού
του τηλεφώνου και σιγοτραγούδησε:
«Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια
εσείς πεθαίνετε κι όχι εγώ»

Σ

ε δελφινάριο μετέτρεψε την Ολομέλεια της Βουλής ο Παύλος Πολάκης
προκειμένου να πείσει τους βουλευτές να μην ψηφίσουν υπέρ της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να μην αρθεί η ασυλία
του, καθώς 84 βουλευτές καταψήφισαν το
αίτημα, 80 ψήφισαν υπέρ και ένας δήλωσε
«παρών».
Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απήγγειλε μαντινάδες για ψηλά βουνά και λάβρες καρδιές, χρησιμοποίησε τσιτάτα του Γκάντι και
έκλεισε την τοποθέτησή του με το τραγούδι
του Στέ λιου Καζαν τζίδη
«δεν θέλω να μου δέσετε
τα μάτια». Το εντυπωσιακό
είναι πως δεν απήγγειλε τους
στοίχους αλλά έπαιξε το τραγούδι μέσω του κινητού του
τηλεφώνου για να σιγοτραγουδήσει: «Κι αν κάνετε τα
στήθια μου κομμάτια εσείς
πεθαίνετε κι όχι εγώ».
Να σημειωθεί ότι η αίτηση άρσης ασυλίας
για τον κ. Πολάκη διαβιβάστηκε στην Βουλή
μετά από μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης για συκοφαντική δυσφήμιση.
Υπερ της άρσης οι βουλευτές της ΝΔ, της
Ελληνικής Λύσης καθώς και οι Ανδρέας
Λοβέρδος και Νάντια Γιαννακοπούλου από
το Κίνημα Αλλαγής που ως κεντρική γραμμή
είχε επιλέξει το «παρών».

Απουσίαζε η μισή ΚΟ της ΝΔ

Πάντως, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε λόγω της απουσίας περίπου 80 βουλευτών από το κυβερνών κόμμα που φανερώνει ότι δεν υπήρξε «κεντρική γραμμή»
από το Μέγαρο Μαξίμου για την παραπομπή του κ. Πολάκη, κάτι άλλωστε που
επιβεβαιώνεται και από την απουσία του
συνόλου των κυβερνητικών μελών από

την ψηφοφορία. Παρόντες στην διαδικασία ήταν μόνο οι κ.κ. Χάρης Θεοχάρης και
Μάνος Κόνσολας απο το υπουργείο Τουρισμού ενώ το υπόλοιπο κυβερνητικό προσωπικό απείχε.
Από την άλλη πλευρά ο Παύλος Πολάκης
σχολιάζοντας στην Βουλή το τελικό αποτέλεσμα και την μη παραπομπή του στην
δικαιοσύνη μίλησε για «ηθική και πολιτική νίκη» ενώ με ανάρτηση στο facebook
δήλωσε «Συγκινημένος» και πρόσθεσε:
«Ευχαριστώ αυτούς από την πλειοψηφία
που πείστηκαν από αυτά που άκουσαν από
μένα και δεν στήριξαν την άρση της ασυλίας μου».
Νωρίτερα και προκειμένου να πείσει τους
βουλευτές να μην του άρουν την ασυλία
απήγγειλε μαντινάδες για ψηλά βουνά και
λάβρες καρδιές, χρησιμοποίησε τσιτάτα του
Γκάντι και έκλεισε την τοποθέτησή του με το
τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη «δεν θέλω να μου
δέσετε τα μάτια». Το εντυπωσιακό είναι πως δεν απήγγειλε
τους στοίχους αλλά έπαιξε το
τραγούδι μέσω του κινητού
του τηλεφώνου για να σιγοτραγουδήσει: «Κι αν κάνετε
τα στήθια μου κομμάτια εσείς
πεθαίνετε κι όχι εγώ».
Ο πρώην υπουργός για την υποστήριξή του
αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στην υπόθεση Novartis και σε «σκάνδαλα» που όπως
υποστήριξε ο ίδιος αποκάλυψε με αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί «από τα συστημικά
ΜΜΕ».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι εάν οι βουλευτές ψηφίσουν υπερ της άρσης της ασυλίας του θα πλήξουν την ελευθερία του
λόγου. «Ο Κανονισμός της Βουλής λέει ότι
δεν αίρεται η ασυλία βουλευτή αν η μήνυση
συνδέεται με την άσκηση πολιτικής δραστηριότητας και λόγου του βουλευτή. Ανοίγει ο δρόμος ποινικοποίησης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Αν είναι να φοβόμαστε τις μηνύσεις του κάθε Κουρτάκη και δεν
μπορούμε να εκφράσουμε ελεύθερα απόψεις ούτε απο αυτό το βήμα έχουμε ζήτημα
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας» είπε ο κ.
Πολάκης.

επικαιρότητα
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Η ηρωίδα της Αναβύσσου: «Μας
είχαν περικυκλώσει οι φλόγες,
νιώθαμε να αποχαιρετούμε τον
κόσμο»

Δέος και παγκόσμιος θαυμασμός
για την Κατερίνα Ιωαννίδου - Οι
φωτογραφίες της να δίνει μάχη
με τη φωτιά έκαναν τον γύρο του
κόσμου

Μ

ε σπασμένη φωνή από την
κούραση εξαιτίας της αϋπνίας και της πολύωρης μάχης
με τις φλόγες η Κατερίνα Ιωαννίδου, η γυναίκα που απαθανατίστηκε
από το φωτογραφικό υλικό να δίνει μάχη
με την πύρινη λαίλαπα χθες στην Κερατέα
μιλάει στο protothema.gr για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ίδια και οι συνάδελφοί της όταν βρίσκονται μπροστά σε
μεγάλες πυρκαγιές.
«Aπό 8 ετών είμαι στο κομμάτι του εθελοντισμού χάρη στις αρχές που έχω
πάρει από τους γονείς μου. Εργάζομαι ως
εποχιακή υπάλληλος στην πολιτική προστασία του Δήμου Σαρωνικού.
Η φορά του ανέμου άλλαζε συνέχεια χτες
στη φωτιά στην Κερατέα και κινδύνεψαν
πραγματικά οι ζωές μας αλλά δεν φοβηθήκαμε. Μας είχε περικυκλώσει η φωτιά
και βλέποντας ξανά τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω μας νιώθαμε ότι αποχαιρετάμε τον κόσμο για ακόμα μια φορά.

Δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό, συνεχίσαμε να παλεύουμε με τις φλόγες και
πραγματικά είναι λυπηρό να βλέπουμε να
απειλούνται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Είμαι πολύ περήφανη, δεν φοβήθηκα γιατί έχω τους συναδέλφους μου
στο πλευρό μου και γνωρίζω ότι πάνω
στη δύσκολη μάχη δεν θα με εγκαταλείψουν ποτέ και σίγουρα ούτε εγώ αυτούς»,
λέει στο protothema.gr η Κατερίνα Ιωαννίδου.
Δέος προκαλούν οι φωτογραφίες που
δημοσίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο από
τη χθεσινή φωτιά στην Ανάβυσσο, καθώς
αποτυπώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο
την αγωνία και την αποφασιστικότητα
των ανθρώπων που συμμετέχουν στις
επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, είτε
επαγγελματικά είτε εθελοντικά.
Στις εικόνες που «αιχμαλώτισε» χθες ο
φακός του πολυβραβευμένου Άρη Μεσσήνη, η γυναίκα εμφανίζεται να δίνει
μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αναβύσσου, περιτριγυρισμένη από πυκνούς
καπνούς και με το πρόσωπό της «καρβουνιασμένο». Η έκφρασή της αποκαλύπτει το πείσμα και την δύναμη που κρύβει
μέσα της αυτή η ηρωίδα, που βρέθηκε
στο σημείο ως μέλος της Ελληνικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΟΜΕΔ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Εγκλεισμός ανά περιοχή αν συμβεί
δεύτερο κύμα στο Κεμπέκ

Σ

ε συνέντευξη τύπου την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François Legault,
δήλωσε ότι εάν θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα COVID-19 στο Κεμπέκ, κάθε είδους
εγκλεισμού θα γίνει ανά περιοχή, και όχι γενικευμένος σε ολόκληρη την επαρχία.
Αν και κατέστησε σαφές ότι η κατάσταση δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.
Ο πρωθυπουργός απέρριψε την ιδέα του κλεισίματος μπαρ καραόκε, πεπεισμένος ότι σε
πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις αυτές ακολουθούν τους κανονισμούς για την υγεία.

«Ηλεκτρονικό» Halloween φέτος στο
Κεμπέκ

Η

συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 στο Κεμπέκ είναι παρόν και μπορεί να προτρέψει τις αρχές να εκδώσουν συγκεκριμένες κατευθυν τήριες γραμμές για τους εορτασμούς του Χαλοουίν σ τις 31 Οκτωβρίου.
Αυ τό ε ίπε ο Επα ρχ ιακό ς Διευ θυ ν τ ής Δημό σ ιας Υγ ε ίας του Κεμπέκ, Δ ρ.
Horacio Arruda.
Υποσ τηρίζει ότ μπορεί να χρειασ τεί να τεθούν σε εφαρμογή νέες σ τρατηγικές για τον εορτασμό των αποκριών, αλ λά χωρίς να εκτίθεν ται οι άνθρωποι.
Θυμηθείτε ότι πέρυσι, η αναβολή του Χαλοουίν σ την ευρύτερη περιοχή του
Μόν τρεαλ είχε προκαλέσει πάθη.
Ορισ μέ νε ς πόλ ε ις ε ίχα ν σ υσ τ ήσ ε ι σ τους γονε ίς να α να βά λουν τ ην πό ρ τα-πόρτα για μια ημέρα λόγω του καιρού. ΠΗΓΗ: Montreal Greek Times

To WE Charity φεύγει από τον
Καναδά μετά από το σκάνδαλο

Τ

ο WE Charity ανακοίνωσε πως
σταματά τις δραστηριότητες του στον Καναδά μετά το
σκάνδαλο για το επίδομα σε
φοιτητές το οποίο η κυβέρνηση του
Καναδά είχε αναθέσει για να διευθύνει η φιλανθρωπική οργάνωση.
Ωστόσο, μετά από παρέμβαση της
αντιπολίτευσης ανακαλύφθηκε πως η
φιλανθρωπική οργάνωση είχε σχέσεις
με την οικογένεια του πρωθυπουργού, κ. Τζάστιν Τρουντό, και του Μπιλ
Μορνό, πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης,

αναγκάζοντας τον μάλιστα να παραιτηθεί.
Η φιλανθρωπική οργάνωση επικαλείται την «φυγή» της από τον Καναδά για οικονομικούς λόγους, ενώ αναγνωρίζει πως βρέθηκε στην μέση ενός πολιτικού σκανδάλου
στη χώρα. η φιλανθρωπική οργάνωση είπε ότι το αποτέλεσμα από την αποτυχημένη
προσπάθειά του να διαχειριστεί μια συμφωνία συνεισφοράς 912 εκατομμυρίων
δολαρίων εκ μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει καταστήσει δύσκολη τη
συγκέντρωση χρημάτων και το μέλλον της στη χώρα είναι ξεκάθαρο.
«Μέσω αποφασιστικής δράσης για τη διατήρηση των αποταμιεύσεών μας, την
πώληση των περιουσιακών στοιχείων μας και τη δημιουργία μιας χρηματοδότησης, ελπίζουμε να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα παγκόσμια έργα, όπως το νοσοκομείο, το κολέγιο και το κέντρο γεωργικής μάθησης που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες παιδιών και οικογενειών,» είπε ο Craig Kielburger, συνιδρυτής της οργάνωσης.
Το WE Charity κατηγορήθηκε πως έδωσε στις οικογένειες Τρουντό και Μορνό χιλιάδες δολλάρια για εκδηλώσεις στις οποίες τα μέλη της οικογένειας του Πρωθυπουργού και του πρώην Υπουργού Οικονομικών είχαν κληθεί για να μιλήσουν.
Τον Ιούλιο, σημαντικές εταιρείες, όπως η RBC Royal Bank, η Telus και η αεροπορική
εταιρεία Virgin Atlantic με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσαν ότι θα τερματίσουν τις μακροχρόνιες χρηματοδοτικές σχέσεις τους με το φιλανθρωπικό ίδρυμα,
το οποίο ξεκίνησε με το όνομα «Free the Children» τη δεκαετία του 1990. Αυτό οδήγησε το WE Charity στο να αναβάλλει εκδηλώσεις όπως το WE Day Event.
Η φιλανθρωπική οργάνωση δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει τα χρήματα για να
συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα έργα που υποστηρίζει σε όλο τον κόσμο τώρα που η
σχέση της με τους περισσότερους χορηγούς της έχει διακοπεί.
Η φιλανθρωπική οργάνωση είπε ότι δεν θα παρέχει πλέον εκπαιδευτικούς πόρους
σε δασκάλους ή θα απασχολούν «προπονητές για τη νεολαία». Η φιλανθρωπική
οργάνωση θα σταματήσει την κατασκευή νέων σχολείων και έργων νερού και γεωργίας και θα περιορίσει κάποιες άλλες επιχειρήσεις στις εννέα χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε σήμερα, ανέφερε η ομάδα.
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Πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο
Canadian Space Agency
Μια μακροχρόνια ομοσπονδιακός δημόσιος υπάλληλος που είχε προηγουμένως διαχειριστεί δισεκατομμύρια δολάρια σε προγραμματισμένες αγορές
στρατιωτικού εξοπλισμού έχει επιλεγεί για να γίνει
η πρώτη μόνιμη γυναίκα πρόεδρος της Διαστημικής
Υπηρεσίας του Καναδά.
Η Λίζα Κάμπελ αναλαμβάνει τη στιγμή που χώρες σε
όλο τον κόσμο αγωνίζονται για τα αστέρια.
«Αυτό που βλέπουμε με την εξερεύνηση του διαστήματος είναι ότι η διαστημική χρηματοδότηση από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα
έχει αυξηθεί εκθετικά πρόσφατα», δήλωσε η Campbell στο The Canadian Press την Πέμπτη.
Η Campbell διαδέχεται τον Sylvain Laporte ως πρόεδρο του διαστημικού γραφείου, μια
θέση που κατείχε από το 2015.
Ο ακρογωνιαίος λίθος του σχεδίου της εταιρείας είναι ένα έργο 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε από τους Φιλελεύθερους τον Μάρτιο του 2019 για την ανάπτυξη
των επόμενων δύο δεκαετιών ενός νέου τεχνητά έξυπνου συστήματος ρομποτικής για ένα
σχέδιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την κατασκευή ενός σεληνιακού διαστημικού σταθμού.
Η «Σεληνιακή Πύλη» έχει ως στόχο να κάνει τις επισκέψεις στο φεγγάρι πιο πρακτικές και να
φιλοξενήσει δικά της επιστημονικά πειράματα.
Ενώ η Campbell επεσήμανε επίσης την προηγούμενη εμπειρία της στη διαχείριση έργων
μέσω του προβληματικού συστήματος προμηθειών της Οτάβα, μίλησε εκτενώς για τη
χρήση κυβερνητικών επενδύσεων και γνώσεων της βιομηχανίας για το οικονομικό όφελος
του Καναδά.
«Έχουμε πλεονεκτήματα σε βασικούς τομείς που πρόκειται να είναι πολύ σημαντικοί σε μια
νέα γενιά διαστημικής εξερεύνησης», είπε, σημειώνοντας ότι πολλές από τις εταιρείες που
κατασκευάζουν στρατιωτικό εξοπλισμό εμπλέκονται επίσης στο διάστημα.
«Θέλουμε να μεγαλώσουμε και να ενισχύσουμε τις εθνικές μας σχέσεις, έτσι ώστε ο Καναδικός Οργανισμός Διαστήματος και η Καναδική βιομηχανία να μπορούν να αποτελέσουν
μέρος μιας σημαντικής νέας επένδυσης σε όλο τον κόσμο».
Ταυτόχρονα, είπε ότι ο Καναδάς - και οι καναδικές εταιρείες - πρέπει να προστατεύσουν την
πολύτιμη πνευματική τους ιδιοκτησία από ξένες κυβερνήσεις και εταιρείες, καθώς, όταν
πρόκειται για το διάστημα, «όλοι θέλουν ένα κομμάτι αυτού.»
Όσον αφορά την πρώτη γυναίκα που ηγείται του Καναδικού Οργανισμού Διαστήματος από
τότε που ιδρύθηκε το 1989, η Κάμπελ αστειεύτηκε λέγοντας: «Είναι ώρα, έτσι δεν είναι;»

O πρώην Υπουργός Οικονομικών
παραβίασε τον εκλογικό νόμο
`

Ο

εκλογικός παρατηρητής του Καναδά αναφέρει ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Μπιλ Μορνό, παραβίασε το νόμο όταν προώθησε φιλελεύθερους υποψηφίους σε εκδηλώσεις που παρευρέθηκε με τον τίτλο του Υπουργού Οικονομικών
κατά την ομοσπονδιακή προεκλογική εκστρατεία του 2019.
Ο Επίτροπος Yves Cote έγραψε στην έκθεσή του, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, ότι ο
πρώην Υπουργός Οικονομικών χρησιμοποίησε χρήματα από το ομοσπονδιακό ταμείο για
τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, πράγμα που απαγορεύεται όταν πρόκειται για την προώθηση υποψηφίων.
Συγκεκριμένα γράφει πως ο εκλογικός νόμος «απαγορεύει σε κανέναν, αλλά σε άτομα, να
δωρίσουν σε πολιτικά κόμματα: η κυβέρνηση, η οποία στήριξε το νομοσχέδιο για τις εκδηλώσεις, δεν είναι άτομο. Οι Υπουργοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κεφάλαια φορολογουμένων για κομματικό κέρδος.»
Μια υποψήφια που εμφανίστηκε στις εκδηλώσεις του Μορνό, η Anita Anand, έκτοτε έγινε
ο ομοσπονδιακός Υπουργός Προμηθειών. Η Anand έδωσε το παρών σε πολλές εκδηλώσεις
την 29η Ιουλίου κι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετούς παράγοντες της μουσουλμανικής κοινότητας. Εκεί, ο Υπουργός Οικονομικών ξεχώρισε την Anand στην ομιλία του,
σχολιάζοντας τα επιτεύγματά της λέγοντας «όταν ένα τέτοιο άτομο προχωρά για τη δημόσια
ζωή - με σημαντικά επιτεύγματα στην ιδιωτική του ζωή - νομίζω ότι είναι σημαντικό να τους
υποστηρίζουμε και να τους ενθαρρύνουμε».
Ο Επίτροπος είπε ότι τα σχόλια «παρείχαν ένα κομματικό όφελος στην κα Anand και στην
προοπτική του LPC στην εκλογική περιφέρεια του Oakville». Κάτι ανάλογο συνέβη και στη
περίπτωση της Michele Fisher τον Αύγουστο του 2019.
Επιπλέον, ο Επίτροπος ανέφερε πως ο Μορνό και το γραφείο του ήταν συνεργάσιμοι στην
έρευνα.
«Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο κ. Morneau σκόπευε να χρησιμοποιήσει δημόσιους πόρους
για άμεσα κομματικούς σκοπούς. Ούτε υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο κ. Morneau συμμετείχε
προσωπικά στο σχεδιασμό οποιωνδήποτε από τις εν λόγω περιηγήσεις », έγραψε ο Cote.
Το κόστος των εκδηλώσεων ήταν συνολικά 1.661 $, τα οποία έχει ήδη επιστρέψει. Ο ίδιος ο
Morneau πρέπει επίσης να πληρώσει 300 $ μέσα στις επόμενες 30 ημέρες και πρέπει επίσης να δημοσιεύσει την ειδοποίηση για τις παραβιάσεις στους λογαριασμούς του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
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Σύσταση Άμισθης Προξενικής
O Legault και ο Ford ζητούν
Αρχής της Ελλάδος στο Κάλγκαρι
από την Όταβα να αυξήσει τις
επιστροφές χρημάτων στον τομέα
της υγείας προς τις επαρχίες

Η

Οι δύο πρωθυπουργοί
συμφώνησαν να πιέσουν την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να
συμβάλλει και σε άλλα έργα που
αφορούν την άνακαμψη στις
επαρχίες.

Ο

ι πρωθυπουργοί Doug Ford
του Ο ν τάριο και François
L e gault τ ο υ Κ ε μ π έ κ α ν α κοίνωσαν το αίτημα την Τετ ά ρτ η με τ ά τ η σ υ νά ν τ ησ ή τ ους σ τ ο
Mississauga, Ont., όπου συζήτησαν για
την οικονομική ανάκαμψη και την ετοιμότητα για την υγεία.
Οι δύο πρωθυπουργοί δήλωσαν ότ ι
δεν έχουν ορίσει ένα ποσοστό ή ποσό
δ ολα ρίο υ γ ια τ ην υ π ο σ τ ή ριξ η π ο υ
ζητούν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι πρέπει πρώτα
να διαβουλευτούν με
τους άλ λους επαρχ ιακούς και εδαφικούς
ηγέτες για το θέμα.
Ωστόσο, δήλωσαν ότι
πισ τ εύουν ότ ι απαιτείται σημαν τική
αύξ ησ η σ το Canada
H ealt h Trans fer γ ια
την αντιμετώπιση των
υφισ τάμενων πιέσεων σ τα αν τ ίσ τοιχα
σ υσ τ ήμα τα υγε ιονο μικής περίθαλψης,
τα οποία τώρα έ χουν επιδεινωθεί ως
απόρροια της πανδημίας του κορωνοϊού.
«Δε ν ε ίναι έ να ν έο π ρόβλημα α λ λά
ε ίναι έ να πρόβλημα που αυξάνεται κάθε χ ρόνο και αυξάνε ται λόγω
των δαπανών που σ χε τ ίζον ται με το
COV ID -19. Α λ λά λόγω του γηράσκο ντος πληθυσμού, λόγω των νέων ναρκωτικών, της νέας τεχνολογίας, χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε ο
Legault.
Από την πλευρά του ο Ford είπε πως

υπάρχει ένας «ατε λείωτος κατάλογος
τομέων σ την υγειονομική περίθαλψη
που πρέπει να διαθέσουμε περισσό τερα κεφάλαια», αναφερόμενος συγκεκριμένα σ τις καθυσ τερήσεις των χειρουργείων λόγω της πανδημίας και των
υπερωριών που θα κληθούν να κάνουν
οι γιατροί εξαιτίας των αναβολών και
των καθυστερήσεων.
Η Οτάβα αναμένεται να διαθέσει περίπου 42 δισεκατομμύρια δολάρια σ τις
επαρχίες και τα εδάφη στο πλαίσιο της
Υπηρεσίας Υγείας του Καναδά το 20202021, για την οποία ο Legault είπε ότι
ανέρχεται περίπου στο 21% των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Justin
Trudeau ε ίπ ε ότ ι η κυ βέ ρν ησ ή τ ου
θα είναι εκεί γ ια να υποσ τ ηρίξει τ ις
επαρχίε ς σ χε τικά με την υγειονομική
περίθαλψη, αλ λά δεν δεσμεύτηκε για
συγκεκριμένη
πακέ τ ο α νακούφισης. Από το Τορό ν το ο Πρωθυπουργός του Καναδά
είπε ότ ι πρόκειται να συζητήσει
με τους επαρχ ιακούς ηγέ τ ε ς γ ια τα
πακέτα αυτά.
Οι πρωθυπουργοί του Κεμπέκ και
του Ον τάριο δήλωσαν επίσης την
Τε τάρτη ότι συμφώνησαν να πιέσουν
το Trudeau για χρηματοδότηση σε άλλα
θέματα που επηρεάζουν την οικονο μική ανάκαμψη, όπως η υποδομή και
το μεταφορικό σύστημα.
Ο Ford και ο Legault δήλωσαν ότι σκοπεύουν επίσης να συνεργασ τούν γ ια
τη μείωση των εμποδίων σ το διεθνές
εμπόριο και την προώθηση προϊόντων
που κατασκευάζον ται σ το Κεμπέκ και
το Οντάριο.
Στην σύνοδο κορυφής συμμετείχαν επίσης Υπουργοί Οικονομικών κι Υγείας
από τις δύο επαρχίες.

ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχον τας υπόψη:
1. Τις δια τ άξ ε ις τ ης πα ρα γράφ ου 6 τ ου ά ρθ ρου 50 τ ου Οργα ν ισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄ 117).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσ ίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεν τρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
3. Τη γ νώμη της Πρεσβείας της Ελ λάδας σ την Οττάβα, όπως διατυπώθηκε σ το
υπό σ τοιχεία Α.Π.Φ. 010/ΑΣ 774/15.11.2019 έγ γραφό της.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόν τος διατάγματος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αρ. 137/2020 γ νωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσ τ α σ η Ά μισ θ ου Π ρ ο ξ ε ν ε ίου τ ης Ε λ λάδ α ς σ τ ο Κά λγ κα ρι (Calgar y) τ ου
Καναδά Συνισ τάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Κάλγκαρι
(Calgary) του Καναδά και περιφέρεια αρμοδιότητας την επικράτεια της Επαρχίας Αλμπέρτα (Alberta).
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόν τος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του σ την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται
η δημοσίευση και εκτέ λεση του παρόν τος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Αυγούσ του 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Το Κεμπέκ θα επιβάλει πρόστιμα
σε όσους αρνούνται να φορέσουν
μάσκες σε δημόσιους χώρους

Ο

πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François
Legault, λέει ότι η αστυνομία θα αρχίσει να επιβάλλει πρόστιμα σε όποιον
δεν φοράει μάσκα όταν απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία.
Τα πρόστιμα θα ισχύουν σε ολόκληρη την επαρχία,
αλλά o Legault δήλωσε ότι οι αρχές θα στοχεύουν
περισσότερο περιοχές που χαρακτηρίζονται ως
«κίτρινες» στο πλαίσιο του νέου συστήματος ειδοποίησης COVID-19 της κυβέρνησης.
«Υπάρχει μια τάση που δεν μας αρέσει εδώ», είπε
ο Legault το πρωί της Πέμπτης. «Δεν μπορούμε να
δεχτούμε ότι μερικά ανεύθυνα άτομα θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο τον πληθυσμό του
Κεμπέκ.»
Τα νέα μέτρα επιβολής προστίμων τίθενται σε ισχύ το Σάββατο. Θα επιβληθούν πρόστιμα εάν τα άτομα δεν φορούν μάσκα σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους, όπου δεν
είναι δυνατή η απόσταση.
Ως τώρα οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έχουν δεχθεί πρόστιμα εάν δεν εφάρμοζαν
σωστά τους κανονισμούς για τις μάσκες, ωστόσο οι πελάτες δεν αντιμετώπιζαν συνέπειες εάν αρνούνταν να φορέσουν.
Ο Legault είπε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτές τις αυστηρότερες κυρώσεις λόγω
μιας πρόσφατης αύξησης των κρουσμάτων.
Με μια ανακοίνωση τη Πέμπτη, η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων
υπέρ των νέων μέτρων για τα πρόστιμα, καθώς αυτό πλέον σημαίνει ότι το βάρος δεν
είναι πέφτει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
«Για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αυτό είναι μια ανακούφιση καθώς η δημόσια υγεία
είναι πρωτίστως η ευθύνη όλων», δήλωσε η ομοσπονδία.
Τα πρόστιμα αναμένεται να κυμαίνονται μεταξύ 400 και 6.000 $, αλλά το ακριβές ποσό
θα επιβεβαιωθεί μόνο όταν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Geneviève Guilbault
παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πρόστιμα τις επόμενες ημέρες.
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Δημοσίευμα Times για ρωσική και
αμερικανική προσέγγιση στην Κύπρο

Εύλογη η μη συμμόρφωση
Βουλής στην έρευνα Αστυνομίας
για τις διαρροές, σύμφωνα με τη
νομική γνωμάτευση

Η

συμμόρφωση με τη διαταγή παρουσίασης εγγράφου, που τέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από την Αστυνομία,
για διενέργεια ανακρίσεων σε σχέση με τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων στο «Al Jazeera», δεν είναι συνταγματικά θεμιτή και κατά συνέπεια υφίσταται εύλογη αιτία μη συμμόρφωσης με αυτή,
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση τριών νομικών προς τη Βουλή για το θέμα.
«Θεωρούμε πως με βάση τα καθορισμένα γεγονότα της συγκεκριμένης
υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές, που τέθηκαν ανωτέρω εντός
του πλαισίου θεσμικής προστασίας της λειτουργικής αυτονομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η συμμόρφωση με την καθορισμένη διαταγή
παρουσίασης εγγράφου που τέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων χωρίς τη συναίνεσή της και χωρίς να έχει δοθεί άδεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου για διενέργεια των συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων,
δεν είναι συνταγματική θεμιτή και κατά συνέπεια υφίσταται εύλογη αιτία
μη συμμόρφωσης με αυτή», αναφέρεται στο έγγραφο που κατατέθηκε
στη Βουλή.
Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση φέρει την υπογραφή των δικηγόρων
Ανδρέα Σ. Αγγελίδη, Χρίστου Μ. Τριανταφυλλίδη και Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη. Από τους δικηγόρους ζητήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με
επιστολή ημερ. 3.9.2020, όπως γνωματεύσουν σε σχέση με ενέργειες της
αστυνομίας Κύπρου, που αφορούν σε έρευνα περί των πηγών διαρροής
εγγράφων που αφορούν στην πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών στο πλαίσιο του κυπριακού προγράμματος πολιτογραφήσεων. Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της έρευνας υπήρξε κάθοδος τριμελούς κλιμακίου της αστυνομίας στη Βουλή την 1.9.2020. Συγκεκριμένα τριμελές κλιμάκιο προσήλθε στο κτίριο της Βουλής και παρέδωσε
στον Γενικό Διευθυντή της επιστολή ζητώντας συγκεκριμένα έγγραφα που
έκρινε ως αναγκαία και επιθυμητά σε σχέση με τη διερευνώμενη υπόθεση. Επίσης, επιθυμούσαν όπως λάβουν καταθέσεις από συγκεκριμένους λειτουργούς της Βουλής. Ως νομική βάση για τις ενέργειες αυτές της
Αστυνομίας τέθηκε το άρθρο 6 (1) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,
Κεφ. 155.
Στην ομόφωνη γνωμοδότησή τους οι τρεις νομικοί αναφέρουν ότι τα
έγγραφα ζητούνται από τον Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, όχι υπό την προσωπική του ιδιότητα, αλλά από την υπηρεσιακή
του ιδιότητα και δεν συναρτώνται με δικές του προσωπικές ενέργειες. Η
κατοχή εγγράφων δηλαδή από αυτόν, σημειώνεται, γίνεται υπηρεσιακά
εκ μέρους του πολιτειακού θεσμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και
η ειδοποίηση θα έπρεπε να απευθύνεται στον Πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων.
Αναφέρεται ακόμα ότι τα έγγραφα αφορούν σε φακέλους και έγγραφα
που τηρούνται από τη Βουλή σε σχέση με την άσκηση του κοινοβουλευτικού της έργου και κατ’ επέκταση του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών.
«Τα διερευνώμενα αδικήματα αφορούν, ως φαίνεται από την περιγραφή
τους, σε ενέργειες που σχετίζονται με βουλευτές κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού τους έργου ή και των πολιτικών κοινοβουλευτικών τους
δραστηριοτήτων, αν και αυτό δεν αναφέρεται πάντως ρητά. Σαφώς αναφέρεται όμως στη Διαταγή της 1.9.2020 στην «περιγραφή εγγράφων»,
ότι αυτά συνιστούν θέματα που αποτελούν εργασία και αρμοδιότητες της
Βουλής των Αντιπροσώπων ως πολιτειακού οργάνου, ενώ έχει γίνει και
αναφορά στον Τύπο ότι 18 βουλευτές έλαβαν αντίγραφα των διαβιβασθέντων», αναφέρεται.

