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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Το κακό 
με τους 

ρουφιάνους 
είναι ότι δεν 

λένε αυτά που 
ξέρουν... αλλά 

αυτά που 
φαντάζονται...

ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕ… 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΣΧΗΜΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες, εύχομαι 

να σας βρίσκω καλά όσο 

αυτό μπορεί να μεταφερθεί 

με λέξεις σ’ αυτές τις πολύ 

δύσκολες στιγμές που ζει ο 

πλανήτης Γη, σ’ αυτές τις αποφράδες ημέρες 

που σίγουρα δεν ξέρει κανένας, ούτε κυβερ-

νήσεις, ούτε λοιμοξιολόγοι, ούτε ειδικοί, που 

βρισκόμαστε, πως θα αντιμετωπιστεί, πόσο 

θα κρατήσει, πότε θα βγουν εμβόλια, εάν θα 

βοηθήσουν και τόσα άλλα εάν…

Πάντως, για άλλη μια φορά κάνω τον σταυρό 

μου και δοξάζω τον Θεό που ζούμε σ’ αυτή 

την κοινωνική ανθρώπινη χώρα που φροντί-

ζει τους ανθρώπους της, και μιλάω ειδικά για 

την μεσαία τάξη και τους φτωχούς.

Πουθενά και σε κανένα μέρος ου κόσμου δεν 

υπάρχει τέτοια οικονομική βοήθεια ή περί-

θαλψη για τις ασθενέστερες τάξεις. Και οι 

δύο κυβερνήσεις, ομοσπονδιακή και επαρ-

χιακή, έχουν διαθέσει δισεκατομμύρια και 

συνεχίζουν και διαθέτουν για να μπορέσουν 

να ελαφρύνουν το βάρος των μικροεπαγγελ-

ματιών, ανέργων και οποιαδήποτε τάξη υπο-

φέρει και περνάει δύσκολα, και τρελαίνομαι 

με μερικούς ηλίθιους που είναι διαφορετι-

κών κατηγοριών ηλίθιοι, που κάνουν ηλίθιες 

ερωτήσεις οι άσχετοι:

1. Που βρίσκονται τόσα  λεφτά;

2. Πως θα αποπληρωθούν;

3. Γιατί πήραν αυτοί και όχι εμείς;

Και, φυσικά, αυτά τα λένε αφού τα έχουν τσε-

πώσει και τα έχουν εξαφανίσει, όπως αρκετοί 

που πήραν το διχίλλιαρο που δεν το δικαι-

ούντο εις βάρος αυτών που δουλεύουν σαν 

σκυλιά.

Αδέλφια συμπατριώτες, κάντε ένα μεγάλο 

σταυρό και προσευχή να μπορέσει να περά-

σει αυτή η καταραμένη πανδημία όσο το 

δυνατόν συντομότερα. Μένετε προσγειωμέ-

νοι όσο μπορείτε. Χαλάτε μόνο τα απαραί-

τητα, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα 

μπορεί να βοηθάει η κυβέρνηση.

Εγώ απλά τη γνώμη μου λέω και μεταφέρω 

και τη γνώμη ανθρώπων που συναναστρέφο-

μαι καθημερινά.

ΝΑΣΤΑΙ ΚΑΛΑ, Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΓΕΙΑ ΣΑΣ.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Χαρδαλιάς: Σε lockdown Θεσσαλονίκη, Λάρισα και 
Ροδόπη... και υπόκειται συνέχεια

Έ
κτακτη ενημέρωση για τα νέα μέτρα σε Θεσσαλονίκη, 
Ροδόπη, Λάρισα παραχώρησε ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.
Όπως ανακοίνωσε και επισήμως,  Θεσσαλονίκη, 

Λάρισα και Ροδόπη περνούν στο «κόκκινο» επίπεδο 4 αυξημέ-
νου συναγερμού λόγω της επιδημιολογικής επιβάρυνσης που 
παρατηρείται. 
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 1955 ενεργά κρούσματα με 4.399 
στενές επαφές ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των νοσούντων είναι 
στα 35 έτη.
Στην Λάρισα, τα ενεργά κρούσματα είναι 343 με 721 στενές 
επαφές, ενώ στην Ροδόπη υπάρχουν 217 ενεργά κρούσματα 
και 488 στενές επαφές, με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη.
Τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται στο Επίπεδο 4 θα εφαρ-
μοστούν από το πρωί της Παρασκευής, με εξαίρεση την απαγό-
ρευση μετακινήσεων εκτός νομού, που θα ισχύσει από τη Δευ-
τέρα για πρακτικούς λόγους.
Το ζήτημα των μετακινήσεων θα επανεξεταστεί συνολικά για 
το Επίπεδο 4.
Την ίδια ώρα στο «πορτοκαλί» Επίπεδο 3 από «κίτρινο» Επί-
πεδο 2 περνούν Πέλλα, Δράμα, Εβρος, Ξάνθη, Κιλκίς, Καβάλα, 
Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική.
Στο «κίτρινο» Επίπεδο 2 από το «πράσινο» Επίπεδο 1 «ανα-
βαθμίζονται» Μεσσηνία και Αρκαδία.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, της 
Λάρισας και της Ροδόπης περνούν στο «επίπεδο 4» και θα 
ισχύσουν τα μέτρα για τις περιοχές που βρίσκονται «στο κόκ-
κινο».
Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυ-
πουργός προανήγγειλε επίσης ότι σήμερα θα ανακοινώσει 
μέτρα για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος κορωνοϊού.

Αυτά είναι τα μέτρα που εισηγείται η επιτροπή ε-
μπειρογνωμόνων μετά τα τοπικά lockdown
Δύο οριζόντια μέτρα για την ανακοπή της διασποράς του 
νέου κορωνοϊού εισηγήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 
επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, μετά τις ανακοινώσεις των 
lockdown σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα οριζόντιο μέτρο αφορά τη 
χρήση μάσκας παντού σε όλα τα επίπεδα συναγερμού και το 
δεύτερο μέτρο είναι η αναστολή όλων των ομαδικών αθλητι-
κών εκδηλώσεων.
Στις «πορτοκαλί» περιοχές τα βασικά προτεινόμενα μέτρα είναι 
τα εξής:

- απαγόρευση μετακίνησης εκτός περιφερειακής ενότητας από 
εννιά ή δέκα το βράδυ, μέχρι τις πέντε το πρωί
- Μείωση ωραρίου εστιατορίων καφέ και λοιπών χώρων υγει-
ονομικου ενδιαφέροντος στις εννιά ή δέκα
- απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ από την ώρα κλεισίμα-
τος της εστίασης μέχρι και τις πέντε το πρωί
-Επίσης, με χρήση μάσκας και στην έξοδο στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και όταν καθόμαστε.

Πρύτανης ΑΠΘ: Αν δεν επιβαλλόταν lockdown 
στη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε 4.000 κρούσματα 
σε 15 μέρες
Για τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στη 
Θεσσαλονίκη μίλησε ο πρύτανης του του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου, Νίκος Παπαϊωάνου. «Είναι τουλάχιστον 5-10 φορές 
πάνω από ό,τι υπάρχει σήμερα. Τα ασυμπτωματικά μπορεί να 
είναι 4-5.000», τόνισε ο πρύτανης.

Ο κ. Παπαϊωάνου, που είναι και επικεφαλής της ομάδας που 
κάνει τη μελέτη των λυμάτων του πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος Θεσσαλονίκης, ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Live 
News του Mega: «Στις 12/10 η Θεσσαλονίκη ήταν στο απυρό-
βλητο. Στις 21/10 η ομάδα μας ανακοίνωσε αύξηση 500% σε 
σχέση με την 12/10. Σταδιακά είχαμε έκρηξη των κρουσμάτων. 
Στις 27/10 η τελευταία μας μέτρηση έδειξε ότι είμαστε πέντε 
φορές πάνω από την 21η Οκτωβρίου».
«Οι μέσες τιμές των δύο εβδομάδων των μετρήσεών μας στο 
ΑΠΘ είναι ταυτόσημες με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων. Άρα τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι αν δεν 
παίρναμε τα μέτρα και αν δεν ακολουθούσαμε τις οδηγίες, σε 
15 μέρες από τώρα θα είχαμε 10 φορές πάνω επιβεβαιωμένα 
κρούσματα», διεμήνυσε ο κ. Παπαϊωάνου.
Ο πρύτανης του ΑΠΘ εξήγησε ότι γι αυτόν τον λόγο είναι πολύ 
σημαντικές οι αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα, δηλαδή να 
μπει στην κόκκινη ζώνη η Θεσσαλονίκη.
Ανέφερε όμως πως αυτό δεν αρκεί. «Είμαστε οριακά και πολύ 
σωστά η πολιτεία πήρε τα μέτρα. Είναι όμως και θέμα συνείδη-
σης του καθενός μας. Συνειδητά να ακολουθήσουμε τα μέτρα», 
πρόσθεσε ο κ. Παπαϊωάνου.
Με τον ίδιο τρόπο ο Πρύτανης του ΑΠΘ ερμήνευσε την 
ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων: «Προφανώς δεν ακολου-
θήσαμε συνειδητά τα μέτρα, κάποιες ηλικιακές ομάδες θεώρη-
σαν τον εαυτό τους άτρωτο».

Σέρρες: 50 κρούσματα στο γηροκομείο «Κωστο-
πούλειος Στέγη»
Πενήντα είναι συνολικά τα κρούσματα στη Μονάδα Φροντί-
δας Ηλικιωμένων «Κωστοπούλειος Στέγη» μετά και τα αποτε-
λέσματα του νέου μοριακού ελέγχου, που έγινε σε νοσηλευό-
μενους και εργαζόμενους και ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ.
Συγκεκριμένα θετικοί στον κορωνοϊό είναι συνολικά 36 νοση-
λευόμενοι και 14 εργαζόμενοι. Οκτώ νοσηλευόμενοι έχουν 
διακομισθεί σε κέντρα αναφοράς στη Θεσσαλονίκη, Πτολεμα-
ΐδα και Αλεξανδρούπολη.
Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Σερρών ο Δ/ντής της Μονάδας κ. 
Κώστας Καραμούτσος είπε πως, «μετά από ενημέρωση από 
τον ΕΟΔΥ και επειδή δεν υπάρχουνε διαθέσιμες κλίνες, καθί-
σταται ο 1ος όροφος του γηροκομείου ως μονάδα covid-19 
για τους νοσηλευόμενους της Μονάδας που έχουν διαγνωσθεί 
θετικοί στον ιό. Τα συμπτώματα των νοσούντων είναι ήπια ή 
ανύπαρκτα και μόνο εάν υπάρξει επιδείνωση σε κάποιον ηλικι-
ωμένο τόσο οι γιατροί σε ενημέρωση με τον ΕΟΔΥ θα αποφα-
σίζουν για διακομιδή».

Στο «επίπεδο 4» πέρασαν οι τρεις 
περιφερειακές ενότητες λόγω 
επιδημιολογικής επιβάρυνσης -  
Στο «πορτοκαλί» Πέλλα, Δράμα, 
Εβρος, Ξάνθη, Κιλκίς, Καβάλα, 
Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική
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Μ
ετά τη ραγδαία αύξηση των 
κρουσμάτων κορωνοϊού στη 
χώρα μας και τη λήψη επιπλέον 
μέτρων για την αναχαίτιση της 

διασποράς της νόσου Covid-19, η καθηγήτρια 
Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, διεμήνυσε ότι 
σε ένα μήνα από τώρα πιθανόν να διπλασια-
στούν ή και να τριπλασιαστούν τα ημερήσια 
κρούσματα «αν δεν πάρουμε και άλλα μέτρα».
Μιλώντας στην εκπομπή Live News του 
Mega για την εξάπλωση του κορωνοϊού στη 
χώρα μας τόνισε ότι τα «πράγματα είναι πολύ 
σοβαρά».

«Είμαστε ήδη σε εκθετική αύξηση των κρου-
σμάτων που μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, 
αν δεν προστεθούν νέα μέτρα. Τα επιπλέον 
μέτρα είναι μέτρα της πολιτείας που θα κάνει 
πιο εύκολη την τήρηση των μέτρων. Λέμε για 
χρήση μάσκας στο μεγαλύτερο μέρος της 
χώρας μέσα και έξω. Καλό θα ήταν να επεκτα-
θεί σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε η επιδημιο-
λόγος.
«Σε ένα μήνα από τώρα φοβάμαι ότι θα διπλα-
σιαστούν ή πιθανόν και να τριπλασιαστούν 
τα ημερήσια κρούσματα αν δεν πάρουμε και 
άλλα μέτρα.»

Λινού: Πιθανόν και να 
τριπλασιαστούν τα ημερήσια 
κρούσματα κορωνοϊού σε ένα μήνα

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: 
Γεννήθηκα αριστερή - Είμαι έξω 
φρενών με τον διχαστικό λόγο 
του Τσίπρα 

H σπουδαία Ελληνίδα 
Βυζαντινολόγος μιλάει για την 
πολυτάραχη ζωή της

Τ
ην πολύ σημαντική Ελληνίδα Βυζα-
ντινολόγο Ελένη Γλύκατζη-Αρβε-
λέρ φιλοξένησε χθες βραδυ στην 
εκπομπή του ο Νίκος Χατζηνικολά-

ου. Η προσφορά της στον χώρο των γραμ-
μάτων και του πολιτισμού είναι τεράστια. 
Σήμερα στα 94 τη χρόνια μίλησε για τα 
παιδικά της χρόνια και την ένταξή της στην 
Αντίσταση, για το πώς βίωσε τα δύσκολα 
χρόνια της κατοχής και πώς απέφυγε τον 
θάνατο.
Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ μίλησε επί-
σης για τις μακρόχρονες σπουδές της, τον 
μεγάλο έρωτα της ζωής της 
και την ανάδειξή της στη 
θέση της πρώτης γυναίκας 
πρυτάνεως στο Πανεπιστή-
μιο της Σορβόννης. Μια 
διαδικασία χρονοβόρα και 
γεμάτη δυσκολίες.
«Η Αντίσταση με έκανε 
αυτό που είμαι. Στο σχο-
λείο που ήμουν οι Ιτα-
λοί το έκαναν νοσοκομείο. Η καθηγήτρια 
μου είπε να κάνουμε μία ομάδα αντίστα-
σης. Λεγόμασταν «Σπίθα». Μου έδιναν 
τα κρυφά φυλλάδια για να τα πάω σε διά-
φορα μέρη».
«Όταν μπήκα στην ΕΠΟΝ δεν κοιμήθηκα 
σπίτι μου από 14 χρονών για να μην με 
πιάσουν. Όλα μου τα αδέλφια μου ήταν 
οργανωμένα. Το ψευδώνυμό μου ήταν 
“Νίκη”. Όταν γυρνούσα σπίτι μου η μάνα 
μου ήξερε ότι έχει διαδήλωση. Γιατί ήξερε 
ότι θέλω να πλυθώ για να μην με βρουν 
σκοτωμένη, λερωμένη».

Είμαι έξω φρενών με τον διχα-
στικό λόγο του Τσίπρα
Η καταξιωμένη Βυζαντινολόγος εξήγησε 
τους ιδεολογικούς λόγους που την κάνουν 
αριστερή και δεν δίστασε να ασκήσει και 
την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα. «Γεννή-
θηκα αριστερή και θα πεθάνω αριστερή. 
Πιστεύω σε μία καλύτερη διανομή του 

δημόσιου πλούτου. Καμία φορά είμαι έξω 
φρενών με τον διχαστικό λόγο του Τσίπρα, 
του ηγέτη της Αριστεράς, με ενοχλεί».
Παρ΄ όλα αυτά αν και με αριστερές καταβο-
λές υποστήριξε στις τελευταίες εκλογές τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη προκαλώντας ποικί-
λες αντιδράσεις. «Τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
όχι μόνο τον στήριξα, αλλά κάτι παρα-
πάνω. Νομίζω ότι είναι ο μόνος που μπο-
ρεί να κάνει μεταρυθμίσεις».
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης μίλησε στην εκπομπή για 
εκείνη αποκαλώντας την μία «Παγκόσμια 
Ελληνίδα», που μέσα από την παρουσία 
της εξαίρει τον Ελληνισμό. Συγκεκριμένα 
είπε: «Η προσωπικότητα και το έργο της 
Ελένης δεν περιγράφεται σε λίγες γραμ-
μές γιατί ανήκει σε εκείνους τους ανθρώ-

πους που το έργο και η 
προσφορά γίνονται μέρος 
της ιστορίας, ενώ ταυτό-
χρονα τη γράφουν. Είναι 
μία οικουμενική Ελληνίδα, 
μια γυναίκα με μικρασια-
τικές ρίζες που από τις γει-
τονιές του Βύρωνα αναδεί-
χθηκε πρύτανης της Ευρώ-
πης, μια επιστήμονας που 

κατέστησε το Βυζάντιο «αενάως παρόν» 
- όπως η ίδια λέει - και ο ανήσυχος άνθρω-
πος του πολιτισμού και της παιδείας που 
παραμένει τολμηρός παρατηρητής των 
εξελίξεων. Είμαι χαρούμενος που τη γνω-
ρίζω προσωπικά και με τιμά με τη φιλία 
της. Με εμπνέει η περιπέτεια της ζωής της 
με τη συμμετοχή της στην Αντίσταση και με 
τη σταθερή της παρουσία στο μέτωπο της 
δημοκρατίας. Αναζητώ συχνά τις συμβου-
λές της. Η Αρβελέρ είναι μια αυτοκράτειρα 
των καιρών μας και οι Έλληνες της οφεί-
λουμε ευχαριστίες, σεβασμό και αγάπη».
Για την Αρβελέρ μίλησε και ο τέως Πρό-
εδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προ-
κόπης Παυλόπουλος αποκαλώντας την 
«κορυφαία του χορού» στη σύγχρονη 
παράσταση του ελληνικού πνεύματος και 
πολιτισμού, αλλά και του ευρωπαϊκού. «Η 
Ελλάδα και η Ευρώπη τής οφείλουν πολλά 
για τις μελέτες της πάνω στις ρίζες του 
πολιτισμού».
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Υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών Αθήνας και Άγκυρας μέσω Διεθνούς Δικαίου και 
διαλόγου ο Ρώσος ΥΠΕΞ - Στο τραπέζι εμπόριο και επενδύσεις -  Στις 5 η συνάντηση Λαβρόφ με 
Μητσοτάκη - Μήνυμα του Ρώσου υπουργού στην Τουρκία λίγο πριν τις επαφές του στην Αθήνα

Σ
υνάντηση με τον υπουργό Εξω-
τερικών Νίκο Δένδια είχε ο Ρώ-
σος ομόλογός του Σεργκέι Λα-
βρόφ στην πρώτη του επίσκεψη 

μετά από τρία χρόνια στην Ελλάδα. Οι 
δύο υπουργοί Εξωτερικών έκαναν κοινές 
δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Σεργκέι 
Λαβρόφ αναμένεται να συναντηθεί (στις 
17:00) με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας έχουν 
διάρκεια αιώνων. Τονίσαμε τη σημασία 
της ενίσχυσης των διμερών πολιτικών 
επαφών. Η Ρωσία είναι και θα παραμεί-
νει αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής ασφάλειας» σημείωσε 
ο Νίκος Δένδιας. «Στα θέματα ενέργειας 
προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνερ-
γασίας, εξετάσαμε το διμερές εμπόριο 
και την δυνατότητα αύξησης των επεν-
δύσεων. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε, 
δουλεύοντας μαζί» προσέθεσε.
«Δυστυχώς, σε όλες τις περιφερειακές 
εξελίξεις, ο κοινός παρανομαστής είναι 
ο αποσταθεροποιητικός παράγοντας της 
Τουρκίας. Εξέφρασα την ανησυχία μου 
για τον ρόλο της Τουρκίας, η οποία έχει 
μετατραπεί σε γραφείο ταξιδίων για τζι-
χαντιστές» σχολίασε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, ο 
οποίος είπε ότι έθεσε στον Ρώσο ομό-
λογό του το ζήτημα του στρατιωτικού 
εξοπλισμού της Τουρκίας.
Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουρ-
γός Εξωτερικών στάθηκε αρχικά στις 
ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών και 
υπογράμμισε ότι η διμερής συνεργα-
σία συνεχίζεται, ενώ επισήμανε ότι, 
κατά την έναρξη της πανδημίας, οι δύο 
χώρες βοήθησαν η μία την άλλη. Μεταξύ 
άλλων, αναφερόμενος στο ζήτημα των 
προκλήσεων της Άγκυρας στην περιοχή 
του Ανατολικού Αιγαίου, τάχθηκε υπέρ 
της ειρηνικής διευθέτησης μέσω του δια-
λόγου.
«Τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσό-
γειο είναι πολλά. Πιστεύουμε ότι πρέ-
πει να επιλύονται μέσω του Διεθνούς 
Δικαίου» υπογράμμισε ο Σεργκέι 
Λαβρόφ, «δείχνοντας» ουσιαστικά 
τον δρόμο του διαλόγου σε Αθήνα και 

Άγκυρα.
Από την πλευρά του, ο κ. Δένδιας είπε 
ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη των ελληνορωσικών σχέσεων, 
καθώς η επίσκεψη Λαβρόφ σηματοδοτεί 
την «αναθέρμανσή» τους.
Για «ιστορικούς δεσμούς, ενίσχυση σχέ-
σεων και συνεργασίας» ανάμεσα στην 
Ελλάδα και τη Ρωσία έκανε λόγο, νωρί-
τερα, σε ανάρτησή του στο Twitter το 
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Η επίσκεψη Λαβρόφ σηματοδοτεί την 
ανίχνευση των δυνατοτήτων να ξεκι-
νήσει μια νέα σελίδα στις διμερείς σχέ-
σεις με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών 
να δηλώνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων το πρωί της Δευτερας ότι είναι 
«κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους να 
καθορίσει το εύρος των χωρικών υδά-
των έως τα 12 μίλια».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην οριοθέ-
τηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ 
μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, ο 
Σεργκέι Λαβρόφ διαμηνύει ότι η θέση 
της Ρωσίας, η οποία υπέγραψε τη Σύμ-
βαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασ-
σας του 1982, βασίζεται στους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου που περιλαμβάνο-
νται σε αυτή τη συνθήκη και σημειώνει 
πως το άρθρο 3 της Σύμβασης προβλέπει 
ότι κάθε κράτος έχει το κυρίαρχο δικαί-
ωμα να καθορίσει το εύρος των χωρικών 
υδάτων του έως τα 12 ναυτικά μίλια.
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ  στην ίδια συνέντευξη 
εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» σχετικά 
με την απόφαση της Τουρκίας για τα 
Βαρώσια και καθιστά σαφές πως έρχεται 
σε αντίθεση με μια σειρά ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Στηλιτεύοντας την απόφαση αυτή, στέλ-
νει το μήνυμα ότι οιεσδήποτε μονομερείς 
ενέργειες εμποδίζουν τη διαμόρφωση 
της εποικοδομητικής ατμόσφαιρας και 
δημιουργούν πρόσθετες επιπλοκές στην 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για την οριστική διευθέτηση αυτού του 
παλιού προβλήματος.

Γυρίζει πλευρό η ρωσική αρ-
κούδα;
Μόνο τυχαίο δεν είναι, άλλωστε, ότι η 
επιχείρηση επαναπροσέγγισης των δύο 
χωρών ταυτίζεται χρονικά με την επιδεί-
νωση των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Η 
εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο του 
Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν η σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι, αφού τα αντι-
κρουόμενα συμφέροντα της Ρωσίας και 
της Τουρκίας στη Συρία και στη Λιβύη τις 
είχαν φέρει επανειλημμένως σε αντιπα-
ράθεση.
Τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όμως, φρόντιζαν 
τελικά να βρουν έναν συμβιβασμό, αφού 
έδιναν προτεραιότητα στη «μεγάλη 
εικόνα». Η Μόσχα ήθελε την Τουρκία 
μακριά από τη Δύση, ενώ η Αγκυρα χρη-
σιμοποιεί τη Ρωσία για να εξισορροπεί 
τις δυτικές πιέσεις.
Η άμεση στρατιωτική εμπλοκή των 
Τούρκων, όμως, στον Καύκασο, στην 
«πίσω αυλή» της Ρωσίας, είναι κάτι που 
ο Πούτιν δεν πρόκειται να συγχωρή-
σει. Ενας λοιπόν από τους τρόπους που 
η ρωσική διπλωματία χρησιμοποιεί 
για να στείλει μηνύματα και να πιέσει 
τον Ερντογάν είναι το άνοιγμα προς την 
Ελλάδα.
Εκτός αυτού, η Μόσχα ανησυχεί για την 
παραχώρηση εκτεταμένων στρατιωτι-
κών διευκολύνσεων στους Αμερικανούς 
ειδικά στη βόρεια Ελλάδα - και συγκε-
κριμένα στην Αλεξανδρούπολη και στην 
Καβάλα. Στη Μόσχα σκέπτονται ότι το 
πάγωμα των ελληνορωσικών σχέσεων 
που είχε προκληθεί επί υπουργίας Νίκου 
Κοτζιά διευκόλυνε την ενίσχυση της αμε-
ρικανικής παρουσίας στην Ελλάδα.

Δένδιας σε Λαβρόφ: Γραφείο ταξιδίων 
για τζιχαντιστές η Τουρκία 

Μήνυμα Τραμπ για την 
28η Οκτωβρίου: Η νίκη 
της Ελλάδας αποτέλεσε 
σύμβολο ελπίδας για όλη 
την κατεχόμενη Ευρώπη

Μ
ήνυμα για την 80ή επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίου έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ, με ανακοίνωση που εξεδόθη από το 
επιτελείο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει στο μήνυμά του ότι η νίκη της 
Ελλάδας εναντίον του Μουσολίνι παρείχε ένα σύμβολο 
ελπίδας σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και σε όλο τον 
κόσμο. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες υπήρξαν ένας σταθερός σύμμαχος και υπο-
στηρικτής της Ελλάδας από την ανεξαρτησία της το 1821. 
Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν πολεμήσει από κοινού για την 
υπεράσπιση της ελευθερίας σε πολλούς πολέμους ενά-
ντια στην τυραννία και τον κομμουνισμό, συμπεριλαμ-
βανομένου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου. Η Ημέρα του 
OXI γιορτάζει αυτήν την ημέρα του 1940, όταν η ελληνική 
κυβέρνηση απάντησε «Όχι» στο αίτημα των δυνάμεων 
του Άξονα για να καταλάβουν την Ελλάδα.
Η ηρωική αποφασιστικότητα της Ελλάδας να αγωνιστεί 
για την ελευθερία κορυφώθηκε με τη νίκη εναντίον του 
Μουσολίνι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο -την πρώτη νίκη 
των Συμμάχων ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα. Η νίκη 
της Ελλάδας παρείχε ένα σύμβολο ελπίδας σε όλη την 
κατεχόμενη Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, η 
Αμερική γιορτάζει την ιστορική, αξιόπιστη και στρατη-
γική της συμμαχία με την Ελλάδα και όλους τους πολίτες 
της», προθέτει.
Υπενθυμίζεται ότι και ο υποψήφιος για την προεδρία, Τζο 
Μπάιντεν, έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου. «Σήμερα γιορτάζουμε την 80ή επέτειο 
του ‘’Όχι’’. Οι Έλληνες ενέπνευσαν τον ελεύθερο κόσμο 
όταν αντιστάθηκαν στον στρατό του Μουσολίνι -και αυτό 
το θαρραλέο πνεύμα ζει σήμερα, για να μας υπενθυμίζει 
ότι πρέπει επίσης να σταθούμε όρθιοι και να κάνουμε το 
καθήκον μας για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία», 
έγραψε ο Τζο Μπάιντεν.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εξετάζονται οι κυρώσεις 
σε βάρος της Τουρκίας
Ο κίνδυνος οι ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε βάρος 
της Τουρκίας για τη χρήση του συστήματος των ρωσι-
κών πυραύλων S-400 είναι «πολύ πραγματικός», δήλωσε 
σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανι-
κής διπλωματίας.
«Συνεχίζουν να θέλουν τους S-400», δήλωσε σε δημοσι-
ογράφους ο υπεύθυνος Αμυντικών Θεμάτων του υπουρ-
γείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Κλαρκ Κούπερ.
«Οι κυρώσεις φυσικά εξετάζονται», συμπλήρωσε κι ενώ 
ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαί-
ωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τουρκία είχε δοκι-
μάσει τη 16η Οκτωβρίου το αμυντικό σύστημα S-400, το 
οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί ασύμβατο με τον εξοπλισμό 
του ΝΑΤΟ.
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Εκτός φυλακής σε λίγους μήνες και 
6,5 χρόνια μετά την καταδίκη τους 
θα βρίσκονται οι καταδικασθέντες 
Ευθύμιος Γιαννουσάκης, Γεώργιος 
Μπουρδούβαλης και οι τρεις Τούρκοι 
που συμμετείχαν στη μεταφορά των 
2,1 τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor 
1».

Τ
ην πρωτοφανή στα δικαστικά χρονι-
κά απόφαση έλαβε το Πενταμελές Ε-
φετείο Κακουργημάτων Πειραιά, που 
«έσπασε» τα ισόβια στα οποία είχαν 

καταδικαστεί πρωτόδικα και επέβαλε σήμε-
ρα κάθειρξη 18 ετών για το μεγαλύτερο φορ-
τίο του «λευκού θανάτου» που πέρασε ποτέ 
από την Ευρώπη.
 Το δικαστήριο «έσπασε» τα ισόβια που τους 
είχαν επιβληθεί από το πρωτόδικο δικαστή-
ριο χορηγώντας τους το ελαφρυντικό της 
καλής διαγωγής μετά την πράξη.
Με την χορήγηση του ελαφρυντικού, οι 
καταδικασμένοι σε 18 έτη 
κάθειρξη μπορούν να απο-
φυλακιστούν έχοντας εκτί-
σει το 1/5 της πραγματι-
κής ποινής και τα 3/5 με τον 
ευνοϊκό υπολογισμό των 
ημερομισθίων εργασίας 
κατά την κράτηση τους στη 
φυλακή.
Στην προκειμένη περίπτωση 
έχουν εκτίσει πάνω από έξι 
χρόνια πραγματική κράτηση ενώ αν υπολο-
γιστούν τα μεροκάματα μέσα στη φυλακή, 
αποφυλακίζονται σε λίγους μήνες, με πρώτο 
τον Ευθύμιο Γιαννουσάκη ο οποίος έχοντας 
πάνω από 1.300 μεροκάματα, αναμένεται 
να βγει από την φυλακή το Δεκέμβριο, μόλις 
6,5 χρόνια μετά τη σύλληψη του για τους 2,1 
τόνους ηρωίνης του “Noor 1”.
Αιτιολογώντας την πρωτοφανή δικαστική 
απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου 
Μαρία Κουφούδη ανέφερε σχετικά:
«Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλα 
όσα εκτέθηκαν και τη βαρύτητα της πρά-
ξης, κρίνει για τις πράξεις των κατηγορου-
μένων ότι θα έπρεπε, εκτός από τον Εξακάλ 
(σ.σ. κατηγορούμενο Τούρκο διερμηνέα στον 
οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης και όχι 
κάθειρξης), να επιβληθεί η ποινή ισοβίου 
καθείρξεως πριν το ελαφρυντικό».
Νωρίτερα το δικαστήριο είχε αποφασίσει 
πριν τις συγχωνεύσεις να επιβάλει στους 
Γιαννουσάκη, Μπουρδούβαλη και τους 
τρεις Τούρκους καταδικασθέντες κάθειρξη 

6 έτη για την εγκληματική οργάνωση, 15 
έτη για τα ναρκωτικά, καθώς και χρηματική 
ποινή 250.000 ευρώ στους Γιαννουσάκη και 
100.000 ευρώ στους Τούρκους.
Στον ιδιοκτήτη της αποθήκης στο Κορωπί, 
όπου είχαν αποθηκευτεί τα ναρκωτικά, Κων-
σταντίνο Καρτσώνη, επιβλήθηκε κάθειρξη 
13 έτη και 20.000 ευρώ. Μειοψήφησε η πρό-
εδρος και μία εφέτης που είχαν προτείνει την 
επιβολή χρηματικής ποινής 40.000 ευρώ.
Στον Ιρανό Μπονιάντ, που επέβαινε στο 
«Noor 1» και βοήθησε στη μεταφορά της 
ηρωίνης στη βίλα της πρώην συζύγου του 
Γιαννουσάκη στη Φιλοθέη, επιβλήθηκε 
κάθειρξη 13 ετών και χρηματική ποινή 
50.000 ευρώ.
Στον συνεργάτη του Γιαννουσάκη, Σταύρο 
Λάγιο, επιβλήθηκε φυλάκιση 5 ετών και χρη-
ματική ποινή 7.000 ευρώ. Η πρόεδρος και 
μία εφέτης είχαν την άποψη πως έπρεπε να 
επιβληθεί κάθειρξη 5 ετών και χρηματική 
ποινή 10.000 ευρώ.
Στον Τούρκο Εξακάλ (σ.σ. βοήθησε ως διερ-

μηνέας τους συμπατρι-
ώτες τους) επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης 4 ετών.
Το δικαστήριο αποφά-
σισε να αναστείλει επί 
τριετία για τους Λάγιο και 
Εξακάλ με τους όρους της 
περιοδικής εμφάνισης το 
πρώτο πενθήμερο κάθε 
μήνα στο αστυνομικό 
τμήμα κατοικίας τους και 

της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις με επι-
μελητή κοινωνικής αρωγής.

Αποφυλακίζεται ο Γιαννουσάκης 
μέχρι τον Δεκέμβριο
Μέσα στον Δεκέμβριο αποφυλακίζεται, σύμ-
φωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του 
Φίλιππο Φίλια, ο πελάτης του, στο σπίτι της 
συζύγου του οποίου βρέθηκε μεγάλο μέρος 
του φορτίου της ηρωίνης.
Ο Γιαννουσάκης έχει εκτίσει 6,5 χρόνια 
πραγματικά στη φυλακή, ενώ έχει 1.500 
μεροκάματα εργασίας, με αποτέλεσμα τον 
Δεκέμβριο να συμπληρώνονται τα 3/5 που 
απαιτούνται για να αποφυλακιστεί με βάση 
τον νέο Ποινικό Κώδικα.
Αντιστοίχως μέσα στους επόμενους μήνες 
αποφυλακίζεται και ο Γ. Μπουρδούβαλης ο 
οποίος έχει εκτίσει 6 έτη κάθειρξη, ενώ έχει 
και 216 μεροκάματα στους φούρνους των 
φυλακών Πάτρας όπου κρατείται, όπως μας 
είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του Χάρης 
Σύψας.

επικαιρότητα

Αποφυλακίζονται οι πρωταγωνιστές 
των 3 τόνων ηρωίνης

Ποινή κάθειρξης έξι ετών με 
αναστολή και 100.000 ευρώ για 
Άκη Τσοχατζόπουλο και Βίκυ 
Σταμάτη

Ο
ι αμαρτίες του παρελθόντος… 
παιδεύουν ακόμη και σήμερα 
τον  Άκη Τσοχατζόπουλο και 
τη σύζυγό του, Βίκυ Σταμάτη, 

οι οποίοι καταδικάστηκαν από το Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας 
σε κάθειρξη έξι ετών και χρηματική ποινή 
100.000 ευρώ ο καθένας, γλιτώνοντας τη 
φυλακή στο παρά πέντε, καθώς το δικα-
στήριο τους άφησε ελεύθερους με εγγυο-
δοσία 20.000 ευρώ και απαγόρευση εξό-
δου από τη χώρα.
Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και σ τον 
ξάδελφο του πρώην υπουργού, Νίκο 
Ζήγρα, ο οποίος κρίθηκε επίσης ομόφωνα 
ένοχος από το δικαστήριο για το αδίκημα 
της νομιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομη δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα από 
κοινού.
«Τους στέλνετε με μαθηματική ακρίβεια 
στη φυλακή. Έναν άνθρωπο που του χρω-
στάει η Ελλάδα… Τα υποβρύχια που πήρε 
στέκονται απέναντι στον Τούρκο τώρα. 
Ντροπή» είπε ο συνήγορος του πρώην 
υπουργού και της συζύγου του, Γιάννης 
Παγορόπουλος, στο άκουσμα της από-
φασης, και πρόσθεσε: «Είναι αδύνατον να 
καταβάλουν αυτό το ποσό. Αδυνατούσε 
να καταβάλει παράβολο. Είναι εδώ, με 
τον άνδρα της, τον ετοιμοθάνατο, το παιδί 

της».
Οικονομική αδυναμία όμως επικαλέστηκε 
και ο Νίκος Ζήγρας με τον συνήγορό του 
να υποστηρίζει: «Δεν του επαρκεί η 
σύνταξή του έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει 
περίπτωση να βρει αυτά τα λεφτά. Είναι 
84 ετών».
Και οι τρεις θα πρέπει να καταβάλουν το 
ποσό της εγγυοδοσίας εντός 10 ημερών, 
μετά την απόφαση του δικαστηρίου για 
αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους.
Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν συνδέ-
εται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που 
υπογράφηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1998 
στην Ελβετία από τον πρώτο ξάδελφο του 
Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκο Ζήγρα, στο 
οποίο εφάπαξ καταβλήθηκαν 500.000 
ελβετικά φράγκα. Σύμφωνα με την κατη-
γορία, τα χρήματα αυτά προήλθαν από 
παράνομα «δώρα» στον πρώην υπουργό.
Τα χρήματα από το εν λόγω ασφαλιστή-
ριο συμβόλαιο φέρεται πως κατέληξαν 
σε λογαριασμούς του Νίκου Ζήγρα και της 
Βίκυ Σταμάτη στην Ελβετία.
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα από 
τη Βίκυ Σταμάτη να της χορηγηθεί το ελα-
φρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά 
την πράξη. Οι δύο άλλοι καταδικασθέ-
ντες δεν αιτήθηκαν ελαφρυντικών περι-
στάσεων.
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Σ
χεδόν πενταπλάσιος ο αριθμός θα-
νάτων λόγω κορωνοϊού σε σχέση 
με αυτούς της εποχικής γρίπης στις 
ΗΠΑ, τριπλάσιος στην Ευρώπη, υ-

περδιπλάσιος παγκοσμίως, ενώ στην Ελλά-
δα οι θάνατοι λόγω κορωνοϊού ήταν οι μι-
σοί σε σχέση με αυτούς της γρίπης.
Στην παρούσα έρευνα γίνεται μία προσπά-
θεια να αποσαφηνιστεί εάν ο κορωνοϊός 
ήταν πιο θανατηφόρος από την εποχική 
γρίπη την περίοδο 2019-2020 μέσα από επί-
σημα στοιχεία, μετά τη λήξη της περιόδου 
επιτήρησης της γρίπης 2019-2020 στα τέλη 
Σεπτεμβρίου και έναρξης της νέας 2020-
2021.
Τα στοιχεία προέρχονται από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
ΗΠΑ (US-CDC), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC),το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιδημιολογικής Επι-
τήρησης της Θνησιμότητας (Euro-MOMO), 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FluNewsEurope, 
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) της Ελλάδας και την παγκόσμια 
εφαρμογή Wordmeter.
Οι 20 χώρες της Ευρώπης που συμμετέ-
χουν στο σύστημα Euro-MOMO είναι οι: 
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασί-
λειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμ-
βούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγ-
γαρία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία.
 Για τη χρονική περίοδο 2019-2020 εκτιμά-
ται κατά μέσο όρο από τον ΠΟΥ ότι συσχετί-
ζονται με τη γρίπη 470.000 θάνατοι παγκο-
σμίως. Στις ευρωπαϊκές χώρες του Euro-
MOMO εκτιμάται ότι συσχετίζονται με τη 
γρίπη 60.000 θάνατοι, ενώ στην Ελλάδα ο 
αριθμός εκτιμάται στους 810 θανάτους.