Ω

ς πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και
Ρωσίας περιγράφει την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο δημοσίευμα των
βρετανικών Times που εξετάζει «γιατί
η Ρωσία είναι αποφασισμένη να κρατήσει κοντά
της την Κύπρο».
Το δημοσίευμα αναφέρεται στη γεωστρατηγική
θέση της Κύπρου και στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην περιοχή, επιχειρώντας σύνδεση
με την πρόσφατη επίσκεψη Λαβρόφ και με την
αμερικανική απόφαση για άρση του εμπάργκο
όπλων στην Κύπρου.
Όπως σχολιάζεται, η επίσκεψη του Ρώσου
Υπουργού Εξωτερικών δε θα έχει προκαλέσει
ευαρέσκεια στην Ουάσινγκτον, η οποία «έχοντας
παραμελήσει την Ανατολική Μεσόγειο επί δύο
δεκαετίες, θέλει τώρα να συγκρατήσει την επιρροή της Μόσχας εκεί».
Το δημοσίευμα αναφέρει, ενδεικτικά, πως η
Ρωσία έχει καλλιεργήσει οικονομικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με την Κύπρο.
Προσθέτει ότι «το στάτους κβο, ένα διαιρεμένο
νησί που περιτριγυρίζεται από ύδατα στα οποία
σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ κινούνται επικίνδυνα κοντά
στο χείλος της σύρραξης, είναι ακριβώς το είδος
του ευερέθιστου πολιτικού τοπίου που ο κ. Πού-

τιν αρέσκεται στο να αξιοποιεί και το έχει κάνει
με μεγάλη αποτελεσματικότητα στα Βαλκάνια και
στην ανατολική Ευρώπη».
Σε ό,τι αφορά την απόφαση των ΗΠΑ για άρση
του εμπάργκο όπλων, το δημοσίευμα των Times
φιλοξενεί και δήλωση του Κουντρέτ Οζερσάι ως
«Υπουργού Εξωτερικών της βόρειας Κύπρου».
Ο κ. Οζερσάι αναφέρει: «Οι ΗΠΑ πήραν αυτή την
απόφαση (να επιβάλουν εμπάργκο όπλων) για
να βοηθήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες και
για να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε μία
συνολική λύση. Τώρα αυτό που πραγματικά χρειάζεται να αμφισβητήσουμε είναι το κατά πόσο οι
ΗΠΑ ενδιαφέρονται ακόμα πραγματικά να δημιουργηθεί μία συνολική λύση στην Κύπρο.
»Αυτό δεν μπορεί να κριθεί από τις επίσημες
δηλώσεις των ΗΠΑ ότι θέλουν λύση. Αν ενθαρρύνεις μόνο τη μία πλευρά σε μια παγωμένη
εθνική διένεξη, δεν μπορείς να περιμένεις να
μαζευτούν και οι δύο πλευρές και να συμφωνήσουν επί μιας συμβιβαστικής λύσης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι σε μια πολύ άνετη
κατάσταση και οποιαδήποτε ενέργεια από διεθνή παίκτη που επιτρέπει αυτή την κατάσταση να
συνεχιστεί βοηθά στο να συνεχιστεί το ισχύον
στάτους κβο».

Ενίσχυση κρουαζιέρων στην Αν.
Μεσόγειο στοχεύουν Κύπρος και Ισραήλ

Π

αρά την προσωρινή ανατροπή των σχεδιασμών λόγω της πανδημίας, Κύπρος και
Ισραήλ στοχεύουν να συνεργαστούν για
να προωθήσουν την Ανατολική Μεσόγειο
ως κορυφαίο προορισμό κρουαζιέρας.
Αυτό επαναβεβαιώθηκε σε σημερινή επίσκεψη του
Ισραηλινού Πρέσβη στην Κύπρο Shmuel (Sammy)
Revel, στο λιμάνι Λεμεσού και στο τερματικό γενικού φορτίου και κρουαζιέρων, στην παρουσία του
Προέδρου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΛ), Τώνη
Αντωνίου και στελεχών της DP World Limassol.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της DP World Limassol,
στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Revel είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο νέο Επιβατικό Τερματικό και
να συναντήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
DP World Limassol, Nawaf Abdulla, με τον οποίο
αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που δημιούργησε το
ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, για τους
τομείς του τουρισμού και των κρουαζιέρων στην

Ανατολική Μεσόγειο.
Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρέσβης αναφέρθηκε στα αμοιβαία οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη στενή συνεργασία μεταξύ Κύπρου
και Ισραήλ, τονίζοντας ότι κοινές πρωτοβουλίες και
συνέργειες μπορούν να διανοίξουν μεγάλες προοπτικές.
«Αναγνωρίζουμε ότι ο τουρισμός αποτελεί ζωτικό
τομέα για τις οικονομίες των δύο χωρών. Συνεπώς,
αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της διατήρησης στενών σχέσεων με την Κύπρο, όπου βρίσκεται ένα από
τα βασικότερα λιμάνια της περιοχής», πρόσθεσε.
Ο Ισραηλινός Πρέσβης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπενθύμισε πως την προηγούμενη χρονιά,
οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν με
σκοπό να προωθήσουν από κοινού την Ανατολική
Μεσόγειο ως κορυφαίο προορισμό κρουαζιέρας.
«Παρόλο που η πανδημία ανέτρεψε προσωρινά τα
σχέδιά μας, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι
προσπάθειές μας θα αποφέρουν καρπούς στο προσεχές μέλλον», ανέφερε.
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Ξεπέρασαν το €1
δις οι δαπάνες
του Υπουργείου
Εργασίας ελέω
Covid-19

Γεν. Ελεγκτής: Ανάγκη τροποποίησης του
σχεδίου χορηγιών προς τον Τύπο ώστε να
εξυπηρετείται η ελευθεροτυπία
Τροποποίηση του σχεδίου
χορηγιών της Κυβέρνησης
προς τον Τύπο ώστε να
εξυπηρετεί τον στόχο
της ελευθεροτυπίας,
ζήτησε ο Γενικός Ελεγκτής
Οδυσσέας Μιχαηλίδης,
παρουσιάζοντας την έκθεση
του για το Γραφείο Τύπου
των Πληροφοριών (ΓΤΠ)
για το έτος 2018, στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Ελέγχου.

Ο

κ. Μιχαηλίδης ανέφερε στην Επιτροπή ότι το υφιστάμενο σχέδιο για στήριξη του έντυπων ΜΜΕ δεν εξυπηρετεί αυτό τον σκοπό αλλά αντίθετα, όπως
είπε, με τον τρόπου που δίνονται
κατά χάριν οι χορηγίες και με βάση όποια κριτήρια αποφασίσει η
Κυβέρνηση, τα ΜΜΕ έχουν την έγνοια ότι αν αντιπολιτευθούν την
Κυβέρνηση, τότε η Κυβέρνηση θα
αλλάξει τα κριτήρια για να μην πάρουν επιχορήγηση.
Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να φαίνεται «η Κυβέρνηση να κρατά και
το κρέας και το μαχαίρι» για την
οικονομική ενίσχυση των ΜΜΕ.
Σημείωσε ότι υπάρχει σχετικός
οδηγός του Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) του 2015 στον οποίο περιγράφονται αποδεκτές μέθοδοι για
ενίσχυση των ΜΜΕ, όπως χρηματοδότηση συγκεκριμένων εκστρατειών από το κράτος.
Εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να καταρτίζεται ένα τριετές
σχέδιο που θα αφορά την ενίσχυση των ΜΜΕ με συγκεκριμένα
κριτήρια και θα εγκρίνεται από
τη Βουλή κατά δεσμευτικό τρόπο
μέσω του προϋπολογισμού. Έτσι

Κυβέρνηση δεν θα έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει τα κριτήρια
χωρίς την έγκριση της Βουλής.
Επ’ αυτού ο Βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης εισηγήθηκε στην Επιτροπή όπως γίνει
κάτι αντίστοιχο που γίνεται με το
μοντέλο χρηματοδότησης των
κομμάτων.
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
του ΓΤΠ Ελέγκω Φραγκουλίδου,
χαρακτήρισε πολύ θετικές τις
συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή
επισημαίνοντας ότι και το ΓΤΠ θα
μπορούσε να κάνει σχετικές εισηγήσεις. Σημείωσε ωστόσο ότι η
αρμοδιότητα για το
Σχέδιο Καταβολής
Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De
Minimis) για το έτος
2020, για στήριξη
των εφημερίδων,
έχει περάσει στο
Υπουργείο Οικονομικών και θα ήταν
καλό να μεταφέρει τις εισηγήσεις
του εκεί. Εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών η Έλενα Χαραλάμπους ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν διαβουλεύτηκε με το ΥΠΟΙΚ για το σχέδιο
που προκηρύχθηκε φέτος στις
25/6 και ότι σε περίπτωση που
εμπλακούν σε ενδεχόμενη επαναπροκήρυξη για το 2021-2022 τότε
το ζήτημα θα μελετηθεί.
Κατά τη συζήτηση ο Πρόεδρός
της Επιτροπής της Ζαχαρία Κουλίας, εξέφρασε την έκπληξή του
για το γεγονός ότι στα πλαίσια της
επιχορήγησης του Τύπου, επιχορηγήθηκε το πρακτορείο διανομής Τύπου Κρόνος με €80 χιλιάδες για τα έτη 2017-2018. Ο Γενικός Ελεγκτής επεσήμανε ότι αυτή
η επιχορήγηση δεν εξυπηρετεί τον

σκοπό της ελευθεροτυπίας.
Όσον αφορά το σχέδιο που προκηρύχτηκε μέσω του Υπουργείου
Οικονομικών για ενίσχυση των
ΜΜΕ, ο Ελεγκτής ανέφερε ότι
δόθηκαν μεγάλα ποσά και ότι θα
προχωρήσει και σε έλεγχο αυτού
του σχεδίου.

Αδαπάνητο κονδύλι σχετικά με την διαφώτιση για
το Κυπριακό

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε
επίσης σε συγκεκριμένο κονδύλι
που υπήρχε στον προϋπολογισμό
του ΓΤΠ για διαφώτιση σε σχέση
με το Κυπριακό
και έμεινε αδιάθετο. Πρόκειται για
€268 χιλιάδες το
2018 και για €213
το 2017, από ένα
συνολικό κονδύλι
€723 χιλιάδων.
Ο κ. Μιχαηλίδης
επεσήμανε επίσης
ότι δεν έγινε αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών τα έτη 2017-2018
με την αξιοποίηση συγχρόνων
μεθόδων επικοινωνίας και προώθησης, κάτι στο οποίο ωστόσο
το ΓΤΠ προχώρησε από το 2019.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας
της συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ
Ζαχαρίας Κουλίας, ανέφερε ότι
είναι απαράδεκτο να μένει αδιάθετο το 40% του κονδυλίου διαφώτισης για την εθνική μας υπόθεση σε μια ημιχατεχόμενη χώρα
που αντιμετωπίζει ουσιαστικά
και πραγματικά πρόβλημα ασφάλειας. Πρόσθεσε ότι ο Γενικός Ελεγκτής επεσήμανε στην Επιτροπή
τις σύγχρονες και στοχευμένες
μεθόδους προώθησης που χρησιμοποιούνται από το Υφυπουρ-

γείο Τουρισμού, με τρόπο που να
φέρνουν το ποθητό αποτέλεσμα.
Σημείωσε ότι τέτοιες πρακτικές
εισηγείται να εφαρμοστούν και
στο εθνικό μας θέμα.
Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Αννίτα
Δημητρίου, ανέφερε ότι οι εφημερίδες πρέπει να στηριχθούν
πάντοτε στα πλαίσια της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας
αφού ο ρόλος τους είναι καθοριστικός. Είπε επίσης ότι απασχόλησε την Επιτροπή το γεγονός ότι
υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια για
εκστρατεία διαφώτισης, κάτι που
δεν θα έπρεπε να ισχύει από τη
στιγμή που υπάρχουν τόσο σημαντικά και πολύπλευρα ζητήματα
για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και διαφώτιση,
αλλά πρέπει να εξευρεθεί τρόπος
να διατεθούν.
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη
Χαραλαμπίδου, δήλωσε ότι η
ελευθερία του Τύπου είναι υψίστης σημασίας για τη διαφύλαξη
της δημοκρατίας και θα πρέπει
να διασφαλίσουμε ΜΜΕ ανεξάρτητα που δεν θα εξαρτώνται από
χρηματοδοτήσεις της Κυβέρνησης και που θα συνεχίζουν να
διεκπεραιώνουν το έργο τους με
εγκυρότητα και αντικειμενικότητα. Πρόσθεσε ότι τα κριτήρια
χρηματοδότησης δεν μπορεί να
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με
τον τρόπο που αναδεικνύονται
ειδήσεις, θέματα και ρεπορτάζ,
αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια
θεσμοθετημένη διαδικασία που
θα είναι ακριβοδίκαιη και θα διασφαλίζει ότι το κάθε ΜΜΕ μπορεί
να διεκπεραιώνει το ρόλο του για
την προστασία του δημοκρατικού
πολιτεύματος, για την άσκηση
ελέγχου, ανεξάρτητα και αντικειμενικά.

Ξ

επέρασαν το €1 δισεκατομμύριο οι δαπάνες
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντανακλώντας τα αλλεπάλληλα σχέδια
στήριξης της απασχόλησης και
των επιχειρήσεων στο πλαίσιο
της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου, οι δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας
την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου ανήλθαν σε €1.005 εκατομμύρια, αυξημένα κατά €407
εκατ. ή 68% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Οι δαπάνες του Υπουργείου
Εργασίας αποτελούν το ένα
τέταρτο των δαπανών του προϋπολογισμού του κράτους την
περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου,
ενώ το ποσοστό αυτό την αντίστοιχη περσινή περίοδο περιοριζόταν μόλις στο 17%. Ενδεικτικά, οι δαπάνες του Υπουργείου ολόκληρο το 2019 ήταν
€1,07 δισ.
Η αύξηση των δαπανών οφείλεται στα επαναλαμβανόμενα σχέδια στήριξης της απασχόλησης
και των επιχειρήσεων που υλοποιήθηκαν μετά τον Μάρτιο του
τρέχοντος έτους, μετά τη λήψη
των μέτρων για αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τον
Ιούλιο οι δαπάνες του Υπουργείου ανήλθαν σε €191 εκατ.
σε σύγκριση με €168 εκατ. τον
Ιούνιο και €90 εκατ τον Ιούλιο
του 2019. Πάντως, η υψηλότερη
μηνιαία δαπάνη του Υπουργείου Εργασίας καταγράφηκε
τον Μάιο με €238 εκατ. προτού
υλοποιηθούν τα πιο στοχευμένα
μέτρα στήριξης της απασχόλησης και των επιχειρήσεων.
Οι δαπάνες του Υπουργείου
αναμένεται να διατηρηθούν
ψηλά με ετήσιες ποσοστιαίες
αυξήσεις, καθώς ήδη το Υπουργείο ανακοίνωσε νέα σχέδια
στήριξης ύψους €106 εκατ.
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Λευκορωσία: «Απείλησαν πως
θα με απελάσουν ζωντανή ή
σε κομμάτια» είπε η Μαρία
Καλέσνικοβα

Ο Τραμπ κατάφερε να
εξαγριώσει και τη Νότια Αφρική
με τις δηλώσεις του για τον
Μαντέλα

Τ

ο Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο
(ANC), το κυβερνών κόμμα της
Νότιας Αφρικής, καταδίκασε σήμερα τα «απρεπή» και «προσβλητικά σχόλια» που φέρεται να έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε
βάρος του Νέλσον Μαντέλα, του πρώτου
μαύρου προέδρου της χώρας.
Στα απομνημονεύματά του που πρόκειται να εκδοθούν αυτήν την εβδομάδα
ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ
Κόεν, υποστηρίζει ότι ο εργοδότης του
έκανε ρατσιστικά σχόλια σε βάρος πολλών μαύρων ηγετών, κυρίως σε βάρος
του Μπαράκ Ομπάμα αλλά και του
εμβληματικού αγωνιστή κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με
την εφημερίδα Washington Post, ο Κόεν
γράφει ότι ο Τραμπ έλεγε πως ο Μαντέλα
«δεν είναι πραγματικός ηγέτης» ενώ ταυτόχρονα έπλεκε το εγκώμιο του καθεστώτος του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.
«Όλοι οι λαοί που ποθούν διακαώς την
ελευθερία μένουν κατάπληκτοι από
αυτές τις προσβολές (…) που προέρχονται από ένα πρόσωπο το οποίο, το ίδιο,
δεν αποτελεί πρότυπο ικανού ηγέτη»,
σχολιάζει το ANC στην ανακοίνωσή του.
«Ο Τραμπ είναι ένας διχαστικός, μισογύνης και ασεβής άνθρωπος», συνεχίζει η
ανακοίνωση, επισημαίνοντας την «εντυ-

πωσιακή αντίθεση» μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Μαντέλα ο οποίος
«κατανοούσε την αξία των διεθνών φιλικών σχέσεων».
Το Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα εκτίμησε
εξάλλου ότι «οι ηγέτες που συμπεριφέρονται σαν τον κ. Τραμπ» δεν είναι σε
θέση να σχολιάζουν τη ζωή και το έργο
του Μαντέλα.
Ο Νέλσον Μαντέλα, που είχε τιμηθεί με
το Νόμπελ Ειρήνης, εξελέγη πρόεδρος
το 1994, αφού έμεινε επί σχεδόν τρεις
δεκαετίες στη φυλακή, για τον αγώνα που
έδινε εναντίον του ρατσιστικού καθεστώτος της χώρας του. Αποσύρθηκε από την
πολιτική ζωή πέντε χρόνια αργότερα και
πέθανε το 2013, σε ηλικία 95 ετών.

33.550 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στις ΗΠΑ το τελευταίο
24ωρο

Τα περιστατικά μόλυνσης από τον κορωνοϊό στις ΗΠΑ αυξήθηκαν χθες τουλάχιστον κατά 33.550 στα 6,38 εκατομμύρια,
έναντι 6,34 εκατομμυρίων την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Reuters.
Οι θάνατοι αυξήθηκαν χθες τουλάχιστον
κατά 1.150 στους 190.869 έναντι 189.719
θανάτους την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με την ίδια καταμέτρηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Η Μαρία Καλέσνικοβα, μέλος της
αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία,
έχει φυλακιστεί με την κατηγορία
ότι «απηύθυνε εκκλήσεις που
αποσκοπούσαν να βλάψουν την
εθνική ασφάλεια»

Η

Λευκορωσίδα πολιτικός της αντιπολίτευσης Μαρία Καλέσνικοβα δήλωσε ότι οι άνδρες της
ασφάλειας που την συνέλαβαν
της φόρεσαν κουκούλα στο κεφάλι και την
απειλούσαν ότι θα την σκοτώσουν, όταν
στις αρχές της εβδομάδας προσπάθησαν
να την απελάσουν βίαια από την Λευκορωσία. Αυτό αναφέρεται σε δηλώσεις της
Καλέσνικοβα τις οποίες κοινοποίησε μέσω της δικηγόρου της.
Η Μαρία Καλέσνικοβα,
ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης, για να αποφύγει την βίαια απέλασή
της έσκισε το διαβατήριό
της στα σύνορα με την
Ουκρανία.
Στ ις δηλώσ ε ις τ ης, η
Καλέσνικοβα αναφέρει:
«Συγκεκριμένα μου είπαν
ότι στην περίπτωση που
δεν εγκαταλείψω οικειοθελώς την Λευκορωσία, θα με διώξουν ούτως ή άλλως,
είτε ζωντανή είτε αφού με κάνουν κομμάτια. Με απειλούσαν ότι θα μου στερήσουν την ελευθερία τουλάχιστον για 25
χρόνια».
Η δικηγόρος της δήλωσε ότι παρέδωσε
στην Ανακριτική Επιτροπή της Λευκορωσίας τις δηλώσεις της Καλέσνικοβα αιτούμενη την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των ανθρώπων της KGB της Λευκορωσίας βάσει των άρθρων περί απαγωγής ατόμου, περί παράνομης στέρησης της
ελευθερίας και περί απειλών δολοφονίας.
Η Μαρία Καλέσνικοβα και ο Μαξίμ Ζνακ,
μέλη του Συντονιστικού συμβουλίου της
αντιπολίτευσης, έχουν προφυλακισθεί
με την κατηγορία ότι «απηύθυναν εκκλήσεις που αποσκοπούσαν να βλάψουν την
εθνική ασφάλεια», αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Λευκορωσίας.

Βίαιες συλλήψεις διαδηλωτών
στο Μινσκ

Με βίαιο τρόπο προχώρησαν σε συλλήψεις διαδηλωτών αστυνομικές δυνάμεις
στο Μινσκ της Λευκορωσίας, σύμφωνα με
τα πρακτορεία TASS και Reuters.
Οι διαδηλωτ έ ς πραγματοποιούσαν
πορεία με κατεύθυνση την πλατεία Ανεξαρτησίας. Σε κάποιο σημείο, οι αστυνομικοί έκαναν παρέμβαση και ξεκίνησαν
να χωρίζουν σε ομάδες τους διαδηλωτές
πρoχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ
άλλοι διαδηλωτές προσπαθούσαν να τους
αποσπάσουν από τα χέρια των αστυνομικών.
Στις συλλήψεις εκτός από τους αστυνομικούς συμμετέχουν άνδρες με στολές
παραλλαγής που φορούν μάσκες και δεν
φέρουν καθόλου διακριτικά. Οι αστυνομικοί δεν επιτρέπουν στους
δημοσιογράφους να πλησιάσουν στα σημεία που
γίνονται οι συλλήψεις ,
ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι απωθήθηκαν
με βίαιο τρόπο από τους
αστυνομικούς, οι οποίοι
τους τραβούσαν από τα
χέρια και τα μαλλιά.
Συνελήφθησαν δεκάδες
άνδρες και γυναίκες, μεταδίδει το TASS
από την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή
κυρώσεων στη Λευκορωσία

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας καταδίκασε χθες την απόπειρα απέλασης μελών της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, τονίζοντας πως η Ουάσινγκτον
εξετάζει την επιβολή νέων κυρώσεων.
Ο Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι «ανησυχεί
έντονα για τις αναφορές για απαγωγή και
απόπειρα βίαιης απέλασης ηγετών της
αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία».
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην αντιπολιτευόμενη Μαρία Κολέσνικοβα, η οποία συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τα
σύνορα της Λευκορωσίας και να περάσει
στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο υποστηρικτές της που βρίσκονταν μαζί της.
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Η απίστευτη «χοντράδα» Τραμπ
σχετικά με το ενδεχόμενο να τον
αφήσει η Μελάνια!

Ω

ς έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τον γάμο του ως... μία ακόμη
εμπορική συμφωνία, παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρώην
δικηγόρος του Μάικλ Κοέν, σε αποσπάσματα
του βιβλίου του με τίτλο «Disloyal».
Ο Μάικλ Κοέν όμως προχώρησε και σε πιο
προσωπικές αποκαλύψεις στο βιβλίο του,
σύμφωνα με την με την Daily Mail. Οι αποκαλύψεις αυτές αφορούν στις σχέσεις του
Αμερικανού προέδρου με μέλη της οικογένειάς του, και συγκεκριμένα με τη σύζυγό του,
Μελάνια, και τα παιδιά του. Ο Κοέν ισχυρίζεται ότι, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως
δικηγόρος του Τραμπ, κλήθηκε πολλές φορές
να χειριστεί ευαίσθητης φύσης ζητήματα, που
είχαν να κάνουν με φερόμενες απιστίες του
προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο

έντολέας του δεν ανησυχούσε ιδιαίτερα για
το ποια θα ήταν η αντίδραση της Μελάνια
αν μάθαινε ότι είχε παραβιάσει τους ιερούς
όρκους του γάμου τους, αφού αντιμετώπιζε
τον τρίτο γάμο του ως «ένα ακόμη deal».
«Μπορώ πάντα να βρω μια νέα σύζυγο.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν θέλει να
φύγει, ας φύγει», φέρεται να είπε στον Κοέν
ο Τραμπ, σε μια συζήτησή τους πάνω σε αυτό
το θέμα.
Σε άλλα αποσπάσματα του βιβλίου, ο πρώην
δικηγόρος περιγράφει πώς ο Τραμπ έτρεφε
μεγάλο θαυμασμό για την εμφάνιση της
κόρης του, Ιβάνκα, και πώς χρησιμοποιούσε
την ομορφιά της προς όφελός του, στέλνοντάς την να κλείσει συμφωνίες με συνεργάτες του καθώς «δεν είχαν καθαρό μυαλό όταν
βρίσκονταν κοντά της».

Ταραχές στην Κολομβία: Oκτώ νεκροί
στις διαδηλώσεις για τον θάνατο
άνδρα στα χέρια αστυνομικών
Οι ταραχές ξέσπασαν με αφορμή τον θάνατο του φοιτητή νομικής και πατέρα
δύο παιδιών Χαβιέρ Ορντόνιες, 46 ετών

Β

ίαια επεισόδια έχουν ξεσπάσει
στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογοτά, και άλλες πόλεις
καθώς ένας άνδρας βρήκε τον
θάνατο όταν αστυνομικοί τον χτύπησαν
με όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης tazer ενώ ήταν ακινητοποιημένος στο έδαφος.
Στη διάρκεια των διαδηλώσεων και των
συγκρούσεων πολιτών με την αστυνομία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που έκανε ο υπουργός Άμυνας της
χώρας, Κάρλος Χολμς.
Το περιστατικό έγινε γνωστό από βίντεο
με το περιστατικό της σύλληψής που
αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής
δικτύωσης.
Στο βίν τεο διάρκειας περίπου δύο
λεπτών, δύο αστυνομικοί σε μοτοσυκλέτες που φορούν κράνη ακινητοποιούν στο έδαφος τον 46χρονο δικηγόρο
Χαβιέρ Ορντόνιες και στη συνέχεια να
τον χτυπούν με τέιζερ.
«Σας παρακαλώ, σταματήστε», επαναλαμβάνει ο άνδρας στο έδαφος ενώ μάρτυρες του περιστατικού παρακαλούν
τους αστυνομικούς να σταματήσουν.
«Σας τραβάμε βίντεο», λένε.
Σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας
της Μπογοτά, συνταγματάρχη Νέκτον
Μπόρχα, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο
σημείο έπειτα από κλήση για διατάραξη
της τάξης από «μεθυσμένους», ενώ υποστήριξε ότι ο Ορντόνιες προσπάθησε
«να χτυπήσει τους αστυνομικούς» πριν
τον ακινητοποιήσουν.
Ο Μπόρχα είπε ότι το θύμα «ακινητοποιήθηκε με χρήση μη φονικού όπλου»
προτού μεταφερθεί σ το ασ τυνομικό
τμήμα αλλά στη συνέχεια παρουσίασε
«επιπλοκές στην υγεία του». Ο Ορντόνιες, πατέρας δύο παιδιών, πέθανε στο
νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.
Για περιστατικό «κατάχρησης βίας από
την αστυνομία» μίλησε η δήμαρχος της
Μπογοτά Κλάουντια Λόπες, η οποία
ζήτησε να «τιμωρηθούν παραδειγματικά» οι αστυνομικοί και να υπάρξει
«βαθιά και σοβαρή μεταρρύθμιση στην
αστυνομία», ενώ ο υπουργός Άμυνας της

Κολομβίας Κάρλος Χολμς Τρουχίγιο ανακοίνωσε «πειθαρχική και ποινική έρευνα
εναντίον των δύο αστυνομικών».