O Covid-19 σκοτώνει δύο φορές 
περισσότερο από τη γρίπη

Σ
ε δεκαπλάσιες τιμές υπολογίζε-
ται από το ΑΠΘ η συγκέντρω-
ση του γονιδιώματος του SARS-
CoV-2 στα λύματα του πολεοδο-

μικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, 
από την 12η Οκτωβρίου 2020, όταν ξε-
κίνησε να αποτυπώνεται στις μετρήσεις 
μία δραματικά επιδεινούμενη επιδημι-
ολογική εικόνα για την πόλη.
Η διεπιστημονική ομάδα ερευνητών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 
που σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ ανα-
λύει συστηματικά, ανά δύο ημέρες, 
δείγματα από τα υγρά αστικά από-
βλητα στην είσοδο της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονί-
κης, στην μέτρηση της 27ης Οκτωβρίου 
2020 υπολόγισε μία αύξηση του ιικού 
φορτίου, που επιβεβαίωσε την αλλαγή 
επιδημιολογικού επιπέδου στην πόλη 
και την αναγκαιότητα άμεσης λήψης 
μέτρων, προκειμένου να ανασχεθεί η 
δυναμική μιας εκθετικής διασποράς 
του κορωνοϊού στην κοι-
νότητα.
« Η  τ ε λ ε υ τ α ί α  μ α ς 
μέ τρηση, που αφορά 
την ανάλυση δειγμάτων, 
τα οποία ελήφθησαν την 
27η Οκτωβρίου, δείχνει 
μια τρομακτική αύξηση 
της συγκέν τρωσης του 
ιού στα λύματα, σε σχέση 
με την αύξηση που είχε καταγραφεί την 
21η Οκτωβρίου, όταν είχαμε την αρχή 
της έκρηξης των κρουσμάτων», δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και 
επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνη-
τικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.
Η ομάδα του ΑΠΘ πέρα από τις ημε-
ρήσιες μετρήσεις προχώρησε και στον 
υπολογισμό των μέσων εβδομαδιαίων 
τιμών της συγκέντρωσης του ιού στα 
λύματα, επιβεβαιώνοντας ότι τα απο-
τελέσματα της ποσοστιαίας αύξησης 
που εξήγαγε ταυτίζονται πλήρως με 
την ποσοστιαία αύξηση, με βάση τον 
αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμά-
των στην πόλη, που έχουν ανακοινω-
θεί ανά εβδομάδα από τον ΕΟΔΥ.«Ε-
πιβεβαιώσαμε έτσι ότι οι μετρήσεις 
που κάνουμε μας δίνουν με ακρίβεια 
το προγνωστικό προφίλ των επόμε-

νων 4-5 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαί-
νει ότι με τα πραγματικά στοιχεία που 
έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, με 
βάση τις τιμές που βρίσκουμε αυτές τις 
μέρες, τα δραστικά μέτρα για τον περι-
ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
στη Θεσσαλονίκη, που εξήγγειλε ήδη 
στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυ-
πουργός και θα εξειδικευτούν τις επό-
μενες ώρες, είναι απολύτως επιβεβλη-
μένα. Μονόδρομος είναι και η ατομική 
ευθύνη και κοινωνική συνείδηση, ο 
καθένας μας ξεχωριστά να συνειδη-
τοποιήσει την κρισιμότητα της κατά-
στασης, τηρώντας ευλαβικά τα μέτρα 
της μάσκας, της τήρησης αποστάσεων 
και της απολύμανσης. Με τη σημερινή 
κατάσταση, σε 15 μέρες ίσως φτάναμε 
σε δεκαπλασιασμό του αριθμού των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων», εξή-
γησε ο πρύτανης του ΑΠΘ. Διευκρίνισε, 
δε, ότι για τα αποτελέσματα των μετρή-
σεων της ομάδας του ΑΠΘ είναι διαρ-

κώς ενήμερες οι αρμό-
διες αρχές της Πολιτείας 
και της Πολιτικής Προστα-
σίας, όπως και η επιτροπή 
εμπειρογνωμώνων του 
υπουργείου Υγείας.
«Η Πολιτ ε ία ε ίναι  σε 
διαρκή εγρήγορση και 
λαμβάνει άμεσα τις ανα-
γκαίε ς αποφάσεις. Ως 

πανεπιστήμιο, ως επιστήμονες χρέος 
έχουμε να συνδράμουμε το έργο της. 
Έγκυρα και τεκμηριωμένα, ώστε οι 
αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα και στοχευμένα», 
τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.
Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορω-
νοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέ-
πτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογί-
ζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του 
γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περι-
βαλλοντικούς παράγοντες, που δύνα-
νται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων. Στην έρευνα συμμετέ-
χουν καθηγητές από 11 διαφορετικά 
εργαστήρια των Τμημάτων Ιατρικής, 
Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρι-
κής, Βιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
του ΑΠΘ.

Κορωνοϊός - Θεσσαλονίκη: 
Δεκαπλάσιες τιμές στις 
μετρήσεις στα λύματα 

Πιλότος της Πολεμικής 
Αεροπορίας για την 28η 
Οκτωβρίου: Αθάνατες οι 
τολμηρές Ελληνικές ψυχές

Ο πιλότος της Πολεμικής 
Αεροπορίας έστειλε ηχηρό μήνυμα 
στους Έλληνες και τις Ελληνίδες 
«από την Ορεστιάδα μέχρι τη 
Γαύδο και από τους Οθωνούς μέχρι 
το Καστελόριζο» - Μαχητικά και 
ελικόπτερα πάνω από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη

Σ
υγκίνηση σκορπούν για άλλη μια 
φορά τα μέλη της ομάδας «Ζευς» 
με το μήνυμά τους, για άλλη μια 
χρονιά, για την εθνική εορτή της 

28ης Οκτωβρίου.
Πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδεί-
ξεων της Πολεμικής Αεροπορίας έστειλε 
μήνυμα σε όλους τους Έλληνες και τις 
Ελληνίδες «από την Ορεστιάδα μέχρι τη 
Γαύδο και από τους Οθωνούς μέχρι το 
Καστελόριζο».

Ο Έλληνας πιλότος χαρακτηρίζει το «ΟΧΙ» 
ως «το πιο λακωνικό και ηχηρό μήνυμα 
της παγκόσμιας ιστορίας» τονίζοντας ότι 
«η Δημοκρατία και η Ελευθερία είναι ιδε-
ώδη ακατάλυτα που θα θριαμβεύουν όσο 
υπάρχουν αθάνατες Ελληνικές Ψυχές».
Όλο το μήνυμα του πιλότου της «Ζευς» 
έχει ως εξής:
«Ελληνίδες Έλληνες, από την Ορεστιάδα 
μέχρι τη Γαύδο και από τους Οθωνούς 
μέχρι το Καστελόριζο, να θυμάστε το πιο 
λακωνικό και ηχηρό μήνυμα της παγκό-
σμιας ιστορίας αποτελείται από δύο συλ-
λαβές, ΟΧΙ. Ένα μήνυμα που θυμίζει σε 
όλους ότι η Δημοκρατία και η Ελευθερία 
είναι ιδεώδη ακατάλυτα που θα θριαμ-
βεύουν όσο υπάρχουν αθάνατες Ελληνι-
κές Ψυχές. Ψυχές τολμηρές πέρα από τις 
δυνάμεις τους ριψοκίνδυνες εν γνώση 
τους και αισιόδοξες στις δυσκολίες. Χρό-
νια πολλά Ελλάδα»
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καναδάς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά 
Τζάστιν Τριντό προέβλεψε έναν 
«δύσκολο χειμώνα», καθώς 
ένα δεύτερο κύμα μολύνσεων 
Covid-19 κατακλύζει μεγάλο 
μέρος της χώρας προκαλώντας 
τη δυσφορία των πολιτών, με 
τον Καναδό πρωθυπουργό να 
λέει πως η πανδημία είναι μια 
«παλιοκατάσταση» και να την 
χαρακτηρίζει φρικτή εθνική 
τραγωδία.

Τ
α κρούσματα στη χώρα αυξάνονται, 
επιφέροντας νέους περιορισμούς 
σε δημόσιες συναθροίσεις και δρα-
στηριότητες σε κλειστούς χώρους 

σε αρκετές επαρχίες. Χθες, ο Καναδάς κα-
τέγραψε 4.109 νέα περιστατικά μόλυνσης 
και πλέον οι θάνατοι αγγίζουν τούς 10.000.
«Αυτό είναι μια παλιοκατάσταση. Πραγ-
ματικά είναι», είπε ο Τριντό 
σε συνέντευξη Τύπου όταν 
ρωτήθηκε για την κόπωση 
που οι Καναδοί αισθάνο-
νται σήμερα αφού ζουν 
πάνω από επτά μήνες παν-
δημίας.
Οι δηλώσεις του ήταν μια 
σπάνια εκδήλωση συναι-
σθημάτων και δυσφορίας από τον Τριντό, 
ο οποίος αναλαμβάνει να κάνει τακτικά 
τηλεοπτική ενημέρωση για να διαβεβαι-
ώσει τους Καναδούς ότι η φιλελεύθερη 
κυβέρνησή του διαχειρίζεται την κρίση 
όσο καλύτερα μπορεί.
«Αυτό που ζούμε είναι μια φρικτή εθνική 
τραγωδία. Οικογένειες έχουν χάσει τους 
αγαπημένους τους, είναι συντετριμμέ-
νες από αυτές τις τραγωδίες και πρέπει να 
ξέρουμε ότι περισσότερες τραγωδίες θα 
ρθουν», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουρ-
γός.
Το Κεμπέκ, η δεύτερη πιο πυκνοκατοικη-
μένη επαρχία του Καναδά, χθες επέκτεινε 
το κλείσιμο μπαρ, γυμναστηρίων και παρα-
μονής εντός εστιατορίων σε σημεία όπως 
το Μόντρεαλ, με τα νέα κρούσματα να φτά-
νουν περίπου τα 1.000 καθημερινά.
Η Αλμπέρτα χθες περιόρισε τις κοινωνι-
κές συγκεντρώσεις σε 15 άτομα, και η Βρε-
τανική Κολούμπια επέβαλε επίσης περισ-
σότερους περιορισμούς στον αριθμό των 

ατόμων που μπορούν να συναντιώνται 
ταυτόχρονα μετά τη ραγδαία άνοδο των 
νέων μολύνσεων εκεί το σαββατοκύριακο.
«Ο εξάχρονος γιος μου με ρώτησε πριν 
από λίγες εβδομάδες ́ Μπαμπά, θα κρατή-
σει για πάντα ο Covid-19’;», είπε ο πρωθυ-
πουργός, λέγοντας ότι ήταν «απογοητευ-
τικό» να του πει ότι δεν μπορεί να βγει έξω 
φέτος για το έθιμο του Χάλοουιν ‘φάρσα ή 
κέρασμα’ (trick-or-treating). «Αυτό είναι 
πραγματικά δύσκολο».
«Είναι απογοητευτικό να ξέρουμε πως αν 
δεν είμαστε πραγματικά πολύ προσεκτι-
κοί, μπορεί να μην γίνουν οι οικογενειακές 
συγκεντρώσεις που θέλουμε να κάνουμε 
τα Χριστούγεννα», πρόσθεσε. Σημείωσε 
ωστόσο ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και 
ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα είναι 
εκεί για να βοηθήσει, ενώ προέτρεψε τους 
Καναδούς να κάνουν το καθήκον τους για 
να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου.
«Θα είναι ένας ζόρικος χειμώνας», είπε, 

αλλά «η άνοιξη και το καλο-
καίρι θα έρθουν και θα είναι 
καλύτερα».

Ξεπέρασαν τους 10.000 
οι θάνατοι στον Καναδά
Ο Καναδάς, που πλήττεται 
σκληρά από το λεγόμενο 
δεύτερο κύμα της πανδη-

μίας του κορωνοϊού, ξεπέρασε χθες το 
όριο των 10.000 θανάτων εξαιτίας του 
COVID-19, κατά τα επίσημα δεδομένα τα 
οποία συγκεντρώνουν καναδικά τηλεο-
πτικά δίκτυα.
Πάνω από το 90% των θανάτων έχουν 
καταγραφεί στις δύο μεγαλύτερες και 
πολυπληθέστερες επαρχίες της χώρας, στο 
Οντάριο (3.103 θάνατοι) και πάνω απ’ όλα 
στο Κεμπέκ (6.172 νεκροί), επίκεντρο της 
πανδημίας, που άρχισε να εξαπλώνεται 
στην καναδική επικράτεια τον Μάρτιο.
Ως το βράδυ Τρίτη στον Καναδά είχαν κατα-
γραφεί 10.001 θάνατοι εξαιτίας του COVID-
19 επί συνόλου 222.670 κρουσμάτων 
μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, δείχνουν 
οι αριθμοί που συγκεντρώνουν τα δημόσια 
δίκτυα CBC/Radio-Canada και CTV.
Το όριο των 10.000 θανάτων εξαιτίας του 
COVID-19 έχει ξεπεραστεί σε άλλες είκοσι 
χώρες παγκοσμίως, κατά τα δεδομένα που 
συλλέγει το αμερικανικό πανεπιστήμιο 
Τζονς Χόπκινς.

Καναδάς-Covid-19: Ο Τριντό 
προέβλεψε έναν «δύσκολο 
χειμώνα» 

Ο Τζάστιν Μπίμπερ εξακολουθεί 
να στηρίζει το κίνημα «Black Lives 
Matter»

Ο Καναδάς βάζει εμπάργκο στην 
Τουρκία

Η 
καναδική εταιρεία Bombardier 
ανακοίνωσε ότι αναστέλλει 
την προμήθεια κινητήρων για 
τα γνωστά τουρκικά drones 

Bayraktar τα οποία πραγματοποιούν 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αζερμπα-
ϊτζάν.
«Πρόσφατα μάθαμε ότι ορισμένοι κινη-
τήρες Rotax χρησιμοποιούνται επί 
του παρόντος σε στρατιωτικά UAV και 
έχουμε ξεκινήσει μια διεξοδική έρευνα» 
«δήλωσε ο Μαρτιν Λανγκελιε, ανώτε-
ρος αντιπρόεδρος της BPR και εκπρό-
σωπος της εταιρείας, στο Radio Canada 
International.
Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων ότι σταματάει πλέον να 
παραδίδει τους κινητήρες της σε χώρες 
που τους χρησιμοποιούν με «σκιώδεις 
σκοπούς».
Σημειώνεται ότι κινητήρες της εν λόγω 
εταιρείας βρίσκονται σε πολεμικά drones 
της Τουρκίας που παίρνουν μέρος στις 

μάχες του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμε-
νίας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφότου η οργά-
νωση για τον έλεγχο των εξοπλισμών 
Project Ploughshares αποκάλυψε οτι τα 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα απεικόνισης και 
στόχευσης που κατασκευάζει η καναδέ-
ζικη L3Harris Wescam, πραγματοποιούν 
επιχειρήσεις στο Αζερμπαϊτζάν.
Η καναδική κυβέρνηση είχε ως εκ τούτου 
ανακοινώσει από τις αρχές του μήνα την 
αναστολή εξαγωγής τεχνολογίας drone 
στην Τουρκία, κάτι που είχε προκαλέσει 
την αντίδραση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο 
Ερντογάν με τον Τζάστιν Τριντο τον πρω-
θυπουργό του Καναδά υποστήριξε ότι «Η 
αναστολή της εξαγωγής κάποιων στρα-
τιωτικών προϊόντων στην Τουρκία λόγω 
της σύγκρουσης Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας 
(...) αντιβαίνει στο πνεύμα της συμμαχίας 
του ΝΑΤΟ».

Ο 
Τζάστιν Μπίμπερ εξακο-
λουθεί να δανείζει τη φωνή 
του και την επιρροή του για 
να υποστηρίξει το κίνημα 

«Black Lives Matter», παρ’ όλο που 
φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ήδη «αλλά-
ξει θέμα» συζήτησης στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης.
Ο ποπ σταρ δημοσίευσε μια φωτο-
γραφία διαδηλωτών του «Black Lives 
Matter» για τους 149 εκατομμύρια 
ακόλουθους του στο Instagram.
Στη λεζάντα έγραψε: «Θέλω να γνωρί-
ζουν οι άνθρωποι ότι δεν έχω ξεχά-
σει. Θέλω να χρησιμοποιήσω την 
πλατφόρμα που έχω για να υπενθυ-
μίσω στους ανθρώπους ότι ο ρατσι-
σμός είναι δεινό και είναι ριζωμένος 
στον πολιτισμό μας. Θέλω να αισθά-
νονται οι μαύροι αδελφοί και οι αδελ-
φές μου ότι υποστηρίζονται, ότι είναι 
ορατοί και ότι εκτιμώνται. Εάν αυτό 
σας ενοχλεί, θέλω απλώς να ξέρετε ότι 
δεν πρόκειται να σταματήσω να μιλάω 

για αυτό».
Σε επόμενη ανάρτηση, ο Τζάστιν Μπί-
μπερ προέτρεψε τους θαυμαστές του - 
και τους επικριτές του - να μην «αλλά-
ξουν το θέμα»: Δεν μπορείτε να αρνη-
θείτε ότι ο ρατσισμός είναι ριζωμένος 
στην κουλτούρα μας. Γιατί δεν μπορεί 
απλώς οι μαύρες ζωές να έχουν σημα-
σία; Μην αλλάζετε το θέμα».
Ο τραγουδισ τής έκανε μία σωστή 
παρατήρηση. Νωρίτερα εφέτος, η ροή 
στο Instagram πλημμύρισε με μαύρα 
τετράγωνα και δημοσιεύσεις και ιστο-
ρίες γ ια ακτ ιβισμό γ ια τα δικαιώ-
ματα της κοινότητας των μαύρων και 
για ρατσισμό. Αυτό έκανε το κίνημα 
«Black Lives Matter» μια τάση. Και 
όπως όλες οι τάσεις στα social media 
που είναι καταδικασμένες να εξασθε-
νήσουν και να αντικατασταθούν από 
κάποια άλλη το ίδιο φαίνεται να συμ-
βαίνει με το «Black Lives Matter» και 
η εξέλιξη ενοχλεί τον Καναδό σούπερ 
σταρ της ποπ.
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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει 
βίντεο από φαρμακείο στο Οντάριο 
του Καναδά, όπου μια γυναίκα 
επιτέθηκε με κινήσεις κουνγκ-φου 
στην υπεύθυνη του καταστήματος 
επειδή της ζήτησε να φορέσει μάσκα.

Σ
το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό 
η αρνητική πρωταγωνίστρια ακού-
γεται να εκτοξεύει ρατσιστικές ύ-
βρεις σε βάρος της υπαλλήλου, που 

φαίνεται να είναι ασιατικής καταγωγής, και 
να υπερηφανεύεται ότι γνωρίζει «κουνγκ 
φου».
Στη συνέχεια κάνει ήχους βγαλμένους από 
ταινίες πολεμικών τεχνών και της επιτίθε-
ται.
«Ξέρω ότι γνωρίζεις πολεμικές τέχνες, το 
ίδιο κι εγώ!» ακούγεται να της λέει.
Καθώς η υπάλληλος προσπαθεί επανειλημ-
μένα να την βγάλει από το κατάστημα, τότε 

γίνεται ακόμη πιο αντιδραστική, χρησιμο-
ποιώντας απαράδεκτους χαρακτηρισμούς 
και απειλώντας την με ένα χαρτομάντηλο 
που λέει ότι έχει πάνω το αίμα της.
«Μόλις σε χρησιμοποίησα για να δείξω 
στους γαμ****νους αξιωματικούς ότι ξέρω 
πολεμικές τέχνες!» λέει στο παραλήρημά 
της προτού βγει από το κατάστημα.

Της έκανε παρατήρηση για την μάσκα 
και αυτή τον έφτυσε!
Σε ένα λεωφορείο στο Βανκούβερ του 
Καναδά υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ μιας 
γυναίκας και ενός άνδρα
Ο επιβάτης φέρεται να επέκρινε την 
γυναίκα που δεν φορούσε μάσκα στο λεω-
φορείο, κάτι που είναι υποχρεωτικό λόγω 
της πανδημίας, και την προσέβαλε λέγοντάς 
της πως είναι «αηδιαστική». Η γυναίκα τού 
απάντησε φτύνοντάς τον στο πρόσωπο. Ο 
άντρας σηκώθηκε και έσπρωξε τη γυναίκα 
από το λεωφορείο.

Της ζητήθηκε να φορέσει μάσκα 
και επιτέθηκε σε φαρμακοποιό 
με κουνγκ-φου

Κανάλι στον Καναδά έκοψε σκηνή 
από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2» 
όπου εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ

Μήνυση κατά της EA στον Καναδά 
για τα loot boxes

Α
γωγή κατά της EA Games του Κα-
ναδά κατέθεσαν δύο ενάγοντες 
κατηγορώντας την εταιρεία πως 
πλουτίζει πουλώντας παράνο-

μα loot boxes με μοναδικό αντάλλαγμα τα 
χρήματα των παικτών. Να πούμε πως τα 
loot boxes περιλαμβάνουν αντικείμενα μι-
κρής ή τεράστιας μοναδικότητας. Το τί θα 
εμφανιστεί μέσα απ’ αυτά, είναι καθαρά 
θέμα τύχης. Επομένως αυτό δίνει «τζογα-
δόρικο» χαρακτήρα στα παιχνίδια της EA.
Τα δύο άτομα απ’ τον Καναδά δήλωσαν 
πως είχαν κάνει πολλές αγορές σε loot 
boxes, όντας πελάτες της εταιρείας. Ο ένας 
αγόραζε σε παιχνίδια Madden NFL ενώ ο 
άλλος σε παιχνίδια NHL. Ενώ τα loot boxes 
έχουν γίνει παράνομα πλέον σε πολλές 
χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, Ιαπω-
νία και άλλες, υπάρχουν χώρες που ακόμα 
δεν έχουν απαγορεύσει τις πωλήσεις του 
in-game ψηφιακού περιεχομένου.
Τα προβλήματα όμως ξεκίνησαν πριν 
αρκετά χρόνια. Τα μεγαλύτερα παρά-
πονα και οι πρώτες κατηγορίες εμφανί-
στηκαν το 2016 με την κυκλοφορία του 
Overwatch, την ίδια χρονιά που τα loot 

boxes εμφανίστηκαν με τη μορφή κουτιών 
που περιείχαν τυχαία αντικείμενα, όπως 
skins για χαρακτήρες, voice lines, in-game 
νομίσματα, πόζες και άλλα.
Τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα το 
2017 με την κυκλοφορία του Star Wars: 
Battlefront 2 στο οποίο η EA θεώρησε 
καλή ιδέα να περιλαμβάνει χαρακτήρες 
και cosmetics στο κατάστημα του παιχνι-
διού καθώς και κλειδωμένο περιεχόμενο 
με μοναδικό αντάλλαγμα τα χρήματα των 
gamers. Με βάση το ExtremeTech, η EA 
τότε αναγκάστηκε να απολογηθεί στους 
fans της ξεκλειδώνοντας ένα πολύ μεγάλο 
κομμάτι αυτού του επί πληρωμή περιε-
χομένου.
Στον Καναδά προς το παρόν δεν υπάρ-
χουν νόμοι κατά των loot boxes και δεν 
έχουν γίνει ακόμα κάποιες ενέργειες από 
την εταιρεία. Με πολλές χώρες να κηρύτ-
τουν παράνομη την πώληση loot boxes σε 
οποιαδήποτε μορφή και την EA να συνε-
χίζει ακάθεκτα το έργο της, δεν είναι απί-
θανο να αναγκαστεί η εταιρεία σε νέα 
απολογία απέναντι στο κοινό της τις προ-
σεχείς ημέρες.

Ο 
πρωταθλητής του 2010 WSOP 
Main Event, Τζόναθαν Ντουχα-
μέλ έχει έμπλακεί σε μία φορο-
λογική διαμάχη με την κυβέρνη-

ση του Καναδά, σύμφωνα με τα τοπικά Μ-
ΜΕ.
Η φορολογική υπηρεσία του Καναδά υπο-
στηρίζει ότι οι δραστηριότητες πόκερ του 
Ντουχαμέλ συνιστούν λειτουργία επι-
χείρησης και επομένως οφείλει σχεδόν 
1 εκατομμύριο δολάρια σε ομοσπονδια-
κούς φόρους για το διάστημα 2010-2012. 
Το ποσό αυτό μπορεί να διπλασιαστεί με 
τους πολιτειακούς φόρους του Κεμπέκ και 
το σύνολο μπορεί να φτάσει τα 1.8 εκατομ-
μύρια δολάρια!
Ο Ντουχαμέλ, που έχει κερδίσει 18 εκατομ-
μύρια δολάρια στο πόκερ και είναι 33ος 
στη λίστα όλων των εποχών, υποστηρίζει 
ότι τα κέρδη του είναι αποτέλεσμα τύχης.
Και το υποστηρίζει αυτό, διότι ένα καναδι-

κός νόμος λέει ότι τα κέρδη από παιχνίδια 
τύχης δεν φορολογούνται.
Αμφότερες οι πλευρές έχουν καταθέσει 
τα επιχειρήματά τους για την υπόθεση, η 
οποία θα πάει στα δικαστήρια τον επόμενο 
Μάρτιο.
Οι αρχές υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι του 
Ντουχαμέλ είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται 
για δουλειά και όχι για ψυχαγωγία, καθώς 
παίρνει πολύ σοβαρά το πόκερ και επειδή 
έπαιζε πάρα πολλές ώρες, πάνω από 40 
την εβδομάδα, ενώ δεν είχε κάποιο άλλο 
εισόδημα.
Ο Ντουχαμέλ από τη μεριά του λέει ότι 
ποτέ του δεν δέχθηκε συγκεκριμένη 
εκπαίδευση πόκερ και ότι η τύχη τον οδή-
γησε στα κέρδη εκατομμυρίων. Δηλώ-
νει ότι η ετικέτα του επαγγελματία παί-
κτη πόκερ, με την οποία σπονοσράρει 
την PokerStars, δόθηκε αποκλειστικά για 
λόγους marketing.

Βιβλιοπωλείο στον Καναδά φιλοξενεί 
αδέσποτες γάτες και οι πελάτες 
μπορούν να τις υιοθετήσουν

Α
ν θα αποφασίζατε κάποια μέρα 
να υιοθετήσετε ένα μικρό γατάκι, 
οι πρώτες σας σκέψεις θα ήταν να 
πάτε σε ένα καταφύγιο ζώων ή να 

βρείτε ένα στο δρόμο. Όμως, είχατε ποτέ 
σκεφτεί το βιβλιοπωλείο;
Το Otis & Clementine’s Books and Coffee 
είναι ένα βιβλιοπωλείο λίγο έξω από το 
Halifax στη Nova Scotia του Καναδά. Είναι 
ένα διαφορετικό κατάστημα διότι ακολου-
θεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση: προ-
σπαθεί να πείσει τους πελάτες του να υιο-
θετήσουν γατάκια. Όταν οι πελάτες μπαί-
νουν για να ψάξουν για ένα καλό ανάγνω-
σμα ή να απολαύσουν τον καφέ τους παρέα 
με βιβλία, παρατηρούν κάτι ασυνήθιστο. Ή 
μάλλον κάτι ασυνήθιστα αξιολάτρευτο.
Στο βιβλιοπωλείο περιφέρονται παντού 
γατάκια, τα οποία έχουν βρει καταφύγιο 
στους καναπέδες, στις πολυθρόνες και στα 
ράφια των βιβλιοθηκών. Το καλύτερο όμως 

απ’ όλα είναι ότι οι πελάτες μπορούν να υιο-
θετήσουν οποιοδήποτε γατάκι από το βιβλι-
οπωλείο και να του δώσουν το ζεστό σπι-
τικό που του αξίζει. Γάτες, καφές και βιβλία. 
Θα μπορούσε η ζωή να είναι καλύτερη;
Η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Ellen 
Helmke αναφέρει ότι πάντα υπάρχουν 
πολλά μικρά γατάκια που περιφέρονται 
ανάμεσα στις βιβλιοθήκες και συνήθως 
κάπου κοντά βρίσκεται και η μαμά γάτα. 
Αλλά αυτά τα γατάκια δεν είναι περαστικά• 
δίνονται στο βιβλιοπωλείο από μια ομάδα 
διάσωσης, την South Paw Conservation 
Nova Scotia.
 Όμως, δεν είναι τόσο απλό ένας πελάτης 
να υιοθετήσει ένα γατάκι• δεν μπορεί απλά 
να το πάρει μαζί του. Η ομάδα διάσωσης 
και το καταφύγιο από το οποίο προέρχονται 
διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία και ο 
βιβλιόφιλος που το αποφασίζει χρειάζεται 
να πληρώσει για τα ιατρικά του έξοδα.
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Η 
συνεχιζόμενη σοβαρή κατάσταση των τε-
λευταίων εβδομάδων με τους τριψήφιους 
αριθμούς που καταγράφονται στα κρού-
σματα κορωνοϊού δεν αποκλείει το γεγο-

νός να δούμε στις Εντατικές Μονάδες διψήφιους α-
ριθμούς εισαγωγών και αυξανόμενο αριθμό θανά-
των, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, το μέλος της Επιστημονικής 
Ομάδας, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας στο Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Παθολόγος με εξειδί-
κευση στον Έλεγχο Λοιμώξεων Δρ Κωνσταντίνος 
Τσιούτης. 
Ο Καθηγητής είπε ότι παρακολουθείται η πορεία 
των κρουσμάτων καθημερινά γιατί είναι ενωρίς για 
να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των περιοριστι-
κών μέτρων που τέθηκαν την περασμένη εβδομάδα. 
Ωστόσο, σημείωσε, το ανησυχητικό που παρατηρεί-
ται και το οποίο αναμενόταν λόγω του αυξημένου 
αριθμού κρουσμάτων, είναι η αύξηση του αριθμού 
νοσηλειών που έχουν διπλασιαστεί από την προη-
γούμενη εβδομάδα ενώ έχουν αυξηθεί και τα άτομα 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
 Ο αριθμός των ατόμων στην Εντατική, σημείωσε, 
είναι ακόμη χαμηλός και διαχειρίσιμος. «Το πολύ 
μεγάλο φορτίο ενεργού νόσου που παρατηρήθηκε 
τις προηγούμενες ημέρες μας οδηγεί στο συμπέρα-
σμα ότι είναι πολύ πιθανόν τις επόμενες ημέρες να 

έχουμε ακόμη περισσότερες νοσηλείες και άτομα 
που θα χρειαστούν τις Μονάδες Εντατικής Θερα-
πείας», πρόσθεσε.
 Αν τώρα, υπέδειξε, ξεπεραστεί κάποιο όριο και 
υπάρξει μια τάση ανησυχητική τότε ίσως θα πρέ-
πει να βγουν νέα μέτρα. «Σε αυτή την φάση είναι 
καλύτερα να περιμένουμε για να υπολογίσουμε την 
αποτελεσματικότητα των ήδη ισχυόντων μέτρων. 
Συνεχίζουν βέβαια και οι έλεγχοι αλλά και η επιτή-
ρηση σε όλο τον κόσμο για αυστηρή τήρηση αυτών 
των μέτρων και για μείωση των στενών επαφών που 
γίνεται σε αυτή την κρίσιμη περίοδο», σημείωσε.
Ο Καθηγητής είπε ότι θα κτυπήσει ‘κόκκινο’ όταν 
ουσιαστικά δούμε οι αριθμοί στις Εντατικές να αρχί-
σουν να αυξάνονται ανησυχητικά. «Όπως είδατε και 
στην Γερμανία ανακοινώθηκαν αυστηρά μέτρα γιατί 
μέσα σε μια εβδομάδα διπλασιάστηκαν οι νοσηλευ-
όμενοι σε μονάδες Εντατικής. Άρα κάτι παρόμοιο θα 
παρακολουθήσουμε κι εμείς. Επίσης, θα μας ανησυ-
χήσει αν δούμε ηλικιωμένους και ευπαθείς να μολύ-
νονται με τον ιό. Ως τώρα το ποσοστό των ηλικιωμέ-
νων που είναι θετικοί επί του συνόλου των θετικών 
είναι πολύ χαμηλό αλλά είναι θέμα χρόνου αν δεν 
προσέξουν ειδικά όσοι κόλλησαν ή βρίσκονται σε 
αυτοπεριορισμό, να δούμε και ηλικιωμένους, θέμα 
που θα μας ανησυχήσει», πρόσθεσε.

Δρ Τσιούτης: Δεν αποκλείεται να 
δούμε διψήφιους αριθμούς στις 
Εντατικές και αυξημένους θανάτους

Οικιστική ανάπτυξη εντός της νεκρής 
ζώνης Δερύνειας, ζητά ο Δήμαρχος

Τ
ην οικιστική ανάπτυξη εντός της νεκρής ζώνης 
στη Δερύνεια, ζητά ο Δήμαρχος Αντρος Καρα-
γιάννης, αφού αυξάνονται καθημερινά οι αι-
τήσεις για παραχώρηση αδειών με στόχο την 

ανέγερση κατοικιών από νέα ζευγάρια.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Καραγιάννης είπε 
πως «ο Δήμος Δερύνειας κυριολεκτικά ασφυκτιά 
μέσα στο 25% του εδάφους του, από το οποίο πρέ-
πει να αφαιρεθεί ένα 10 – 11% της γης που βρίσκεται 
εντός των Βρετανικών Βάσεων στα Στροβίλια. Επειδή 
δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε σε ένα ποσοστό 
της τάξης του 15% της γης που διαθέτουμε, έχουμε 
υποβάλει προτάσεις για επέκταση εντός της νεκρής 
ζώνης, η οποία ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία 
και ελέγχεται από τα Ηνωμένα Εθνη».
Πρόσθεσε ακόμα ότι «έχουμε πετύχει να εντάξουμε 
ολόκληρη τη Δερύνεια ως ακριτική περιοχή μέσα 
στο σχέδιο για στήριξη των ακριτικών περιοχών». 
Καθημερινά το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται 
από τους αρμόδιους λειτουργούς για το γεγονός ότι 

οι αιτήσεις για άδειες για οικιστικούς σκοπούς συνε-
χώς αυξάνονται, είπε και σημείωσε πως «υπάρχουν 
αρκετά νέα ζευγάρια που φτάνουν στη Δερύνεια για 
να στεγαστούν και να λάβουν τη χορηγία που ανέρχε-
ται στις 40 περίπου χιλιάδες ευρώ ανά ζεύγος». 
Ερωτηθείς κατά πόσον θα υπάρξουν σύντομα οικι-
στικές αναπτύξεις εντός της νεκρής ζώνης, ο κ. Καρα-
γιάννης απάντησε πως «τα αιτήματα του Δήμου για 
ανάπτυξη εντός της νεκρής ζώνης έχουν σταλεί στα 
Ηνωμένα Εθνη, δεδομένου ότι αυτά εξετάζονται από 
τα ΗΕ, σε συνεργασία  με το Υπουργείο Εξωτερικών 
και το Υπουργείο Αμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών 
καθώς και τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία τάσσο-
νται υπέρ των θέσεων της Δερύνειας, όσον αφορά 
την ανάπτυξη εντός της νεκρής ζώνης».
Ελπίζουμε, συνέχισε ο Δήμαρχος, ότι «σύντομα οι 
πρώτοι δημότες της Δερύνειας θα στεγαστούν εντός 
της νεκρής ζώνης και ευελπιστούμε πως θα αποτελέ-
σουμε την αρχή για να ακολουθήσουν και άλλα ζευ-
γάρια».