Σοβαρά επεισόδια

Το απόγευμα της Τετάρτης εκατοντάδες
άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά από το
αστυνομικό τμήμα, όπου μεταφέρθηκε
το θύμα προτού πεθάνει, έγραψαν συνθήματα με κόκκινη μπογιά στο κτίριο και
έριξαν πέτρες φωνάζοντας «αντίσταση».
Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος με βομβίδες κρότου και
δακρυγόνα, όμως οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν σε άλλες συνοικίες της Μπογοτά.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ σημειώθηκαν πυρκαγιές και επιθέσεις εναντίον
περισσότερων από 10 αστυνομικών τμημάτων στο βόρειο και το δυτικό τμήμα
της Μπογοτά, ενώ ταραχές σημειώθηκαν
και στις πόλεις Μεντεγίν, Κάλι και Νέιβα.
Ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε καταδίκασε τις
«ωμότητες (...) που διαπράττουν μέλη
των δυνάμεων της τάξης» και ανακοίνωσε ότι «θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις».
Δεν είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία στην Κολομβία βρίσκεται υπόλογη
για καταχρήσεις. Τον Νοέμβριο του 2019
ο Ντίλαν Κρους, ένας νεαρός 18 ετών
που συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, τραυματίστηκε θανάσιμα στο
κεφάλι από τα σκάγια αστυνομικού. Τον
Αύγουστο του 2011 ένας καλλιτέχνης του
δρόμου, ο Ντιέγο Μπεσέρα, σκοτώθηκε
από την αστυνομία όταν έκανε γκράφιτι
στους δρόμους της Μπογοτά.
Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει στα τέλη
Φεβρουαρίου για τις ανθρωποκτονίες
και τις άλλες καταχρήσεις που διαπράττουν στρατιωτικοί και αστυνομικοί στην
Κολομβία. Σύμφωνα με τον Αλμπέρτο
Μπρουνόρι, εκπρόσωπο της Κολομβίας
στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, έχουν καταγραφεί 13 περιπτώσεις θανάτων, στις
οποίες εμπλέκονται μέλη των δυνάμεων
της τάξης, λόγω «μη απαραίτητης και /ή
δυσανάλογης χρήσης βίας».
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To παιδί μου και εγώ
Μαθητής: Καλή αρχή
Συνέχεια από την προηγούμενη έκδοση

Η

προσαρμογή στον παιδικό σταθμό
Είναι σημαντικό οι γονείς: Να το
προετοιμάσουν έγκαιρα. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε έγκαιρα την
προετοιμασία. Τους προηγούμενους μήνες να
μιλήστε στο παιδί για τον παιδικό σταθμό. Επισκεφθείτε τον, περάστε από έξω και προετοιμάστε την ιδέα στο μυαλό του παιδιού. Χτίστε του το αίσθημα ασφάλειας αφήνοντάς το
αρχικά πιο λίγο, και αυξήστε προοδευτικά τον
χρόνο που μένει στον παιδικό σταθμό, ώστε
ύστερα από μία εβδομάδα να μπορεί να μείνει όλη μέρα. Με τον τρόπο αυτό θα προσαρμόζεται στην ιδέα ότι θα μένει εκτός σπιτιού
για ένα μικρό χρονικό διάστημα καθημερινά,
έχοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια ότι η μαμά
του θα έρθει σύντομα να το πάρει. Τα περισσότερα παιδιά δεν χρειάζονται πάνω από 6-7
μέρες για να νιώσουν το απαραίτητο αίσθημα
ασφάλειας και ανεξαρτησίας ώστε να παρα-

όπως μετακομίσεις κ.ά.
Η προσαρμογή στον παιδικό σταθμό είναι
μια μεγάλη αλλαγή από μόνη της. Να φύγουν
χωρίς να κοιτάξουν πίσω. Αφού πείτε «αντίο»,
μη γυρίσετε για κανέναν λόγο στη σχολική αίθουσα για μία ακόμα αγκαλιά ή για
να βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι μια χαρά.
Ακόμα κι αν έκλαιγε γοερά πριν από λίγα
λεπτά, το πιθανότερο είναι να σταμάτησε
αμέσως μόλις γυρίσατε την πλάτη σας για να
φύγετε, και η επιστροφή σας θα του προσφέρει απλώς άλλον έναν γύρο από αγωνία και
στρες, γιατί θα πρέπει να προσαρμοστεί στην
απουσία σας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα
λεπτά.
Αν δεν μπορείτε να αντισταθείτε στον πειρασμό, περιμένετε λίγη ώρα και μετά τηλεφωνήστε στο σχολείο για να σας πουν πώς τα πάει
το παιδί. Να θυμάστε ότι η δική μας αδυναμία, το άγχος και οι ενοχές μεταβιβάζονται στις

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές
σχέσεις, και την ανατροφή των παιδιών

Κάνεις επιλογές που θα
ενισχύσουν το γάμο σου;

Α

ν ψάχνεις τρόπους για να ενισχύσεις το γάμο σου , εξέτασε αυτές
τις 3 περιπτώσεις. Πρώτα, πρώτα ,
να υποθέτεις το καλύτερο. Με άλλα λόγια να εμπιστεύεσαι τα κίνητρα και τις
ενέργειες του άντρα σου/της γυναίκας σου,
μάλλον παρά να πετάγεσαι στο λανθασμένο συμπέρασμα. Δεύτερον, να επιλέγεις να
κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να βελτιώσεις το γάμο σου. Ανεξάρτητα από το πόσο
καλός ή κακός είναι αυτήν τη στιγμή ο γάμος
σου, προσηλώσου στο πώς θα μπορέσεις
να τον κάνεις καλύτερο και να αγαπήσεις
τον άντρα σου/τη γυναίκα σου παρόλα αυτά. Τέλος, να επιλέξεις να βελτιώσεις την επικοινωνία σας. Να είσαι πρόθυμος/η να καταβάλεις κάθε προσπάθεια να μιλάς και να
ακούς με αγάπη.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που
έκανες στον άντρα σου/ στη γυναίκα
σου ένα γνήσιο και ειλικρινές κοπλιμέντο;
μείνουν στο σχολείο για περισσότερες ώρες.
Να είναι σταθεροί στις αποφάσεις τους. Το
παιδί χρειάζεται ενθάρρυνση για να προχωρήσει, άρα και οι γονείς χρειάζεται να επιδείξουμε αποφασιστικότητα στο να το στείλουμε
στον παιδικό σταθμό ή στο προνήπιο. Εάν το
παιδί ξεκινήσει να πηγαίνει στο σχολείο, δεν
υποχωρούμε και δεν το σταματάμε ακόμα
και αν (θεωρούμε ότι) δεν προσαρμόζεται
εύκολα. Κάθε παιδί θέλει τον χρόνο του.
Να μην παρατείνουν τον αποχαιρετισμό. Οταν
αφήνουμε το παιδί στο σχολείο δεν πρέπει
να παρατείνεται ο αποχαιρετισμός μας, που
πρέπει να είναι τρυφερός μεν, αποφασιστικός δε. Τα παιδιά ελπίζουν ότι με τα κλάματα
και τις φωνές θα κερδίσουν την απομάκρυνσή
τους από το σχολείο, φεύγοντας ξανά με τους
γονείς, τους οποίους εκείνη τη στιγμή χειρίζονται. Είναι σίγουρο ότι θα σας είναι δύσκολο
συναισθηματικά να αποχωριστείτε το παιδί
σας, ιδιαίτερα αν σας φαίνεται δυστυχισμένο.
Είναι, επίσης, σίγουρο ότι θα είστε συγκινησιακά φορτισμένοι, καθώς θα το βλέπετε να
«ανοίγει τα φτερά του» και να αυτονομείται.
Αλλά προτεραιότητα έχει το να μάθετε να διαχειρίζεστε ό,τι αισθάνεστε μπροστά του, διότι
αν του δείχνετε ότι κατά βάθος δεν θέλετε να
το αφήσετε, το μπερδεύετε και το αγχώνετε
περισσότερο. Να μην κάνουν άλλες αλλαγές
ταυτόχρονα. Είναι απαραίτητη η σταθερότητα των συνθηκών γύρω από το παιδί κατά
τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής. Αν
είναι δυνατόν, μην προβείτε σε άλλες αλλαγές

ψυχικές κεραίες του παιδιού και έτσι μαθαίνει
να μας χειρίζεται.
Να μην το σκάσουν στα κρυφά. Μην προσπαθήσετε να αποφύγετε την αναστάτωση
του αποχωρισμού με το να το σκάσετε στα
κρυφά όταν το παιδί δεν σας βλέπει. Οταν διαπιστώσει ότι έχετε φύγει – κι αυτό θα συμβεί
σίγουρα, αργά ή γρήγορα –, θα νιώσει την ίδια
θλίψη που θα ένιωθε αν σας είχε δει να απομακρύνεστε και, επιπλέον, θα αισθανθεί προδομένο από την προσπάθειά σας να του αποκρύψετε την αλήθεια.
Ενας σύντομος, τρυφερός και σταθερός αποχαιρετισμός θα του δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι εσείς θα φύγετε από
κοντά του, αλλά και την ευκαιρία να αναπτύξει
τη δεξιότητα να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του. Να δείξουν εμπιστοσύνη στο προσωπικό. Είναι λογικό να πιστεύετε ότι κανείς
δεν μπορεί να φροντίσει το παιδί σας καλύτερα από εσάς, όμως το προσωπικό των παιδικών σταθμών είναι εκπαιδευμένο για να
κάνει αυτή τη δουλειά και τις περισσότερες
φορές έχει μεγάλη εμπειρία. Δείχνοντάς τους
εμπιστοσύνη, δίνετε το καλό παράδειγμα στο
παιδί που βλέπει ότι η μαμά του νιώθει ασφάλεια όταν το αφήνει στον σταθμό, και συνεπώς
μπορεί και αυτό να νιώσει το ίδιο. Είναι σημαντικό να σας δει να μιλάτε, να χαμογελάτε και
να συμβουλεύεστε τους παιδαγωγούς, ώστε
να καταλάβει ότι τους εμπιστεύεστε.

Η συνέχεια στην επόμενη έκδοση

Όλοι θέλουν να ξέρουν ότι τους εκτιμούν,
ιδιαίτερα το χρειαζόμαστε στο γάμο . Ένα
καλό κοπλιμέντο μπορεί να φτιάξει τη διάθεση του άντρα σου/της γυναίκας σου για
μια βδομάδα. Τις επόμενες μέρες μπορείς
να χρησιμοποιήσεις ένα από τα παρακάτω
είδη κοπλιμέντων με τον/την σύζυγό σου.
Πρώτον, μπορείς να παινέψεις την κοινωνικότητά τους...πώς αντιμετωπίζουν τους
άλλους ανθρώπους. Πρόσεξέ το όταν
δείχνουν εξαιρετική, ασυνήθιστη ευγένεια, γενναιοδωρία, ιπποτισμό ή υπομονή. Για παράδειγμα πες: “Θαυμάζω
πόσο ευγενικός/ή ήσουν στους άλλους
μέσα σ’ εκείνο το μαγαζί που ήταν γεμάτο
κόσμο!” Δεύτερον, μπορείς να προσέξεις και να τονίσεις πόσο καλός γονιός
είναι για τον τρόπο που αντιμετωπίζει
τα παιδιά. Μπορείς να πεις: “Μου άρεσε
πολύ πώς συμβούλεψες την κόρη μας για
εκείνο το θέμα. Έκανες καλή δουλειά!”
Τρίτον, εκτίμησε την εργατικότητά του/
της. Μην κρατάς τα κοπλιμέντα μόνο για
κάτι μεγάλο. Πες “ευχαριστώ που καθάρισες την κουζίνα.”

Πατέρες, αγαπάτε τα παιδιά σας με το

σωστό τρόπο;
Ως πατέρες, έχουμε ευθύνη να αγαπάμε
τα παιδιά μας με τέτοιον τρόπο που μόνο
εμείς μπορούμε. Παραθέτουμε εδώ 4
πράγματα που κάνουν για τα παιδιά τους
οι πατέρες που αγαπούν. Πρώτα, πρώτα,
οι πατέρες που αγαπούν είναι πάντοτε
διαθέσιμοι για τα παιδιά τους. Με άλλα
λόγια επενδύουν το χρόνο τους και την
ενεργητικότητά τους στο να είναι μέρος
της ζωής των παιδιών τους. Δεύτερον, οι
πατέρες που αγαπούν είναι απλούστατα
τούτο: ΠΑΤΕΡΕΣ. Τα παιδιά μας δε χρειάζονται άλλον ένα φίλο. Θέλουν έναν
γονιό, κάποιον που θα πάρει τις δύσκολες αποφάσεις και θα τους καθοδηγήσει σωστά. Τρίτον, οι πατέρες που αγαπούν προμηθεύουν για τα παιδιά τους τα
απαραίτητα. Ασφαλώς φροντίζουν για τις
οικονομικές τους ανάγκες, αλλά ακόμη
τους εξασφαλίζουν ένα σπίτι γεμάτο
αγάπη και ασφάλεια. Τέλος, οι πατέρες
που αγαπούν δείχνουν στα παιδιά τους
αγάπη χωρίς όρους.

Δυσκολεύεσαι να ξεπεράσεις τις
προκλήσεις του γάμου και της
πατρότητας;
Δεν είναι καθόλου διασκεδασ τικό το
καθημερινό άγχος της οικογενειακής
ζωής. Ας δούμε τους παρακάτω δύο
ευχάριστους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε και να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του γάμου και της πατρότητας.
Πρώτα , πρώτα, χαλάρωσε. Με άλ λα
λόγια άσε στην άκρη τις προσδοκίες σου
για τελειότητα. Όταν το παιδί σου δεν
πάρει άριστα στο διαγώνισμα, ή χάσει η
ομάδα του στο παιχνίδι, εσύ να το αγαπάς παρά τις ατέλειές του. Δεύτερον, μάθε
να γελάς. Είναι εύκολο να απογοητεύεσαι
όταν έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο, ή
όταν δε βρίσκεις το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης ή έχεις κολλήσει λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.. Αντί όμως να
χάνεις την ψυχραιμία σου και να εκνευρίζεσαι, δημιούργησε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για την οικογένειά σου διασκεδάζοντας την κατάσταση και συνεχίζοντας το
δρόμο σου κανονικά.

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

υγεία
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Υπερβολικό άγχος: Πότε φταίει ο Κάνετε συχνά barbeque; Δείτε γιατί η
θυρεοειδής – Το παυσίπονο που συνήθεια αυτή απειλεί την καρδιά σας
δίνει λύση

Η

Ο

ι ασθενείς με αυτοάνοση φλεγμονή στον θυρεοειδή αδένα μπορεί να
διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης αγχώδους διαταραχής, σύμφωνα με μελέτη που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ενδοκρινολογίας.
Συγκεκριμένα, στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι με
έντονο άγχος μπορεί να έχουν
φλεγμονή στον θυρεοειδή τους,
η οποία μπορεί να μειωθεί με μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ιβουπροφαίνη. Τα
ευρήματα αυτά υποδεικνύουν
ότι η λειτουργία του θυρεοειδούς
μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη αγχώδους διαταραχής και ότι η φλεγμονή του αδένα
αυτού θα πρέπει να διερευνηθεί
ως υποκείμενος παράγοντας
για ψυχιατρικές διαταραχές,
όπως το άγχος.
Ο θυρεοειδής αδένας
παράγει θυροξίνη (Τ4)
και τριιωδοθυρονίνη (Τ3),
ορμόνες απαραίτητες για τη
ρύθμιση της λειτουργίας της
καρδιάς, των μυών και της
πέψης, την ανάπτυξη του
εγκεφάλου και την οστική
υγεία. Η αυτοάνοση φλεγμονή στον θυρεοειδή συμβαίνει όταν το σώμα παράγει λανθασμένα αντισώματα
που επιτίθενται στον αδένα και
προκαλούν βλάβες. Πρόσφατες
μελέτες υποδεικνύουν ότι οι αγχώδεις διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με τη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, επομένως είναι
σημαντικό για τους επιστήμονες
να κατανοήσουν πώς αυτό μπορεί
να συμβάλλει στο άγχος, ώστε οι
ασθενείς να αντιμετωπίζονται πιο
αποτελεσματικά.
Η Δρ. Juliya Onofriichuk από το
Νοσοκομείο Kyiv City διερεύνησε τη θυρεοειδική λειτουργία
29 ανδρών (μέσης ηλικίας 33,9
ετών) και 27 γυναικών (μέσης ηλικίας 31,7 ετών) με διαγνωσμένο
άγχος, οι οποίοι βίωναν κρίσεις
πανικού. Η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα αξιολογήθηκε μέσω
υπερήχων και μετρήθηκαν, επί-

σης, και τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών.Όπως αναδείχθηκε
από τα αποτελέσματα, οι ασθενείς
με άγχος παρουσίασαν σημάδια
φλεγμονής στον θυρεοειδή αδένα,
χωρίς, ωστόσο, να έχει επηρεαστεί
η λειτουργία του, με τα επίπεδα των
σχετικών ορμονών να βρίσκονται
σε φυσιολογικά επίπεδα, αν και
ελαφρώς αυξημένα. Επίσης, αποδείχθηκαν θετικοί σε αντισώματα
έναντι του θυρεοειδούς. Η θεραπεία των 14 ημερών με ιβουπροφαίνη και θυροξίνη μείωσε τη
θυρεοειδική φλεγμονή, ομαλοποίησε τα επίπεδα ορμονών και μείωσε τα ποσοστά άγχους.
«Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι το ενδοκρινικό σύστημα
μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στο
άγχος, γι’αυτό οι γιατροί θα πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τους τον
θυρεοειδή αδένα, καθώς και
το υπόλοιπο ενδοκρινικό και
νευρικό σύστημα όταν εξετάζουν ασθενείς με άγχος»,
εξηγεί η Δρ. Onofriichuk.
Οι γνώσεις αυτές μπορεί
να βοηθήσουν τους ασθενείς με άγχος, ώστε να λαμβάνουν πιο αποτελεσματικές θεραπείες που θα βελτιώνουν τη λειτουργία του
θυρεοειδούς και θα έχουν
μια μακροχρόνια θετική επίδραση στην ψυχική υγεία.
Ωστόσο, σε αυτή τη μελέτη
δεν ελήφθησαν υπόψη οι
ορμόνες του φύλου και των επινεφριδίων, οι οποίες μπορεί επίσης να έχουν σοβαρή επίδραση
στο άγχος.
Η Δρ. Onofriichuk σχεδιάζει τώρα
να διεξάγει περαιτέρω έρευνα στην
οποία θα εξετάζει τα επίπεδα των
ορμονών του θυρεοειδούς, του
φύλου και των επινεφριδίων (κορτιζόλη, προγεστερόνη, προλακτίνη,
οιστρογόνα και τεστοστερόνη) σε
ασθενείς με δυσλειτουργία στον
θυρεοειδή αδένα και αγχώδεις διαταραχές. Ευελπιστεί, έτσι, να κατανοήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια
τον ρόλο του ενδοκρινικού συστήματος στην ανάπτυξη του άγχους
και θα οδηγηθεί σε καλύτερη διαχείριση των σχετικών με αυτό διαταραχών.

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Gyeongsang της Νοτίου Κορέας και δημοσιεύτηκε στο Nutrients,
έδειξε ότι η κατανάλωση μαγειρεμένου σε υψηλή θερμοκρασία κόκκινου κρέατος συνοδεύτηκε από
αύξηση μιας πρωτεϊνικής ένωσης που μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου. καθώς επίσης να επιφέρει επιπλοκές σε περιπτώσεις ασθενών με διαβήτη. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων δύο διαφορετικών
διατροφικών μοντέλων -ένα με υψηλή περιεκτικότητα σε
κόκκινο κρέας και επεξεργασμένα προϊόντα σίτου και ένα
πλούσιο σε τρόφιμα ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, λαχανικά και λευκό κρέας μαγειρεμένο στον ατμό, βραστό
ή σε χαμηλή φωτιά- σε σχέση με την παραγωγή τελικών
προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs).
Όπως εξήγησε ο Δρ. Permal Deo από το Πανεπιστήμιο της
Ν. Αυστραλίας, τα AGEs αποτελούν ενώσεις που παράγονται όταν το κόκκινο κρέας μαγειρεύεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως στη σχάρα ή το τηγάνι, και οι οποίες
μπορούν να συσσωρευτούν στο σώμα επηρεάζοντας τις
φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων. Κατανάλωση
τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε AGEs μπορεί να
αυξήσει τη συνολική ημερήσια πρόσληψή τους έως και
25%, με τα υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσής τους να

οδηγούν στη σκλήρυνση των αγγείων και του μυοκαρδίου, στη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, ενδείξεις
εκφυλιστικής νόσου. Πράγματι, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως η πλούσια σε κόκκινο κρέας διατροφή
αύξησε σημαντικά τα επίπεδα AGEs. Μολονότι υπάρχουν
αρκετά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πώς τα AGEs
σχετίζονται με τις χρόνιες παθήσεις, η έρευνα παρέχει
σημαντικές διατροφικές πληροφορίες για ασθενείς με
εκφυλιστικές νόσους.
Όπως το διατύπωσε ο Δρ Peter Clifton από το Πανεπιστήμιο της Ν. Αυστραλίας, «εάν θέλουμε να μειώσουμε τον
κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, πρέπει να μειώσουμε την
κατανάλωση κόκκινου κρέατος ή τουλάχιστον να είμαστε
πιο προσεκτικοί στον τρόπο μαγειρέματός του».

Ποδήλατο ή περπάτημα; Τι παραπάνω κερδίζουν
όσοι επιλέγουν το πρώτο

Π

οδήλατο σήμερα, καλύτερη ποιότητα βάδισης αύριο… Νέα μελέτη καταδεικνύει πως όσοι επιλέγουν το
ποδήλατο ως μορφή άσκησης έναντι εκείνων που αρκούνται στο ήπιο περπάτημα θα έχουν πιθανότατα
στο μέλλον καλύτερη ταχύτητα βάδισης.
Τα σχετικά ευρήματα προκύπτουν από τις σημερινές επιδόσεις ηλικιωμένων που είτε έκαναν συχνά ποδήλατο όταν
ήταν νέοι, είτε μόνο περπατούσαν, τις οποίες κατέγραψε ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Χάμπολντ στην
Καλιφόρνια και του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ και δημοσιεύονται στο Journal of Aging and
Physical Activity. Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε ήδη καταλήξει σε έρευνα του 2014 ότι το τρέξιμο «νικά» το περπάτημα εξασφαλίζοντας καλύτερη βάδιση σε προχωρημένη ηλικία, και σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγήθηκε και
για το ποδήλατο, κάτι που συνηγορεί στο ότι καλό θα ήταν κοιτώντας στο μέλλον να ανεβάσουμε τώρα λίγο την
ένταση ή να μην αρκεστούμε μόνο στο περπάτημα ως άσκηση. Στο πλαίσιο της νέας μελέτης, οι ερευνητές συγκέντρωσαν ομάδα ατόμων άνω των 65 ετών που είτε έκαναν ποδήλατο είτε περπατούσαν κατά το παρελθόν και τους
ζήτησαν να αξιολογήσουν πόσο έντονα ένιωθαν ότι ασκούνταν σε κλίμακα από το 1 έως το 3 (εύκολο έως κουραστικό). Η απάντηση όσων περπατούσαν κυμάνθηκε κάτω από το επίπεδο 2, ενώ οι πρώην ποδηλάτες προσέγγισαν το 3. Στη μελέτη συμμετείχαν επίσης υγιείς νέοι ως ομάδα ελέγχου. Στη συνέχεια, κλήθηκαν
όλοι να περπατήσουν σε διάδρομο γυμναστηρίου σε ακτίνα που έφθανε έως και τα 6,4 χλμ/
ώρα, ενόσω οι ερευνητές κατέγραφαν την κατανάλωση οξυγόνου τους. Και, όπως είχε
παρατηρηθεί και με τους δρομείς, οι ηλικιωμένοι ποδηλάτες περπατούσαν καλά,
με την επίδοσή τους να συμβαδίζει με εκείνη των νέων. Από την άλλη πλευρά
όμως, η απόδοση όσων κατά το παρελθόν περπατούσαν μόνο ήταν κατά 17%
χαμηλότερη. Αν λοιπόν περπατάτε για άσκηση, λέει, σκεφτείτε ίσως να προσθέσετε την ποδηλασία ή τζόκινγκ μερικές φορές, εάν είναι δυνατόν. Στη
συνήθη διαδρομή πεζοπορίας προσθέστε λίγες ανηφόρες ή τουλάχιστον
για δύο ή τρία τετράγωνα ανεβάστε το ρυθμό.

Και το λίγο… τσιγάρο βλάπτει – Τι δείχνει μεγάλη
έρευνα

Ο

ι περιστασιακοί ή ελαφριοί καπνιστές -γνωστοί
και ως «κοινωνικοί καπνιστές»- αντιμετωπίζουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από
πνευμονοπάθεια και σχεδόν εννεαπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από καρκίνο των πνευμόνων, σε σχέση
με όσους δεν καπνίζουν καθόλου, σύμφωνα με μια νέα
μεγάλη αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη δείχνει ότι ο καρκίνος θανάτου από καρκίνο
των πνευμόνων για όσους καπνίζουν λιγότερα από δέκα
τσιγάρα τη μέρα, δεν είναι σημαντικά χαμηλότερος από
όσους καπνίζουν περισσότερα από 20 τσιγάρα τη μέρα.
Οι επιστήμονες τόνισαν ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα
τους, η μείωση του τσιγάρου ή η αντικατάσταση του με

ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν αποτελεί πραγματικά υγιεινή
εναλλακτική λύση. Οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του
Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, που έκαναν
τη σχετική ανακοίνωση στο ηλεκτρονικό διεθνές συνέδριο
της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ανέλυσαν
στοιχεία για 18.730 άτομα με μέση ηλικία 61 ετών και σε
βάθος 17 ετών, στη διάρκεια των οποίων 649 άνθρωποι
πέθαναν από πάθηση των πνευμόνων (π.χ. εμφύσημα)
και 560 από καρκίνο των πνευμόνων. Η πιθανότητα ενός
«κοινωνικού» καπνιστή -σε σχέση με ένα μη καπνιστή- να
πεθάνει από πάθηση των πνευμόνων είναι δυόμισι φορές
μεγαλύτερη, ενώ από καρκίνο των πνευμόνων 8,6 φορές
μεγαλύτερη.
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Ο εμβολιαστής
Μια που, απ΄ότι ακούμε από τους ειδικούς,
επίκειται ελπιδοφόρος εμβολιασμός κατά του
ιού, δεν θα ήταν άσκοπο να δούμε πως διεξήχθη
ο αντίστοιχος εμβολιασμός κατά της ευλογιάς,
το 1923. Φοβάμαι ότι τα ευτράπελα που
ακολουθούν δεν θα λείψουν και στην εποχή
μας!

Α

πό την υποδοχήν που λαμβάνει ο εμβολιαστής
εις τα διάφορα σπίτια και γραφεία, όπου εισέρχεται πλέον ¨εν ονόματι του Νόμου¨, όπως
και ο δικαστικός κλητήρ, ημπορεί να καταλάβη κανείς διατί η ευλογιά έχει καταντήσει ενδημική εις
την Ελλάδα.
Διότι ωρισμένως η υποδοχή του αντιπροσώπου αυτού
του υγειονομικού Νόμου δεν είνε από τας εγκαρδιωτέρας. Αντί να τον δεχθούν με ανοικτάς αγκάλας, ως
θεόπεμπτον σωτήρα, φέρον τα δωρεάν την σωτηρίαν από το φρικτότερον διά τα παραμορφωτικά του
αποτελέσματα νόσημα, να του προσφέρουν καφέ και
γλυκό και να τον καθίσουν εις την πλέον τιμητικήν θέσιν
του καναπέ, ο δυστυχής άνθρωπος συναντά εμπρός
του κατεβασμένα μούτρα, προφάσεις, αντιρρήσεις,
σχετλιασμούς και βλέπει σκιάς να γλυστρούν εις τους
διαδρόμους, διά να κρυφθούν εις τα άδυτα των αδύτων,

ως να φεύγουν την οργήν του Κυρίου.
-Καλέ, τι κατάστασις είνε αυτή; Να μπαίνουν έτσι μέσα
στα σπίτια των ανθρώπων! Που ακούστηκε!...
Ο δυστυχισμένος εμβολιαστής προσπαθεί να πείση με
τον ευγενέστερον τρόπον την μόνην εναπομένουσαν
εμπρός του γηραιάν κυρίαν –όλους τους άλλους, αρσενικούς και θηλυκούς, άνοιξεν η γή και τους κατέπιεν
–ότι ο εμβολιασμός είνε, επί τέλους, μία αθώα μικρά
εγχείρησις, η οποία μας σώζει από τρομερούς κινδύνους.
-Το ξέρω γιατρέ μου! Αλλά είμαι μπολιασμένη βλέπεις.
Τις προάλλες ακόμη μας μπόλιασε όλους ο ανεψιός μας
ο γιατρός. Ο κ. Τάκης! Θα τον γνωρίζεις βέβαια γιατρέ
μου... Κάθε μέρα θα μπολιαζώμαστε πειά;
-Τέλος πάντων, κυρία μου, αν μπολιασθήκατε τώρα
τελευταία και σας έπιασε, δεν υπάρχει λόγος να σας
ξαναμπολιάσω. Πρέπει να σας επιθεωρήσω όμως. Έχω
ευθύνη βλέπετε...
-Καλέ, δε βαρυέσαι, γιατρέ μου! Αφού σου το λέω, δεν
με πιστεύεις, παιδί μου; Τι κακό είνε πάλι τούτο;
--Κάντε μου τη χάρη, κυρία μου, να σηκώσετε, επί
τέλους, το μανίκι σας να ιδώ. Έχω να πάω και αλλού...

-Ευχαρίστως, γιατρέ μου. Αλλά δεν είμαι και πλυμένη
βλέπεις. Που να τώξερα πως θάρθης; Δεν γίνεται να
ξαναπεράσης αύριο. Και αύριο ημέρα του Θεού είνε...
-Το καταλαβαίνω, κυρία μου. Και αύριο ημέρα είνε.
Αλλά την έχω πάθει, βλέπετε. Όπου ξαναπήγα ¨αύριο¨ η
οικογένεια έλειπε στην εξοχή . Ελάτε, κυρία μου, ελάτε
να μη χασομερούμε! Μη με αναγκάζετε να φωνάξω τον
χωροφύλακα.
Επί τέλους, υπό την απειλήν του Νόμου, τα μανίκια
σηκώνονται και ο εμβολιαστής αναζητεί παντού τα ίχνη
των εκατό αναδαμαλισμών, περί των οποίων του ωμίλησεν η σεβαστή κυρία. Από τους εκατό αναδαμαλισμούς δεν ευρίσκονται τα ίχνη ούτε ενός. Και η σεβαστή
κυρία, εις τα εξηνταπέντε της χρόνια, εμβολιάζεται διά
πρώτην φοράν εις την ζωήν της.
-Ας έλθουν τώρα και οι άλλοι να μπολιασθούν.
-Πολυξένη, Ελένη, Τερψιχόρη, Νίκο, ελάτε, παιδιά μου,
να μπολιασθήτε! Ο γιατρός περιμένει...
Καμμιά απόκρισις! Νεκρική σιγή καλύπτει τον όλβιον
οίκον. Ο εμβολιαστής αποφασίζει, συνοδευόμενος από
τον χωροφύλακα, να ενεργήση κατ΄οίκον έρευναν. Ψυχή
πουθενά.
Επί τέλους, φθάνει και εις το γνωστόν διαμέρισμα, όπου
και οι βασιλείς μεταβαίνουν μόνοι των, και εκβιάζει την
θύραν. Η Πολυξένμη, η Ελένη, η Τερψιχόρη και ο Νίκος
ευρίσκονται όλοι εκεί μέσα, παρατείνοντες την παθητι-

κήν άμυναν μέχρις εσχάτων...
Ο εμβολιαστής σταυροκοπείται, μολονότι ευρίσκεται
εις τόσον ακατάλληλον μέρος!
-Μα, Χριστιανοί μου, φωνάζει, ούτε στο παιδομάζωμα
επί Τουρκίας, δεν γινότανε αυτό το κακό στα σπίτια των
ραγιάδων!
Η γηραιά κυρία δικαιολογείται.
-Δεν σου λέω... Έχεις δίκηο γιατρέ μου. Άμα μπολιασθούνε όμως όλοι οι άλλοι, δεν έχουμε ανάγκη κ΄εμείς.
Αυτό είνε βλέπεις...
Το συμπέρασμα είνε ότι, ύστερα από τα βάσανα του
Αθηναίου εμβολιαστού που έχω αντικρύσει, δεν ήθελα
να είμαι ¨ούτε ψύλλος στον κόρφο του¨. Δεν αποκρύπτω
όμως ότι ζηλεύω αντιθέτως την δημοτικότητα που έχει
αποκτήσει εις τον τόπον αυτόν η χαριτόβρυτος Κυρία
Ευλογιά!».
(ΕΣΤΙΑ, 1923, Παύλος Νιρβάνας)

Κατορθώματα μικροβίων

«Πτωχός Αθηναίος, επιστρέψας, προ ολίγων ημερών,
από ταξείδι, κατηυθύνθη –που αλλού να κατευθυνθή;στο σπίτι του/ Μια επιγραφή όμως εις την θύραν τον

εσ ταμάτησεν: ¨Ενταύθα υπάρχει οσ τρακιά. Απαγορεύεται υπό της Αστυνομίας εις πάντας η είσοδος και
η έξοδος¨.
Ωραίος καιρός! Απλούσ τατα, κατά το διάσ τημα της
απουσίας του, είχε προσβληθή από οσ τρακιάν το
κοριτσάκι της συνοικούσης οικογενείας. Λοιπόν; Δεν
υπάρχει λοιπόν. Όταν έχης σπίτι και δεν σου επιτρέπεται να εισέλθης στο σπίτι σου, είνε εντελώς το ίδιον
σαν να μην έχης σπίτι.
-Σωφέρ, τράβα στο ξενοδοχείο.
-Σε πειό ξενοδοχείο;
-Όπου σε φωτίση ο Θεός!
Ο δυστυχής άνθρωπος επήρε μπάλα τα ξενοδοχεία και
επί τέλους, κατώρθωσε να τρυπώση κάπου. Τώρα, επί
δεκαπέντε ημέρας, πληρώνων τον φόρον του εις τα
τρισχαριτωμένα μικρόβια της οστρακιάς, χωρίς ρούχα
της εποχής, χωρίς ασπρόρουχα, χωρίς τίποτε από ό,τι
είνε απαραίτητον εις την ζωήν ενός ανθρώπου και
ευρίσκεται στο σπίτι του, περιμένει να γίνη η απολύμανσις του σπιτιού, διά να επανεύρη την στέγην του.
-Πότε θα γίνη, τέλος πάντων η απολύμανσις; Ερωτά
τον ιατρόν των συνοίκων του.
-Μα για να γίνη η απολύμανσις, φίλε μου, εννοείτε, ότι
πρέπει να βγουν για λίγες ημέρες αυτοί που κατοικούν
μέσα. Δεν είνε δυνατόν να πνιγούν από την φορμόλη
μαζή με τα μικρόβια.
-Η κατάστασις λοιπόν του παιδιού δεν τους επιτρέπει
ακόμη να βγουν;
-Η κατάστασις τους το επιτρέπει. Το παιδάκι ευτυχώς
είνε καλά πλέον. Αλλά που να πάνε, σας παρακαλώ; Οι
συγγενείς των έχουν κι΄αυτοί παιδιά και δεν τους δέχονται. Σε ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνω εγώ, ως γιατρός,
την ευθύνην να τους στείλω. Μήπως, προ ολίγων ετών,
ένας δυστυχής ξενοδόχος κάποιου προαστείου δεν
έχασε το παιδάκι του από οστρακιάν, εξ αιτίας ενός
άλλου παιδιού, που το είχαν φέρει ν΄αναρρώση στο
ξενοδοχείον του;
-Ώστε οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν.
-Κοντά στο νου!...
-Επομένως ούτε απολύμανσις μπορεί να γίνη.
-Φυσικά. Εν όσω στο σπίτι βρίσκονται άνθρωποι...
-Λοιπόν;
-Τι θέλετε να σας πω κ΄εγώ;
Εν τω μεταξύ ζητείται η λύσις του προβλήματος.
Αυτά είνε τα κατορθώματα των μικροβίων. Κατορθώματα μη προβλεπόμενα ούτε από την Παθολογίαν,
ούτε από το Ενοικιοστάσιον. Οι παθολόγοι, επομένως,
ας σπεύσουν να συμπληρώσουν το κεφάλαιον των επιπλοκών της οστρακιάς:
¨Μεταξύ των επιπλοκών της οστρακιάς σπουδαιοτέρα
και μάλλον επίφοβος είνε η νεφρίτις. Ακόμη σπουδαιοτέρα όμως, εφ΄όσον προσβάλλει εκτός του πάσχοντος και τους συνοικούντας μετ΄αυτού, είνε η έξωσις εκ
του κατεχομένου υπ΄αυτών μισθίου, κατά της οποίας,
δυστυχώς, ουδέν προληπτικόν μέσον ισχύει¨.
Χωρίς την απαραίτητον αυτήν προσθήκην, το σχετικόν κεφάλαιον της παθολογίας των οξειών λοιμωδών
νόσων θα εξακολουθή να είνε ασυγγνώστως ελλιπές».
(ΕΣΤΙΑ, 1925, Παύλος Νιρβάνας)
Ας κάνουμε κάποιες σκέψεις με το τι τραβούσαν οι
πρόγονοί μας σε ένα πολύ πιο πρωτόγονο, υγειονομικά, περιβάλλον από το σημερινό. Οι όποιες γελοίες
σημερινές αιτιάσεις για τη μη τήρηση αποστάσεων και
χρήση μάσκας φαίνονται ακόμη πιο ανεδαφικές και
παράλογες, για να το διατυπώσω ευγενικά...
Θωμάς Σιταράς, Συγγραφέας-Αθηναιογράφος, FB:
Σιταράς Θωμάς. Από τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ κυκλοφορούν τα βιβλία του ¨Ξεφυλλίζοντας παλιές εφημερίδες –Τα καλύτερα της Παλιάς Αθήνας¨ και ¨Καλό Βόλι
–Οι κάλπες και τα τερτίπια μιας άλλης εποχής 18641940.
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Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μ