Η 
Κύπρος έχει ήδη επενδύσει και εφαρμόσει Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών που καλύπτουν ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητο-
δρόμων, τις εισόδους σε όλες τις πόλεις καθώς επίσης το κύ-
ριο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας» δήλωσε στους ομολόγους 

του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννης Καρού-
σος, ο μιλώντας στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τη Βιώσιμη, Ασφαλή και Αποτελεσμα-
τική Ψηφιοποίηση των Μεταφορών. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της 
Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ για τη σύνταξη της Διακήρυξης PASSAU, η 
οποία έχει ως σκοπό τη διακίνηση των ανθρώπων και αγαθών λαμβάνο-
ντας υπόψη το περιβάλλον και την ασφάλεια, ο κ. Καρούσος επεσήμανε 
ότι η Κύπρος, προκειμένου να ανταποκριθεί στην οικονομική ύφεση 
που επήλθε στον τομέα των μεταφορών λόγω της πανδημίας COVID 
19, επιδιώκει να μεταμορφώσει τη δική της οικονομία εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της.
Στην παρέμβασή του, ο Κύπριος Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει ότι τόσο η αυξανόμενη χρήση της 
ηλεκτροκίνησης όσο και οι τεχνολογίες συνδεδεμένων και αυτομα-
τοποιημένων οχημάτων, αντανακλούν τους μακροχρόνιους στόχους 
της Ένωσης που σχετίζονται με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της 
κυκλοφοριακής ροής καθώς επίσης και με την προστασία του περιβάλ-
λοντος. 
Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων πρωτοπορεί με την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου, το οποίο θα 
μπορεί να υποστηρίξει τόσο πιλοτικά προγράμματα όσο και προγράμ-
ματα πλήρους εφαρμογής που σχετίζονται με την αυτόνομη οδήγηση».  
Ο κ. Καρούσος επεσήμανε ακόμη ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων  επεκτείνει την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή έτσι 
ώστε να μπορεί να παρέχει μια καθολική κάλυψη στο νησί.
«Η Κύπρος», είπε, «εφαρμόζει το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης, το οποίο 
θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2021. Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης 
θα συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και θα τα διανέμει 
δωρεάν τόσο στους οργανισμούς που διαχειρίζονται τα δίκτυα μεταφο-
ρών και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όσο και στους χρήστες για να 
προγραμματίσουν τις κατάλληλες επιλογές ταξιδιού».
Όπως πρόσθεσε, το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης της Κύπρου θα παρέ-
χει επίσης δωρεάν όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Δεδομένων Κινητικότητας όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη 
PASSAU».
Παράλληλα, σε τεχνολογικό επίπεδο, η Κύπρος εξετάζει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης ανοιχτών πλαισίων δεδομένων και αποθηκευτικών χώρων 
που θα επιτρέψουν στα ενδιαφερόμενα μέρη, από το δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, να ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν, στη χαρ-
τογράφηση οδικών αρτηριών καθώς επίσης διάφορων περιβαλλοντι-
κών συνθηκών. «Ο στόχος είναι η παροχή χρήσιμων δεδομένων υπο-
στήριξης σε Αυτοματοποιημένα και Συνδεδεμένα οχήματα για τη βελτί-
ωση της απόδοσής τους. Για την κατασκευή και τη συντήρηση αυτού του 
αποθηκευτικού χώρου πρέπει να γίνει επένδυση, τόσο σε έμψυχο όσο 
και σε τεχνολογικό υλικό.  Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων εξετάζει πιθανές πηγές χρηματοδότησης και δομές που θα μας 
επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε αυτήν την πρωτοβουλία» επεσήμανε 
ο κ. Καρούσος.

Καρούσος: Η Κύπρος 
έχει ήδη επενδύσει 
και εφαρμόσει Ευφυή 
Συστήματα Μεταφορών
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, 
επανέλαβε ότι παραμένει 
σθεναρά δεσμευμένος 
στην επανέναρξη της 
διαπραγματευτικής 
διαδικασίας για το Κυπριακό, 
υπογραμμίζοντας, ωστόσο, 
πως προκειμένου να 
επαναρχίσουν οι συνομιλίες 
με ρεαλιστικές προοπτικές 
επιτυχίας είναι εκ των ων 
ουκ άνευ να δημιουργηθεί 
ένα περιβάλλον που να είναι 
ευνοϊκό για εποικοδομητικές 
διαπραγματεύσεις με καλή 
θέληση.

Κ
αι σίγουρα όχι κάτω από 
συνθήκες εκφοβισμού ή 
απειλών από την Τουρ-
κία”, ανέφερε, δεχόμενος 

σήμερα τα διαπιστευτήρια της Πρέ-
σβειρας της Χιλής, Ximena Carolina 
Ares Mona, του Πρέσβη της Αρ-
γεντινής, Sergio Daniel Urribarri, 
και της Πρέσβειρας της Ναμίμπιας 
Nada Kruger.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε 
πως δυστυχώς οι παράνομες γεω-
τρητικές δραστηριότητες της Τουρ-
κίας εντός της ΑΟΖ της Κύπρου 
είναι αντίθετες με την ανάγκη να 
υπάρχει ένα καλό και θετικό κλίμα 
που θα καταστήσει δυνατή την 
επανέναρξη της διαπραγματευτι-
κής διαδικασίας υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών.
Εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία 
θα επιλέξει τελικά να υιοθετήσει 
μια πιο πραγματιστική και εποικο-
δομητική προσέγγιση και να συμ-
μορφωθεί με το διεθνές δίκαιο.
Είπε πως η απόφαση της Τουρκίας 
να ανοίξει την περίκλειστη πόλη 
των Βαρωσίων αποτελεί ακόμη 
μια κατάφωρη παραβίαση αποφά-
σεων των ΗΕ και κάλεσε την Τουρ-
κία να συμμορφωθεί πλήρως με τα 

ψηφίσματα του ΣΑ των Ηνωμένων 
Εθνών.
Δεχόμενος τα διαπιστευτήρια του 
Πρέσβη της Αργεντινής, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας είπε πως 
η Κύπρος εκτιμά βαθιά της συνε-
χιζόμενη δέσμευση και συμβολή 
της Αργεντινής στην ειρηνευτική 
δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο. Είπε 
ακόμη πως Κύπρος και Αργεντινή 
έχουν μακροχρόνιες  και φιλικές 
σχέσεις.
Από την πλευρά του, ο κ. Urribarri 
αναφέρθηκε στην προσφώνησή 
του στη συμμετοχή της Αργεντινής 
στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ σημειώνοντας ότι 
αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης 
της χώρας στην ειρηνική επίλυση 
συγκρούσεων ανά τον κόσμο όπως 
και της υποστήριξης 
σε μια ελεύθερη και 
ενωμένη Κύπρο.
Σημείωσε, επίσης, 
ότι η πρόκληση και 
ο στόχος τώρα είναι 
η εμβάθυνση, ενί-
σχυση και διαφορο-
ποίηση της φύσης 
και του εύρους της 
συνεργασίας μεταξύ Αργεντινής 
και Κύπρου.
Δεχόμενος τα διαπιστευτήρια της 
Πρέσβειρας της Χιλής, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης είπε πως ως κράτος 
μέλος της ΕΕ η Κύπρος είναι έτοιμη 
να εργαστεί στενά με η Χιλή για 
προώθηση των κοινών αξιών και 
αρχών μέσω της περιφερειακής 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των 
χωρών της Λατινικής Αμερικής.
Εξέφρασε επίσης τη μεγάλη εκτί-
μηση της Κυβέρνησης και του λαού 
της Κύπρου για τη συμμετοχή της 
Χιλής στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ με 14 άτομα 
από το 2000.
Από την πλευρά της, η Πρέσβειρα 
της Χιλής επανέλαβε την ειλικρινή 
επιθυμία της χώρας της να υπάρ-
ξει μια δίκαιη λύση του Κυπριακού, 
υπογραμμίζοντας πως η Χιλή υπο-

στήριζε πάντα τη διαπραγματευ-
τική διαδικασία για την εξεύρεση 
μιας λύσης.
Επεσήμανε πως οι κοινές θέσεις 
των δυο χωρών έχουν δημιουρ-
γήσει ένα παραγωγικό έδαφος για 
πολυμερή αμοιβαία βοήθεια και 
συνεργασία και αμοιβαία υποστή-
ριξη για υποψηφιότητες σε διάφο-
ρους διεθνείς οργανισμούς.
Δεχόμενος τα διαπιστευτήρια της 
Πρέσβειρας της Ναμίμπια, ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης εξέφρασε τη 
βεβαιότητα πως οι δυο χώρες θα 
μπορέσουν να σημειώσουν γνή-
σια πρόοδο σε διάφορους τομείς 
συνεργασίας στους οποίους υπάρ-
χει αμοιβαίο ενδιαφέρον.
Είπε επίσης πως ως κράτος μέλος 

της ΕΕ, η Κύπρος 
παραμένει δεσμευ-
μένη στην ενίσχυση 
του πολιτικού δια-
λόγου  κα ι  τ η ς 
συνεργασίας στη 
Ναμίμπια.
Από την πλευρά 
της, η κ. Kruger είπε 
πως προτίθεται να 

εργαστεί με αποφασιστικότητα 
για ενδυνάμωση των διμερών σχέ-
σεων προς αμοιβαίο όφελος των 
δυο χωρών και των λαών τους.
Επεσήμανε, περαιτέρω, πως η 
χώρα της προσβλέπει στο να εργα-
στεί με την Κύπρο σε θέματα αμοι-
βαίου ενδιαφέροντος στο πολυμε-
ρές πεδίο δράσης.

Κούσιος: Έτοιμος να παρά-
σχει καλές υπηρεσίες για 
λύση του Κυπριακού ο ΓΓ 
ΟΗΕ
Η Κυβέρνηση χαιρετίζει την ετοι-
μότητα του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να παρά-
σχει τις καλές του υπηρεσίες για 
την επανέναρξη των συνομιλιών 
για επίλυση του Κυπριακού, όπως 
αυτή εκφράζεται σε απαντητική 

επιστολή του κ. Γκουτέρες προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη. 
Σε γραπτή δήλωση, ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος 
αναφέρει ότι ο κ. Γκουτέρες εκφρά-
ζει «την ετοιμότητα του να παρά-
σχει τις καλές του υπηρεσίες για 
την επανέναρξη των συνομιλιών 
για επίλυση του Κυπριακού, στη 
βάση των όσων έχουν ήδη συμφω-
νηθεί, στη συναντίληψη που επε-
τεύχθη στο Βερολίνο στις 25 Νοεμ-
βρίου 20919, αλλά και σύμφωνα 
με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, καλώντας ταυτόχρονα 
για τερματισμό μονομερών ενερ-
γειών και προώθηση ΜΟΕ». 
«Η Κυβέρνηση χαιρετίζει την ετοι-
μότητα του Γενικού Γραμματέα να 
παράσχει τις καλές του υπηρεσίες 
για επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων για επίλυση του Κυπρια-
κού, στη βάση των όσων έχουν ήδη 
συμφωνηθεί, με ρητή αναφορά 
στη συναντίληψη, η οποία επετεύ-
χθη στη συνάντηση της 25ης Νοεμ-
βρίου 2019, στο Βερολίνο, για μια 
διαρκή λύση σύμφωνα με τα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
προς όφελος όλων των Κυπρίων 
και της ειρήνης στην περιοχή. Ταυ-
τόχρονα, η Κυβέρνηση επισημαίνει 
ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
έχει ήδη καταθέσει 21 προτάσεις 
για συγκεκριμένα ΜΟΕ, στα οποία 
προτεραιότητα δίδεται στην Αμμό-
χωστο», σημειώνει ο κ. Κούσιος.
 Στην επιστολή, ο κ. Γκουτέρες 
εκφράζει ευχαριστίες στον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη «για την επι-
στολή σας στις 19 Οκτωβρίου 2020 
με την οποία εκφράζετε την ετοι-
μότητα και την αποφασιστικότητα 
σας να μετάσχετε σε μια νέα πρω-
τοβουλία για επίτευξη διαρκούς 
λύσης στην Κύπρο, στη βάση της 
κοινής αντίληψης που έχει επιτευ-
χθεί στις 25 Νοεμβρίου 2019 στο 
Βερολίνο».

Τ
ο Υπουργείο Υγείας 
ενημερώνει ότι, σύμ-
φωνα με ενημέρωση 
που έ λαβε σήμερα 

η Μονάδα Επιδημιολογ ι -
κής Επιτήρησης από συμ-
βαλλόμενα εργαστήρια, από 
σύνολο 3,122 εργαστηρια-
κών διαγνώσεων εντοπίστη-
καν 113 νέα περιστατικά της 
νόσου COVID-19.
Αναλυτικά, τα σημερινά κρού-
σματα προέκυψαν ως ακολού-
θως:
- Από 530 δείγματα που λήφθη-
καν μέσω της διαδικασίας της 
ιχνηλάτησης των επαφών ήδη 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 
εντοπίστηκαν 35 κρούσματα.
- Από 1,062 δείγματα που 
λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας, εντοπίστηκαν 49 
κρούσματα.
-  Από 132 δείγματα που 
λήφθηκαν από τα Μικροβιο-
λογικά Εργαστήρια των Γενικών 
Νοσοκομείων, εντοπίστηκαν 13 
κρούσματα.
- Από 689 δείγματα που 
λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγ-
χου επιβατών και επαναπατρι-
σθέντων, εντοπίστηκαν 4 κρού-
σματα.
- Από 329 δείγματα που λήφθη-
καν στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος ελέγχου μαθητών, εκπαι-
δευτικών και προσωπικού σχο-
λικών μονάδων, ολοκληρώθη-
καν 12 εργαστηριακές εξετά-
σεις.
Επιπλέον, διεκπεραιώθηκαν 
380 εργαστηριακές εξετάσεις 
από δείγματα που λήφθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος παραπομπών από Προ-
σωπικούς Ιατρούς και ελέγ-
χου ειδικών ομάδων μέσω των 
Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, 
χωρίς τον εντοπισμό κρούσμα-
τος.
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι 
τώρα δεδομένα, ο συνολι-
κός αριθμός των κρουσμάτων 
ανέρχεται στα 3,930.

113 νέα 
κρούσματα 
σήμερα Τετάρτη 
στην Κύπρο – 49 
από ιδιωτική 
πρωτοβουλία 

Αναστασιάδης: Χρειάζεται ευνοϊκό περιβάλλον 
για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις 
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Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο στο 
Παρίσι μετά τις δύο τρομοκρατικές 
επιθέσεις σε Νίκαια και Αβινιόν, αλλά 
και την επίθεση στον φρουρό του 
γαλλικού προξενείου στη Τζέντα, 
με τους δράστες να επιτίθενται με 
μαχαίρι φωνάζοντας «ο Θεός είναι 
μεγάλος»

Σ
υναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία 
και σε γαλλικές διπλωματικές απο-
στολές μετά τις δύο τρομοκρατικές 
επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα 

- οι δύο σε γαλλικό έδαφος και φέρουν την 
«σφραγίδα» του Ισλαμικού Κράτους- και η 
τρίτη σε γαλλικό προξενείο της Σαουδικής 
Αραβίας. Το κοινό σημείο και των τριών ε-
πιθέσεων είναι ότι οι δράστες επιτέθηκαν 
με μαχαίρι.
Το σημερινό μακελειό σε εκκλησία της 
Νίκαιας μ’ έναν αραβόφωνο άνδρα να 
αποκεφαλίζει υπό το φως της ημέρας μία 
γυναίκα και να τραυματίζει θανάσιμα 
άλλους δύο, έχει προκαλέσει σοκ στην διε-
θνή κοινότητα.
Δύο από τους νεκρούς 
άφησαν την τελευταία τους 
πνοή σήμερα το πρωί μέσα 
στο χώρο λατρείας, όπως 
μεταδίδουν τα γαλλικά 
ΜΜΕ. Ο δράστης τραυμα-
τίστηκε από πυρά αστυνο-
μικών και νοσηλεύεται.
Δύο ώρες μετά τον θανά-
σιμο τραυματισμό τριών 
ανθρώπων στη Νίκαια -εκ των οποίων οι 
δύο είναι γυναίκες- σήμανε συναγερμός και 
στην πόλη Αβινιόν της Γαλλίας μ΄έναν άνδρα 
να φωνάζει «Αλλάχου Αμπάρ» (Ο θεός είναι 
μεγάλος) και να επιτίθεται με μαχαίρι στους 
περαστικούς. Ο ίδιος έπεσε νεκρός από 
αστυνομικά πυρά.
Λίγες ώρες αργότερα, στο γαλλικό προξε-
νείο της Σαουδικής Αραβίας, ένας φρουρός 
δέχθηκε μαχαιριές από άγνωστο άνδρα, ο 
οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από 
τις αρχές στη Τζέντα.
Εν μέσω οργής των ισλαμικού κόσμου 
απέναντι στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ 
Μακρόν ο οποίος «χρεώνεται» την κίνηση 
του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie 
Hebdo να δημοσιεύσει σκίτσα του Προ-
φήτη Μωάμεθ στο εξώφυλλό του, οι γαλλι-
κές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης 
επιφυλακής.
Ο Γάλλος πρόεδρος υπερασπίστηκε με 
θέρμη την ελευθερία της έκφρασης σχο-

λιάζοντας τα σατιρικά σκίτσα με τον Προ-
φήτη Μωάμεθ που οδήγησαν στον αποκε-
φαλισμό ενός Γάλλου καθηγητή Ιστορίας 
πριν από δύο εβδομάδες, του Σαμιέλ Πατί. 
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έχει 
συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο 
παρουσία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν 
αλλά και του πρωθυπουργού Ζαν Καστέξ.
Αργά το απόγευμα, ο Γάλλος πρόεδρος θα 
μεταβεί στη Νίκαια, όπου σήμερα βάφτηκε 
με το αίμα τριών ανθρώπων.

Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει 
«απερίφραστα» την επίθεση στη 
Νίκαια
Η Σαουδική Αραβία «καταδίκασε απερί-
φραστα» την επίθεση με μαχαίρι, στην 
οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
νωρίτερα σήμερα μέσα σε εκκλησία στο 
κέντρο της Νίκαιας, στη νοτιοανατολική 
Γαλλία.
«Καταδικάζουμε απερίφραστα και καταγ-
γέλλουμε την τρομοκρατική επίθεση που 
προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς 
ανθρώπων στη Νίκαια της Γαλλίας», ανα-

φέρει το σαουδαραβικό 
υπουργείο Εξωτερικών σε 
μήνυμά του στο Twitter.
«Επαναλαμβάνουμε την 
κατηγορηματική απόρριψη 
από το βασίλειο τέτοιων 
εξτρεμιστικών ενεργειών 
που είναι αντίθετες προς 
όλες τ ις θρησκείες, τ ις 
πεποιθήσεις και τη λογική», 
προστίθεται στο κείμενο 

αυτό, το οποίο καλεί επίσης στην «απόρ-
ριψη των πρακτικών που οδηγούν στο 
μίσος, τη βία και τον εξτρεμισμό».
Η επίθεση στη Νίκαια σημειώθηκε την ίδια 
ημέρα που ένας φύλακας του γαλλικού προ-
ξενείου στη δυτική πόλη Τζέντα, της Σαου-
δικής Αραβίας, τραυματίστηκε με μαχαίρι.
Ούτε η πρεσβεία ούτε οι σαουδαραβικές 
αρχές διευκρίνισαν το κίνητρο της επίθε-
σης, η οποία σημειώθηκε τη στιγμή όπου 
επικρατεί οργή στη Μέση Ανατολή κατά του 
Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Μακρόν υπεραμύνθηκε πρόσφατα των 
σκίτσων του προφήτη του Ισλάμ Μωά-
μεθ κατά τη διάρκεια της απότισης εθνικού 
φόρου τιμής στον Γάλλο καθηγητή Σαμουέλ 
Πατί, ο οποίος αποκεφαλίστηκε από ισλαμι-
στή εξτρεμιστή στις 16 Οκτωβρίου. Ο καθη-
γητής έγινε στόχος επίθεσης γιατί είχε δείξει 
τα σκίτσα στους μαθητές του στην τάξη την 
ώρα του μαθήματος για την ελευθερία της 
έκφρασης.

Η
φαίστειο έτοιμο να εκραγεί θυ-
μίζει η Ευρώπη μετά τα απα-
νωτά τρομοκρατικά κτυπήμα-
τα στη Γαλλία και σε γαλλικούς 

στόχους από ακραίους ισλαμιστές τρομο-
κράτες και την επικίνδυνα επιθετική ρη-
τορική της Τουρκίας και προσωπικά του 
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, εναντίον τόσο της Γαλλίας, όσο και 
της Ευρώπης γενικότερα. Χαρακτηριστι-
κό δείγμα της κατάστασης που έχει αρ-
χίσει να διαμορφώνεται, είναι οι εικόνες 
δεκάδων Τούρκων μεταναστών στη Λυών 
της Γαλλίας, οι οποίοι ξεχύθηκαν στους 
δρόμους, μαζί με Αζέρους μετανάστες, 
αναζητώντας Αρμένιους. Το άκρως ανη-
συχητικό είναι ότι ανάλογα επεισόδια ση-
μειώθηκαν και στη Βιέννη, όπου και ε-
κεί, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, δε-
κάδες Τούρκοι μετανάστες βγήκαν στους 
δρόμους αναζητώντας Αρμένιους και συ-
γκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνά-
μεις.
Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, περί-
που 150 Τούρκοι επιτέθηκαν σε γειτο-
νιές της Λυών, όπου διαμένουν Αρμένιοι, 
ενώ στο Twitter ο τουρκικός ιστότοπος 
«DuvaR english» έχει αναρτήσει σχετικό 
βίντεο.
Χθες το πρωί, Αρμένιοι πολίτες διαδήλω-
σαν στο αυτοκινητόδρομο που οδηγούν 
στην Βαλένθια και τη Βιέννη, εκφράζοντας 
την οργή τους ενάντια στην επιθετικότητα 
του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας κατά 
του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδήλωσης, 
μια ομάδα Τούρκων επιτέθηκε στους δια-
δηλωτές με σφυριά και μαχαίρια με απο-
τέλεσμα, πάνω από δέκα άτομα να τραυ-
ματιστούν, ανάμεσά τους κι ένα παιδί.
Και μόλις έπεσε το σκοτάδι, και εν μέσω 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας που έχει 
τεθεί σε εννέα μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, 
ανάμεσά τους και η Λυών- περίπου 150 
Τούρκοι ξεχύθηκαν στους δρόμους κι 
άρχισαν να εκτοξεύουν απειλές σε βάρος 
των Αρμενίων φωνάζοντας «Αλλάχου 
Ακμπάρ» και «Πού είναι οι Αρμένιοι;».

Τούρκοι ξεχύθηκαν στους δρό-
μους και στη Βιέννη
Σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν 
από την πρωτεύουσα της Αυστρίας, ανά-
λογα επεισόδια με Τούρκους μετανάστες 
να εισβάλουν σε συνοικείες που διαμέ-
νουν οικογένειες Αρμενίων, σημειώ-
θηκαν και στη Βιέννη. Όπως ανέφεραν 
τοπικές πηγές, οι Τούρκοι φώναζαν ότι 
θέλουν να διώξουν τους Αρμένιους, όπως 
το 1915 και επιτέθηκαν σε δυνάμεις της 
Αστυνομίας.
«To «Allahu Akbar» (Ο θεός είναι μεγά-
λος ) δεν είναι εθνικιστικό σύνθημα, αλλά 
ισλαμικό σύνθημα», γράφει ένας από τους 
χρήστες σχολιάζοντας το επίμαχο βίντεο 
που ανέβασε στο Twitter ο αραβόφωνος 
ιστότοπος DuvaR.
«Ο Ερντογάν προσπαθεί να εξαφανίσει 
τους Αρμένιους από τη γη», γράφει ένας 
άλλος χρήστης.

Τούρκοι φωνάζοντας «Αλλάχου 
Ακμπάρ» κυνηγούσαν Αρμένιους 
σε Λυών και Βιέννη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Γαλλία: Σε κατάσταση υψίστης 
επιφυλακής μετά τις επιθέσεις
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Έ
νας διάσημος συγγραφέας που α-
σχολείται με τις βιογραφίες γαλαζο-
αίματων διατύπωσε την άποψη ότι ο 
Χάρι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέ-

ση εδώ και καιρό, εξαιτίας του γάμου του με 
τη Μέγκαν Μαρκλ και πως είναι «απελπιστι-
κά δυστυχισμένος».
Όπως μεταδίδει η Sun, ο συγγραφέας και 
ιστορικός Hugo Vickers εμφανίστηκε πρό-
σφατα σε ένα Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και 
στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο διά-
σημο ζευγάρι, χωρίς να... μασάει τα λόγια 
του.
«Ο Χάρι, χωρίς καμία αμφιβολία, νόμιζε 
ότι είχε βρει μία εξωτική και glamorous 
σύζυγο, που ξέφευγε από τα συνηθισμένα. 
Οι ηθοποιοί μπορούν εύκολα να σε παρα-

σύρουν. Δυστυχώς όμως τώρα βρίσκεται να 
ζει στην Καλιφόρνια, μακριά από την οικο-
γένειά του, τους φίλους του, τη δουλειά του, 
τον Στρατό και όλα τα πράγματα που γνώ-
ριζε» είπε στο φεστιβάλ ο συγγραφέας.
Ο Vickers εκτιμά ότι η Μέγκαν θάμπωσε τον 
Χάρι με τα θέλγητρά της και τον έθεσε υπό 
τον έλεγχό της πριν ακόμα παντρευτούν.
Όπως έχει πει στην Express: «Αν απλώς 
δείτε προσεκτικά, θα καταλάβετε ότι πρό-
κειται για ηθοποιό που απλώς τον σαγή-
νευσε. Ο Χάρι φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ 
δυστυχισμένος και τώρα έχει παρασυρθεί 
και από τον πολιτικό ακτιβισμό της. Καταπί-
νει ό,τι σκουπίδι του σερβίρει και μπορεί να 
φαίνεται ότι τα πιστεύει όλα αυτά, αλλά δεν 
είναι έτσι».

διεθνή νέα

Τ
ην ώρα που ο απερχόμενος πρόε-
δρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια 
εβδομάδα πριν τις προεδρικές εκλο-
γές, εξαπολύει επιθέσεις στις ανα-

φορές ότι η πανδημία του κορωνοϊού καλ-
πάζει στις ΗΠΑ, τα στοιχεία του πρακτορεί-
ου Reuters καταδεικνύουν πως σχεδόν μι-
σό εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα προ-
σβλήθηκαν με κορωνοϊό τις τελευταίες επτά 
ημέρες, καθώς κρούσματα και νοσηλείες 
θέτουν νέα ρεκόρ σε σημεία έξαρσης στις 
Μεσοδυτικές πολιτείες.
Τουλάχιστον 5.600 άτομα πέθαναν από 
τον ιό σε εθνικό επίπεδο την περασμένη 
εβδομάδα, με τις εισαγωγές σε νοσοκομεία 
να αυξάνονται κατά 13%, σύμφωνα με το 
Reuters.
Το Ιλινόι, που έχει μετατραπεί τις τελευταίες 
εβδομάδες σε σημείο έξαρσης της πανδη-
μίας, ανακοίνωσε πάνω από 31.000 κρού-
σματα τις τελευταίες επτά ημέρες, περισ-
σότερες νέες μολύνσεις από οποιαδήποτε 
άλλη πολιτεία εκτός από το Τέξας.

Νέοι περιορισμοί
Για την τιθάσευση της νέας έξαρσης της 
πανδημίας, ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι 
Ρόμπερτ Πρίτσκερ επέβαλε νέο κύκλο απα-
γορευτικών μέτρων σε έξι από τις 11 περιο-
χές της πολιτείας.
Η παραμονή πελατών σε εσωτερικούς 
χώρους σε μπαρ και εστιατόρια θα απαγο-
ρευτεί από την Τετάρτη και οι συναθροίσεις 
θα περιοριστούν σε 25 άτομα. Στις περιοχές 
που θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα περι-
λαμβάνουν ορισμένα προάστια του Σικά-
γου.
Άλλες πολιτείες ανέστειλαν τα σχέδια τους 
για άρση μέτρων και εκ νέου άνοιγμα 
καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν στο μεγα-
λύτερο μέρος της χώρας.
Ο Κυβερνήτης του Αϊντάχομ, Μπράντ Λιτλ 
ανακοίνωσε χθες ότι θα απαγορευτούν οι 
συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους άνω 
των 50 ατόμων.
Πέρα από τις Μεσοδυτικές πολιτείες, η 
πόλη του Ελ Πάσο του Τέξας αντιμετωπί-
ζει έξαρση κρουσμάτων που κατακλύζουν 
τα τοπικά νοσοκομεία, με αξιωματούχους 
να δημιουργούν μια εναλλακτική μονάδα 

φροντίδας για να βοηθήσουν στην ελά-
φρυνση των ιατρικών κέντρων.
«Βλέπουμε κάθε είδους ασθενείς. Η αφή-
γηση ήταν για άτομα άνω των 65 ετών, εκεί-
νοι με πολλαπλές συνοδές παθολογικές 
καταστάσεις. Αλλά βλέπουμε 20χρονους. 
Βλέπουμε 30χρονους, 40χρονους», είπε ο 
δρ Ογκεσίκα Αλόζι, ειδικός για τις μολυ-
σματικές ασθένειες στο Ελ Πάσο. «Υπάρχει 
αυτή η εξάντληση, αλλά και πάλι, σηκώ-
νουμε τα μανίκια μας και φροντίζουμε τους 
ασθενείς».
Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος 
και απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντό-
ναλντ Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου σε αναφορές 
ότι ο κορονοϊός καλπάζει στις ΗΠΑ και επα-
νέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό του «κάνουν 
στροφή» στην πανδημία, ενώ ο ιός έχει 
σκότωσει περισσότερα από 225.800 άτομα 
στη χώρα που είναι πρόεδρος.
Η Πενσυλβάνια, πολιτεία «πεδίο μάχης» 
στις εκλογές της ερχόμενης εβδομάδας, 
ανακοίνωσε νέο ρεκόρ σε κρούσματα, σύμ-
φωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Βρετανία: Ολοταχώς προς το 1 ε-
κατ. κρούσματα - Πέθαναν ακόμη 
280 άνθρωποι
Για δέκατη φορά τις τελευταίες 11 ημέ-
ρες τα ημερήσια νέα κρούσματα κορωνο-
ϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασαν τις 
20.000, καθώς το Υπουργείο Υγείας ανα-
κοίνωσε πως στο 24ωρο έως τις 9 το πρωί 
της Πέμπτης καταγράφηκαν 23.065 περι-
πτώσεις.
Με αυτούς τους ρυθμούς η χώρα αναμένε-
ται να φτάσει το 1 εκατομμύριο κρούσματα 
το Σαββατοκύριακο, καθώς ήδη αριθμεί 
965.340.
Οι θάνατοι που επιβεβαιώθηκαν μέσα στο 
24ωρο ήταν 280, με το συνολικό απολογι-
σμό να διαμορφώνεται στους 45.955.
Ο αριθμός των ασθενών της Covid που 
εισήχθησαν σε νοσοκομείο τις τελευταίες 
24 ώρες ανήλθε σε 1.404, ο μεγαλύτερος 
αντίστοιχος αριθμός από τις 30 Απριλίου.
Πλέον οι φορείς του ιού στα νοσοκομεία 
της χώρας ξεπέρασαν τους 10.000, φτάνο-
ντας τους 10.380. Εξ αυτών οι 957 βρίσκο-
νται σε κλίνη με αναπνευστήρα.

Τουλάχιστον 500.000 κρούσματα 
κορωνοϊού σε 7 ημέρες στις ΗΠΑ
Το Ιλινόι, που έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε σημείο έξαρσης 
της πανδημίας, ανακοίνωσε πάνω από 31.000 κρούσματα τις τελευταίες επτά 
ημέρες, περισσότερες νέες μολύνσεις από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία εκτός 
από το Τέξας

Σε απελπισία ο πρίγκιπας Χάρι 
- Πολύ δυστυχισμένος με τη 
Μέγκαν 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Νέος μπαμπάς: Τι πρέπει να 
γνωρίζετε για τις πρώτες ημέρες 

με το μωρό στο σπίτι

Σ
υγχαρητήρια, γίνατε μπαμπάς! 
Ο ερχομός του νέου μέλους της 
οικογένειάς σας είναι μια τερά-
στια αλλαγή στη ζωή σας. Το βα-

σικό πράγμα που πρέπει να έχετε στο 
μυαλό σας είναι πως όταν νοιάζεστε και 
δείχνετε έμπρακτα την αγάπη σας για τη 
σύντροφό σας και το μωρό σας, τότε εί-
στε σε καλό δρόμο. Δεν είναι σπάνιο τις 
πρώτες ημέρες με το μωρό στο σπίτι, οι 
μπαμπάδες να νιώθουν ως επικουρικοί 
γονείς, αφού η μαμά είναι εκείνη που α-
ναλαμβάνει κατά κύριο λόγο το τάισμα 
και τη φροντίδα του νεογέννητου. Άλ-
λωστε, εκείνη έχει ήδη αναπτύξει έναν ι-
σχυρό δεσμό με το μωρό, μεγαλώνοντάς 
το επί 9 μήνες μέσα της. Ωστόσο, οι μπα-
μπάδες μπορούν -και πρέπει- να παίξουν 
ένα σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του 
νεογέννητου.
Ας δούμε, λοιπόν, όσα πρέπει να γνωρί-
ζετε για τις πρώτες ημέρες με το μωρό.

*Δεν θα το σπάσετε
Τα νεογέννητα δείχνουν τόσο μικρά και 
εύθραυστα που δεν θα είστε ο πρώ-
τος μπαμπάς που θα σκεφτεί ότι μπο-
ρεί να τα σπάσει καταλάθος με μια λάθος 
κίνηση. Ωστόσο, το να κρατάτε και να 
φροντίζετε το μωρό σας είναι το πρώτο 
βήμα για να εξοικειωθείτε και να δεθείτε 
με αυτό. Μην αφήνετε λοιπόν την ανα-
σφάλειά σας και τις φοβίες σας να σας το 
στερούν. Θα δείτε και μόνοι σας ότι όσο 
περισσότερες φορές το κάνετε, τόσο πιο 
εύκολο θα γίνεται.

*Η οικογένεια πρέπει να είναι 
στην κορυφή των προτεραιοτή-
των σας
Το νέο μέλος της οικογένειάς σας θα 
αλλάξει ριζικά τη ζωή της συντρό-
φου σας και τη δική σας, τόσο σε πρα-
κτικό όσο και σε συναισθηματικό επί-
πεδο. Όπως η σύντροφός σας έχει κάνει 
κάποιες διόλου μικρές υποχωρήσεις 
βάζοντας σε προτεραιότητα την οικογέ-
νειά σας, έτσι κι εσείς θα πρέπει να προ-
σαρμόσετε το πρόγραμμά σας στη νέα 
πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως 

πρέπει να αποκοπείτε οριστικά από τον 
κοινωνικό σας κύκλο, όμως το μεγαλύ-
τερο μέρος του χρόνου και της ενέργειάς 
σας πρέπει να πηγαίνει στις οικογενεια-
κές υποχρεώσεις σας.

*Η σύντροφός σας χρειάζεται 
στήριξη
Τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε πρα-
κτικό επίπεδο, η σύντροφός σας -ειδικά 
τις πρώτες ημέρες με το μωρό στο σπίτι- 
χρειάζεται στήριξη. Ακόμη κι αν προ-
τιμά να αναλάβει η ίδια τη φροντίδα του 
μωρού, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
κάθεστε άπραγοι. Αναλάβετε το μεγα-
λύτερο μέρος των δουλειών στο σπίτι, 
ώστε να υπάρχει ένα σχετικά δίκαιο μοί-
ρασμα των οικογενειακών υποχρεώ-
σεων. Ενδιαφερθείτε για τα ψώνια από το 
σούπερ μάρκετ, συγυρίστε όσο μπορείτε 
το σπίτι και προετοιμάστε μερικά γρή-
γορα και υγιεινά γεύματα για εσάς και 

τη σύντροφό σας. Πιθανότατα θα υπάρ-
ξουν στιγμές που η νέα μανούλα δυσκο-
λεύεται ή «πελαγώνει» και εσείς είστε ο 
μόνος που μπορεί να την ενθαρρύνει και 
να της θυμίσει ότι τα πηγαίνει υπέροχα.

*Αλλάξτε την πάνα του μωρού
 Η αλλαγή πάνας είναι ίσως το πιο εύκολο 
πράγμα που μπορείτε να κάνετε όσον 
αφορά στη φροντίδα του μωρού, ενώ 
παράλληλα σας επιτρέπει να περάσετε 
χρόνο μαζί του και κατ’ επέκταση να 
δεθείτε.

*Βοηθήστε στο τάισμα
Αν το μωρό σας τρέφεται με φόρμουλα, 
τότε μπορείτε να αναλάβετε να το ταΐζετε 
και εσείς. Μάλιστα, αυτή είναι η ιδανική 
στιγμή για να συνδεθείτε με το μωρό 
σας. 
Απολαύστε αυτές τις στιγμές παρατετα-
μένης αγκαλιάς και ηρεμίας, τις οποίες 
θα θυμάστε για όλη τη ζωή σας. 
Αν πάλι η σύντροφός σας θηλάζει το 
μωρό, φροντίστε να διευκολύνετε τη 
διαδικασία κάνοντάς της μασάζ και βοη-
θώντας τη να βολευτεί.

Ό
λα τα παιδιά μέχρι ένα σημείο 
συμπεριφέρονται δύσκολα --
- αυτό είναι δεδομένο. Εδώ έ-
χουμε μερικούς συνηθισμένους 

τρόπους που συμπεριφέρονται τα παιδιά 
και τι πρέπει να κάνετε. Κάτι που κάνουν 
συχνά είναι να θυμώνουν. Σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση, αντί να αντιδράσετε, αγνοήστε 
τα τελείως. Σύντομα θα τους περάσει. Άλ-
λες φορές αντιδρούν επαναστατικά. Με η-
ρεμία μίλησέ τους και πες τους ότι τα αγα-
πάς άσχετα από το πώς συμπεριφέρονται.  
Άλλες πάλι φορές τους αρέσει να διατά-
ζουν τους άλλους γύρω τους. Τότε έχεις 
την ευκαιρία και είναι πολύ σημαντικό να 
τους διδάξεις ότι οι καλοί ηγέτες δεν είναι 
εγωιστές και δε θέλουν να επιβάλουν το 
δικό τους..