πορεί από πολλούς να ατονούν τα
μέτρα προφύλαξής τους από τον
Κορωνοϊό, δηλαδή να μην ακολουθούν πιστά τους κανονισμούς
περί χρήσης μασκών σε όλους τους κλειστούς
χώρους, τον τακτικό και με αντισηπτικά υγρά
πλύσιμο των χεριών και η τήρηση των αποστάσεων των δύο μέτρων, αλλά η πανδημία
είναι εδώ και οι αρμόδιοι προειδοποιούν, σεβαστείτε τα ισχύοντα μέτρα, γιατί ενδέχεται να
επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα.
Ετσι στο Κεμπέκ, εντοπίστηκαν την Παρασκευή 187 νέοι φορείς και λόγω του ιού πέθαναν και άλλοι 3 συμπολίτες μας.
Ως εκ τούτου από την αρχή που ξέσπασε η
πανδημία τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε
όλον τον Καναδά ανέρχονται σε 132,559, ενώ
οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι σε 9,189.
Στο Κεμπέκ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
ανέρχονται σε 62,933, ενώ οι επιβεβαιωμένοι
θάνατοι ανέρχονται σε 5767.
Οι αντίστοιχοι αριθμοί στο Οντάριο είναι, τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε
44,746, ενώ οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ανέρ-

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΥΔΗ, ΑΠΌ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΜΌΝΤΡΕΑΛ
χονται σε 2,859.
Στο Κεμπέκ οι νοσηλευόμενοι την Παρασκευή,
(χθες) ανέρχονταν σε 100. Ο αριθμός αυτός
είναι μειωμένος κατά 9 συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα. Στις εντατικές μονάδες νοσηλεύονταν 20 συνάνθρωποί μας. Ο αριθμός
αυτός παραμένει ίδιος με αυτόν της προηγούμενης ημέρας.
Σε ότι έχει σχέση με τα σχολεία που σε αντίθεση με άλλες Επαρχίες, ήδη άνοιξαν στο
Κεμπέκ, η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ κ.
Francois Legault, μιλώντας την Πέμπτη από
την πόλη Saint-Raymond που βρίσκεται κοντά
στην Επαρχιακή μας Πρωτεύουσα. Ως τόσο σε
αυτήν την περιοχή, παρουσιάζεται ανησυχητική αύξηση των φορέων του COVID-19, και
ειδικά σε επτά από τα δημοτικά και δευτεροβάθμια σχολεία, σχεδόν 200 μαθητές τελούν
υπό απομόνωση και μάλιστα σύμφωνα με
εντολές που δόθηκαν από διαφορετικές Σχολικές Διοικήσεις.
Όμως στην Επαρχία μας παρ’ ότι στα τέλη
Ιουλίου σημειωνόταν μεγάλη μείωση, τώρα

παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των
φορέων του ιού.
Εάν οι νέες περιπτώσεις COVID-19 συνεχίσουν
την ανοδική τους πορεία, τότε ο κ. Legault δεν
απέκλεισε το ενδεχόμενο της επαναφοράς της
καραντίνας. Διευκρίνισε όμως ότι σε περίπτωση επαναφοράς της, θα ισχύει ανά περιοχή ή ακόμη και τμήματα μιας περιοχής.
Μάλιστα πρόσθεσε, αν και η Επαρχία προς το
παρόν δεν αντιμετωπίζει το δεύτερο κύμα:
«Αν εξακολουθήσει να εξαπλώνεται ο ιός, αν
καταστεί αναγκαίο, θα κλείσουμε για παράδειγμα μπαρ και εστιατόρια, ή θα μειώσουμε
τον αριθμό των 250 ατόμων που τώρα επιτρέπονται σε αίθουσες που μπορεί να τηρηθεί το
μέτρο των αποστάσεων. Όμως τα νέα μέτρα θα
εφαρμόζονται ανά τμήματα περιοχών. Πάντως
τώρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο,» είπε.
Ως τόσο θα επαναλάβουμε για μια ακόμα
φορά κάτι που ενδεχομένως για πολλούς,
μπορεί να θεωρηθεί περιττό. Θα επαναλάβουμε δηλαδή τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του COVID-19, καθώς και τα προληπτικά
μέτρα που πρέπει να λαβαίνουμε για να τον

αποφύγουμε:
Συμπτώματα του COVID-19:
Πυρετός.
Νέος ή συνεχιζόμενος βήχας.
Δυσκολία αναπνοής.
Ξαφνική απώλεια όσφρησης, παρ’ ότι η μύτη
δεν είναι βουλωμένη.
Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του COVID19:
Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι, ή
αντισηπτικά.
Αποφεύγετε να τρίβετε το πρόσωπό σας.
Φορέστε μάσκα ή κάλυμμα προσώπου σε
όλους τους κλειστούς χώρους που πηγαίνετε.
Μείνετε τουλάχιστον δύο μέτρα μακριά από
άλλους ανθρώπους.
Αποφύγετε τους συνωστισμούς.
Απομόνωση για 14 ημέρες μετά την επιστροφή από διαμονή εκτός της χώρας.
Εάν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε COVID-19,
η κυβέρνηση σας ζητά να καλέσετε 1-877664545 για να προγραμματίσετε ραντεβού
με την πλησιέστερη κλινική της επιλογής σας.

Προκήρυξη θέσης Συμβασιούχου
Ορισμένου Χρόνου
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο προκηρύσσει τη
θέση Κλητήρα, πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου,
σχετική αίτηση και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.tor@mfa.gr.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν βάσει του βιογραφικού τους θα κληθούν σε συνέντευξη.
Επισημαίνεται ότι:
1) Η άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής είναι απαραίτητη και
θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
2) Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που δεν είναι Καναδοί πολίτες πρέπει
να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στον Καναδά κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησής τους
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Ο πόθος του
ξενιτεμένου
Ελλάδα μου πατρίδα μου
μου πήρες την καρδιά μου.
Σε έχω πάντα στη σκέψη μου
κι αν είσαι μακριά μου.

Οι γείτονες σου γύρω σου
σαν λύκοι σε κοιτούνε,
για να σε κομματιάσουνε
και να σε μοιραστούνε.

Σαν τη δική σου ομορφιά
αλλού δεν την ευρίσκεις
όπου κι αν πας, όπου σταθείς
τον κόσμο κι αν γυρίσεις.

Όσα παιδιά κι αν έκανες
όλα σε αγαπούνε.
Κι όμως ποτέ δεν μπόρεσες
κοντά σου για να ζούνε.

Ο λαμπερός ο ήλιος σου
τα γαλανά νερά σου
αφάνταστες ακρογιαλιές
είναι η λεβεντιά σου.

Μόνο φτωχούς και πλούσιους
έχεις στην αγκαλιά σου
για αυτό κι αναγκάζονται
και φεύγουν μακριά σου.

Εκεί μου δόθηκε ζωή,
έμαθα να μιλάω,
έμαθα να προσεύχομαι,
έμαθα να αγαπάω.

Κάθε παιδί σου η ξενιτιά
το ΄χει υιοθετήσει
για αυτό πολύ το σκέπτεται
πίσω για να γυρίσει.

Μαρία Κωνσταντακοπούλου

S

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

i vis pacem, para bellum , εάν θέλεις ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο.
Το να προετοιμάζεσαι για πόλεμο
υπηρετείς την ειρήνη και την ευημερία του
έθνους σου περισσότερο από κάθε ειρηνοποιό δημαγωγό, αγαπητοί μου φίλοι,
και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε να
το κάνουμε κτήμα μας και να το μεταδώσουμε και στον διπλανό μας.
Αλλά πρωτίστως να το επικοινωνήσουμε
στους ηγέτες μας και να το απαιτήσουμε
να γίνει μέρος της εθνικής μας πολιτικής.
Να απεμπολήσουμε το φοβικό σύνδρομο
που έχει κυριεύσει τους πολιτικούς μας.
Απεδείχθη τραγικά επιζήμιο και οι εθνικές ήττες διαδέχονται η μία την άλλη.
Εισβολή του Αττίλα, πρώτη και δεύτερη,
στην Κύπρο. Ίμια, απόρροια η ενδιάμεση
συμφωνία του Σημίτη. Σκοπιανό η συμφωνία των Πρεσπών και τώρα το παζάρεμα του Ελληνικότατου Αιγαίου.
Μια εθνική, υπερήφανη και ανεξάρτητη
πολιτική που να υπηρετεί τον Ελληνισμό
και να μην εξαρτάται από τις ορέξεις ούτε
των φίλων (συμμάχων), ούτε των εχθρών
μας.
Όταν ο αντίπαλος ξέρει ότι δεν μασάμε,
θα το σκεφτεί πολλές φορές πριν πει ή
κάνει κάτι εις βάρος μας.
Οι ψευτοπαλικαρισμοί και οι τραμπουκισμοί του κουτσαβάκη που ονειροπολεί γαλάζιες πατρίδες και πράσινα άλογα
θα πέφτουν στο κενό, όταν διαπιστώνει
ότι απέναντι του δεν έχει φοβητσιάρηδες
και διστακτικούς κουτσαβάκηδες, αλλά
αντρειωμένους και ατρόμητους Έλληνες
απογόνους του Λεωνίδα και του Κολοκοτρώνη.
Και να πάψουμε την μεμψιμοιρία της
μοναξιάς.
Είμαστε μόνοι!
Θα είμαστε μόνοι! και θα πρέπει αυτήν
την σκληρή ίσως πραγματικότητα να την
μετατρέψουμε σε πανάκεια.
Να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις
και εάν και κάποιοι φιλέλληνες προσφερθούν να μας βοηθήσουν καλώς τους να
έρθουν.
Γιατί ο απολίτιστος και άπατρις Μογγόλος
που με την βία και την σπάθα, σε μια μοιραία ιστορική καμπή κατάφερε και έγινε
κύριος της Μικράς Ασίας, που από καταβολής κόσμου ήταν Ελληνική δεν πρόκειται να εκπολιτιστεί και να ζήσει ειρηνικά
και πολιτισμένα και να αλλάξει τις προγονικές συμπεριφορές του άρπαγα και του
κατσικοκλέφτη.
Παντοτινά θα λιγουρεύεται και θα προσπαθεί με κάθε μέσο πώς να ικανοποιή-

σει την απληστία του και πώς να αρπάξει
κάτι που δεν του ανήκει και να το κάνει
δικό του.
Οι πόλεμοι, όπως όλοι γνωρίζουμε , αγαπητοί μου φίλοι, δεν κερδίζονται μόνον
στα πεδία των μαχών.
Τρείς είναι οι βασικοί πυλώνες για την
τελική νίκη της ειρήνης εις βάρος του
πολέμου.
Άριστη στρατιωτική προετοιμασία.
Πολεμική διπλωματία.
Διαπαιδαγώγηση φιλοπατρίας και εθνικής
υπερηφάνειας.
Ναι τολμώ και μιλώ για φιλοπατρία. Γιατί
δυστυχώς, μόλις κάποιος τολμήσει και
μιλήσει για Πατρίδα, έτσι όπως μας έχουν
γαλουχήσει οι θιασώτες του δόγματος
της παγκοσμιοποίησης και οι καλοθελητές
του συστήματος και οι νεροκουβαλητές
των διεθνιστών σε κολλάνε την ρετσινιά
του φασίστα και έχεις τελειώσει.
Αλλά εγώ προτείνω σε όλους αυτούς τους
υπέρμαχους της νέας τάξης πραγμάτων να
πάνε μια βόλτα στην Δύση και στην Αμερική και να δουν, εξ ιδίων όμμασι, και
να θαυμάσουν τις τεράστιες ανομοιογενείς ταξικές διαφορές και τα γκέτο της
ντροπής που δημιούργησαν οι Νεοταξίτες
φωστήρες και να διερωτηθούν. Τι είναι
καλύτερο;
Δεν είμασ τε υπέρμαχοι του πολέμου,
φίλοι συμπατριώτες, αλλά δεν συμφωνούμε με την πολιτική της μειοδοσίας για
την αποφυγή του κακού με κάθε κόστος.
Προετοιμάζεις τις νέες γενιές, με αγάπη
προς την πατρίδα, σεβασμό στην σημαία
και υπερηφάνεια για την καταγωγή σου
και τους προγόνους σου.
Διαπαιδαγωγείς και εμφυσάς στις καρδιές
των νεοελλήνων φιλοπατρία και εθνική
υπερηφάνεια.
Τα ήθη και τα έθιμα και την γλώσσα των
προγόνων σου και όχι να μιμείσαι και να
διδάσκεσαι ξένες παραδόσεις και γλώσσες. Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι ένα τραγικό κακέκτυπο πρότυπο που δεν θα μοιάζει ούτε με το αλλοεθνές αλλά μοιραία
ούτε και με το πρωτότυπο.
Εξασκείς μια πολεμική διπλωματία δημιουργώντας ισχυρές συμμαχίες , που στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό και στις
ίδιες αρχές και αξίες.
Μα πάνω απ’ όλα στηρίζεις την Άμυνα της
χώρας στις δικές σου αξιόμαχες Ένοπλες
Δυνάμεις.
Και άσε τον κάθε βάρβαρο, αν έχει τα
κότσια να ξαμωθεί με την Ελληνική λεβεντιά και την αντρειοσύνη, που όμοιο δεν
έχει.
Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News
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Και πάλι πολλοί υποστηριχτές της Χριστίνας
Μίτας, Έλληνες και ξένοι, στο ice cream pic nic
στο Thompson Memorial Park

Γ

ια δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, η Ελληνίδα Βουλευτής του Οντάριο στο
Scarborough, κα Χριστίνα Μίτας, υποδέχθηκε και συνομίλησε με πολλούς Έλληνες
και διαφόρων εθνικοτήτων συμπατριώτες μας για διάφορα θέματα που τους απασχολούν κι εξέφρασαν στην κα Μίτας, η οποία άκουγε με προσοχή και συμβούλευε.
Είναι πράγματι πολύ όμορφο να βλέπεις νέους ανθρώπους, Έλληνες πολιτικούς, να χαράζουν όμορφη εποικοδομητική πολιτική πορεία, ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκείας και υπηκοότητας στην όμορφη και φιλόξενη χώρα που ζούμε, τον Καναδά. Μπράβο της!

H κα Χριστίνα Μίτας ενδιάμεσα από τον κ. Σάββα
και την κα Άντζελα Λεβέντη καθώς και η κα Τάρα
Ζαχάρ, υπεύθυνη του γραφείου εξυπηρέτησης της
αγαπητής Ελληνίδας Βουλευτή του Οντάριο

Η κα Χριστίνα Μίτας με τον κ. Γιώργο και τη κα
Ειρήνη Καλομοίρη

Η κα Χριστίνα Μίτας με τη ομάδα νέων και την κα Ειρήνη Καλομοίρη

Η Τάρα Ζαχάρ ποζάρει με υποστηρικτές της Ελληνίδας
Βουλευτή του Οντάριο, κα Χριστίνα Μίτας

H κα Χριστίνα Μίτας κρατώντας στην αγκαλιά της τον Sebastian, δίπλα ο σύζυγος
της, κ. Patrick Power, που κρατά την πρωτότοκη κόρη τους Cressid, a η αεικίνητη
μητέρα κα Σούζι Μίτας μαζί με τον κ. Γιώργο και κα Ειρήνη Καλομοίρη και τον κ.
Σάββα και Άντζελα Λεβέντη

Η πανταχού παρούσα βουλευτής κα Χριστίνα Μίτας επισκέπτηκε και το The Wexford Residence, που βρίσκεται στη Lawrence Avenue East. Η βουλευτής συζήτησε με το προσωπικό του οίκου και τους ευχαρίστησε
για τις προσπάθειές τους, χάρη των οποίων δεν έχει βρεθεί ούτε ένα κρούσμα κορωνοϊού στους ένοικους ή το προσωπικό.
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Οταν οι Ελληνες ήταν «μαύροι» στις ΗΠΑ

ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑΣ ΠΟΥΡΝΆΡΑ

Μ

έχρι το 1930 υπολογίζεται ότι περίπου μισό εκατομμύριο συμπατριώτες μας πέρασαν το κατώφλι
του Ελις Αϊλαντ. Νεαροί σκληραγωγημένοι άνδρες, στην πλειονότητά τους αγρότες. Στα επίσημα έγγραφα εισδοχής στις
ΗΠΑ, κάποιοι εξ αυτών, ιδιαίτερα οι πιο σκουρόχρωμοι, καταγράφηκαν συχνά ως «Ανατολίτες», ακόμα και «Μαύροι». Οι Ελληνες ήταν
ένα περίεργο, ακατανόητο υβρίδιο για τους
ντόπιους, κάτι ανάμεσα σε μαύρους και λευκούς. Παρέμειναν σε αυτό το φυλετικό μεταίχμιο για δεκαετίες.
Οι πρώτοι μετανάστες από τη χώρα μας, αντιμετωπίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα εχθρικά από ξενόφοβους και ρατσιστές.
Ακόμα και όταν σταμάτησαν να είναι πλανόδιοι πωλητές φρούτων και άνοιξαν τα δικά
τους καταστήματα, οι Ελληνες στοχοποιήθηκαν από την Κου Κλουξ Κλαν και χαρακτηρίζονταν συχνά «λιγδιάρηδες» και «ακατάλληλοι» για να γίνουν πραγματικοί Αμερικανοί,
μια «εστία μόλυνσης» για τη λευκή κοινωνία.
Δεν ήταν οι μόνοι που το έζησαν αυτό. Το 1995
ένα βιβλίο έκανε μεγάλη αίσθηση στην αμερικανική πανεπιστημιακή κοινότητα. Είχε τίτλο
«Πώς οι Ιρλανδοί έγιναν Λευκοί» και ο συγγραφέας του Νόελ Ιγνάτιεφ εξηγούσε ότι η
«λευκότητα» δεν ήταν κάτι βιολογικό αλλά μια
κοινωνιολογική κατασκευή: όσο πιο καλά τα
πήγαινες κοινωνικά τόσο πιο «άσπρος» γινόσουν στα μάτια των άλλων. Το «χρώμα» δεν
ήταν κάτι σταθερό αλλά ρευστό που καθοριζόταν από την πρόοδο μιας εθνοτικής κοινότητας μέσα στην αμερικανική κοινωνία. Στην
περίπτωση δε των Ιρλανδών, οι αρχικώς φυλετικά στιγματισμένοι έφτασαν μετά δεκαετίες να
είναι εκείνοι που έκαναν φυλετικές διακρίσεις.
Οι Ελληνοαμερικανοί κατάφεραν να κάνουν
σταδιακά και σταθερά τη μετάβαση προς τη
«λευκότητα», χάρις στην τεράστια επένδυση
στη μόρφωση των παιδιών τους. Κατά τον
Τσαρλς Μόσκος, τον πρώτο καταγραφέα της
οδύσσειας των Ελλήνων στις ΗΠΑ, αυτός ήταν
ο καθοριστικότερος παράγοντας, ο καταλύτης
της κοινωνικής ανέλιξης των συμπατριωτών
μας. Σε αυτήν τη μακρά και επίπονη πορεία
της οι Ελληνοαμερικανοί παρακολούθησαν
από κοντά τον αγώνα των Αφροαμερικανών να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η πορεία
των δύο κοινοτήτων ήταν αρχικά συγκλίνουσα.
Εδώ και δεκαετίες είναι αποκλίνουσα.
Σήμερα η πλειονότητα των Ελληνοαμερικανών
είναι απολύτως στεριωμένη στη μεσαία τάξη,
ενώ πολλά μέλη της ηγούνται στον επιχειρηματικό στίβο, είναι τμήμα της αμερικανικής
ελίτ. Αντιθέτως, οι Αφροαμερικανοί δείχνουν
να παλεύουν για το στοιχειώδες: την αξία της
ανθρώπινης ζωής.

Η ιστορική αναδρομή

«Οταν έφτασαν οι Ελληνες μαζικά στην Αμερική από τη δεκαετία του 1890 ήταν μέρος
ενός τεράστιου κύματος μετανάστευσης αγροτικών πληθυσμών από τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη στις ΗΠΑ», λέει ο ιστορικός της διασποράς Αλέξανδρος Κιτροέφ. «Οι μετανάστες απoτέλεσαν ξαφνικά τόσο μεγάλο δημογραφικό μέγεθος που οι ντόπιοι Αμερικανοί
βόρειας και δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής
ανησύχησαν πως θα αλλοιωθεί η αμερικανική κοινωνία. Στις μεγάλες πόλεις ιδίως, οι

Ελληνες και μαύροι σφουγγαράδες στο
Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα

ξενογεννημένοι ήταν όσοι και οι αμερικανογεννημένοι. Σε αυτό το κλίμα επανιδρύθηκε
η Κου Κουξ Κλαν το 1915, με στόχο όχι μόνο
τους μαύρους αλλά τους Νότιους Ευρωπαίους,
ιδιαίτερα τους Ελληνες και τους Καθολικούς
στο δόγμα που απειλούσαν τον προτεσταντικό
ακρογωνιαίο λίθο του “Αμερικανισμού”».
«Στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η
πτώση στην παραγωγή και η μεγάλη ανεργία
φούντωσαν το ξενοφοβικό κίνημα στις ΗΠΑ.
Το 1924 νομοθετήθηκε δραστική μείωση στην
υποδοχή μεταναστών από τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, κάτι που έπληξε πολύ την Ελλάδα»
τονίζει ο ιστορικός. Το 1922 ιδρύθηκε η
AHEPA από Ελληνες μαγαζάτορες στην Ατλάντα που προσπαθούσαν να προστατεύσουν
τις οικογένειες και τις περιουσίες τους από τις
επιθέσεις των ρατσιστών. «Η οργάνωση ήθελε
να αποδείξει πως οι Ελληνες μπορούσαν κάλλιστα να αμερικανοποιηθούν διότι ήταν γόνοι
του αρχαίου πολιτισμού που δημιούργησε τον
δυτικό.
Προσπάθησε να πείσει τους Ελληνες να
μάθουν καλά αγγλικά και να αποκτήσουν αμερικανική υπηκοότητα, πράγμα που έκαναν
κατά χιλιάδες τη δεκαετία του 1920», εξηγεί
ο Κιτροέφ.

Η μαύρη πελατεία

Οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Αφροαμερικανούς εκείνη την περίοδο έχουν το πρόσημο
της ανθρωπιάς. Οι συμπατριώτες μας προέρχονταν από μια χώρα με φρέσκια ακόμα τη
μνήμη της οθωμανικής σκλαβιάς. «Οι Ελληνες
δεν ήταν στην Αμερική την εποχή της δουλείας
και δεν ωφελήθηκαν από αυτή. Επίσης οι ντόπιοι Αμερικανοί δεν τους θεωρούσαν καν λευκούς όπως πολλούς άλλους μετανάστες από τη
Νότια Ευρώπη» λέει ο Κιτροέφ, συμπληρώνοντας: «Στις αρχές του 20ού αιώνα εργάζονταν
στις πιο φτωχές περιοχές των μεγάλων πόλεων
όπου είχαν συνεχή τριβή με τους μαύρους. Είτε
οι Ελληνες ήταν πλανόδιοι πωλητές είτε ήταν
ιδιοκτήτες σε μικρά εστιατόρια και καταστήματα, είχαν και μαύρη πελατεία, κάτι που τους
διαφοροποιούσε από τους υπόλοιπους που
δεν δέχονταν Αφροαμερικανούς».
«Μερικοί συμπατριώτες μας μάλιστα διώχθη-

καν από πόλεις στον Νότο διότι δεν απαγόρευαν στους μαύρους να τρώνε στα μαγαζιά
τους. Για τον μικρό Ελληνα επιχειρηματία, που
δεν είχε εμποτιστεί από την ιδέα της φυλετικής
ανωτερότητας των λευκών και είχε υποστεί ο
ίδιος διακρίσεις λόγω της ξενοφοβίας –ενώ
προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα με ένα μικρό
μαγαζί του– φαίνεται απόλυτα λογικό να αποδέχεται τους μαύρους ως πελάτες ή ως υπαλλήλους» υπογραμμίζει ο καθηγητής Ιστορίας
στο Χάβερφορντ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Τάρπον
Σπρινγκς στη Φλόριντα. Οι νεοαφιχθέντες
Ελληνες σφουγγαράδες αρχικά μπήκαν στο
στόχαστρο των λευκών Αμερικανών επειδή
είχαν πιο ανεπτυγμένη τεχνογνωσία σπογγαλιείας. Στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν
από αλλεπάλληλα εμπορικά σαμποτάζ, άρχισαν να προσλαμβάνουν μαύρους για πληρώματα στα καΐκια τους και να τους δίνουν
την ίδια αμοιβή που κέρδιζαν και οι λευκοί,
πράγμα ανήκουστο για την εποχή. Πολλοί
Αφροαμερικανοί έμαθαν άπταιστα ελληνικά,
ενώ η πόλη θεωρείτο ένα ασφαλές μέρος γι’
αυτούς. Επίσης υπήρξε μία από τις λίγες πόλεις
στον αμερικανικό Νότο όπου έμπαιναν στα
λεωφορεία μαζί με τους λευκούς, κάτι που
απαγορευόταν στην υπόλοιπη χώρα.

«Σαν τη Σμύρνη…»

Το 1940 οι Ελληνες που είχαν στο μεταξύ
αρχίσει να ανέρχονται κοινωνικά, βρέθηκαν
παρατηρητές των βίαιων επεισοδίων φυλετικού χαρακτήρα. Στο βιβλίο του «Growing Up
Greek American In the Motor City», ο Νταν
Γεωργακάς, ποιητής, συγγραφέας και ακτιβιστής θυμάται τις ημέρες των φυλετικών
συγκρούσεων στο Ντιτρόιτ το 1943. Ο πατέρας του αποφάσισε να μην κλείσει το εστιατόριό τους, αν και ήταν μεγάλος ο κίνδυνος
του βανδαλισμού. Εδωσε στη γυναίκα του ένα
περίστροφο για να αντιμετωπίσει τυχόν εισβολείς στο σπίτι. Εκείνη ήταν πεπεισμένη «πως η
πόλη θα καεί σαν τη Σμύρνη».
Κάποιοι συγγενείς του αντιμετώπιζαν τις μάχες
ως μια παράνοια της αμερικανικής κοινωνίας που δεν αφορούσε τους Ελληνες μετανάστες, οι οποίοι καλά θα έκαναν να έμεναν

έξω από τις φασαρίες. Από την άλλη, τα μαγαζιά στην περίφημη Greektown του Ντιτρόιτ
ήταν τα μόνα που δέχονταν μαύρους πελάτες.
Ο Γεωργακάς γράφει πως όταν τελείωσε η βία
με τη συμβολή της Εθνοφρουράς, η ιστορία
των γεγονότων αποσιωπήθηκε στις επόμενες
γενιές. «Εγινε όπως με μια τρελή θεία που την
κλείνεις στη σοφίτα, όλοι ξέρουν την ύπαρξή
της αλλά κανένας δεν μιλά γι’ αυτήν». Η μάχη
μεταξύ λευκών και μαύρων επαναλήφθηκε
στο Ντιτρόιτ το 1967. Η σφοδρότητα ήταν
τέτοια που άλλαξε το πρόσωπο της πόλης. Οι
λευκοί έφυγαν μια και καλή για να ζήσουν στα
προάστια.
Η εικόνα των Ελλήνων είχε ήδη αλλάξει στις
ΗΠΑ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οχι
μόνον η ηρωική αντίσταση της μικρής χώρας
στους ναζί τους ανέβασε στα μάτια των Αμερικανών αλλά πολλοί μετανάστες είχαν επωφεληθεί από την ανάπτυξη και αποκαταστάθηκαν
οικονομικά. Το 1960 οι Αφροαμερικανοί άρχισαν να διεκδικούν με μεγαλύτερο σθένος την
κοινωνική δικαιοσύνη. «Τότε ο μέσος Ελληνοαμερικανός ούτε στράφηκε κατά των μαύρων ούτε όμως συμπαραστάθηκε ενεργά στο
κίνημά τους» λέει ο Κιτροέφ.