Γιατί είναι πιο δύσκολο να είσαι 
μητέρα αγοριού;
Όλες οι μητέρες έχουν τη δύσκολη , αλλά 
πολύ αποδοτική, δουλειά να μεγαλώσουν 
παιδιά. Θα δούμε όμως μαζί πόσο πιο 
δύσκολο μπορεί να είναι μερικές φορές να 
είσαι μητέρα αγοριών. Πρώτα, πρώτα, τα 
αγόρια μιλούν λιγότερο. Ενώ τα κορίτσια 
συμμερίζονται τα αισθήματά τους εύκολα 
, τα αγόρια έχουν την τάση να κλείνονται 
στον εαυτό τους. Αυτό μπορεί να αφήσει 
τη μητέρα στο σκοτάδι και να μην ξέρει τι 
συμβαίνει στη ζωή του παιδιού της. Δεύ-
τερον, τα αγόρια νιώθουν κάποια πίεση 
να έχουν αθλητικές ικανότητες. Σε μια κοι-
νωνία  που εκθειάζει τον αθλητισμό, τα 
αγόρια είναι δυνατό να νιώθουν μεγάλη 
πίεση. Γιαυτό η μητέρα πρέπει να καταβά-
λει ακόμα περισότερες προσπάθειες για 
να βοηθήσει το γιο της που δεν είναι αθλη-
τικός τύπος, αλλά έχει κλίση στις τέχνες ή 
στα ακαδημαϊκά Το να είσαι μητέρα αγο-
ριών μπορεί να έχει τα προβλήματά του, 
αλλά μπορεί να έχει και πολύ ενδιαφέρον. 

Ποια ψέματα πιστεύουν οι έφηβοι; 
Οι περισσότεροι γονείς ανησυχούν για τα 
ψέματα που λένε οι έφηβοί τους, αλλά λίγοι 
είναι οι γονείς που τους απασχολούν τα 
ψέματα που οι έφηβοί τους ακούνε. Παρα-
κάτω θα δούμε μερικά ψέματα που οι έφη-

βοί σας θα μπορούσαν να πιστέψουν και 
πώς να τα καταπολεμήσετε με την αλήθεια. 
Πρώτα, πρώτα, οι έφηβοί σας πιστεύουν 
ότι κανένας δεν τους καταλαβαίνει. Γιαυτό 
βρες ένα ασφαλές μέρος όπου θα νιώθουν 
άνετα να συμμεριστούν τα αισθήματά τους 
μαζί σου. Δεύτερον, οι έφηβοι πιστεύουν 
ότι δε θέλετε να διασκεδάζουν. Εξήγησέ 
τους ότι οι περιορισμοί που τους θέτεις 
δεν είναι για να μην απολαμβάνουν τη ζωή 
αλλά για να τους προφυλάξεις και να τους 
εξασφαλίσεις καλύτερη ζωή. 

Θέλεις ν’ αρχίσεις καυγά με τον 
άντρα σου/τη γυναίκα σου; 
Μήπως υπάρχει υπερβολική γαλήνη 
και αρμονία στο γάμο σου; Αν η απά-
ντηση είναι ναι, ορίστε μερικά πράγ-
ματα που μπορείς να κάνεις για ν’ αρχί-
σεις καυγά με τον άντρα σου/ τη γυναίκα 
σου. Πρώτα, πρώτα, άλλαξε σχέδια την 
τελευταία στιγμή. Μη συνεννοείσαι με τον 
άντρα σου/τη γυναίκα σου και κάνε αυτό 
που σε βολεύει. Δεύτερον, να αρχίσεις 
μία σοβαρή συζήτηση λίγο πριν κοιμη-
θείτε τότε που κι οι δυο είστε κουρασμένοι 
από τις φροντίδες της ημέρας. Αυτό μπο-
ρεί πολύ εύκολα να καταλήξει σε   καυγά. 
Τρίτον, να συγκρίνεις τον άντρα σου/τη 
γυναίκα σου με άλλους. Να πεις δηλαδή 
κάτι σαν κι αυτό, “γιατί δεν είσαι ευαίσθη-
τος σαν τον άντρα της Γιωργίας;”

Πώς  πρέπει να αντιδράσεις όταν 
ο/η σύζυγός σου σε πληγώσει μπρο-
στά στα παιδιά; 
Όταν ο/η σύζυγος πληγώσει τον άλλον 
οπωσδήποτε πονάει, αλλά πονάει ακόμα 
περισσότερο όταν αυτό γίνεται μπρο-
στά στα παιδιά. Τι πρέπει να κάνεις λοι-
πόν; Διατήρησε την ψυχραιμία σου και μην 
αντιδράς με θυμό. Φυσικά είναι εύκολο 
να το λέμε παρά να το κάνουμε. Αλλά, για 
χάρη των παιδιών, δίνοντας συνέχεια στο 
θέμα μπροστά τους είναι κάτι που δε χρει-
άζεται να δουν. 
Δεύτερον, μην αναμιγνύεις τα παιδιά... 
ζητώντας τους να πάρουν θέση γιατί αυτό 
θα έχει συναισθηματικές επιδράσεις 
μακροπρόθεσμα. Και δεν αξίζει.

Γονείς, έχετε τα εφόδια για να 
χειριστείτε ένα ζωηρό παιδί;
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υγεία

Ο 
καφές σίγουρα είναι α-
ναπόσπαστο κομμάτι της 
πρωινής μας ρουτίνας. 
Αν όμως τον συνοδεύου-

με με ζαχαρούχα δημητριακά, κέικ, 
μπισκότα και ντόνατ, πιθανότατα θα 
νιώθουμε κούραση μέσα στις επό-
μενες ώρες. Βλέπετε, αυτές οι τρο-
φές αν και ιδιαίτερα νόστιμες, δεν 
μας προσφέρουν πολλά από άπο-
ψη θρεπτικών συστατικών και κο-
ρεσμού. Ας δούμε λοιπόν μερικές 
τροφές με σύνθετους υδατάνθρα-
κες που αξίζει να συμπεριλάβουμε 
στο πρωινό μας.
*Βρώμη
Τα τελευταία χρόνια η βρώμη έχει 
γίνει ιδιαίτερα αγαπητή και όχι 
άδικα, αφού είναι μία από τις πιο 
υγιεινές τροφές που μπορούμε να 
καταναλώσουμε με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους. Το βασικό 
διατροφικό χαρακτηριστικό της 
είναι η υψηλή περιεκτικότητά της σε 
φυτικές ίνες, οι οποίες ενισχύουν 
την καλή λειτουργία του εντέ-
ρου και της καρδιάς, κρα-
τούν σταθερό το σάκχαρο 
στο αίμα μας και παράλ-
ληλα μας χορταίνουν 
για περισσότερη ώρα. 
Μάλιστα, η βρώμη 
είναι πλούσια και σε πρω-
τεΐνες, ένα μακροθρεπτικό 
συστατικό που έχει συν-
δεθεί με την εξισορρό-
πηση των επιπέδων σακ-
χάρου στο αίμα, το αίσθημα 
κορεσμού και τη μυϊκή 
αποκατάσ ταση. Όπως 
καταλαβαίνετε, λοιπόν, η 
βρώμη δεν πρέπει να λείπει 
από το πρωινό μας.
*Δημητριακά ολικής άλεσης
 Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγά-
λουμε τα δημητριακά από το πρω-
ινό μας, αφού μπορούμε απλώς να 
τους επιλέξουμε έξυπνα. 
Τα δημητρικά ολικής άλεσης μας 
χαρίζουν την απαραίτητη ενέργεια 
που χρειαζόμαστε για να ξεκινή-
σουμε την ημέρα μας, μας κρατούν 
χορτάτους και ενισχύουν τη λει-
τουργία του πεπτικού μας συστή-
ματος. Για έξτρα ενέργεια μπορούμε 
να τα συνδυάσουμε με κομμάτια 
ξηρών καρπών και φρούτα.
*Μάνγκο
Το μάνγκο συνδυάζει την υπέ-
ροχη, γλυκιά γεύση με ένα εντυπω-
σιακό διατροφικό προφίλ, καθώς 
είναι μια υγιεινή πηγή θερμίδων, 

οι οποίες προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από τους υδατάνθρακες. Ένα 
φλιτζάνι (165 γρ.) μάνγκο περιέχει 
περίπου 99 θερμίδες και εξαιρετικά 
υψηλή ποσότητα βιταμίνης C. 
Μπορούμε να το εντάξουμε στο 
πρωινό μας φτιάχνοντας ένα δρο-
σερό και γευστικό smoothie.
*Πολύσπορο ψωμί
 Tο… παρεξηγημένο ψωμί αποτε-
λεί μία από τις πιο σημαντικές τρο-
φές και δεν παχαίνει στο πλαίσιο 
μιας ισορροπημένης διατροφής. 
Το πολύσπορο ψωμί γίνεται από 
το αλεύρι διαφόρων δημητριακών 
(σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρόμη, 
καλαμπόκι, ρυζάλευρο) και συνή-
θως προστίθενται ξηροί καρποί, 
νιφάδες βρόμης, πλιγούρι κ.ά.. 
Όταν καταναλώνεται στο πρωινό 
μάς προσφέρει σημαντικά θρεπτικά 
συστατικά, μας χαρίζει ενέργεια και 
μας χορταίνει.
*Κινόα
Η κινόα έχει πολύ υψηλή περιεκτι-
κότητα σε πρωτεΐνες, αλλά το πιο 

εντυπωσιακό είναι ότι, σε αντί-
θεση με τις περισσότερες φυτικές 

τροφές, αποτελεί πηγή πλή-
ρους πρωτεΐνης και τροφο-
δοτεί τον ανθρώπινο οργα-
νισμό με τα απαραίτητα αμι-
νοξέα, που δεν μπορεί να 
συνθέσει μόνος του. 

Επίσης, είναι καλή πηγή 
ασβεστίου, αντιοξειδωτικών 

και μονοακόρεστων λιπαρών 
οξέων, ενώ παράλληλα περι-
έχει φυτικές ίνες, φώσφορο, 

μαγνήσιο, σίδηρο και διάφορες 
βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β. Ένας εύκολος τρόπος να την 

εντάξουμε στο πρωινό μας είναι 
ως προσθήκη στην ομελέτα μας.
*Μπανάνα
Η μπανάνα είναι ένα φρούτο πλού-
σιο σε σύνθετους υδατάνθρακες 
που έχει να προσφέρει πολλά στην 
υγεία μας. 
Έχει την ιδιότητα να μειώνει το φού-
σκωμα, αυξάνοντας τα βακτήρια 
που καταπολεμούν το φούσκωμα 
στο στομάχι και είναι μια καλή πηγή 
καλίου, το οποίο μπορεί να βοηθή-
σει στη μείωση της κατακράτησης 
υγρών και βοηθά στην πρόληψη των 
μυϊκών κραμπών κατά τη διάρκεια 
της προπόνησης. 
Οι μπανάνες είναι επίσης πλούσιες 
σε γλυκόζη, μια εξαιρετικά εύπεπτη 
ζάχαρη, η οποία παρέχει γρήγορη 
ενέργεια.

Δ
ιεθνής ομάδα επιστημόνων στη Βρετανία και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνει ότι μία 
διατροφή πλούσια στις αντιοξειδωτικές ουσί-
ες φλαβονόλες, τις οποίες μπορούμε να βρού-

με σε ένα ευρύ φάσμα φυσικών τροφίμων και ροφη-
μάτων, με κυριότερους εκπροσώπους το τσάι, τα μήλα, 
το κακάο και τα μούρα, έχει τη δύναμη να μειώσει την 
αρτηριακή πίεση. Η σχετική μελέτη δημοσιεύεται στο 
Scientific Reports και υπογράφεται από κοινή ερευνη-
τική ομάδα από τα Πανεπιστήμια του Ρέντινγκ, του Κέι-
μπριτζ, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Ντέιβις, 
καθώς και από το Mars Edge.
Τα ευρήματα βασίζονται στην καταγραφή της διατρο-
φής περισσότερων από 25.000 ατόμων στο Νόρφολκ 
του Ηνωμένου Βασιλείου και την ακόλουθη σύγκριση 
με τις τιμές της αρτηριακής τους πίεσης.
Το σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη συγκεκρι-
μένη μελέτη, είναι ότι σε αντίθεση με τις περισσότερες 
του είδους που διερευνούν τη συσχέτιση μεταξύ της 
διατροφής και της υγείας μας, οι ερευνητές δεν αρκέ-
στηκαν στην αυτοαναφερόμενη εκ μέρους των συμμε-
τεχόντων διατροφή που ακολουθούν αλλά προχώρη-
σαν σε αντικειμενική μέτρηση της πρόσληψης φλαβο-
νολών χρησιμοποιώντας θρεπτικούς βιοδείκτες -δεί-
κτες διατροφικής πρόσληψης, μεταβολισμού και δεί-
κτες κατάστασης θρεπτικών συστατικών στο αίμα. Η 

διαφορά στις τιμές της αρτηριακής πίεσης ανάμεσα σε 
εκείνους που ανήκαν στο χαμηλότερο 10% πρόσλη-
ψης φλανονολών και σε εκείνους που βρίσκονταν στο 
υψηλότερο 10% ήταν μεταξύ 2 και 4 mmHg -κάτι που 
είναι συγκρίσιμο με ουσιαστικές αλλαγές που παρατη-
ρούνται στην αρτηριακή πίεση όσων ακολουθούν τη 
μεσογειακή διατροφή ή ειδικό διατροφικό πλάνο για 
την υπέρταση.
Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στην αρτηριακή 
πίεση από την πρόσληψη φλαβονολών καταγράφηκαν 
σε πάσχοντες υπό υπέρταση, γεγονός το οποίο κατά 
τους ειδικούς υποδεικνύει ότι εάν ο γενικός πληθυσμός 
ακολουθήσει μία διατροφή πλούσια σε φλαβονόλες θα 
μπορούσε να υπάρξει μία συνολική μείωση στα επει-
σόδια που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Αρτηριακή πίεση: Τα σούπερ αντιοξειδωτικά 
τρόφιμα που την μειώνουν

Πρωινό: Ποιες τροφές χαρίζουν 
έξτρα ενέργεια

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Sleep Medicine αποτελεί την πρώτη έρευνα που 
διαπιστώνει σύνδεση της υπνικής άπνοιας και της νοσηλείας λόγω γρίπης για όσους δεν αντιμε-
τωπίζουν τη διαταραχή του αναπνευστικού με συσκευή θετικής πίεσης (μάσκα) ώστε να παρα-

μένουν οι αεραγωγοί ανοιχτοί.
Τα αποτελέσματα της αναδρομικής μελέτης έδειξαν ότι το 61% των ασθενών (17 από τους 28) που είτε 
δεν είχαν λάβει συνταγογράφηση για μάσκα είτε δεν συμμορφώθηκαν με αυτή τη θεραπεία νοσηλεύτη-
καν με γρίπη, σε σύγκριση με το 24% των ασθενών (6 από 25) που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη θερα-
πεία. Στατιστικά, οι ασθενείς που δεν τηρούσαν την αγωγή με μάσκα θετικής πίεσης είχαν σχεδόν πεντα-
πλάσιες πιθανότητες να νοσηλευτούν εξαιτίας της γρίπης, παρά το μεγαλύτερο ποσοστό αντιγριπικού 
εμβολιασμού στην ομάδα. Οι ερευνητές στο Ιατρικό Κέντρο Dartmouth-Hitchcock ανέλυσαν το ιατρικό 
ιστορικό 53 ασθενών με υπνική άπνοια και διαγνωσμένη γρίπη μεταξύ 2016-2018. Οι 28 ασθενείς που 
δεν έδειξαν συμμόρφωση με τη θεραπεία με μάσκα είχαν μέση ηλικία τα 63 έτη, και ήταν σε ποσοστό 

54% άνδρες. Οι 25 ασθενείς που ακολούθησαν τη θεραπεία ήταν κατά μέσο όρο 60 ετών, με τους 
άνδρες να αποτελούν το 52%. Ως συμμόρφωση με τη χρήση μάσκας θετικής πίεσης ορί-

ζεται η χρήση τουλάχιστον τεσσάρων ωρών κάθε βράδυ για το 70% τουλάχιστον 
του διαστήματος που μελετήθηκε.

Όπως τόνισε, «το αποτέλεσμα της μελέτης αναδεικνύει τη χρήση μάσκας 
που βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, ως σημαντικό εργαλείο για τη 

μείωση των συμπτωμάτων της γρίπης. Αυτό συνεπάγεται πως η θερα-
πεία της υπνικής άνοιας και, συνεπώς, η βελτίωση της ποιότητας του 
ύπνου, έχει ευεργετική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα με 
παράλληλη ανακούφιση για τα συστήματα υγείας, λόγω του περι-
ορισμού περιπτώσεων νοσηλείας».

Γρίπη: Πέντε φορές περισσότερο κινδυνεύουν να 
νοσηλευτούν αυτοί οι ασθενείς

Ξέρετε τι συμβαίνει στο μυαλό στα 45; 

Ο 
εγκέφαλος γερνά και είναι κοινή γνώση 
πως η γνωστική μας ικανότητα εξασθε-
νεί με το γήρας. Πότε όμως το μυαλό μας 
αγγίζει την πλήρη ακμή του και πότε ξε-

κινά η πτώση; Σε κοινή τους έρευνα, ερευνητές από 
το Institut Polytechnique των Παρισίων, το Ludwig-
Maximilians-Universitat στο Μόναχο και το Erasmus 
University του Ρότερνταμ, ανακάλυψαν πως οι γνω-
στικές μας δεξιότητες φτάνουν στην κορύφωσή τους 
στα 35 έτη, με τη φθορά τους να ξεκινά στα 45. Τα 
ευρήματα των Anthony Strittmatter, Uwe Sunde και 
Dainis Zegners δημοσιεύονται στο Proceedings of the 
National Academy of Sciences. Διαπιστώθηκε ότι η 
απόδοση για τους περισσότερους παίκτες αυξήθηκε 

ραγδαία μέχρι την ηλικία των 20 ετών και για δεκαπέ-
ντε περίπου χρόνια η βελτίωση ακολούθησε με χαμη-
λότερο ρυθμό. Οι περισσότεροι από τους παίκτες κα-
τάφεραν να διατηρήσουν τις ύψιστες ικανότητές τους 
για περίπου δέκα χρόνια. Τα 45 έτη αποτέλεσαν την έ-
ναρξη της εξασθένισης των δεξιοτήτων τους, ακολου-
θώντας την πορεία μια ετεροκλινούς καμπύλης. Μια 
επιπλέον διαπίστωση ήταν ότι η απόδοση των παι-
κτών συνολικά έχει αυξηθεί τα τελευταία 125 χρόνια, 
ιδίως στους νέους. Υπήρξε μια σημαντική άνοδος στη 
δεκαετία του 1990, οπότε οι λάτρεις του σκακιού απέ-
κτησαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια σκακιού, 
τα οποία τους έδιναν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν 
ισχυρότερους αντιπάλους. 
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Συμμετοχή Υφυπουργού Εξωτερικών, 
Κωνσταντίνου Βλάση, στην τελετή 

απονομής του παρασήμου του 
Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος της 

Τιμής στον Michael Dukakis

Τ
ο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, ο Υφυ-
πουργός κ. Κωνσταντίνος Βλάσης 
συμμετείχε σήμερα διαδικτυακά 
στην τελετή απονομής του παρασή-

μου του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος 
της Τιμής στον ομογενή κ. Michael Dukakis. 
Την τελετή οργάνωσε το Γενικό Προξενείο 
της Ελλάδας στη Βοστώνη, ενώ την παραση-
μοφόρηση, η οποία έλαβε χώρα στην οικία 
του κ. Dukakis, πραγματοποίησε, εκ μέρους 
της Προέδρου της Δημοκρατίας, κα Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου, η Πρέσβυς της Ελλά-
δας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κα Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου.  
Στην παρέμβασή του ο κ. Βλάσης συνεχάρη 
τον κ. Dukakis για τη δράση του στην αμερι-
κανική πολιτική σκηνή και στην εκεί ομογε-

νειακή ζωή, καθώς και για την στήριξή του 
στην προώθηση των εθνικών δικαίων μας. 
Τόνισε, επίσης, ότι η συνολική πορεία του 
στον δημόσιο βίο των ΗΠΑ, έχοντας πάντα 
στραμμένο το βλέμμα στην Ελλάδα, απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή 
έμπνευσης για τις νεότερες γενιές αποδή-
μων.
Ο κ. Dukakis αποτελεί εξέχουσα προσωπι-
κότητα της αμερικανικής πολιτικής ζωής, 
καθώς υπήρξε ο μακροβιότερος Κυβερ-
νήτης στην ιστορία της Μασαχουσέτης και 
ήταν υποψήφιος των Δημοκρατικών για την 
Προεδρία των ΗΠΑ το 1988. Ως μέλος της 
Ελληνοαμερικανικής κοινότητας, ανέπτυξε 
σημαντικές φιλανθρωπικές, κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές δράσεις.