«Ο θυμός δεν φέρνει το τέλος του
ρατσισμού»

Τα επεισόδια για τον Τζορτζ Φλόιντ έχουν
προκαλέσει θύελλα. Θα έχουν αποτέλεσμα;
«Ενα μικρό μέρος των συμμετεχόντων καταστρέφει και λεηλατεί» λέει ο συγγραφέας
Τζορτζ Πελεκάνος. «Οι διαμαρτυρίες φέρνουν αποτέλεσμα. Το 1968 χάρις στα επεισόδια που έγιναν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο,
το κίνημα των δικαιωμάτων προχώρησε όσο
σε μία δεκαετία. Εκαναν ορατά τα προβλήματα
των μαύρων, διότι οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν πλέον να αποστρέψουν το βλέμμα. Δεν
είχαν άλλη επιλογή, διότι αλλιώς θα συνεχιζόταν η βία. Ο θυμός που βλέπουμε σήμερα δεν
θα φέρει το τέλος του ρατσισμού. Θα κάνει
όμως τους Αμερικανούς να σκεφτούν πολύ
για τη χώρα τους και μπορεί να φέρει το τέλος
αυτής της αποτυχημένης προεδρίας».
«Οι Ελληνες γονείς μου απαγορευόταν να
πάνε στην ίδια παραλία με τους λευκούς Αμερικανούς. Νιώθω ακόμα από την ίδια μεριά
του πάγκου, όπως στο εστιατόριό μας». Τα
παιδιά του πηγαίνουν στις πορείες; «Θα
αισθανόμουν πολύ πιο ασφαλείς αν δεν
πάρουν μέρος. Παρότι είναι γεννημένοι στη
Λατινική Αμερική, στις ΗΠΑ αντιμετωπίζονται σκέτα ως μαύροι. Εχω να σας πω πολλές
ιστορίες από τα χρόνια που μεγάλωναν, για
άδικη συμπεριφορά της αστυνομίας εις βάρος
τους. Είναι επικίνδυνο να είσαι μαύρος στην
Αμερική».
Ο Νίκος Αλεξίου καθηγητής κοινωνιολογίας
στο Queens College λέει: «Το ζήτημα εδώ δεν
είναι πια μόνο ρατσιστικό αλλά και βαθιά
ταξικό. Τα ποσοστά μαύρων και ισπανόφωνων που πέθαναν από τον κορωνοϊό είναι
συντριπτικά μεγαλύτερα από εκείνα των λευκών Αμερικανών. Η φτώχεια, η κουλτούρα
της ανημπόριας, της αδράνειας, της επαιτείας
που έχει σταθερά καλλιεργηθεί στον πληθυσμό των Αφροαμερικανών, δεν τους αφήνει
ελπίδα κοινωνικής ανέλιξης. Φαίνεται ότι οι
Ελληνοαμερικανοί έγιναν λευκοί αλλά οι μαύροι παρέμειναν μαύροι…».
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Ιωάννης Μίχαλος: Άλλο ένα Ελληνόπουλο
που διαπρέπει στον αθλητισμό του Καναδά

Ο Ιωάννης Μίχαλος

Ο

Ιωάννης Μίχαλος, 14 ετών από
το Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, έγινε δεκτός στο Saint Andrew’s
College ιδιωτικό σχολείο Προπαρασκευαστικής Σχολής στο Aurora ON.
Θα ξεκινήσει την 9η τάξη , παίζοντας ποδόσφαιρο για τους Saint Andrew’s Saints . Είναι ο γιος του Βασίλη Μίχαλου (της Ζωής και
του αείμνηστου Πέτρου Μίχαλος), και της
Γεωργίας Μίχαλου (του Ιωάννη και της Δήμητρα Θεοχαρόπουλος), αδελφός του Πανα-

γιώτη και της Ζωής, επίσης από το Χάλιφαξ.
Ο Ιωάννης παίζει tackle football από την
2η τάξη και είναι άριστος στο άθλημα. Έχει
εκλεγεί αρχηγός των ομάδων του και έχει
ανακηρυχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της
ομάδας σε πολλές περιπτώσεις. Ο Ιωάννης διακρίνεται επίσης στο σχολείο για την
έφεση του στα γράμματα. Είναι εθελοντής
στο ετήσιο Halifax Greek Fest και ασχολείται
με τις ομάδες νέων.
Ο Ιωάννης ανυπομονεί να παρακολουθήσει μαθήματα στο Saint Andrew’s College
για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και να
παίξει ποδόσφαιρο με τους Saints πλέον στο
Οντάριο!
Οι γονείς, τα αδέλφια, οι παππούδες, οι
Θείοι και πολλά ξαδέλφια του Ιωάννη, εύχονται ό, τι καλύτερο στη νέα του περιπέτεια!
Μερικά από τα πρόσφατα επιτεύγματά του
περιλαμβάνουν:
ΜΑΙΟΣ 2018: ονομάστηκε Nose Tackle για
την ποδοσφαιρική ομάδα κάτω των 14 ετών
της Nova Scotia σε ηλικία 11 ετών.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018: Ονομάστηκε Starting
Nose tackle και αρχηγός της ομάδας του Pee
Wee Timberlea Titans.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018: Το PEE WEE Titans κερδίζει το επαρχιακό πρωτάθλημα. Ο Ιωάννης
αναδείχθηκε ο πολύτιμότερος παίκτης του
πρωταθλήματος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΟΣ

Ο Ιωάννης Μίχαλος με την οικογένειά του, που στέκεται πάντα δίπλα του

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018: τιμάται ο μαθητής
Ιωάννης στο γυμνάσιο Fairview Jr.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019: Ο Ιωάννης κερδίζει το
βραβείο του πολυτιμότερου αμυντικού παίκτη από την Football team of Nova Scotia.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019: Ονομάστηκε μαθητής υψηλών τιμών στο γυμνάσιο Fairview Jr στη
γαλλική γλώσσα. Ονομάστηκε Nose Tackle
και αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου της
Nova Scotia κάτω από 14 ετών.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: ολοκληρώνει την 7η τάξη με
υψηλούς Βαθμούς.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Ονομάστηκε starting
Nose Tackle για τους Bantam Timberlea
Titans. Το πρώτο παιχνίδι κερδίζει τον τίτλο

του πολυτιμότερου αμυντικού παίκτη.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019: το Fairview jr γυμνάσιο
τιμά τον μαθητή Ιωάννη στην 8η τάξη για
την γαλλική γλώσσα.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020: επιλέχθηκε ως starting
Tackle για την ομάδα ποδοσφαίρου της
επαρχίας της Nova Scotia, κάτω των 16 ετών.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020: τιμάται από το γυμνάσιο
Fairview jr.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020: γίνεται δεκτός στο Saint
Andrew’s College.
Η ομάδα της HELLAS NEWS και η Ελληνική
παροικία του Καναδά του εύχονται κάθε επιτυχία στην καριέρα του αλλά και στην ζωή
του. ΑΞΙΟΣ!!!
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Fall for Audi Uptown
Sales Event. On Now.

Audi Q3

Audi Q5

All-New 2020 Q7

2020 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic
Lease from

Lease from

Includes

$398 3.98% $1,000
†

per month

†

Audi Uptown
Fall Credit

for 48 months with
$4,288 down payment

2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

$448 2.48% $3,000
†

per month

†

Audi Uptown
Fall Credit

for 48 months with
$3,688 down payment

2020 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

$738 2.98% $3,500
†

per month

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

†

for 48 months with
$7,988 down payment

Audi Uptown
Fall Credit

Plus existing Audi customers beneﬁt from an
additional 1% lease and ﬁnance rate reduction.

Sales Showroom Is Open With Extended Hours.
Monday - Thursday: 9am - 8pm
Friday: 9am - 6pm
Saturday: 10am - 5pm.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

©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.

Division of DFC Auto Group

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi Q3/Q5/Q7 models. *Lease a 2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort/Q7 55 TFSI quattro Komfort/Q3 45 TFSI quattro komfort with a base MSRP of Q5=$45,895/Q7=$73,595/Q3=$41,195 (including $2,295 freight
and PDI) at Q5=2.48%/Q7=2.98%/Q3=3.98% for 48 months, with monthly payments of Q5=$448/month/Q7=$789/Q3=$398/mo. after application of $3,000-Q5/$3,500-Q7/$1,000-Q3 Audi Credit. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q5=$3,688/Q7=$7,988/Q3=$4,288 down payment or equivalent
trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q5=$25,232/Q7=$43,872/Q3=$23,361 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of Q5/Q7= $0.35/km, Q3=$0.30/km for excess
kilometres. †$3,000//$3,500/$1,000 Audi Credit available to be applied as a discount to the MSRP before taxes on purchase or lease of select 2020 Audi Q5/Q7and Q3models. Credit has already been applied in payment amounts shown. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only, Offer ends September 30, 2020, and is subject to change or
cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Dealer may sell or lease for less.
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος και
είμαι ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο
“Apollon Pharmacy” (698 Danforth
Avenue, Toronto). Μετά από ένα
σύντομο διάλειμμα για ξεκούραση,
επιστρέφω στο γράψιμο για όλους
εσάς. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον
κορωνοϊό ιό και τα εμβόλια.

Γ

ράφονται διάφορα ανακριβή και περίεργα για τα εμβόλια, ακόμα προσπαθώ
να γράψω κάτι πιο επεξηγηματικό σαν
οδηγία για μια πολύ γρήγορα μεταβαλλόμενη ιστορία.

Πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε έτοιμο το πρώτο εμβόλιο; Γίνεται λόγος
για τις αρχές Οκτωβρίου. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό;

Τα εμβολια θα είναι διαθεσιμα τον επομενο
χρονο. Τιποτε άλλο δεν είναι ρεαλιστικο και
σωστο. Ας μην δινουμε υποσχεσεις που δεν

ξερουμε αν μπορουμε να κρατησουμε, γιατι
χανεται η αξιοπιστια. Ο χειμωνας πρεπει να
βγει με τα οπλα που υπαρχουν σημερα, που
είναι αποτελεσματικα αν χρησιμοποιηθουν
σωστα. O Καναδάς θα είναι στις προνομιουχες
χωρες που θα εχουν τα εμβολια νωρις, οι διαδικασιες τρεχουν παγκοσμια.

Στις ΗΠΑ ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί σχετικά με το εμβόλιο;

Φοβαμαι ότι θα ασκηθει πιεση στις ΗΠΑ για
να υπαρξει καποιου ειδους διαθεσιμοτητα
εμβολιων τον Οκτωβρη. Αυτό θα είναι λαθος
που το εκανε ηδη ο Πουτιν, ανακοινωνοντας
το Ρωσικο εμβολιο χωρις μελετες που να δειχνουν ποσο ασφαλες είναι. Με οσο πιο γρηγορες διαδικασιες είναι ανεκτες, χρειαζονται
ακομα μηνες. Για να μην γίνουν επιστημονικα
λαθη, πρεπει να τελειωσουν οι μελετες που

TOΡΟΝΤΟ

τρεχουν τωρα. Μολις τελειωσουν οι χιλιαδες
εμβολιασμοι που γινονται τωρα, πρεπει να
παρακολουθησουμε ολους τους εμβολιασμενους για να δουμε αν το εμβολιο είναι ασφαλες
και αν είναι προστατευτικο. Για να δουμε αν
προστατευει πρεπει να περιμενουμε να μετρησουμε ποσοι μολυνονται και νοσουν μετα το
εμβολιο. Αυτό πρεπει να γινει σε περιοχη με
επιδημια.

Πόσο ασφαλές θα θεωρείται το εμβόλιο;

Κανεις δεν μπορει να προβλεψει την ασφαλεια ενός εμβολιου πριν το τελος των κλινικων
δοκιμων. Τα εμβολια χορηγουνται σε υγιεις,
οποτε πρεπει να είναι εξαιρετικα ασφαλη για
να ακολουθουν τις επιταγες της Ιπποκρατικης
Ιατρικης (ο γιατρος να ωφελει, να μην βλαπτει).
Ο μονος τροπος για να δουμε ποσο ασφαλες
είναι ένα εμβολιο είναι να το μελετησουμε σε
πολλα πειραματοζωα και μετα να το δωσουμε
σε ανθρωπους και να τους μελετησουμε σε
βαθος χρονου. Αν το δωσουμε σε 100 ανθρω-

πους και τους μελετησουμε για δυο μηνες,
όπως φαινεται να εκαναν οι Ρωσοι, εχουμε
μικρη σιγουρια ότι δεν υπαρχει προβλημα.
Αν το δωσουμε χωρις προβληματα σε 1 εκατομμυριο, τοτε θα ξερουμε ότι η πιθανοτητα
να κανει καποια βλαβη το εμβολιο είναι λιγοτερη από μια στο εκατομμυριο! Για τα εμβολια
που κανουμε στα παιδια μας, τετοια ασφαλεια
απαιτουμε, και τετοια ασφαλεια εχουμε σιγουρεψει, αλλα αυτό παιρνει χρονια και δεν υπαρχει άλλος μαγικος τροπος να κάνουμε ασφαλή
εμβόλια γρηγορότερα.

Τι άλλο εχουμε για να τελειωσουμε
με την επιδημια; Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην ανακάλυψη φαρμάκων που να αντιμετωπίζουν τη
νόσο;

Εχουμε τα δοκιμασμενα μετρα δημοσιας

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

υγειας. Ξερουμε για 100 χρονια ότι οι μασκες
κοβουν τις επιδημιες του αναπνευστικου
συστηματος. Ξερουμε για 500 χρονια ότι η
καραντινα δουλευει. Εχουμε διαγνωστικα για
να παρακολουθουμε τον ιο. Εξυπνη και γρηγορη εφαρμογη ολων των εργαλειων που
εχουμε θα περιορισει την επιδημια, όπως
εγινε μεχρι σημερα στον Καναδά , παρα τις
οποιες παραλειψεις, παρατραγουδα και γκρινιες. Πιο εντατικη εφαρμογη αυτων των εργαλειων μπορει να εξαφανισει σχεδον την επιδημια, όπως εγινε στην Κινα. Σημερα στο Wuhan,
στο επικεντρο της επιδημιας της Κινας, μπορεις να κανεις παρτι πατηκωμενος με τους
φιλους σου χωρις μασκες, γιατι σταματησαν
την επιδημια με δραστικα μετρα, διπλη καραντινα 76 μερες. Δεν ειμαστε αδυναμοι μπροστα στην επιδημια, εκτος και αν διαλυσουμε
τον κοινωνικο ιστο, εκτος και αν παραδοθουμε! Τα φαρμακα προχωρουν επισης πολύ
γρηγορα, εχουμε ηδη 2-3 με πρωταρχικο τη
δεξαμεθαζονη που εφαρμοζονται με επιτυχια.
Ερχονται πολλα και θαυμαστα, όπως ανοσοθεραπεια με μονοκλωνικα. Το πιο σημαντικο
για τωρα είναι η εμπειρια κατά του κορωνοιου
που κερδιζουν κάθε μερα που περναει οι κλι-
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νικοι γιατροι, και που τους βοηθαει να σωζουν
ζωες και να θεραπευουν. Αυτή η κριση θα
είναι καταλυτης για να δοκιμασουμε και να
δεχτουμε πολλα καινουρια πραγματα και ισως
να διορθωσουμε πολλα στραβα, παγκοσμια.
Πολεμος πατηρ παντων, ελεγαν οι Αρχαιοι, και
νομιζω ότι η παρομοιωση με κατασταση αναγκης και πολεμο ισχυει ακομα.
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνήσετε
στο 416.463.1195 για να παραγγείλετε τις
συνταγές σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε
να είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις
κάνουμε delivery σε εσάς.
Για για τη δική σας και την δική μας ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να παραλαβετε
τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προτείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail
στο ApollonPharmacy@yahoo.com
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Απεβίωσε ο ομογενής δικηγόρος
του Νέλσον Μαντέλα, Γιώργος Μπίζος
Η μυθιστορηματική ζωή του

Ο δικηγόρος Γιώργος Μπίζος, μια
εμβληματική προσωπικότητα της
ελληνικής ομογένειας, ο οποίος
υπερασπίστηκε τον στενό φίλο του,
τον Νέλσον Μαντέλα, γλιτώνοντάς
τον από τη θανατική καταδίκη, πέθανε
το βράδυ της Τετάρτης σε ηλικία 92
ετών, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της
Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα.

Τ

α αίτια του θανάτου του Μπίζου, ο
οποίος αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί μόλις πριν από λίγα χρόνια,
δεν έχουν διευκρινιστεί.
«Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο αετός των
δικαστηρίων της χώρας μας, ο Τζορτζ Μπίζος, απεβίωσε», ανέφερε ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, χαιρετίζοντας αυτό το «κοφτερό μυαλό».
«Είναι μια πολύ θλιβερή ημέρα για τη χώρα
μας», πρόσθεσε. «Ο Τζορτζ Μπίζος ήταν
ένας δικηγόρος που συνέβαλε τρομερά
στην επίτευξη της δημοκρατίας μας», συνέχισε.
Κατά τη διάρκεια των ετών του απαρτχάιντ
ο Μπίζος υπερασπιζόταν στα δικαστήρια
τα μέλη του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου (ANC). Και όταν έφτασε η ώρα της
πτώσης του καθεστώτος, συμμετείχε στη
σύνταξη του νέου, δημοκρατικού Συντάγματος της χώρας.
Μετά την κατάργηση του απαρτχάιντ, ο
Μπίζος συνέβαλε στη συγκρότηση της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης, έργο
της οποίας ήταν να ερευνήσει τα πολιτικά
εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος.

Η μυθιστορηματική ζωή του

Μυθιστορηματική ήταν η ζωή του Τζορτζ
Μπίζος, του δικηγόρου που κέρδισε
παγκόσμια αναγνωρισιμότητα όταν υπερασπίστηκε τον στενό του φίλο Νέλσον
Μαντέλα, γλιτώνοντάς τον από τη θανατική
καταδίκη. Πρόκειται για μια εμβληματική
προσωπικότητα της Ομογένειας της Νοτίου
Αφρικής, ο οποίος πέθανε σήμερα Πέμπτη
10/9, σε ηλικία 92 ετών.
Ο Μπίζος, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολέμιος του απαρτχάιντ υπε-

ρασπίστηκε μερικούς από τους σπουδαιότερους πολιτικούς ακτιβιστές της χώρας.
Θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες του
νέου συντάγματος της Νοτίου Αφρικής. Την
είδηση θανάτου του ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Σίριλ Ραμαφόζα ο οποίος
σε δήλωσή του είπε: "Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο αετός των δικαστηρίων της
χώρας μας, ο Τζορτζ Μπίζος, απεβίωσε",
χαιρετίζοντας αυτό το "κοφτερό μυαλό".

Η οικογένειά του είπε ότι πέθανε ήρεμα στο
σπίτι του από φυσικά αίτια. Το Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα είπε "άλλος ένας γίγαντας της
ιστορίας της Νοτίου Αφρική και των παγκόσμιων αγώνων της για δικαιοσύνη έπεσε".
Ο Γιώργος Μπίζος γεννήθηκε το 1927 στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Έφυγε το 1941, σε
ηλικία 13 ετών, μαζί με τον πατέρα του και
έφτασαν ως πρόσφυγες του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου στη Νότια Αφρική. Πριν από τη
μετανάστευσή του ο ίδιος και ο πατέρας
του βοήθησαν εφτά Νεοζηλανδούς στρατιώτες να διαφύγουν από τα ναζιστικά στρατεύματα.
Σπούδασε νομικά και άρχισε να δικηγορεί το 1954. Για τους αγώνες του τιμήθηκε από πολλούς διεθνείς οργανισμούς.
Το 2010 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία
του, "Οδύσσεια προς την ελευθερία". Κατά
τη διάρκεια των ετών του απαρτχάιντ ο
Μπίζος υπερασπιζόταν στα δικαστήρια τα
μέλη του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου
(ANC). Και όταν έφτασε η ώρα της πτώσης
του καθεστώτος, συμμετείχε στη σύνταξη
του νέου, δημοκρατικού Συντάγματος της
χώρας. Μετά την κατάργηση του απαρτχάιντ, ο Μπίζος συνέβαλε στη συγκρότηση της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης, έργο της οποίας ήταν να ερευνήσει
τα πολιτικά εγκλήματα του προηγούμενου
καθεστώτος.

Η σχέση του με τον Νέλσον Μαντέλα

Ο Τζορτζ Μπίζος είναι ευρέως γνωστός
κυρίως για τη φιλία και τη δουλειά του με
τον Νέλσον Μαντέλα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν σπούδαζαν νομικά στο
Γιοχάνσεσμπουργκ και αργότερα ο Μπίζος εκπροσώπησε τον φίλο του και άλλες

προσωπικότητες του αντι-απαρτχάιντ σ
διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Ήταν
ένας από τους δικηγόρους που υπερασπίστηκε τον Μαντέλα στη δίκη για προδοσία που ξεκίνησε το 1956 και διήρκεσε
28 μήνες. Οι κατηγορίες τελικά κατέπεσαν
και ο Μαντέλα αθωώθηκε στις 29 Μαρτίου του 1961.
Επίσης, ο Μπίζος υπερασπίστηκε τον
Μαντέλα σ την περιβόητη δίκη Ριβόνια το 1964. Τον Οκτώβριο του 1963,
ο Μαντέλα και άλλοι 9 κατηγορήθηκαν
για δολοπλοκία, με στόχο τη βίαιη ανατροπή του καθεστώτος. Ο Μαντέλα βρέθηκε αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή. Στον Μπίζο χρεώνον ται
οι τελευταίες λέξεις στη διάσημη ομιλία του Μαντέλα στο δικαστήριο όπου
δήλωσε προετοιμασμένος να πεθάνει "if
needs be", "αν αυτό χρειάζεται": "Πολέμησα κατά της κυριαρχίας των λευκών και
πολέμησα κατά της κυριαρχίας των μαύρων. Ονειρεύομαι το ιδανικό μίας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, όπου
όλοι οι άνθρωποι θα ζουν μαζί, σε αρμονία, και με ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό για το οποίο ελπίζω να ζήσω και να
πετύχω. Αν όμως αυτό χρειάζεται... είναι
ένα ιδανικό, για το οποίο είμαι προετοι-
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μασμένος να πεθάνω".
Στην αυτοβιογραφία του ο Μαν τέ λα
χαρακτήριζε τον Μπίζο ως άνθρωπο
"που συνδύαζε τη συμπονετική φύση με
το κοφτερό μυαλό" ενώ το Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα σημείωσε ότι η φιλία των
δύο ανδρών "διήρκεσε περισσότερες από
επτά δεκαετίες και ήταν θρυλική".
Επίσης, σύμφωνα με το BBC, μεταξύ
άλλων που γνωρίζουμε για την εμβληματική αυτή προσωπικότητα είναι ότι εγκατέλειψε το σχολείο για μία μακρά περίοδο
και εργαζόταν σε ένα ελληνικό μαγαζί,
αφού έφτασε στο Γιοχάνεσμπουργκ χωρίς
να γνωρίζει αγγλικά. Αργότερα σπούδασε
νομικά σ το πανεπισ τήμιο της Νοτίου
Αφρικής Witwatersrand και έγινε δεκτός
στον σύλλογο του Γιοχάνεσμπουργκ.
Μετά το τέλος της λευκής κυριαρχίας, ο
Μπίζος ήταν πράγματι ο ένας από τους
αρχιτέκτονες του νέου συντάγματος της
χώρας. Εκπροσώπησε οικογένειες ακτιβιστών του αντι-απαρτχάιντ που σκοτώθηκαν στη διάρκεια τη περιόδου αυτής. Σε
μία από τις τελευταίες μεγάλες δίκες που
ανέλαβε διασφάλισε κρατικές αποζημιώσεις για τις οικογένειες 34 μεταλλωρύχων
που σκοτώθηκαν από τη νοτιοαφρικανή
αστυνομία το 2012.
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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

Κοντά έχει όλων των ειδών μαγαζιά,
Τρόφημα - Εστιατόρια - Φαρμακείο
Γήπεδο για παιδιά και πολύ πράσινο
Τηλέφωνο για πληροφορίες στο Τορόντο

437-229-9009

office@senton.com

Είναι γωνία,
με πάρκινγκ και κοντά
στο Pape Subway.

Τηλεφωνήστε για πληροφορίες
στον κ. Τζίμμυ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΑΓΟΡΕΣΕΤΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Send resumes to / Βιογραφικά στο

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή
αμοιβή για τον κατάλληλο
Άμεση πρόσληψη

416-463-5773

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

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

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

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
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ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Ε

ΙΜΑΣΤΕ Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία μας
είναι η μόνη που δικαιούται τον
τίτλον: «Μία άγία Καθολική και άποστολική Εκκλησία». Διότι αυτή μόνη διετήρησε ανόθευτη τη διδασκαλία των Χριστου,
πως την εδίδαξαν οι θεόπνευστοι Απόστολοι, και είναι η μόνη που κρατεί και
διατήρηση απαρασάλευτη την φιλία Παράδοσι. Οι άλλες Εκκλησίες και μάλιστα
οι πολυάριθμες Ομολογίες των Διαμαρτυρομένων νόθευσαν και παραμόρφωσαν
την διδασκαλίας του Κυρίου και την Ιεράν
Παράδοσιν. Αποτελεί τίτλο τιμής για μας
το δοντι λεγόμαστε και είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτό όμως δεν αρκεί, διότι σύμφωνα με την διδασκαλίαν του Κυρίου: «Από τάς χώρας της Ανατολής και
της Δύσεως, από όλα τα μέρη της Οικου
μένης, θα έλθουν πολλοί και θα παρακαθήσουν είς το πνευματικόν Δείπνον μαζί
μέ τον Αβρααμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την βασιλείαν των Ούραων οι δε
υιοί της βασιλείας θα έκδωχθούν και θα
ριφθούν εις το πυκντατον σκότος του «Αδου».
Με την φράσιν οι υιοί της βασιλείας
εν νοεί ο Κύριος τους Ισραηλίτας, οι
οποίοι σαν σύνολο έδειξαν απιστία είς
τον Χριστόν. «Αν εξαιρέσουμε τους Ισραηλίτας πουαποτέλεσαν την πρωτη χριστιανική Εκκλησία, στο σύνολό τους οι
Εβραιοι Εμειναν άπιστοι και βρέθηκαν
έτσι μακρυά από το δρόμο της σωτηρίας.
Υπάρχει φόβος μολονότι και ημείς ανήκομεν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να αποστατήσει άπό την Εκκλησία μας, όπως
κάνουν οι πολυάριθμοι αιρετικοί ή να
δείξουμε αδιαφορία στη διδασκαλία της
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και στη συμμετοχή μας είς τα άγιαστικά μυστήρια της.
Χρισ τιανός που δεν αγωνίζεται να ζή
σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και
δεν συμμετέχει στά αγιαστικά μυστήρια
της Χάριτος, δεν ημπορεί να λέγεται Χριστιανός και μάλιστα Ορθόδοξος Χριστιανός . « Ενας τέτοιος Χριστιανός εύκολα
μπορεί να παρασυρθή στη φιλαργυρία
και πλεονεξία, στη λαιμαργία και γαστριμαργία, στη σαρκολατρεία και ασωτία και
να είναι δούλος στις κοσμι κές επιθυμίες
και επιδιώξεις που χαρακτηρίζουν τους
μακράν από τον δρόμο της πίστεως και
της σωτηρίας ανθρώπους.

Υπάρχει φόβος κάτι τέτοιοι τύποι Χριστιανών να γίνουν πολέμιοι του Χριστού
και των ανθρώ πων του Χριστού. Μπορεί να τους ακούσετε να ειρωνεύονται και
να χλευάζουν τους αληθινούς Χριστιανούς, που αγωνίζονται να ζούν σύμφωνα
με το θείον θέλημα. «Ας αφήσουμε δε,
ότι εύκολα ημπορεί να γίνουν θύματα και
να παρασυρθούν από τις ύλαστικές και
αθεϊστικές προπαγάνδες, που κυκλοφορούν ασύστολα στην εποχή μας. Και αν
παρασυρθούν σ’αυτές, εύκολα μπορεί να
γίνουν όχι απλώς αδιάφοροι απέναντι της
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, άλλα εχθρόι
και πολέμιος της. Οι αιρετικοί όπως και οι
δούλοι των διαφόρων αντιχριστιανικών
προπαγανδών, οι εξωμότες γενικώς είναι
οι φοβερώτεροι εχθροί της πίστεώς μας
προς τον Χριστόν.
Δεν αποκλείεται δε να παρασύρουν και
λειτουργούς του Υψίστου στο δρόμο τους.
Υπάρχουν, δυστυχώς και μερικά παραδείγματα κληρικών, που έχουν παρασυρθή σ την κοσμική ματαιοδοξία και
ζωή και πολεμούν τους αληθινά πιστούς
και εργάτες του Ευαγγελίου. Αυτοί δεν
υπολογίζουν την θεόπνευσ τη εν τολή
«οδοκών εστάναι βλεπέτω μη πέση (Α’
Κορ. ι’ 12) . «Κράτει o έχεις, ίνα μηδείς
λάβη τον στέφανόν σου (Απο, γ’ 11).
Πρός όλους μας απευθύνει την θεόπνευστη προτροπή του ο απ. Παύλος: «Μετά
φόβου και τρόμου την έαυτν σωτηρίαν
κατεργάζεσθε» (Φιλιπ. 6’ 12). Είναι, άξιο
προσοχής ότι δ’ απ. Παύλος δεν γράφει
απλώς «μετά φόβου», αλλά προσθέτει
«και μετά τρόμου», για να ευαισθητοποιήσει την έντασι της προσοχής, μήπως
τυχόν και χάσωμε τη σωτηρία μας
Πολλοί είναι οι κίνδυνοι, που απειλούν
τη σωτηρία μας. Οι πονηροί δαίμονες τα
πάντα μηχανεύονται για να κλονίσουν την
πίστι μας και μας κάνουν να παρεκλίνωμεν από το δρόμο του Θεού. Η πολυθέλγητρος αμαρτία «εύπερίστατος», όπως
την χαρακτηρίζει ο απ. Παύλος, «η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του
βίου», μας σ τήνουν συνεχως παγίδες
και απειλούν να μας κρημνίσουν εις τα 6
άρθρα τής απωλείας, οι ευκαιρίες έρχονται και παρέρχονται. Ποτέ δεν πρέπει να
παραμελούμε το έργο της σωτηρίας μας,
διότι εάν το παραμελήσωμε κινδυνεύουμε να χάσωμε την ταινία ζωή και μακαριότητα πλησίον του Θεού.
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Περίπου $1 δισ. για πληρωμές
στεγαστικών δανείων καθυστερούν
κάθε μήνα λόγω της πανδημίας

Η

Canada Mortgage and Housing Corp. αναφέρει ότι η απώλεια λόγω αναβολών των πληρωμών σ τεγασ τικών δανείων ανέρχεται σ τα
1 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη άνοιξη εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.
Ο υπολογισμός βασίζεται στην εκτίμηση της Equifax Canada ότι η μέση μηνιαία πληρωμή υποθηκών σ τον Καναδά είναι 1.333 $.
Μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου, σχετικά λίγοι άνθρωποι αθετούσαν
τις υποθήκες τους, αν και η CMHC αναφέρει ότι αναμένει αύξηση των καθυσ τερημένων υποθηκών καθώς τα προγράμματα αναβολής λήγουν αυτό το
φθινόπωρο.
Η CMHC αναφέρει ότι αναμένει επίσης λιγότερους Καναδούς να προχωρήσουν σ τις πληρωμές ενυπόθηκων δανείων φέτος, σε σύγκριση με το 2019,
μια τάση που θα προσθέσει σ το εθνικό επίπεδο του ενυπόθηκου χρέους
μέχρι το τέλος του τρέχον τος έτους.
Η CMHC αναφέρει ότι από τον Απρίλιο, το 20% των καταναλωτών που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι σκέφτον ταν να μεταφέρουν τα ενυπόθηκά τους δάνεια
σε διαφορετικό δανεισ τή - ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο δανεισ τής
τους εξυπηρέτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
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Ανοίγουν περισσότερα καζίνο και
δημόσιες υπηρεσίες στο Οντάριο

Δ

ιάφορες δημόσιες υπηρεσίες και καζίνο που παρέμεναν κλειστά ή με μειωμένα ωράρια αναμένεται να επαναλειτουργήσουν μέσα στις επόμενες τέσσερις
εβδομάδες. Την ίδια στιγμή η επαρχία ανακοίνωσε πως ανέβαλλε τα σχέδια για
την ανακοίνωση της χαλάρωσης των μέτρων, εξαιτίας της ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων στον Οντάριο τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.
Έντεκα καζίνο OLG που διαχειρίζεται η Great Canadian Gaming Corporation σχεδιάζουν να
ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους, με κουλοχέρηδες αλλά χωρίς επιτραπέζια παιχνίδια, από τις 28
Σεπτεμβρίου.
Τα έντεκα καζίνο περιλαμβάνουν το Casino Woodbine στο Etobicoke και το Casino Ajax, καθώς
και τοποθεσίες στο Belleville, Brantford, Peterborough, Port Perry και Elora.
Η χωρητικότητα στα καζίνο θα περιοριστεί σε 50 άτομα κάθε φορά, σύμφωνα με τις επαρχιακές οδηγίες.
Επίσης, τουλάχιστον 20 τοποθεσίες του Δικαστηρίου του Οντάριο σχεδιάζουν να επαναλάβουν
προκαταρκτικές ακροάσεις και ποινικές δίκες στις 14 Σεπτεμβρίου. Στο Τορόντο, τα δικαστήρια
ανοίγουν ξανά στο κοινό, μόνο κατόπιν ραντεβού, επίσης στις 14 Σεπτεμβρίου.

170 τα κρούσματα στο Οντάριο την
Πέμπτη

Τελικά θα είναι υποχρεωτικές οι μάσκες
στο TIFF

Τ

ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του
Τορόντο έκανε μία κίνηση που
πραγματικά ξάφνιασε αρκετούς
την Τετάρτη, όπου ανακοίνωσε ότι
η χρήση μάσκας μέσα στις αίθουσες θα
είναι προαιρετική.
Μια ανακοίνωση που έκανε πολλούς να
αναρωτιούνται πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό το Φεστιβάλ, ειδικά μάλιστα όταν
οι κυρίως επισκέπτες του θα έρθουν από
την προβληματική σε ποσοστά εξάπλωσης Αμερική. Τι θα γίνει αν ανακοινωθούν
κρούσματα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ; Και πόσο αυτό θα πάει πίσω τις διοργανώσεις που έπονται και είχαν κάπως
αναθαρρύνει από τα καλά αποτελέσματα
της Βενετίας;
Οπως ήταν φυσιολογικό, οι αντιδράσεις και

οι επικρίσεις στο άκουσμα της ανακοίνωσης
αυτή ήταν έντονες, με αρκετούς να μιλάνε για
επιπολαιότητα από τη μεριά των διοργανωτών.
Απ’ ό,τι φαίνεται όμως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο αποφάσισε να αναθεωρήσει την απόφασή του και έτσι, σύμφωνα με
δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, η
χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ είναι πλέον υποχρεωτική.

Σ

το Οντάριο αναφέρθηκαν 140 νέα
κρούσματα COVID-19 την Πέμπτη
και πλέον η επαρχία έχει σημειώσει
δύο ολόκληρες εβδομάδες όπου τα
κρούσματα βρίσκονται σε τριψήφιο αριθμό.
Από την Τετάρτη, όπου σημειώθηκαν 148
κρούσματα, έχει υπάρξει ελάχιστη αύξηση,
ενώ ο αριθμός είναι κοντά στα κρούσματα
που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο του
Labour Day. όπου σημειώθηκαν 185 και 190
κρούσματα.

Και οι δύο συγκεκριμένοι αριθμοί είναι οι
μεγαλύτεροι από τις 24 Ιουλίου.
Από τα 170 νέα κρούσματα, στο GTA σημειώθηκαν τα 122.
Δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχει χάσει την
ζωή του στο ίδιο διάστημα αυξάνοντας τον
αριθμό των αποθανώντων λόγω της πανδημίας στους 2,814.
Ο Δήμαρχος, κ. Τζον Τόρι, αποκάλυψε πως
τα περισσότερα κρούσματα έχουν σημειωθεί σε ανθρώπους κάτω των 40 ετών.
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LIFE
Polina Aura
και πρόσκληση
πάνε πακέτο. Το
εκρηκτικό μοντέλο
από τη Ρωσία
ξέρει καλά πώς να
προκαλεί και να
τραβάει πάνω της
όλα τα βλέμματα.
Έχει αδυναμία
στα σέξι και
μικροσκοπικά
μπικίνι και αν
κρίνουμε από
τις φωτογραφίες
που ανεβάζει στο
λογαριασμό της στο
Instagram, δεν
πρέπει να αντέχει
και πολύ τα περιττά
ρούχα.
Με καμπύλες που
ξεσηκώνουν και
φιλήδονες πόζες το
νεαρό μοντέλο από
τη Ρωσία φοράει
προκλητικά μαγιό
και εσώρουχα και
αναστατώνει τους
πάντες.

Polina Aura:
Είναι σκέτη πρόκληση
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Οι «καυτές» φωτογραφίες της
Ραμόνα από το Big Brother
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O Άγγελος Κωνσταντιλιέρης
αφήνεται στις ακτίνες του ήλιου

Έ
Τ

ο κο ρί τ σ ι π ο υ χ ά ρισ ε τ ο π ι ο σ έ ξ ι
σ τ ιγμιότυπο του Big Brother μέ χ ρι
τώρα έ χει παρε λθόν σ τ ις ε ν τυπωσ ιακέ ς φωτογραφίε ς…
Μια από τ ις πιο όμορφε ς σ υμμε τ έ χουσ ε ς
σ τ ο φ ε τ ι ν ό Big B rot h e r, ε ί ν α ι η Ρ α μ ό ν α
Μοροσάνου.
Η 37χ ρ ο ν η α π ό τ η Ρ ο υ μ α ν ία, τ η ν ο π ο ία
σ υ ν ο δ ε ύ ε ι κα ι μ ι α σ υ γ κ λ ο ν ισ τ ικ ή ισ τ ο ρία, έ χ ε ι σ π ο υ δ ά σ ε ι Ισ τ ο ρία Τέ χ ν η ς σ τ η
χώρα τ ης, αλ λά σ τ ην Ε λ λάδα ε ργάζ ε ται ως
beauty ar tist και ως φωτομον τ έ λο.

Ο ι τ έ λ ε ιε ς α να λ ογ ίε ς τ η ς κα ι τ ο ε ν τ υ π ω σ ιακό κορμί τ ης, δε ν έ χουν πε ράσ ε ι απα ρα τ ήρητα από τ ις πρώτ ε ς ημέ ρε ς του νέου
Big Brother. Ήδη η Ραμόνα χάρισ ε κ ι έ να
«καυτό» πλάνο όταν με τά από βουτ ιά σ την
πισ ίνα ξάπλωσ ε γ ια ηλιοθε ραπε ία, αν και
όσοι ήδη έσπευσαν να τ ην ακολουθήσουν
σ το Instagram δε ν έ ν ιωσαν καμία έκπληξη.
Γνώ ριζ α ν ήδη πως πρόκε ιται γ ια μια από
τ ις πιο σ έξ ι γ υ ναίκε ς τ ου φ ε τ ινού reality
show…

να αγόρι με το
speedo του είναι
η μόνη απάντηση στην ερώτηση
«ποιος είναι ο τυχερός του
καλοκαιριού». Η χαλαρότητα του καλοκαιριού αποτυπώνεται ιδανικά σε αυτές
τις φωτογραφίες. Έπειτα από τις πολλές χιλιάδες κλικ
που συγκέντρωσε το περσινό summer editorial με το
hot & fresh μοντέλο Άγγελο Κωνσταντιλιέρη, κρίθηκε επιβεβλημένο να καλέσει
ο Mr-Green τον Άγγελο για
ένα ακόμη τελείωμα καλοκαιριού. Το 26χρονο αγόρι
με την λαμπερή πορεία στο
μόντελινγκ αφήνεται στον
φακό της Ιωάννας Τζετζούμη.

Η Στέλλα Μιζεράκη…
απογειώνει το Instagram

Ραδιοφωνική
παραγωγός «καίει»
την Κρήτη

O Φώτης Μέτα
φωτογραφίζεται δια
χειρός Vangelli

«Τρέλανε» την παραλία
η αδερφή της Χριστίνας
Μπόμπα

Πρόκειται για μία από τις πιο «καυτές»
παρουσίες και φωνές του ελληνικού
ραδιοφώνου.
Η Χρύσα Κυρατζή απολαμβάνει
τις καλοκαιρινές της διακοπές στη
γενέτειρά της, την Κρήτη, και ανάβει
φωτιές όπου και αν βρεθεί.
Η σέξι ραδιοφωνική παραγωγός του
Music Club 105,8, ανεβάζει συχνά
φωτογραφίες από τις διακοπές της
και κάνει τους followers της να…
ζαλίζονται με το «καυτό» κορμί
της. Πρόσφατα μάλιστα, η Χρύσα
Κυρατζή έβγαλε και το τραγούδι με
τίτλο «Κόλλημα» και μόλις την δείτε,
σίγουρα θα το πάθετε και εσείς μαζί
της.

Με συμμετοχή αλλά και με
νίκη από έναν διαγωνισμό
ομορφιάς,με συνεργασίες που
συζητήθηκαν ευχάριστα,ο Φώτης
έρχεται να δώσει το παρών με
μία φωτογράφηση δια χειρός
Vagelis Valeontis μας απέδειξε
ότι ούτε κέρδισε άλλα ούτε ήρθε
σε αυτόν τον χώρο τυχαία. Η
φωτογράφιση φυσικά ανέβηκε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
απέσπασε όπως ήταν αναμενόμενο
πάρα πολλά λάικς και σχόλια.

Στη Μύκονο δεν παραθερίζει μόνο η
Χριστίνα Μπόμπα, αλλά ακόμα μία …
Μπόμπα, που δεν είναι άλλη από την
μικρότερη αδελφή της συζύγου του
Σάκη Τανιμανίδη. Η 25χρονη Ελίνα
είναι εξίσου όμορφη με την Χριστίνα
και όπως φαίνεται και στο βίντεο
του Mykonos Live Tv, έχει επίσης
εντυπωσιακό σώμα. Η κάμερα τις
απαθανάτισε στο Kensho στη Ψαρρού
όπου απόλαυσαν τον ήλιο και την
θάλασσα μαζί με μια φίλη τους. Με
τα καλλίγραμμα κορμιά τους τα δύο
πανέμορφα κορίτσια κατάφεραν
να μαγνητίσουν όλα τα ανδρικά
βλέμματα.

Η

νικήτρια του
πρώτου Power
of Love περνά πολύ καλά
το καλοκαίρι και φροντίζει να το δείχνει. Η Στέλλα Μιζεράκη μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της στο προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram και παράλληλα κάνεις τους άνδρες να
παραληρούν. Η ξανθιά
καλλονή ανεβάζει «καυτές» φωτογραφίες που
φαίνονται για τα καλά τα
«πλούσια» προσόντα της
και σίγουρα ο λογαριασμός της, μπαίνει μέσα
στη δεκάδα των πιο σέξι
στην ελληνική showbiz.
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Έριξε το Instagram «καυτή»
40άρα

49

GOSSIP

Η καλλονή με τις απίστευτες
καμπύλες έχει 12 εκατ. followers

Ε

ίναι 39 ετών αλλά
το κορμί της παραμένει αψεγάδιασ τ ο. Πα ραμέ ν ε ι
μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες που τραβάει επάνω της όλα τα βλέμματα και με κινήσεις όπως
αυτή που έκανε πρόσφατα
στον λογαριασμό της στο
Instagram… ανάβει φωτιές.
Μιλάμε για την Αλεσάντρα
Αμπρόσιο, που αποφάσισε να… καλωσορίσει το καλοκαίρι με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Οι πόζες της με το
λευκό, βρεγμένο, μπλουζάκι ήταν σκέτη κόλαση ενώ ακολούθησαν κι άλλες φωτογραφίες της. Είτε με «καυτά»
μαγιό, είτε ακόμα και topless,
για να… διαλύσει τη φαντασία όλων που άρχισε να «οργιάζει»…

Ετοιμάζεται να γίνει τρίτη φορά
μπαμπάς ο Άλβαρο Μοράτα

Η

Αμάν τα ε ργάζ ε ται ως γυμ νά σ τ ρια κα ι θ ε ω ρ ε ί ό τ ι οι γ υναίκε ς πρέπε ι να
γ υ μ ν ά ζ ο ν τ α ι, ν α έ χ ο υ ν
καμπύλε ς και να μην μοιάζ ουν με
τ α α δύ να τ α μ ον τ έ λα τ ης π α σ α ρέλας.
Εκ τ ό ς α π ό Per s o nal t rain er δίν ε ι
συμβουλές διατροφής ενώ
α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ε ί κα ι έ χ ε ι δ ι κ ή τ η ς
σ τ ήλη f itness σ τ ην ισ τοσε λίδα

τ η ς Κο ύ ρ τ ν ε ι Κα ρν τ ά σ ια ν. Μά λι σ τ α ε ίναι και η π ρο π ον ήτ ρια τ ων
αδε ρφών Καρν τάσ ιαν.
Βλέπον τας κανε ίς τ ις φωτογραφίε ς
τ η ς σ τ ο in s t ag r a m κα τ α λ α β α ί ν ε ι
γ ιατ ί έ χει έ ναν από τους με γαλύτ ερους λογαριασμούς followers.
Πε ρισσότ ε ρα από 12 εκα τομμύρια
ά τ ο μ α τ η ν α κο λ ο υ θ ο ύ ν κα ι κά θ ε
φ ο ρά που α νε βάζ ε ι φ ωτογραφίε ς
πραγμα τ ικά κολάζ ε ι

Παράτησε τη βαρετή δουλειά γραφείου
και τώρα βγάζει 10.000 ευρώ τη μέρα

T

o τρίτο παιδάκι τους
περιμένουν ο γνωσ τός ποδοσφαιριστής και η εντυπωσιακή σύζυγός του. Το ζευγάρι τον Ιούλιο του 2018 απέκτησε δίδυμα αγοράκια και
τώρα περιμένει ξανά αγόρι.
Το χαρμόσυνο γεγονός έκανε γνωστό ο 28χρονος επιθετικός μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο
Instagram. Ο άσος πόσταρε
φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της συζύγου
του, την οποία κρατάει μαζί
με τους γιους του: «Θα ήθελα πολύ να αποκτήσουμε το
πρώτο μας κορίτσι, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που περιμένουμε άλλο ένα αγόρι.
Χρειαζόμαστε μόνο ένα ακόμα για να φτιάξουμε μια ομάδα για futsal», έγραψε ο άσος
της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Π

όσοι δουλεύετε
σε ένα γραφείο
και βαριέσ τ ε
την καθιστική
ζωή ή ακόμα και το ίδιο
σας το επάγγελμα;Αυτό
συνέβη και στην Σέρι Πάουελ η οποία αποφάσισε
να δημιουργήσει προφίλ
σε συνδρομητικό σαιτ, που
ανεβαίνουν αισθησιακές
και γυμνές φωτογραφίες.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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...

Χαλκίδα, στη παλιά
γέφυρα, τη δεκαετία
του ‘70

Σύρος. Η πλατεία Μιαούλη,
η κεντρική πλατεία της
Ερμούπολης

Άργος, τέλη 60s ή
αρχές 70s

Πάτρα, εικονίζεται η
πλατεία Βασιλέως
Γεωργίου το 1972
Bόλος. Η οδός
Δημητριάδος
και το τραμ της
πόλης, περίπου
το 1950

Καβάλα η πλατεία Ελευθερίας
τη δεκαετία του ‘60

Tο
ξενοδοχείο
RITZ κατά τη
δεκαετία του
‘50 στη
Θεσσαλονίκη

Mερική άποψη Σερρών,
δεκαετία ’60
Η Λιβαδειά κατά τη
δεκαετία του ‘60

Αλεξανδρούπολη
δεκαετία ‘60.
Εικονίζεται το
ξενοδοχείο
«Αλεξανδρούπολη»,
με τα γραφεία της
Ολυμπιακής
Αεροπορίας να
στεγάζονται στο
ισόγειο του κτιρίου
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Άρωμα Κουζίνας

με τη Νίκη Σταθά
Γλυκό κουταλιού
Καρπούζι

ª
ª
ª
ª

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ΥΛΙΚΆ

1 κιλό καθαρισμένη φλούδα καρ- ª 100 γραμ. αμύγδαλα καβουρντιπουζιού άσπρη με λίγο κόκκινη
σμένα
ψίχα
ª 1 κλωνάρι αρμπαρόριζα
800 γραμμαρια ζάχαρη
ª 2½ λεμόνια το χυμό τους
2 φλυτζανεςτου τσαγιού νερό
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβουμε το καρπούζι μας σε φέτες και το βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. Περνουμε τις φλούδεςεχουμε αφήσει πάνω και λίγη κόκκινη ψίχα και καθαρίζουμε το
πράσινο εξωτερικό μέρος, πλένουμε τις φλούδες, τις κόβουμε σε μεγάλα, κυδωνάτα, κομμάτια και τα βάζουμε σε μια λεκάνη με νερό, που μέσα έχουμε στείψει
τα 2 λεμόνια για 2 ώρες. Εν συνεχεια τα ξεπλένουμε, τα σουρώνουμε και τ’ αφήνουμε να στραγγίξουν καλά. Τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη,
προσθέτουμε το νερό και τα βράζουμε σε μέτρια φωτιά, για 10΄ λεπτά, ξαφρίζοντας τον αφρό. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνουμε το γλυκό
να σταθεί για 24 ώρες. Μετα από τις 24 ώρες ξαναβράζουμε πάλι το γλυκό, σε
δυνατή φωτιά, μέχρι να «δέσει» το σιρόπι. Το σιρόπι έχει δέσει όταν στάξουμε
μια σταγόνα σε ένα πιατελάκι του καφέ και αυτή στέκεται και δεν απλώνει. Αν
το σιρόπι μας φανεί άδετο, αφαιρούμε τα καρπούζια και βράζουμε σε δυνατή
φωτιά να πήξει. Αν μας φανεί σφιχτό, προσθέτουμε λίγο νεράκι ακόμη και τα
βάζουμε να πάρουν μια βράση. Λίγο πριν το τέλος, προσθέτουμε τα καβουρδισμένα αμύγδαλα την αρμπαρόριζα και το χυμό από το μισό λεμόνι, (για να μη
ζαχαρώσει το γλυκό, αλλά και για αντισηπτικό και συντηρητικό) και τ’ αφήνουμε
να βράσουν μαζί για 2΄ ακόμα. Έπειτα αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά
και αφήνουμε το γλυκό να σταθεί για 5’ λεπτά περίπου, μέχρι να σταματήσει ο
βρασμός και να πέσει λίγο η θερμοκρασία του. Βαζουμε το γλυκό μας σε αποστειρωμένα βάζα τα οποία τα κλείνουμε σφιχτά και τα αναποδογυρίζουμε (με τα
καπάκια προς τα κάτω) πάνω σε μια καθαρή πετσέτα της κουζίνας, μέχρι να κρυώσουν και να σφραγίσουν. Τα διατηρούμε σε σκιερό και δροσερό μέρος εκτός
ψυγείου, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Μετά το άνοιγμα, τα φυλάμε στο ψυγείο.

11 Σεπτεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΟΣ

Σημαντική είναι η νέα εβδομάδα για το
ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ, στην πορεία
της μπορείς μέσω των επαφών και των
γνωριμιών σου να δεχθείς σημαντικές
ευκαιρίες που θα προάγουν την επαγγελματική σου εξέλιξη, ενώ σου δίνεται και η
δυνατότητα επιτυχίας των στόχων σου! Ο
Άρης ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο
ζώδιο σου και μπαίνεις σε μία εποχή που
είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσεις
την δράση σου και τα μετέπειτα βήματά
σου!

ΤΑΥΡΟΣ

Η εβδομάδα που ξεκινά είναι αισιόδοξη,
χαρούμενη αλλά έχει και ευκαιρίες για να
μπορέσεις να πας την ζωή σου ένα βήμα
παρακάτω φίλε μου Ταύρε. Το τρίγωνο
Ήλιου – Δία, προσφέρει τις ευκαιρίες για
μία νέα αισθηματική γνωριμία ή για ένα νέο
δημιουργικό σχέδιο. Κάποιες ειδήσεις που
λαμβάνεις μέσα στις επόμενες μέρες κρίνονται άκρως ικανοποιητικές.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Μία νέα εβδομάδα ανοίγεται μπροστά σου
και όλα κυλούν ανεμπόδιστα αυτή τη φορά
... Το τρίγωνο Ήλιου – Δία, σε βοηθά
να βρίσκεσαι σε μία πολύ καλή
ψυχολογική κατάσταση, να
αφήνεις πίσω σου ιστορίες
που σε πίκραναν, ενώ θα
υπάρχουν και κάποια
χαρμόσυνα νέα που
θα αφορούν τα οικονομικά σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Έχεις περάσει πολ λές
δυσκολίες το τελευταίο
διάστημα όμως η εβδομάδα
που ανοίγεται μπροστά σου είναι
θετική, ελπιδοφόρα και έχει την ανανέωσή
της αγαπημένε μου Καρκίνε! Το τρίγωνο
Ήλιου – Δία, σε ευνοεί ιδιαίτερα για νέες
γνωριμίες, για ευκαιρίες μέσω των επαφών
σου και των ανθρώπων που συναναστρέφεσαι, ενώ δεν λείπουν οι ειδήσεις και οι
προτάσεις που σε κάνουν να νιώθεις λίγο
πιο τυχερός!

ΛΕΩΝ

Εβδομάδα λάμψης, γοητείας αλλά και επαγγελματικής επιτυχίας αναμένεται για σένα φίλε
μου Λέοντα. Η Αφροδίτη έχει περάσει στο
ζώδιο σου και έλκεις σαν μαγνήτης ότι έχει
βάλει στο μάτι. Συνάμα το τρίγωνο Ήλιου – Δία,
ανοίγει σπουδαίες ευκαιρίες που θα σε βοηθήσουν στην βελτίωση την επαγγελματική και την
οικονομική!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μία τυχερή εβδομάδα για τα αισθηματικά
σου ξεκινά με το τρίγωνο Ήλιου – Δία να
βάζει το χεράκι του για να ανοίξει επιτέλους τον ερωτικό σου τομέα προσφέροντας χαρά, ικανοποίηση και στιγμές που
θα σου μείνουν αλησμόνητες. Συγκράτησε
μόνο τα πάθη, τη ζήλεια και την απόλυτη
συμπεριφορά. Η δημιουργικότητά σου
είναι το κλειδί της επιτυχίας σου!

LIFE

ΖΥΓΟΣ

Ξεκινά μία εβδομάδα που ο Ερμής κινείται
στο δικό σου ζώδιο έτσι λοιπόν και είσαι σε
επικοινωνιακή διάθεση με την επιθυμία να
μοιραστείς τις σκέψεις, τις ιδέες σου και να
έρθεις σε επαφή με τον κόσμο γύρω σου!
Το τρίγωνο Ήλιου – Δία βοηθά την ενίσχυση
της ψυχολογικής σου διάθεσης δεν λείπουν
όμως και τα ευχάριστα γεγονότα μέσα στο
σπίτι και στην οικογένεια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Εβδομάδα δικτύωσης, νέων επαφών και
νέων δραστηριοτήτων ξεκινά για σένα
αγαπητέ μου Σκορπιέ! Το τρίγωνο Ήλιου
– Δία φέρνει την τυχερή εξέλιξη μέσα από
μία γνωριμία, επαφή, φιλία, ή δέχεσαι μία
σημαντική πρόταση που σου εκπληρώνει
ένα σχέδιο σου! Με τον Άρη ανάδρομο από
τον Κριό η καθημερινότητά σου είναι ένα
βαρύ φορτίο με πολλές πιέσεις και ευθύνες
που δεν σου επιτρέπουν να ηρεμήσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μία εβδομάδα ικανοποίησης ανοίγεται
μπροστά σου τώρα αγαπημένε μου Τοξότη,
αφού ο κυβερνήτης του ζωδίου σου ο Δίας
βρίσκεται σε τρίγωνο με τον Ήλιο και σου
προσφέρει σημαντικές νέες προοπτικές για να κατακτήσεις στόχους
προσωπικούς, επαγγελματικούς και οικονομικούς. Η
Αφροδίτη από το ζώδιο
του Λέοντα προσφέρει
τις ανάσες ανανέωσης
για να νιώθεις ακόμα
καλοκαίρι!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η εβδομάδα ξεκινά με το
τρίγωνο του Ήλιου από την
Παρθένο με τον Δία από το
ζώδιο σου, έτσι μπορώ να πω ότι
οι μέρες που ανοίγονται μπροστά σου , σου
προσφέρουν τις ευκαιρίες για να κάνεις νέα
ξεκινήματα, για να ανοίξεις τους ορίζοντές
σου και να κάνεις μεγάλα βήματα μπροστά!
Η διάθεση σου βελτιώνεται και οι εμπειρίες
που αποκομίζεις σου δίνουν ικανοποίηση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η διάθεση σου βελτιώνεται σημαντικά αυτή
την εβδομάδα φίλε μου Υδροχόε και σε
αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει η βελτίωση
των οικονομικών σου! Το τρίγωνο Ήλιου –
Δία προσφέρει την ψυχική ανακούφιση και
την απεμπλοκή σου από βάρη που είχες την
περασμένη περίοδο! Συνάμα, πρέπει να είσαι
αρκετά πιο προσεχτικός στον τρόπο έκφρασης και επικοινωνίες, γιατί ο Άρης ανάδρομος
από τον Κριό σε κάνει αρκετά πιο καβγατζή!

ΙΧΘΕΙΣ

Νέοι άνθρωποι μπαίνουν από αυτή την
εβδομάδα στη ζωή σου ενώ η κοινωνική
σου ζωή βελτιώνεται σημαντικά και κατανοείς φίλε μου Ιχθύ ότι έχεις επιστήθιους
φίλους! Ο Άρης ανάδρομος από το ζώδιο
του Κριού σε προβληματίζει με τα οικονομικά σου ενώ κάποιες κινήσεις που ήθελες
να κάνεις φαίνεται ότι τώρα είναι μπλοκαρισμένες.

FUN

– Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως θέλει
να χωρίσουμε, γιατί δεν αντέχει την τσιγκουνιά
μου και μου το ΄κλεισε στα μούτρα….
– Κι εσύ τι έκανες;
– Όλο το βράδυ της έκανα αναπάντητες……
Ήταν ένας τραυλός και πάει σε ένα βιβλιοπωλείο.
– ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουδουλλλλλλειά.
– Τον λυπηθηκε ο βιβλιοπωλης αλλα για να μην
τον διωξει ετσι του λεει εντάξει. Αν πουλήσεις
αυτά τα 5 βιβλία σε 2 ωρες θα το σκεφτώ.
Μετά από 2 ωρες πάει ξανά ο τραυλός στο
βιβλιοπωλείο. – Τα πουπουπούλλλλησα!
– Εντάξει,λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις
αυτά τα 15 βιβλία σε 2 ώρες θα έχεις πάρει την
δουλειά.
(Σιγα μην μπορεσει ελεγε απο μεσα του)
Μετά από 2 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο
βιβλιοπωλείο. – Τα πουπουπούλλλλησα!
– Ωραία. Την δουλειά την πήρες (μην μπορωντας να πει τιποτα αλλο), αλλά μπορείς να μου
πεις πώς πούλησες τόσα βιβλία τόσο γρήγορα;
– Εεεεεε, τους έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθελετε νανανανανανανα τα αγογογογογοράσετε
ή ναννανανα σασασασασας τα διαδιαδιαβαααασσσω;
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Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια ωραία λίμνη στο πίσω μέρος
του.
Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε να πάει
μια βόλτα μέχρι την λίμνη.
Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο τσιγάρο, άκουσε φωνές και γέλια.
Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά νεαρά
κορίτσια να παίζουν μέσα στα νερά.
Μόλις όμως κατάλαβαν την παρουσία του,
πήγαν στα βαθιά για να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του φώναξε: “Δεν
πρόκειται να βγούμε αν δεν φύγεις”.
Και απαντάει κι αυτός:
“Μην ανησυχείτε κορίτσια, τον κροκόδειλο ήρθα να ταΐσω και θα φύγω.”
Είναι δυο νυχτερίδες και κάθονται κλασικά, ανάποδα σε ένα κλαδί…
Λέει η μια στην άλλη:
-Μήτσο ποια ήταν η χειρότερη μέρα της
ζωής σου?
-Όταν είχα διάρροια…
Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο:
– Το όνομα σας παρακαλώ;
– Παπαδοπούλου.
– Το μικρό;
– Στο σπίτι. Κοιμάται.
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«Νύχτες Πρεμιέρας»: Το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει
Από τις 23 Σεπτεμβρίου έως
τις 4 Οκτωβρίου

Το υπουργείο
Πολιτισμού
χρηματοδοτεί
100 επιπλέον νέες
ταινίες

Η

σπουδαία κινηματογραφική γιορτή της πόλης,
το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες
Πρεμιέρας», επιστρέφει για 26η
χρονιά, πλήρως προσαρμοσμένο
στις νέες συνθήκες, συστήνοντας
για πρώτη φορά στη χώρα μας μια
υβριδική εκδοχή της διοργάνωσης, προσιτή σε όσο το δυνατόν
περισσότερους θεατές.
Οι 26ες «Νύχτες Πρεμιέρας» θα
πραγματοποιηθούν στους φυσικούς τους χώρους, τις αίθουσες
ΙΝΤΕΑΛ, ΔΑΝΑΟΣ 1 και ΟΠΕΡΑ 1,
ενώ, ειδικά φέτος, θα φιλοξενηθούν με ασφάλεια οι προβολές και
στα θερινά σινεμά ΛΑΪΣ - Ταινιοθήκη της Ελλάδας, ΡΙΒΙΕΡΑ, ΤΡΙΑΝΟΝ και ΣΤΕΛΛΑ.

Online Προβολές

Για την καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση των θεατών, σε συνεργασία με το Festival Scope και Shift
72, το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες
Πρεμιέρας» συμπληρώνει το πρόγραμμά του με μια σειρά online
προβολών σε ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (online.
aiff.gr) όπου οι θεατές θα μπορούν

Ά
να απολαμβάνουν ταινίες και από
την ασφάλεια του σπιτιού τους, σε
όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα, η ψηφιακή πλατφόρμα
συμπεριλαμβάνεται στον φετινό
προγραμματισμό για τους θεατές
(ευπαθείς ομάδες, άτομα που φροντίζουν ασθενείς ή λόγω επαγγέλματος έρχονται σε επαφή με ασθενείς, κάτοικοι εκτός Αθηνών κ.ά.)
που δεν θα μπορούν εκ των πραγμάτων να παραστούν στις προβολές, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένο
αριθμό geo-blocked προβολών,
τηρώντας όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας και υψηλού επιπέδου

ψηφιακής διάδρασης κατά τα πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων μεγάλων διεθνών Φεστιβάλ.
Στην περίπτωση που οι συνθήκες
της πανδημίας το επιβάλλουν, η
συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει
την ασφάλεια μέρος του Φεστιβάλ
να διεξαχθεί ψηφιακά διατηρώντας τον πλούτο των παράλληλων
δράσεων της διοργάνωσης, όπως
masterclass, συζητήσεις,εισαγωγή
από σκηνοθέτες και Q&A αλλά και
ευρεία διάδραση με το κοινό, προσαρμοσμένες στο διαδικτυακό
περιβάλλον.
Οι θεατές, από τη στιγμή που προ-

αγοράζουν το εισιτήριό τους και
ξεκινούν το online streaming της
ταινίας (αφού πατήσουν play)
έχουν στη διάθεσή τους 24 ώρες
για να ολοκληρώσουν την προβολή.
To αναλυτικό πρόγραμμα των
online προβολών θα ανακοινωθεί
μαζί με το πλήρες πρόγραμμα του
26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας στη Συνέντευξη Τύπου η
οποία θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στον
θερινό κινηματογράφο ΑΙΓΛΗ
ΖΑΠΠΕΙΟΥ, στις 20.30.

O Θεόδωρος Kολοκοτρώνης έγινε animation για
να ταξιδέψει στον κόσμο

Τ

ρεις άνθρωποι με εμπειρία στον κινηματογράφο (εκτός από τον δημιουργό
και σκηνοθέτη Δημήτρη Βόρρη, ο Ελληνοκύπριος συνθέτης Γιώργος Καλλής
έχει συνεργαστεί με την Disney, ενώ ο Νάσος
Βακάλης έχει βραβευτεί με Emmy), με σπουδές
και δουλειές στο Λος Aντζελες, μας αποκαλύπτουν πώς εμπνεύστηκαν από την ηγετική φυσιογνωμία της Επανάστασης, τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη, «τον δικό μας σούπερ ήρωα,
που είναι η πραγματική απάντηση στους αντίστοιχους της Marvel», όπως μας λένε χαρακτηριστικά.
Με αυτό το σκεπτικό οι τρεις δημιουργοί
έφτιαξαν ένα απίστευτο ταινιάκι που σκοπό
έχει να εμπνεύσει, να ξεσηκώσει και -γιατί
όχι;-να διδάξει όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως
τα παιδιά, που θα βρουν έναν βασικό λόγο για
να ταυτιστούν με έναν ήρωα μιας άλλης επανάστασης - της δικής μας.
Στη σκηνή που βλέπουμε και στις φωτογραφίες ο Κολοκοτρώνης, μεταμφιεσμένος σε
καθολικό μοναχό, αποβιβάζεται στη Μάνη και
συναντά τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, στις
6 Ιανουαρίου του 1821. Μαζί θα συγκροτήσουν, λίγες εβδομάδες αργότερα, τους πρώ-

τους επαναστατικούς στρατιωτικούς πυρήνες
της Επανάστασης του 1821.
Στις σκηνές από την ταινία, ο Κολοκοτρώνης,
μεταμφιεσμένος σε καθολικό μοναχό, αποβιβάζεται στη Μάνη και συναντά τον Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη, στις 6 Ιανουαρίου του 1821
Η ταινία animation φέρει τον τίτλο «Κολοκοτρώνης - Ο Γέρος του Μοριά», το σενάριο και η
σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Βόρρη, η μου-

σική σύνθεση και η ενορχήστρωση του Γιώργου Καλλή και ο σχεδιασμός και η καλλιτεχνική διεύθυνση του βραβευμένου με Emmy
animator Nάσου Βακάλη.
Βασίζεται στα «Απομνημονεύματα περί της
Ελληνικής Επαναστάσεως» του Φωτάκου,
πρώτου υπασπιστή του Κολοκοτρώνη, και τη
«Διήγηση συμβάντων της Ελληνικής Φυλής»
του Γεωργίου Τερτσέτη.

λλες 100 ταινίες, 50
ντοκιμαντέρ και 50
μικρού μήκους, θα
προ σ τ εθούν σ τον
κατάλογο του ειδικού Προγράμμα το ς Εν ίσ χυσ ης τ ης
Κινηματογραφικής Κοινότητας που σ χεδίασε το Ελ λην ικό Κέ ν τ ρο Κινηματογράφουν (ΕΚΚ), μετά από ανάθεση του υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ), ως μέτρο
σ τήριξης του κ λάδου σ την
δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Οι τ αιν ίε ς αυ τ έ ς,
όπως και οι προηγούμενε ς
119 που προκρίθηκαν σ την
αρχ ική φάση τ ης διαδικασίας θα επιχορηγηθούν με το
ποσό των 2500 ευρώ και θα
περάσουν στην Β’ φάση του
διαγωνισμού.
Η αύξηση του αριθμού των
σεναρίων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης κρίθηκε αναγκαία λόγω της
μεγάλης συμμετοχής. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις που κατατέθηκαν φθάνουν τις 1200 γεγονός
που αποδεικνύει το αυξημένο
ενδιαφέρον. Ο μεγάλος αυτός
αριθμός αιτήσεων, βεβαίως,
δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμος από τους μηχανισμούς
του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου δεδομένου ότι,
σε κανονικές συνθήκες εξετάζει περί τις 300 προτάσεις το
χρόνο.
Παρόλα αυτά, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν τις ταινίες
Animation, η οποία έγινε από
τριμελή επιτροπή του ΥΠΠΟΑ
και οι 25 που επιλέχθηκαν αναμένεται να λάβουν άμεσα τις
πληρωμές οι οποίες ανέρχονται
από 10.000 έως 20.000 ευρώ.
Όσον αφορά σ τ ις ταιν ίε ς
μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, ενώ σύμφωνα με τον
αρχικό προγραμματισμό, από
τις υποβληθείσες αιτήσεις, θα
επιλέγονταν και θα χρηματοδοτούνταν 100 προτάσεις (50
μικρού μήκους και 50 ντοκιμαντέρ).
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Άνοιξε ο δρόμος για την
κατασκευή της «Νέας
Τούμπας»

ΠΑΟΚ: Χρυσώνει τον Τζόλη
χωρίς ρήτρα
ΠΑΟΚ και Χρήστος Τζόλης θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί μέχρι το 2024, καθώς οι
«ασπρόμαυροι» συμφώνησαν με τον 18χρονο wonderkid της Τούμπας για νέο συμβόλαιο

Ο

Χρήστος Τζόλης αρχίζει να «φορτώνει»
με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα και στον ΠΑΟΚ αντιλαμβάνονται ότι έχουν ένα «χρυσό παιδί» στα χέρια τους. Γι’ αυτό και θα
κάνουν τα πάντα για να τον έχουν ευχαριστημένο και
«δεμένο» τα επόμενα χρόνια.
Ο μικρός και θαυματουργός επιθετικός αποτελεί
κεφάλαιο για τους «ασπρόμαυρους» που δίχως να
το «φωνάζουν» και να το διαφημίζουν θέλησαν κ να
εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο στον Τζόλη, αλλά
και στα υπόλοιπα παιδιά (Μιχαηλίδης, Κούτσιας,
Βρακάς κ.α) που άφησαν τις ακαδημίες και πλέον
λογίζονται μέλη της πρώτης ομάδας.
Η ανανέωση συμβολαίου του 18χρονου επιθετικού
από τον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης έχει ολοκληρωθεί, όπως και οι επαφές και διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών ξεκίνησαν πολύ πριν από τον αγώνα με
την Μπεσίκτας, όπου ο νεαρός ποδοσφαιριστής τάραξε τα νερά με τα δύο
γκολ και τη μία ασίστ, οδηγώντας τον
«Δικέφαλο» στην επόμενη φάση των
προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ.
Απομένει η επίσημη ανακοίνωση της
συμφωνίας για την ανανέωση-επέκταση του
συμβολαίου μέχρι το 2024, με πολύ μεγαλύτερες
ετήσιες απολαβές από το υπάρχον συμβόλαιο και
το κυριότερο δεν θα υπάρχει, όπως και στην περίπτωση του Γιώργου Κούτσια, καμία ρήτρα αποδέσμευσης (η τρέχουσα είχε οριστεί στα 2.000.000
ευρώ) σε περίπτωση μεταγραφής του σε ομάδα του
εξωτερικού.

Ολυμπιακός: Τριετές το συμβόλαιο του
Εμβιλά, έρχονται οι ανακοινώσεις!

Ο Γιαν Εμβιλά θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με
τον Ολυμπιακό και θα βρίσκεται το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή στην Ελλάδα για τις ανακοινώσεις!
Από την πλευρά της και η Equipe σημειώνει πως
το deal έχει κλείσει και ο Γιαν Εμβιλά θα έρθει στην
Ελλάδα έως την Παρασκευή για να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος
μέσος θα υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών με τους
πρωταθλητές Ελλάδας και ήταν σαφές εδώ και μέρες
όταν θα έπιανε Λιμάνι. Η μεταγραφή μπήκε στην
τελική της ευθεία και θα υπάρξουν άμεσα οι ανα-

κοινώσεις.

ΑΕΚ: Υπέγραψε ο Ραντόνια

Στην Αθήνα βρισκόταν από την Τετάρτη ο Βένταντ
Ραντόνια, τον οποίο η ΑΕΚ αποφάσισε να αποκτήσει
ως επένδυση για το μέλλον.
Ο 19χρονος Βόσνιος δεξιός μπακ πέρασε τις ιατρικές
εξετάσεις και την Πέμπτη βρέθηκε στα γραφεία της
ΠΑΕ στο Μαρούσι και υπέγραψε το συμβόλαιό του.

Μεγιάδο τετραετίας στον ΟΦΗ

Κάτοικος «Γεντί Κουλέ» έγινε από σήμερα (10/9) και
πάλι ο Μιγκέλ Μεγιάδο, καθώς διευθετήθηκαν και
οι τελευταίες λεπτομέρειες της απόκτησής του από
την Τσακαρίτα. Μάλιστα το «πιτ μπουλ» υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς και ο 27χρονος χαφ θα... ριζώσει
στον ΟΦΗ.

«Πράσινος» ο Χουανκάρ!

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε
επισημότητα είναι ο Χουάνκαρ. Το
βράδυ της Τετάρτης, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 30χρονος
αριστεροπόδαρος μπακ υπέγραψε μέχρι το
2022 και οι απολαβές του θα αγγίζουν τις 300.000
ευρώ ετησίως. Οι «πράσινοι» θα έπαιρναν παίκτη
σε αυτή την θέση μόνο αν προέκυπτε κάτι εξαιρετικό
και ο έμπειρος αμυντικός με πολλές παραστάσεις
από την La Liga είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα.Ο
παίκτης αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στο «τριφύλλι».
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; Γρήγορος και
απόλυτα επιθετικός μπακ!
Είναι ξεκάθαρο πως μιλάμε για μεταγραφή βασικού
στο rotation της ομάδας και όχι για κάποιον παίκτη
που έρχεται για να μοιραστεί τα παιχνίδια με Χατζηθεοδωρίδη και Ζαγαρίτη.
Ο Χουανκάρ(Χουάν Κάρλος Πέρες Λόπες είναι το
πλήρες όνομά του) ξεκίνησε την καριέρα του από τα
τμήματα υποδομής της Ρεάλ ως εξτρέμ και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Μπράγκα, Σαραγόσα, Μπέτις,
στη Γρανάδα και από το 2015 στην Μάλαγα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στην Primera Division ο
ποδοσφαιριστής έχει 148 συμμετοχές, 6 γκολ και
14 ασίστ!

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης
η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού
Χωρικού Σχεδίου για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.
Σχεδόν τρεις ώρες κράτησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης, που μεταξύ των θεμάτων της είχε
προς έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
που υπάρχει στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την ανέγερση της «Νέας Τούμπας».
Όλοι οι παρόντες σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της Γνωμοδότησης με μόνο
3 λευκά από τις παρατάξεις Λαϊκή Συσπείρωση και Πόλη Ανάποδα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας επανέλαβε την πεποίθηση ότι η ανάπλαση του γηπέδου
της Τούμπας συνιστά, πέραν όλων των άλλων, ένα έργο αναπτυξιακό, το
οποίο θα έχει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία της πόλης σημειώνοντας
ότι πρόκειται για μια επένδυση περίπου 140 εκατ. ευρώ.
«Πιστεύουμε στο έργο ανάπλασης του γηπέδου της Τούμπας. Το έργο
θα συνεισφέρει στην περιοχή της Τούμπας και συνολικά στη Θεσσαλονίκη, θα δημιουργηθούν περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο στάδιο
της κατασκευής του και 7.000 θέσεις εργασίας την επομένη της λειτουργίας του. Ως Διοίκηση είμαστε αποφασισμένοι να τρέξουμε τα μεγάλα
πρότζεκτ της Θεσσαλονίκης», υποστήριξε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
«Περνώντας αυτόν τον κάβο ανοίγεται ένα καλύτερο μέλλον για την ανατολική Θεσσαλονίκη. Να είστε σίγουροι», τόνισε ο υπεύθυνος γηπεδικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟΚ, Γιάννης Δημογιάννης.
Ο αρχιτέκτονας-μελετητής που εκπόνησε το Εδικό Χωρικό Σχέδιο για το
νέο στάδιο του Δικεφάλου, Τάκης Δούμας, ενημέρωσε το σώμα για τις
προδιαγραφές της «Νέας Τούμπας». Όπως ανέφερε το νέο γήπεδο διατηρήσει τις σημερινές του διαστάσεις με χωρητικότητα 30.000 – 35.000
θεατών, με διαφορετικό όμως ύψος στις κερκίδες και τέσσερις περιοχές
πρόσβασης.
Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή ο κ. Δούμας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι θα δημιουργηθούν περίπου 1.000 θέσεις
στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων και των κατοίκων, ενώ
θα υπογειοποιηθεί τμήμα της οδού Κλεάνθους. Ο κ. Δούμας εξέφρασε
την εκτίμηση πως το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERLEAGUE 2020-2021
1η & 14η αγωνιστική

2η & 15η αγωνιστική

3η & 16η αγωνιστική

AEK - Ολυμπιακός
Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΣ Γιάννινα
Άρης - Λαμία
Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός
Ατρόμητος - Βόλος
ΟΦΗ - Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΛ
Βόλος - Άρης
Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης
Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης
Παναιτωλικός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
Λαμία - ΟΦΗ

ΑΕΚ - Λαμία
ΑΕΛ - Παναθηναϊκός
Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα
Αστέρας Τρίπολης - Απόλλων Σμύρνης
Βόλος - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
ΟΦΗ - Ατρόμητος

4η & 17η αγωνιστική

5η & 18η αγωνιστική

6η & 19η αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός
Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΛ
Ατρόμητος - ΑΕΚ
Παναθηναϊκός - Άρης
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Λαμία - Βόλος

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης
Άρης - Απόλλων Σμύρνης
Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός - Ατρόμητος
ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
Λαμία - Παναιτωλικός

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ
ΑΕΛ - Άρης
Απόλλων Σμύρνης - Λαμία
Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ
Ατρόμητος - Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός - Βόλος
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ HELLAS NEWS
7η & 20η αγωνιστική

8η & 21η αγωνιστική

9η & 22η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΟΦΗ
Άρης - Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα
Βόλος - ΑΕΛ
Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Λαμία - Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός
ΑΕΛ - Λαμία
Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ
Άρης - ΑΕΚ
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος
ΟΦΗ - Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

ΑΕΚ - ΑΕΛ
Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης
Βόλος - ΟΦΗ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός - Άρης
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
Λαμία - Αστέρας Τρίπολης

10η & 23η αγωνιστική

11η & 24η αγωνιστική

12η & 25η αγωνιστική

ΑΕΛ - Ατρόμητος
Απόλλων Σμύρνης - Βόλος
Άρης - Ολυμπιακός
Αστερας Τρίπολης - ΑΕΚ
ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
Λαμία - ΠΑΟΚ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία
Ατρόμητος - Άρης
Ολυμπιακός - Βόλος
ΟΦΗ - Απόλλων Σμύρνης
Παναιτωλικός - ΑΕΛ
ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης

ΑΕΛ - ΟΦΗ
Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ
Άρης - ΠΑΟΚ
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος
Βόλος - Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
Λαμία - Ολυμπιακός

13η & 26η αγωνιστική
ΑΕΚ - Βόλος
ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος - Λαμία
Ολυμπιακός - ΑΕΛ
ΟΦΗ - Άρης
Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
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Πέντε μετάλλια η Ελλάδα στο
Ευρωπαϊκό κωπηλασίας Κ23
του Ντούισμπουργκ

Π

έντε μετάλλια εκ των οποίων δυο
χρυσά, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα σε οχτώ συνολικά τελικούς ήταν ο ελληνικός απολογισμός στο
Ευρωπαϊκό Κ-23 που διεξήχθη στις 5-6/9
στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας.
Στον πρώτο διεθνή αγώνα ουσιαστικά μετά
από ένα ολοκληρο χρόνο για την κωπηλασία , τα γαλανόλευκα κουπιά έδειξαν ότι
ανήκουν στην ευρωπαική ελιτ του αθλήματος καταφέρνοντας να περάσουν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες την δύσκολη περίοδο της καραντίνας.
Τα σκήπτρα της βασίλισσας του σκιφ στην
κατηγορία Κ23 διατήρησε η Αννέτα Κυρίδου και στο Ντούισμπουργκ. Η 22χρονη
αθλήτρια του ΝΟΘ αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά τη περσινή νίκη της στα Γιάννενα, πρωταθλήτρια
Ευρώπης ξεκινώντας με τον ιδανικότερο
τρόπο τη σεζόν μετά την καραντίνα.
Αν και πέρασε 2η στα πρώτα 500μ. στη
συνέχεια ανέλαβε τα ηνία της κούρσας
και έφτασε πρώτη στο τερματισμό σε
χρόνο 7.39.60 αφήνοντας 2η τη Γερμανίδα
Φέστερ (7.41.93) και 3η τη Ρωσίδα Λιούμιχ
(9.50.04)
Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε
και η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ
ελ βαρών. Αν και η μικρότερη του τελικού
η 18χρονη πρωταθλήτρια του ΝΟΚ κατάφερε να πέσει πρώτη στον τερματισμό σε
7.49.51 αφήνοντας στη 2η θέση την ολλανδική βάρκα (7.51.90) και στην 3η την ιταλική
(7.54.08).
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η δίκωπος των κοριτσιών με τις Μαρία Κυρίδου
και Χριστίνα Μπούρμπου. Οι δυο Θεσσαλονικιές κωπηλάτριες που ανεβαίνουν για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο βάθρο του
Ευρωπαϊκού Κ23, ήταν μέχρι τα μισά της
κούρσας στην πρώτη θέση , στη συνέχεια
όμως το πλήρωμα της Ρουμανίας ανέβασε
ρυθμό και έφτασε πρώτο στον τερματισμό
με χρόνο 7.08.80 ενώ η ελληνική βάρκα
τερμάτισε σε 7.10.41. Το χάλκινο πήγε στην
Ιρλανδία (7.15.92).
Μεγάλη εμφάνιση από την τετράκωπο των
ανδρών που κατέκτησε πανάξια το χάλκινο
μετάλλιο ενώ διεκδίκησε κατά τη διάρκεια
της κούρσας ακόμα και ψηλότερη θέση. Οι

Γιάννης Καλανδαρίδης, Ζήσης Μπουκουβάλας καθώς και τα αδέλφια Παλαιοπάνου Θανάσης και Λεωνίδας έχασαν για λίγα
εκατοστά του δευτερολέπτου το ασημένιο
μετάλλιο από την Ιταλία τερματίζοντας σε
6.00.96 ενώ οι Ιταλοί σε 6.00.10 ενώ πρώτοι ήταν οι Ρουμάνοι σε 5.56.64
Σπουδαία κούρσα για τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου που κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο στο τελικό του σκιφ ελ βαρών
ανεβαίνοντας για δεύτερη χρονιά στο
βάθρο του ευρωπαικού μετά το χρυσό που
είχε κατακτήσει πέρυσι στα Γιάννενα στο
διπλό ελαφρών με τον Πέτρο Γκαϊδατζή.
Ο αθλητής του ΕΝΟΑ διατηρήθηκε σε όλη
τη κούρσα στην 3η θέση και εξασφάλισε
το χάλκινο με χρόνο 7.08.19 πίσω από τον
Ιταλό Τόρε (7.00.07) και τον Τσέχο Τσίντσιμπους (7.03.02)
Ένα κακό ξεκίνημα κόστισε πιθανότατα ένα
μετάλλιο στις Σοφία Θεοχάρη και Άσπα Χριστοδουλίδη. Οι δυο ελληνίδες αθλήτριες
έμειναν πίσω στην εκκίνηση του τελικού του
διπλού σκιφ , στη συνέχεια προσπάθησαν
να ανακάμψουν , έφτασαν ως τη 4η θέση
αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν τη γερμανική βάρκα που τερμάτισε σε 7.22.75 για να
πάρει το χάλκινο ενώ η ελληνική σε 7.24.98
για να καταλάβει τελικά την 4η θέση.
Την 5η θέση στον τελικό του τετραπλού
σκιφ ελ βαρών των κοριτσιών κατέλαβε η
ελληνική βάρκα τερματίζοντας σε 7.00.03.
Οι Κουκλωτίδου-Βακοπούλου-Γκατ-Λεβεντέλη κέρδισαν ωστόσο πολύτιμες εμπειρίες ως το πιο μικρό σε μέσο όρο ηλικίας
πλήρωμα του τελικού.
Τη 5η θέση κατέλαβε και το διπλό σκιφ ελ
βαρών των αγοριών στο μεγάλο τελικό. Οι
Πέτρος Θεοδωρίδης-Σταύρος Σουλαρίκας
τερμάτισαν σε 6.38.28 κερδίζοντας εμπειρίες από τη συμμετοχή τους σε ένα ακόμα
μεγάλο τελικό.
Στον μικρό τελικό της δικώπου αγοριών οι
Στέφανος Καπάκογλου-Θόδωρος Λαπίκοφ
πήραν την 1ηθέση με 6.40.65 και κατετάγησαν 7η στη γενική
Στον Γ΄ Τελικό του διπλού σκιφ των αγοριών
οι 18χρονοι Δημήτρης Στασινός και Γιώργος
Μακρυγιάννης πήραν τη 2η θέση με χρόνο
6.34.09 και κατετάγησαν 14η στη γενική
κατάταξη του Ευρωπαϊκού.
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Διεθνής παίκτρια ποδοσφαίρου
αποκάλυψε ότι είναι τρανσέξουαλ

Σ

την αποκάλυψη ότι είναι τρανσέξουαλ προχώρησε παίκτρια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Καναδά.
Η 25χρονη Ρεμπέκα Κουίν, η οποία το 2016 είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, αποκάλυψε μέσω των social
media ότι είναι τρανσέξουαλ, εκπλήσσοντας την κοινή γνώμη.
«Δεν έχω κρύψει ποτέ από τους ανθρώπους που αγαπώ ότι είμαι τρανσέξουαλ. Και μάλιστα
με ρωτούσαν πότε θα το πω δημόσια. Σήμερα, αυτό που θέλω, είναι να είμαι ορατή στην
queer κοινότητα που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει ένα από τα μέλη της σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου», ήταν τα λόγια της Κουίν, η οποία αγωνίζεται στη σουηδική Vittsjo GIK.

Σέλτικς - Ράπτορς 122-125:
Ζωντανό έπειτα από δύο
παρατάσεις το Τορόντο

Σ

υγκλονιστικό παιχνίδι έγινε ανάμεσα στους Σέλτικς και τους Ράπτορς, με το
Τορόντο να παίρνει τη νίκη με 125-122 έπειτα από δύο παρατάσεις και να
στέλνει την σειρά σε Game 7, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο.
Σε ένα παιχνίδι που όλα τα κλισέ ενός μπασκετικού αγώνα βγήκαν στην
φόρα, οι Ράπτορς κατάφεραν να επιβληθούν με 125-122 των Σέλτικς έπειτα από
δύο παρατάσεις, να ισοφαρίσουν σε 3-3 και να στείλουν την σειρά σε Game 7!
Οι πρωταθλητές έδειξαν για ακόμα μία φορά ότι το λέει η καρδιά τους. Παίζοντας
με την πλάτη στον τοίχο και όντας σταθερά πίσω στο σκορ τόσο στην κανονική
διάρκεια του αγώνα, όσο και στην πρώτη και την δεύτερη παράταση, κατάφεραν
στο τέλος να πάρουν μία τεράστια νίκη, σε έναν αγώνα όπου οχτώ παίκτες (τέσσερις από κάθε ομάδα) έπαιξαν πάνω από 50 λεπτά!
Ο Κάιλ Λάουρι με 33 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Νόρμαν
Πάουελ να προσθέτει 23 πόντους και τον Φρεντ ΒανΒλίτ 21 πόντους.
Για τους Σέλτικς, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 31 πόντους και 16 ριμπάουντ, ο Τζέισον
Τέιτουμ 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ και ο Μάρκους Σμαρτ 23 πόντους,
11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

SL2: Τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή για σέντρα και προκήρυξη!
μήτρης , Αρέτογλου,Αλιμερκάι , Έλιο

Τον «έκοψε» και πάει για άλλα ο
Εργοτέλης!

Η SL2 θα κάνει ΔΣ με τηλεδιάσκεψη
την Παρασκευή (11/9).

Μ

ια ακόμη κρίσιμη σύσκεψη
θα γίνει στην SL2. H διοργανώτρια ενημέρωσε πως
την προσε χή Παρασκευή
θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη στην
οποία θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται
η πρόσφατη απόφαση του Διαιτητικού,
η προκήρυξη του πρωταθλήματος και η
έναρξη.
Η ενημέρωση της SL2:
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή
11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 θα
πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2
– Football League μέσω τηλεδιάσκεψης,
με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Ενημέρωση για την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο.
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Super League 2.
Έν α ρ ξ η Π ρ ω τ α θλ ή μ α τ ο ς
Super League 2.
Διάφορα θέματα.

Τεράστιο «μπαμ» με
Αποστολίδη ο Διαγόρας Στεφανοβικείου!

Κίνηση-ματ στον… άσο! Ο Διαγόρας Στεφανοβικείου ενεργοποίησε τεράστιο «μπαμ» με την απόκτηση
του Μάνου Αποστολίδη.
Ο έμπειρος κίπερ ήταν την περασμένη
σεζόν στη Νίκη Βόλου από την οποία και
αποχώρησε πρόσφατα με… αιχμές.
Θυμίζουμε ότι το διαζύγιο δεν ήταν…
ήρεμο με τον Έλληνα τερμαφύλακα να
κάνει δήλωση-φωτιά: «λίγοι στο ποδόσφαιρο έχουν μπάλες!»
Η ανακοίνωση:
Η Διοίκηση του Διαγόρα ανακοινώνει
την έναρξη της συνεργασίας της με τον
ποδοσφαιριστή Μάνο Αποστολίδη.
Ο εγνωσμένης αξίας τερματοφύλακας
που αποχώρησε πρόσφατα από τη Νίκη
Βόλου αποτελεί μια μεγάλη μεταγραφή
για το σύλλογό μας.
Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και
του ευχόμαστε να είναι υγιής.

Επίσημο: Υπέγραψε στην Καλαμάτα ο Σουμπίνιο

Παίκτης της Καλαμάτας είναι ο Σουμπίνιο!
Ο 33χρονος Βραζιλιάνος έδειξε σε άριστη
κατάσταση κατά τις ημέρες που προπονείται στην Μαύρη Θύελλα και έτσι έκλεισε
και το τυπικό μέρος της συμφωνίας με
τις υπογραφές (στην φωτ. Με τον Γιώργο
Ράλλη).
Ο Μαρινάλντο Σίσερο Ντα Σίλβα, όπως
είναι το πλήρες όνομά του, είχε έρθει
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2009, για
λογαριασμό του Εθνικού. Την επόμενη
σεζόν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό με
τον οποίο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.
Όμως αν και μετείχε στις καλοκαιρινές προετοιμασίες εντούτοις δεν έπαιξε σε επίσημο ματς και δινόταν κάθε χρόνο δανεικός σε άλλη ομάδα (Πανσερραϊκός, ΟΦΗ,
Λεβαδειακός, Ατρόμητος). Μόλις έληξε το
συμβόλαιο του με τους «ερυθρόλευκους»
έφυγε για το Αζερμπαϊτζάν όπου αγωνίστηκε μια τριετία στην Καραμπάγκ.
Το 2016 ο Σουμπίνιο επέστρεψε στην
Ελλάδα και υπέγραψε στον Ατρόμητο από όπου δόθηκε δανεικός στη συνέχεια στον Λεβαδειακό, που ήταν και ο τελευταίος ελληνικός σταθμός του
(αγωνίστηκε μέχρι το Νοέμβριο του 2018). Επέστρεψε
σ τη Βραζιλία, αρχικά για
λογαριασμό της Ίντερ ντε Λιμέιρα και πέρυσι αποκτήθηκε απο
την Σάο Καετάνο.

Ρόδος: 23 λέπτα ήταν αρκετά

Νικηφόρα και από την Κω πέρασε η Ρόδος
σε φιλικό με τον ΑΟ Πυλίου, επικρατώντας
0-2.
Ένα παιχνίδι κατοχής και δυναμικής και
σιγουριάς για τη Ρόδο, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της . Δεν δυσκολεύτηκε να
κάμψει την αντίσταση του αντιπάλου και το
έκανε πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο.
Τα γκολ σημείωσαν οι Αρναρέλλης στο 4′
λεπτό και Βουργουντζής στο 23′.
Η εντεκάδα που επέλεξε ο κ. Βελιτζέλος
ήταν οι Πίτκας, Αρναρέλλης, Σουλάι, Καραγιώργης ,Νικολόπουλος, Μαρτσάκης, Ρεβυθόπουλος, Δελαπόρτας, Βουργουντζής,
Γκίνης, Μουμίν.
Έπαιξαν και οι Κάμπας,Καψάλης,Μακρυδη-

Δεν έπεισε τον Εργοτέλη ο Salhi Akram που
αναχώρησε για την πατρίδα του.
Η ανακοίνωση:
Πρωινή προπόνηση και μάλιστα υψηλής
έντασης περιείχε το σημερινό πρόγραμμα
για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας,στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου.
Μετά την χθεσινή προπόνηση αποφόρτισης, οι μηχανές άναψαν ξανά για τα καλά με
τους παίκτες να υλοποιούν ασκήσεις ειδικής ποδοσφαιρικής ταχυδύναμης.
Ατομικό π ρόγραμμα σ υ ν έ χ ισ α ν οι
Kwateng, Bote και Αλεξάκης ενώ μέρος
της προπόνησης κατάφεραν να βγάλουν οι
Μαζουλουξής και Conraad.

Πανσερραϊκός: «Τρέχει» το διάδοχο του Διγκόζη – Ποιος αναλαμβάνει

«Σαφάρι» για νέο προπονητή ξεκινά στον
Πανσερραϊκό, μετά το «διαζύγιο» με τον
Άγγελο Διγκόζη.
Σύμφωνα με πληροφορίε ς του
soccerpractor, ψηλά στη λίστα των «λιονταριών» είναι οι Γιάννης Τάτσης (πρώην τεχνικός του Πλατανιά, του Εργοτέλη και της Κ20
του ΠΑΣ Γιάννινα, φημολογείται οτι ήταν
κοντά στην Καλλιθέα), Σωκράτης Οφρυδό-

πουλος (θητεία σε Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, ακαδημίες Ατρομήτου), που αποτελούν γνώστες της κατηγορίας, ενώ απασχολούν και δυο ονόματα ακόμα.
Βεβαίως, ξεκαθαρίζεται οτι δεν έχει γίνει
συζήτηση με κανέναν προς το παρόν,
αφού είναι πολύ νωπό το διαζύγιο με τον
Διγκόζη.
Άμεσα αναμένονται εξελίξεις, για να μη
χαθεί πολύτιμος χρόνος, παρότι υπάρχει
αβεβαιότητα για την κατηγορία συμμετοχής.

Μπέλιτς: Έτοιμος να πάρει στις
πλάτες του τον ΑΟ Υπάτου!

Πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και
στο 4-0 επί του Αγίου Ιερόθεου! Ο Λούκα
Μπέλιτς πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε η
ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Υπάτου με
την ομάδα του Α.Ο. Αγίου Ιεροθέου στο
γήπεδο του δημοτικού σταδίου της Θήβας
και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την ομάδα
του να φτάσει στη νίκη με 4-0 (ημίχρονο
2-0).Ανάμεσα σε άλλα, στο 43′, μετά από
εντυπωσιακό σπριντ κέρδισε το πέναλτι
που ο Μαρτσέλο Γκαβίμ μετέτρεψε σε γκολ
για το 2-0 και στο 53′ έδωσε με εκπληκτική
πάσα την “ασιστ” στον Ζυγκερίδη για να
γράψει το 3-0.
Ο Σέρβος μεσο-επιθετικός, ο οποίος έχει
και Βελγικό διαβατήριο, εντάχθηκε στην
ομάδα του Υπάτου τον Ιανουάριο.

64

αθλητικά

Ρονάλντο: Αποθέωση από
Γιουβέντους, Γιουνάιτεντ και
Σπόρτινγκ
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Ρονάλντο: «Θλίψη να
παίζεις χωρίς κόσμο, μου
αρέσει να με γιουχάρουν»

Τ

Έγραψε ισ τορία ο Κρισ τιάνο
Ρονάλντο το βράδυ της Τρίτης
(8/9) σ την Στοκχόλμη, καθώς
με τα δύο (εκπληκτικά) γκολ
του κόντρα σ την Σουηδία
όχι μόνο χάρισε τη νίκη σ την
Πορτογαλία σε αναμέτρηση για
το Nations League αλλά έσπασε
το φράγμα των 100 τερμάτων
με τη φανέλα της εθνικής του
ομάδας, έχοντας πλέον 101.

Έ

τσ ι, μπορεί να υπερηφανεύε ται γ ια το γε γονός πως σ ε
επίπεδο εθν ικών ομάδων
ε ίνα ι ο μ ονα δικό ς
Ευρω παίος που έ χε ι τ έτοιο επίτευγμα ενώ θέλει άλ λα 9 γκολ για να
ξεπεράσει και τον Ιρανό αρχισκόρερ Αλί Ν τ α ε ΐ κα ι ν α γ ί ν ε ι ο α π ό λυ τ ο ς ρ έκορν τμαν σε όλο τον
κόσμο.
Είναι δ ε ε ν τ υπ ω σ ιακό
πως πέρα από την ομάδα
του, την Γιουβέν τους, απο θεωτικά σ χόλια γ ια το συγκλο ν ισ τ ικό ε π ί τ ε υ γ μ α δ έ χ τ η κε μ έ σ ω
Twitter και από τις δύο πρώην ομάδ ε ς τ ο υ, Μά ν τ σ εσ τ ε ρ Γιο υ νά ιτ ε ν τ
και Σπόρτιν γκ Λισσαβώνας, με πολλούς σ τα soc ial media να παρα τ ηρούν πως αν τίσ τοιχο τιτίβισμα δε ν
ε γ ινε άμεσα από τ ην Ρεά λ Μαδ ρίτ η ς, ο μ άδ α τ ην ο π οία υ π η ρ έ τ η σ ε
γ ια ε ν νέα ολόκ ληρα χρόν ια (2009 2018).
O Ρ ο ν ά λν τ ο θ υ μ ή θ η κε τ ο π ρ ώ τ ο
γκολ, κόν τρα σ την Ελ λάδα
Ο Κρισ τ ιάνο Ρονάλν το πανηγύρισε
και σ τον προ σ ωπικό του λογαρια σ μ ό σ τ ο Ins t agram τ ο σ π ο υ δ α ίο
ρ ε κό ρ τ ω ν 101 τ ε ρμ ά τ ω ν μ ε τ η ν
Εθνική Πορτογαλίας, ενώ μέσα από
video που ανέβασε θύμισε το παρθ ε ν ικό τ ου τ έ ρμα, σ τ ο Euro 20 0 4
απέναν τι σ την Ελ λάδα.

Απέ ναν τι σ την Κροατία δε ν αγων ίσ τηκε το περασμένο Σάββατο λόγω
μίας μόλυνσ ης σ το μικρό δάχ τυλο
του δεξιού ποδιού του, όμως απέναν τι σ την Σουηδία όχι μόνο έκανε
την εμφάν ισή του σ τον αγων ισ τικό
χώρο αλ λά έδωσε πραγματικό ρεσ ιτάλ.
Στο 45’ κε ραυνο βόλησ ε τον Ρόμπι
Όλσ ε ν με απευθε ίας εκ τ έ λεση
φ ά ουλ γ ια τ ο 1- 0 τ ων π ρ ωτ α θλ η τ ώ ν Ευ ρ ώ π η ς τ ο υ 2016 ε ν ώ σ τ ο
72’ διαμόρφωσ ε το τ ε λικό 2- 0 γ ια
το σύνολο του Φερνάν το Σάν τος με
άπιασ το σουτ εκτός περιοχής, για να
με τ ραε ι πλέον 101 γκολ σ τ η
διεθνή καριέρα του.
Αριθμός ασύλ ληπτος,
π ο υ α π ό Ευ ρ ω π α ί ους ποδοσφαιρισ τές τον έ χει μόνο
αυτός, με τον CR7
να πανηγυρίζ ει
ιδιαίτ ερα αυτό το
ξ ε χ ω ρισ τ ό ρ ε κό ρ
μέσα από τον προ σωπικό λογαριασμό
του σ το Instagram.
Πέρα από αρκετές πανηγυρικέ ς φωτογραφιε ς που
ανέβασε σ το Instastory όπου χαρακ τηρίζ ει μεγάλη ομάδα την Πορτο γα λία, ο σ ούπε ρ σ ταρ τ ης Γιουβέν τους έγραψε σ το λογαριασμό του:
«Τεράσ τια υπερηφάνεια για αυτό το
ισ τορικό επίτευγμα σ την υπηρεσ ία
της εθνικής μας ομάδας!
Όταν μου λένε ότι μπορώ να φτάσω
τα 10 0, λέω πως δε ν φτάνε ι... 101
γκολ για την Πορτογαλία».
Επιπλέον, δημοσ ίευσε έ να v ideo
με μερικά highlights της καριέρας
τ ο υ μ ε τ η φ α ν έ λα τ ο υ α ν τ ιπ ρ ο σ ω πευ τ ικού σ υγκροτ ήμα τος τ ης
χώ ρ α ς τ ο υ, μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ο π οίω ν
κα ι τ ο π α ρ θ ε ν ικό τ ο υ τ έ ρμ α μ ε
τ ην Πο ρτ ογα λία, σ τ ην π ρε μιέ ρα
τ ης φ άσ ης τ ων ομί λων τ ου Euro
20 0 4, σ τ ην ήτ τα με 2-1 από τ ην
Ελ λάδα!

ο «Friends Arena» της Στοκχόλμης έζ ησ ε με γά λ ε ς πιέ ν ε ς τ ο
βράδυ της Τρίτης, με τον Κριστιάνο Ρονάλν το να σκοράρει δις
για την Πορτογαλία κόντρα στην Σουηδία και να γράφει ιστορία, όντας με 101
γκολ ο μοναδικός Ευρωπαίος με πάνω
από 100 τέρματα σε επιπεδο εθνικών
ομάδων.
Ο ενθουσιασμός του CR7 για το σπουδαίο επίτευγμα ήταν πολύ μεγάλος, με
τον ίδιο να μην κρύβει πάν τως και τη
στενοχώρια του για το γεγονός πως οι
παίκτες είναι πλέον υποχρεωμένοι να
παίζουν χωρίς κόσμο στις εξέδρες εδώ
και αρκετούς μήνες μετά από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19.
«Μου π ρο κα λ ε ί θλίψ η να παίζ ω σ ε
γήπεδα χωρίς θεατές. Προσωπικά όταν
αγωνίζομαι εκτός έδρας, μου αρέσει να
με αποδοκιμάζουν και να σφυρίζουν,
μου δίνει δύναμη», τόνισε με δηλώσεις
του σ την «A Bola» ο σούπερ σ ταρ της
Γιουβέντους, και συνέχισε:
«Η υγε ία ε ίναι το πα ν α λ λά αυ τ ή η
κατάσ ταση είναι λυπηρή, είναι σαν να

πηγαίνουμε σε τσίρκο και να μην υπάρχουν κλόουν ή σαν ένας κήπος χωρίς
λουλούδια.
Εμε ίς οι ποδοσφαιρισ τ έ ς έ χουμε
σ υ ν η θ ίσ ε ι α λ λά α ν τ ιλα μ βα νό μ α σ τ ε
τη διαφορά σε σύγκριση με το παρελθόν. Ελπίζω ότι σε μερικούς μήνες θα
έχουμε ξανά κόσμο στις εξέδρες επειδή
οι οπαδοί είναι η χαρά του ποδοσφαίρου.
Πριν από κάθε παιχ ν ίδι κάνω πλέον
ασκήσεις διαλογισμού, ξέρον τας πως
το γήπεδο θα είναι άδειο».

Φιορεντίνα: Ανακοίνωσε τον
Μποναβεντούρα μέχρι το 2022

Έ

πειτα από έξι χρόνια, ο Τζάκομο Μποναβεντούρα δεν θα
αγωνίζεται στο Σαν Σίρο. Ο
31χρονος Ιταλός έμεινε ελεύθερος από την Μίλαν το καλοκαίρι
και πλέον βρήκε τον επόμενο σταθμό
της καριέρας του.
Ο Μποναβε ν τούρα έ βαλε τ ην υπο γραφή του σε συμβόλαιο με την Φιορε ν τ ίνα έως το 2022 και μπορεί να
αρχίσει να προπονείται μαζί με τους
νέους του συμπαίκ τ ε ς. Ο 31χρονος
μέσος είχε περάσει ιατ ρικά από την
περασμένη εβδομάδα και την Πέμπτη
(10/9) επισημοποιήθηκε το deal.
Η Μί λαν τον είχε κάνει δικό τ ης το

2014 για το ποσό των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, ε νώ με την φανέ λα των
ροσονέρι μετράει 184 συμμετοχές με
35 γκολ και 30 ασίστ.

Ίντερ Μαϊάμι: Ταξιδεύει στις
ΗΠΑ και υπογράφει ο Ιγκουαΐν

Ο

Γκο ν ζ ά λ ο Ιγ κο υ α ΐ ν ε τ ο ι μάζ ε ι βαλίτσ ε ς γ ια τ ις ΗΠΑ και έπειτα από τ έσσερα χρόνια παρουσίας σ την
Γιουβέ ν τους (σ το διάσ τημα αυτό αγωνίσ τηκε ως δανεικός και σε Μίλαν
και Τσέ λσι) αποχωρεί από το Τορίνο.
Ο Αργε ν τ ίνος επιθε τ ικός βρήκε την
χρυσή τομή με τους μπιανκονέρι και
φεύγει ως ε λεύθερος έναν χρόνο
πριν τ η λήξη του σ υμβολαίου του.
Ο Πιπίτα έ χει βρει ήδη τον επόμενο
σ ταθμό της καριέρας του με την Ίντερ
Μαϊάμι του Ντέιβιν τ Μπέκαμ να τον

έ χε ι π ρο σ ε γ γ ίσ ε ι εδ ώ και α ρκε τ έ ς
μέρες.
Όπως αναφέ ρε ι ο δημοσ ιογράφ ος,
Φα μπ ρίτ σ ιο Ρο μά νο, τ ις ε π ό μ ε ν ε ς
ώρες θα ορισ τικοποιηθούν οι λεπτομ έ ρ ε ι ε ς γ ια τ η ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ η ς
με ταγραφής του σ το MLS. Ο Ιγκουαΐν τα έ χει βρει σε όλα με την Ίν τερ
Μαϊάμι.
Έτσ ι, τ ις επόμε νε ς ώ ρε ς θα βρεθε ί
σ τις ΗΠΑ, προκειμέ νου να υπογράψει το συμβόλαιό του με την νέα του
ομάδ α, το οποίο θα έ χε ι διά ρκε ια
έως τον Δεκέμβριο του 2022.
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Κύπρος-Αζερμπαϊτζάν 0-1

Η προσπάθεια δεν ήταν αρκετή

Την ήττα με 1-0 γνώρισε η Εθνική ομάδα της
Κύπρου από το Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο της
2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Εθνών.
Το γκολ του Μεντέγεφ (29’) με σουτ μέσα από
την περιοχή καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα
σε ένα ματς όπου η Εθνική μας παρουσιάστηκε
κατώτερη των περιστάσεων

Τ

ην δεύτερη της ήττα σε ισάριθμους αγώνας στο
κυπέλλο Εθνών γνώρισε η Εθνική μας ομάδα.
Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από το Μαυροβούνιο με 2-0 σήμερα η Εθνικής μας ηττήθηκε
και από το Αζερμπαϊτζάν με 1-0. Πλέον η Εθνική μας είναι στην τελευταία θέση του ομίλου χωρίς βαθμό. Το γκολ για τους Αζέρους πέτυχε στο
29ο λεπτό ο Medvedev. Δοκάρι για την
Εθνική μας στο 38ο λεπτό με τον Χριστοφή. Επόμενες υποχρεώσεις για την
Εθνική μας ομάδα τον Οκτώβρη εκτός
έδρας με Λουξεμβούργο στις 10 και με
Αζερμπαϊτζάν στις 13.
Καλύτερα στον αγώνα μπήκαν οι Αζέροι
με την Εθνική μας να ψάχνεται στα πρώτα
λεπτά της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι
έφτασαν δυο φορές απέναντι από τον Κυριακίδη με
τον τερματοφύλακα της Ομόνοιας να πραγματοποιεί

δυο εξαιρετικές επεμβάσεις. Αρχικά στο 13ο λεπτό σε
πλασέ του Sheydaev να διώχνει με τα πόδια και στο 17ο
λεπτό ο κίπερ της Εθνική μας ομάδας εκτινάχθηκε εντυπωσιακά και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ σε σουτ του
Garayev.
Έπρεπε να περάσουν 28ο λεπτά στον αγώνα για να
δούμε μια καλή φάση για την Εθνική μας ομάδα με την
κεφαλιά του Πιέρου να πηγαίνει απευθείας στα χέρια
του Balayev.
Στο 29ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι
στο σκορ. Έγινε φάση στην περιοχή μας με τον Κούσουλο να διώχνει την μπάλα εκτός περιοχής ωστόσο
Medvedev πήρε την μπάλα και με δυνατό σουτ «κάρφωσε» τον Κυριακίδη για το 0-1
Άτυχη στάθηκε η Εθνική μας στο 38ο λεπτό.
Το δυνατό σουτ που επιχείρησε ο επιθετικός της Ανόρθωσης Δημήτρης Χριστοφή
σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι των αντιπάλων και στην συνέχεια ο Πιέρος δεν
βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε για να
την στείλει στα δίκτυα.
Μια άλλη Εθνική εμφανίστηκε στο β’
μέρος. Περισσότερη όρεξη, λιγότερα λάθη
και με σοβαρότητα είδε το β’ μέρος η Εθνική
μας ομάδα. Ήταν η ομάδα που κρατούσε μπάλα
ήθελε το γκολ της ισοφάρισης και ήταν και πιο επικίνδυνη. Απείλησε στο 53’ με Χριστοφή στο 59ο λεπτό με
Τζιωνή και στο 71ο λεπτό με Κάστανο
ωστόσο όλα τα σουτ κατέληξαν έξω.
Η Εθνική μας μπορεί να βελτιώθηκε
αισθητά στο β’ μέρος και να είχε την
κατοχή της μπάλας αλλά και πάλι κάτι
έλειπε. Ίσως η τελική πάσα ίσως η
εμπειρία έπαιξαν πάντως τον δικό τους
ρόλο στο σημερινό παιχνίδι. Διαφορά
από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στο
Μαυροβούνιου υπήρχε αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.
Επόμενες υποχρεώσεις για την Εθνική
μας ομάδα τον Οκτώβρη εκτός έδρας με
Λουξεμβούργο στις 10 και με Αζερμπαϊτζάν στις 13.
Κύπρος: Κυριακίδης, Καρώ, Σιέλης,
Κυριάκου, Χριστοφή (57’ Λοϊζου),
Σωτηρίου, Κούσουλος (57’ Χ. Κυριάκου)Λαΐφης, Κάστανος (76’ Σπόλιαριτς),
Τζιωνής, Πίττας.
Αζ ερμπαϊτζάν: Balayev, Garayev,
Mustafazade, Medvedev, Sheydaev,
A. Hüseynov, Hüseynov, Jamalov (60’
Diniyev), Krivotsyuk, Khalilzade (66’
Abdullayev), Sadikhov (75’ Alaskarov)
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Αποχαιρέτησε και έρχεται
για τον ΑΠΟΕΛ ο Ζόρζε

Ο Αρτούρ Ζόρζε είπε αντίο στην Βιτόρια Σετουμπάλ και πλέον αναμένεται η άφιξη του στην Κύπρο για ολοκλήρωση της μεταγραφής
του στο ΑΠΟΕΛ.
Αναλυτικά τι έγραψε στα social media:
«Το ποδόσφαιρο είναι ένας σκληρός κόσμος. Το σόου, τα φώτα, τα
γκολ, οι αποκρούσεις, οι οπαδοί καλύπτουν μια πλευρά που μόνο εμείς
ξέρουμε ότι υπάρχει. Όταν σβήσουν τα φώτα νιώθεις ότι ο κόσμος σταματά και τα πάντα καταρρέουν. Σήμερα, τα λόγια μου είναι μόνο για
εσάς που με κρατήσατε από το χέρι όταν λίγοι με πίστεψαν. Για εσάς που
είδατε σε εμένα την ικανότητα να βελτιωθώ, και μου δώσατε την ελευθερία να γράψω την ιστορία μου. Μαζί ζήσαμε αξέχαστες στιγμές, εγώ
και οι συμπαίκτες μου παλέψαμε για εσάς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας, κάναμε το αδύνατο δυνατό. Δεν
έχω λόγια για την κατάληξη. Δεν το αξίζαμε, δεν το αξίζατε, οι άνθρωποι δεν το άξιζαν. Αλλά τώρα πρέπει όλοι να ενωθούμε. Και εγώ όπου
κι αν είμαι επειδή είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε ότι πάντα τιμούσα
την δέσμευση μου με τον σύλλογο, θα είμαι μαζί σας. Θα πανηγυρίζω τις
επιτυχίες σας και θα πιστεύω στην γρήγορη άνοδο σας, επειδή το όνειρο
πολλών, είναι η πραγματικότητα σας. Έχετε κατακτήσει την Πορτογαλία,
έχετε ταλαιπωρηθεί πριν από τους Ευρωπαϊκούς “καρχαρίες”. Δεν είστε
μεγάλοι, είστε τεράστιοι και θα επιστρέψετε πιο δυνατοί από ποτέ. Με
την πόλη στο πλευρό σου και ακόμη 100 χρόνια δόξας. Θα είμαι πάντα
ένας από εσάς. Θα είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους σας μέχρι το τέλος
της ζωής μου. Θα σας δω σύντομα. Δεν τα παρατήσατε ποτέ, δεν θα το
κάνετε τώρα».

«Διάλεξε ένα σημαντικό σύλλογο ο Σενέ»

Μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο Golden Boy 2020, ο Καλί Σενέ
προσέλκυσε και προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας, με την απόφασή του να ενταχθεί στο δυναμικό της Ομόνοιας.
Η ιταλική ιστοσελίδα Mondoprimavera χαρακτήρισε τη μεταγραφή
του ως «ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα deals στο παζάρι των πιτσιρικάδων» και ρώτησε τον Νταβίντε Λίπι ποιες εγγυήσεις δόθηκαν στον
ποδοσφαιριστή, προκειμένου να πειστεί ν’ αποχωρήσει από τη Γιουβέντους.
«Επί του παρόντος, κατόπιν συμφωνίας με τη Βασιλεία, ο Καλί είναι
δανεικός στην Ομόνοια, με την οποία έπαιξε ήδη στα προκριματικά του
Τσάμπιονς Λιγκ πηγαίνοντάς τα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την επιλογή του, διάλεξε ένα σημαντικό σύλλογο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Με αυτήν την κίνηση, συγκρίνοντας με ορισμένους συνομηλίκους του, κατάφερε να προχωρήσει μπροστά πιο γρήγορα», εκτίμησε
ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή.

Ανακοίνωσε Jack Evans

Την απόκτηση του νεαρού μέσου, Jack Evans ανακοίνωσε η Πάφος Fc.
Η ανακοίνωση:
Ο νεαρός υποσχόμενος ποδοσφαιριστής της Swansea City, Jack Marcus
Evans, εντάσσεται στο δυναμικό της ΠΑΦΟΣ FC.
Ο Evans, 22, αγωνίζεται ως μέσος. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Swansea City όπου αγωνίστηκε μέχρι και την ομάδα Κ23,
έχοντας επίσης αγωνιστεί ως δανεικός και στη Mansfield Town FC.
Έχει διατελέσει μέλος των εθνικών ομάδων νέων της Ουαλίας και είναι
ο αρχηγός της Εθνικής Ουαλίας Κ21. Παρα το νεαρό της ηλικίας του έχει
συμπληρώσει 3271 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις.
Καλωσορίζουμε το Jack στην οικογένεια της Πάφου και του ευχόμαστε
καλή επιτυχία εντός και εκτός γηπέδων.
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Το μπάσκετ της Κρήτης
συγκεντρώνει σχολική
ύλη για «Το Χαμόγελο του
Παιδιού»

Κάλεσμα προς τα σωματεία της
ώστε να βοηθήσουν στη συγκέντρωση σχολικής ύλης για το
«Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε η ΕΚΑΣΚ. «Αν ενωθούμε, θα
τα καταφέρουμε» λέει χαρακτηριστικά. Μια συλλογική προσπάθεια
κάνει η ΕΚΑΣΚ προκειμένου να
συγκεντρώσει σχολική ύλη για τα
παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Τα σωματεία από τους τέσσερις νομούς καλούνται να «παίξουν ομαδικά» και να βοηθήσουν
την προσπάθεια της Ένωσης προκειμένου από τις 15/9 έως 25/9 να
συγκεντρωθεί η απαραίτητη σχολική ύλη για όλους τους μαθητές
και μαθήτριες της Κρήτης που το
έχουν ανάγκη.
Αναλυτικά:
«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε.
Το μπάσκετ μπορεί να είναι ένα
άθλημα με στόχο την ψυχαγωγία,
όμως η παιδεία είναι δικαίωμα του
κάθε παιδιού.
Έτσι στο πλαίσιο της κοινωνικής
ευθύνης αλλά και του ‘’ευ αγωνίζεσθαι’’ που προβάλλει ο αθλητισμός, η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. τις δύσκολες
μέρες που βιώνουμε, στηρίζει την
μη κερδοσκοπική οργάνωση ‘’Το
Χαμόγελο του Παιδιού’’ και συγκεντρώνει σχολική ύλη για παιδιά
που την έχουν ανάγκη.
Γι’ αυτό το λόγο καλεί τα σωματεία της να «παίξουν ομαδικά»
και να βοηθήσουν την συγκεκριμένη δράση, συγκεντρώνοντας
σχολική ύλη, προκειμένου όλοι
μαζί να καλύψουμε κάθε ανάγκη
στους μαθητές της Κρήτης. Το κάθε
σωματείο καλείται να αναλάβει τη
συγκέντρωση της σχολικής ύλης
και να την παραδώσει, από τις 15/9
έως 25/9 στα παρακάτω σημεία
συγκέντρωσης:
Νομός Λασιθίου: Η παραλαβή των
σχολικών ειδών από όλο τον νομό,
θα γίνει από τις έδρες των σωματείων από τον υπεύθυνο κ. Μιχάκη
Νικόλαο κατόπιν επικοινωνίας στο
τηλέφωνο 6945461324.
Νόμος Ηρακλείου: Γραφεία ΕΚΑΣΚ
(Σπύρου Μουστακλή, κλειστό
γυμναστήριο Λίντο) Δευτέρα-Παρασκευή 9:00 έως 16:00 (τηλέ-

φωνο επικοινωνίας: 2810-316431).
Νομός Ρεθύμνου: Κλειστό Γυμναστήριο Ρεθύμνου (κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο κ.
Γιάννη Καλαϊτζάκη στο τηλέφωνο
6932726232).
Νομός Χανίων: Κλειστό γυμναστήριο Κλαδισου (Δευτέρα-Παρασκευήή 16.00-18.00), υπεύθυνος
κ. Γιάννης Ερηνάκης.
Η προσπάθεια απευθύνεται πέρα
από το μπάσκετ, σε όλους όσους
επιθυμούν να συνεισφέρουν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών και μαθητριών
σε όλη την Κρήτη.
‘’Το Χαμόγελο του Παιδιού’’ ανήκει και σε εσάς που συμμετέχετε
ενεργά στην προσπάθεια κάθε
παιδί να έχει όλα όσα δικαιούται.
Οι ανάγκες για τη συγκέντρωση
της σχολικής ύλης είναι:
● Σχολικές τσάντες δημοτικού γυμνασίου -λυκείου
● Τετράδια 3-4 θεμάτων
● Τετράδια (μπλε και χρωματιστά)
● Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί
και πολιτικοί)
● Τέμπερες - Κηρομπογιές
● Μπλοκ ζωγραφικής – ακουαρέλες
● Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιές
● Μολύβια
● Στυλό
● Γόμες
● Ξύστρες
● Διορθωτικά
● Πινέλα
● Κασετίνες
● Ντοσιέ (μεγάλα- μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα
● Φακέλους με λάστιχο
● Χαρτί Α4
● Διαφάνειες
● Κόλλες (στικ και υγρές)
● Πλαστελίνες
● Διάφανο αυτοκόλλητο για την
προστασία βιβλίων
● Ψαλιδάκια
● Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λ.π.)
Η υποστήριξη σας, είναι σήμερα
περισσότερο πολύτιμη από ποτέ,
με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες που διανύει η χώρα μας, οι
οικογένειες και τα παιδιά.
‘’Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε’’».
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Οι Μπακς προσφέρουν μυθικό
συμβόλαιο 233 εκατ. δολαρίων!

Οι Μπακς είναι αποφασισμένοι να προσφέρουν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο supermax
συμβόλαιο (πέντε ετών), ύψους 233,4 εκατ. δολαρίων, ενώ έχουν αποφασίσει να ανταλλάξουν
τον Έρικ Μπλέντσο
Oι Χιτ... καθάρισαν τους Μπακς με 4-1 και έτσι το Μιλγουόκι είναι αναγκασμένο να προετοιμάσει από νωρίς
την επόμενη μέρα.
Φυσικά η επόμενη μέρα αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος στη φετινή free agency θα μπορεί
να πάρει το supermax συμβόλαιο από τα ελάφια.
Σύμφωνα με το Athletic και τον έγκυρο Σαμς Σαράνια,
οι Μπακς θα προσφέρουν supermax συμβόλαιο (5
ετών) στον Greek Freak αξίας 233,4 εκατ. δολαρίων (με
τα τωρινά δεδομένα). Ο ίδιος ο Γιάννης λίγο μετά τον
αποκλεισμό των Μπακς από το Μαϊάμι δήλωσε θέλει
να χτίσει μαζί με τους Μπακς νοοτροπία και να διεκδικήσει πρωταθλήματα για πολλά χρόνια, ενώ αργότερα
τόνισε πως θα μείνει στο Μιλγουόκι.
Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μαρκ
Λάσρι εξέφρασε την αισιοδοξία του πως ο Έλληνας
φόργουορντ θα παραμείνει στο Μιλγουόκι και εξήγησε τον λόγο.Επιπλέον τα... ελάφια έχουν αποφασίσει
να ανταλλάξουν τον Έρικ Μπλέντσο, παρόλο που φέτος
ήταν στην 2η καλύτερη αμυντική πεντάδα της
σεζόν. Ωστόσο για άλλη μια φορά δεν
απέδωσε όπως έπρεπε στα playoffs,
εκεί όπου διακυβεύονται πολλά και
δεν αποτέλεσε το κατάλληλο στήριγμα για τον Γιάννη.
Σχετικά με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ, το μέλλον του είναι ασφαλές, αφού η ηγεσία της ομάδας
θεωρεί πως πρέπει να μάθει από
τα λάθη της σεζόν που πέρασε και να
παρουσιαστεί έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τα σενάρια για το μέλλον του Greek Freak
Οι Μπακς βρέθηκαν στα σχοινιά την περασμένη Παρασκευή απέναντι στους Χιτ, αφού το Μαϊάμι έχει πάρει
προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Ως εκ τούτου πυροδοτήθηκε μια έντονη μεταγραφολογία σχετικά με το μέλλον του Έλληνα σταρ, που είναι unrestricted free agent
το καλοκαίρι του 2021.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Yahoo Sports,
Ράπτορς και Χιτ είναι τα φαβορί για να αποτελέσουν
την επόμενη ομάδα του Έλληνα φόργουορντ. «Πολλοί κύκλοι μέσα στη λίγκα πιστεύουν πως Μαϊάμι
και Τορόντο έχουν το πάνω χέρι στη διεκδίκηση του
Γιάννη», αναφέρουν στο κείμενο.
Oι Καναδοί απέκλεισαν πέρυσι τον Αντετοκούνμπο
στους τελικούς Ανατολής πριν κατακτήσουν τον πρώτο
τίτλο της ιστορίας τους, ενώ το Μαϊάμι βρίσκεται σε
θέση ισχύος φέτος μετά το 2-0 στους ημιτελικούς περιφέρειας. H oμάδα του Σποέλστρα έχει τη δυνατότητα
στο salary cap να αποκτήσει όχι μόνο έναν, αλλά δύο

σταρ, καθώς ο Πάτ Ράιλι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά
με τα χαμηλά συμβόλαια στην ομάδα (Ρόμπινσον, Ναν
κλπ).Φυσικά στην διεκδίκηση του Γιάννη αναμένεται
να μπουν και οι Μάβερικς για να φτιάξουν μια ευρωπαϊκή τριάδα με Ντόντσιτς και Πορζίνγκις, αλλά και οι
Ουόριορς που ονειρεύονται μια απίθανη τριπλέτα με
Κάρι-Τόμπσον-Αντετοκούνμπο.

Ο ιδιοκτήτης των Μπακς εξήγησε γιατί ο
Αντετοκούνμπο θα μείνει στο Μιλγουόκι
Πολλά κείμενα πετάχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων
τα ξημερώματα της Τετάρτης (9/9). Κείμενα που ανέλυαν γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα φύγει από το
Μιλγουόκι, ποιοι είναι οι πιθανοί προορισμοί του
και ιστορίες που πρόλαβε ο ίδιος ο Greek Freak με
τις δηλώσεις αμέσως μετά από τον αποκλεισμό των
Μπακς από τους Χιτ.
«Ελπίζω πως θα μάθουμε από τη φετινή σεζόν και θα
βελτιωθούμε ως ομάδα, θα γυρίσουμε την
επόμενη σεζόν για να χτίσουμε κουλτούρα νικητή στο Μιλγουόκι και θα
διεκδικούμε πρωταθλήματα τα επόμενα πολλά χρόνια» ήταν το σχόλιο του Greek Freak που ήθελε
να προλάβει καταστάσεις και
να... ταπώσει τους σεναριογράφους, πριν εξηγήσει πως: «Απόψε
ένιωθα χαμένος, για να είμαι ειλικρινής. Αν ήταν στο χέρι μου, θα
έπαιζα και με ένα πόδι, δεν με ενδιαφέρει καν. Αυτό που μένει όμως είναι ότι
έχουμε ανθρώπους στην ομάδα που σε προστατεύουν. Κι αυτό είναι καλό. Έχουμε δει στο παρελθόν να μπαίνει το καλό μιας ομάδας πάνω από την
υγεία ενός παίκτη. Αγαπώ την ομάδα μου και εκτιμώ
ότι με προστάτευσε. Ήθελα να παίξω, το ξέρετε ότι
ήθελα να παίξω, ο προπονητής μου ήξερε ότι ήθελα να
παίξω, αλλά η ομάδα έβαλε την υγεία μου πάνω από το
παιχνίδι κι αυτό είναι σπουδαίο για εμένα».
Αρκετές ώρες μετά, ο εκ των ιδιοκτητών των Μπακς,
Μαρκ Λάσρι, έδωσε στον δημοσιογράφο Ντέιβ Μπριγκς τη δική του εξήγηση για το μέλλον του οσονούπω
back-to-back MVP του ΝΒΑ: «Δεν νομίζω πως θα
φύγει από το Μιλγουόκι. Από την πλευρά μας έχουμε
κάνει τα πάντα ώστε να τον βοηθήσουμε να νιώσει
άνετα και να πιστέψει ότι προχωράμε με τον σωστό
τρόπο. Σε εμάς θα πάρει 80 εκατομμύρια δολάρια
περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όμως
το κίνητρο του Γιάννη δεν είναι τα χρήματα. Το κίνητρό του είναι να αισθάνεται άνετα με τους ανθρώπους
γύρω του και αυτό συμβαίνει με την ιδιοκτησία, με την
ομάδα, με τον προπονητή. Οι πιθανότητες να μείνει
είναι πολλές».
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