As of October 25th, 2020 and until further notice, following relevant EU decisions, residents of 
Canada are not allowed to enter Greece.
Exceptions:
1. Greek nationals and EU/Schengen Area citizens may enter Greece at any time, regardless if there 
are travel restrictions in place or not.Greek citizens, i.e. persons duly registered in the Records of a 
Municipality in Greece, need to hold either a Greek passport or a new Greek Identity Card (Αστυ-
νομική Ταυτότητα) with Greek/English typo, along with their valid third-country passport, e.g. 
Canadian passport.Greek citizens who do not hold a Greek passport nor a Greek ID, may apply to 
their district’s Consulate for a “citizenship attestation”. In this case, they will be asked to present:
a. Their valid Canadian passport.
b. Their flight itinerary.
c. If there is a discrepancy between their names in the Canadian passport and in the Greek 
Municipal Records, additional documentation may be required.
d. 10 euros payable in Canadian dollars in cash.
2. Spouses/parties to a civil partnership and minor children of EU or Schengen Area citizen.
3. Permanent residents in a EU/Schengen Area country, including Greece.
4. Members of diplomatic/consular missions or international/European organisations.
5. Medical/nursing staff, researchers/professionals in the health sector on condition of their 
immediate inclusion in the Greek National Health System management.
6. In extreme emergency (essential business or imperative family reasons), a third-country national 
may apply to their district’s Greek consular authority for a permit to enter Greece. The applicant 
should be ready to provide supporting documentation.The request will be reviewed by the relevant 
Greek consular authority.
All travellers to Greece are obliged to complete the Passenger Locator Form (PLF), at least 24 hours 
before entering the country. All pertinent information and updates are available on https://travel.
gov.gr/#/

Travel restrictions to Greece for 
residents of Canada
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«…50 ΧΡΟΝΙΑ ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ 
Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ Η κα ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ…»
ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ

Π
ριν λίγες ημέρες, ένα αγαπητό και γνωστό ζευγάρι 
της παροικίας μας γιόρτασαν το 50 ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟ-
ΝΙΑ αγάπης και κοινής συμβίωσης κάνοντας μια 
υπέροχη οικογένεια με δημιουργικά παιδιά και 

πανέμορφα εγγόνια.
Χρόνια αναμεμιγμένοι με τα κοινά της παροικίας μας, ο 
Γιώργος και η Ειρήνη πάντα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
όποτε τους ζητηθεί.
Η Hellas News θέλει να τους ευχηθεί άλλα τόσα χρόνια 
ευτυχισμένοι με χαρά, υγεία, ευτυχία και τύχη. Να χαίρο-
νται και να τους χαίρονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
HAPPY 50th ANNIVERSARY ΓΙΩΡΓΟ & ΕΙΡΗΝΗ!!!
Και ας μην έγινε φέτος το γλέντι που σχεδιάζατε και ανα-
βλήθη λόγω κορωνοϊού. Του χρόνου θα καεί το πελε-
κούδι!!!
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

«Η Αποικιοκρατούμενη Ευρώπη»

Ό
ταν απολεσθεί το «Παν μέτρον ά-
ριστον», αγαπητοί μου φίλοι, και 
αντικατασταθεί από, «τα πάντα 
για το  Ευρώ» και λάβαρο και ο-

δηγός για κάθε τι που σχεδιάζουμε έχει γί-
νει το οικονομικό κέρδος, παραγνωρίζοντας 
τις πολιτικές και κοινωνικές  συνέπειες τότε 
πλέον είμαστε άξιοι της μοίρας μας και των 
πράξεων μας, και όμηροι της αχαλίνωτης Ευ-
ρώλατρίας. 
Το Ευρωπαϊκό κεκτημένο μεταλλάσσεται σε 
μπούμερανγκ και οι ολέθριες επιπτώσεις 
του ήδη διαφαίνονται στον ζοφερό ορίζο-
ντα του.
Τα πιο πρόσφατα γεγονότα, στην Γαλλία 
και όχι μόνον, δεν επαληθεύουν απλά την 
οικτρή πραγματικότητα, αλλά είναι και το 
τελευταίο καμπανάκι, πριν την οριστική του 
καθίζηση και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
που υποσχέθηκε ειρήνη και ευημερία στον 
λαό του, γκρεμίζεται σαν χάρτινος πύργος.
Η ψεύτικη ευημερία και η πρόσκαιρη καλο-
πέραση που υπόσχεται η ευρωπαϊκή νομεν-
κλατούρα στον απλό πολίτη της, έρχεται 
σιγά και σταθερά με γεωμετρική πρόοδο 
να ξεφτίζει και να αποκαλύπτει το απατηλό 
και φτιασιδωμένο προσωπείο της μπαμπό-
γριας που θέλει να παρουσιάζεται και νέα 
και μοντέρνα και με πολύ μέλλον.
Είναι όμως έτσι; 
Δυστυχώς όχι για τους παγκοσμιοποιητές 
και ευτυχώς ναι για την ανθρωπότητα, που 
τα σατανικά τους σχέδια για πλήρη έλεγχο 
και νέοαποικιοκρατισμό αποτυγχάνει.
Την αποικιοκρατία με όλα τα στραβά του, 
τα εγκλήματα του και την δουλική του εκμε-
τάλλευση, από τους αποικιοκράτες λίγο 
πολύ την γνωρίζουμε όλοι. Οι πρακτικές του 
έχουν καταδικαστεί παγκοσμίως, και έχει 
σχεδόν εξαλειφθεί.
Αυτό όμως που δεν έχουμε παρατηρήσει ή 
εθελοτυφλικά αρνούμεθα να παραδεχτούμε 
είναι ότι οι νεοαποικιοκράτες έχουν ανακα-
λύψει «νέες χώρες» μέσα στα ίδια τους τα 
σύνορα και δημιουργούν νέους τρόπους 
εκμετάλλευσης της ανθρώπινης δουλείας.
Επειδή όλος αυτός ο γήινος κόσμος μας έχει 
ανακαλυφτεί και κυριευτεί πλήρως,  αυτοί οι 
ίδιοι σχεδιαστές που επέκτειναν τις οικονο-
μικές τους δραστηριότητες σε νέες και ανε-
ξερεύνητες περιοχές και χώρες παλαιότερα, 
είναι οι ίδιοι που σχεδίασαν την αποίκιση 
των ίδιων των χωρών τους και έφεραν την 
αποικιοκρατία στην αυλή τους.
Αυτή η νέα τους προσέγγιση του αποικι-
σμού του εικοστού πρώτου αιώνος, σαν 
ιδέα φάνηκε πως είναι εκπληκτική και πολλά 
υποσχόμενη και πως θα αποκόμιζαν όλον 
τον ανεξερεύνητο πλούτο που έκρυβε μέσα 
στα σπλάχνα της η νέα αυτή αναδυόμενη 
ανθρώπινη αποικία.

Αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο ή 
χωρίς να υπολογίσουν σωστά τον ανθρώ-
πινο παράγοντα που κάποια στιγμή συνει-
δητοποιεί την νέα του κατάσταση και επα-
ναστατεί. Έτσι ακριβώς δεν έγινε, φίλοι μου, 
και με τις επαναστάσεις και εκδιώξεις των 
αποικιοκρατών από τις χώρες που για αιώ-
νες απομυζούσαν «οι πολιτισμένοι ανθρω-
ποφάγοι»;
Στις γειτονιές μας έχτισαν τις νέες τους αποι-
κίες και καλούμεθα σήμερα εμείς να βγά-
λουμε τα κάστανα από την φωτιά.
Ή να διαχειριστούμε όλον αυτόν τον ανθρώ-
πινο πόνο που αγκομαχεί και αντιδρά και 
επαναστατεί με τον πρωτόγονο τρόπο της 
ζούγκλας που εμείς απλά δεν μπορούμε να 
κατανοήσουμε.
Ο θυμόσοφος λαός μας το περιγράφει τόσο 
παραστατικά. «Όποιος ανακατεύεται με τα 
πίτουρα τον τρώνε οι κότες».   
Από ελεύθεροι και ανεξάρτητοι πολίτες 
ενός κράτους μετατραπήκαμε σε πιόνια μιας 
πανευρωπαϊκής αποικιοκρατικής κοινότη-
τας που άλλοι σκέφτονται για εμάς και εμείς 
πλέον απλά μέλη ενός θιάσου κινουμένων 
σκιών παίζουμε τον ρόλο μας σύμφωνα με 
τον διακινητή και όχι σύμφωνα με τις αξίες 
και τις αρχές μας.
Η παγιδευμένη Ευρώπη, μάταια προσπα-
θεί να σπάσει τα δεσμά που  αλυσοδέθηκε  
και θανάσιμα τραυματισμένη από τις δικές 
της λανθασμένες  πολιτικές, αντιδρά σπα-
σμωδικά και ακανόνιστα χωρίς να δύναται 
να πετύχει κάποια ισορροπία.
Οι αποικιοκράτες πολεμούσαν και κατέπνι-
γαν τις όποιες επαναστάσεις πολύ μακριά 
από τις δικές τους πατρίδες και γειτονιές. 
Ενώ σήμερα καλούνται να υπερασπιστούν 
τις λανθασμένες επικοιστικές τους επιλογές 
και τις αντιδράσεις στις πόλεις και τα χωριά 
τους και ακόμη στις ήσυχες γειτονιές τους. 
Από το σκοτεινό μεσαίωνα η Ευρώπη μπό-
ρεσε και λυτρώθηκε, γιατί βούτηξε στην 
κολυμβήθρα της αρχαίας Ελληνικής γραμμα-
τείας και αναγεννήθηκε.
Με την αποικιοκρατία θεοποίησε την ακό-
ρεστη λαιμαργία της ανθρώπινης απληστίας 
στον πλουτισμό και στην εκμετάλλευση, 
απαρνούμενος την αναγέννηση της ανθρώ-
πινης υπόστασης του. 
Με την πρόσφατη αποικιοκράτηση, αποπλα-
νήθηκε γι άλλη μια φορά από το έκθαμβο 
φως της χρυσοφόρας άμαξας της παγκοσμι-
οποίησης και βούτηξε με τα μούτρα να εξιλε-
ωθεί από το βάσανο που τον τυραννούσε της 
απληστίας, σε αντίθεση με το «παν μέτρον 
άριστον» που πρέσβευαν οι πρόγονοι μας.
Η σύγκρουση των εποίκων με τους αποικιο-
κράτες έχει αρχίσει για τα καλά.
Το ποιος θα νικήσει θα το δούμε!

  Σίμος Λεπτοκαρίδης

ΕΤΗΣΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΤΣΑΪ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ 

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

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

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

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

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

αυτήν την ύπαρξη του Ιδρύματος.
Η προσπάθεια πραγματοποιείται την

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

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

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

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

συνοστισμός.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε 
στούς αριθμούς:

416-422-3575 και 416-615-0655
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Χ
ΡΙΣΤΙΑΝΟΣ δεν πιθηκίζει. Δεν μι-
μείται τα καμώματα του αμαρτωλού 
κόσμου. Στέκει πάνω από τον χυδα-
ϊσμό της χωρίς ηθικής εποχής. Οδη-

γεί, δεν οδηγείται. Βλέπει, ακούει, αλλά και 
κρίνει την δικαία κρίσι. Δεν δέχεται όσα χω-
ρίς σκέψιν και πνευματικά κριτήρια, ακολου-
θούν τυφλά άλλοι. 
Και γι’ αυτό ίσως θεωρείται «ξεπερασμένος» 
από τους πιθηκίζοντας τη συμπεριφορά, τη 
στάσι, τις πράξεις , που παρουσιάζονται σαν 
τελευταία λέξι της άστατης, της χωρίς ηθικόν 
έρμα μόδας.
Μά, ή εσωτερική ποιότης του αληθινού, του 
συνεπούς Χριστιανού είναι να αγρυπνή, 
ώστε να μη σύρεται από τα είδωλα του παρα-
παίοντος κόσμου «Εχει στραμμένα τα μάτια 
στα μένοντα , στα «όσα εστίν αληθή, όσα 
σεμνά, όσα δίκαια... όσα εύφημα, εί τις άρετή 
και εί τις έπαινος» (Φιλιπ. δ΄ 8). 
Προοπτική του δεν είναι η κατάκτησις μέ 
κάθε μέσον της ύλης και η αποκλειστική 
απορρόφησης από τα γήϊνα, από τα παρερ-
χόμενα, που πολλές φορές είναι μάταια, ίσως 
και αμαρτωλά. Βλέψις του τελική είναι αυτός 
ο ουρανός και όσα μεγάλα, υψηλά και άγια 
περικλείει ο ουρανός. Διότι σύνθη μά του 
είναι «άνω σχώμεν τας καρδίας». 
Δεν τρέχει δορυάλωτος πίσω από τους πει-
ρασμούς του «αμαρτωλού κόσμου». 
Σύνθημά του είναι η θεία εντολή που δίνει 
προς τους μαθητάς του ο Καλός Ποιμήν της 
ψυχής του: «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, 
ίνα μή είσέλθητε είς πειρασμόν».
Βωμολοχουν οι γύρω, βλασφημούν, χυδαι-
ολογούν; οι άνθρωποι του Χριστού έχουν 
προ οφθαλμών την σύσταση του Πνεύματος 
«πάς λόγος σαπρός μη έκπορευέσθω εκ του 
στόματος υμών». 
Συνήθως οι αφώτιστοι άνθρωποι, όταν βλέ-
πουν να θίγεται η υπόληψίς τους , να όλά-
πτωνται τά συμφέροντά τους, ξεσπούν σε 
κραυγές, θυμώνουν, οργίζονται, γεμίζουν 
από κακία. Οι άνθρωποι όμως του Θεού δέν 
κάνουν το ίδιο. Ακούνε τη φωνή του Πνεύ-
ματος, που παραγγέλλει «πάσα όργή και 
θυμός και κραυγή συν πάση κακία αρθήτω 
αφ’ υμών».
«Αλλοι καταφεύγουν σε κατάρες φρικτές 
που δείχνουν ότι «πόρω απέχει η καρδία 
αυτών» από την αναγέννηση, που προσφέρει 
ο Σωτήρ. «Οσοι ανήκουν στο Χριστό, ακούνε 
την φωνή του, που τους συμβουλεύει τούτο 
το υπέροχο και το καινούργιο: «εύλογείτε 
τους καταρωμένους υμάς» (Ματθ. ε’ 44). «Οχι 
μόνον να μη ανταποδίδουν κατάρες, αλλά να 
εύχονται προς τον Θεόν να τους ευλογή.
Ξεύρουμε όλοι μας ποιά δύναμι έχει το μίσος 

και πόσο εύκολα αυτό γεννιέται στις ψυχές 
των ανθρώπων και πόσο γρήγορα θεριεύει. 
Γι’ αυτό βλέπουμε πολλούς να ανταποδίδουν 
κακό στο κακό και μίσος στο μισος
‘Αλλ’ όσοι φωτίσθηκαν από το φως του Χρι-
στού, όσοι αφήκαν τη θεία αλήθεια του να 
αναγεννηση την καρδιά τους και το ανυπέρ-
βλητο παράδειγμα του να επηρεάση τη ζωή 
τους, σκέπτονται και φέρονται τελείως δια-
φορετικά. Στο μίσος προβάλλουν σαν και-
νούργιοι άνθρωποι, την καινούργια εντολή 
της αγάπης. Την κακία, την αδικία των άλλων, 
την αντιμετωπίζουν με την συγχώρησι και 
την αγαθοποιΐα.
Εμπρός πάλιν στην κακεντρέχεια, στους 
κατατρεγμούς, στις συκοφαντίες και στην 
κακότητα των γειτόνων, των συναδέλφων, 
των πρώην φίλων οι άνθρωποι του Χριστού, 
ακούνε ισχυρή τη φωνή του θείου Διδα-
σκάλου: «Εγώ δε λέγω υμίν αγαπάτε τους 
εχθρούς υμών... Καλώς ποιείτε τους μισού-
σιν υμάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρε-
αζόντων υμας και διωκόντων υμάς» (Ματθ. 
ε’ 44)
«Ακούμε συχνά τους γύρω μας να παραπο-
νούνται ότι οι άλλοι τους φέρονται ανάγωγα, 
τους κακομεταχειρίζονται, τους κατακρίνουν, 
τους αδικούν. Και δυστυχώς δεν είναι σπάνιο 
αυτό στην κοινωνία μας. Και παραπονούμα-
στε για την συμπεριφορά τους αυτή και δια-
μαρτυρόμαστε.
Ποιά όμως οφείλει να είναι η συμπεριφορά 
των πιστών, των συνειδητων Χριστιανών; Τη 
διατυπώνει ο ‘Αναμορφωτής μας Σωτήρ με 
τα εξής απλά και τόσο παραστατικά λόγια: 
«Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρω-
ποι, και υμείς ποιείτε αυτούς ομοίως» (Λουκ. 
στ’ 31). 
Θα πητε ίσως. -Μα αυτός ο Χριστιανός δεν 
είναι συνηθισμένος άνθρωπος. Είναι άγγε-
λος.
Και βέβαια είναι «ο καινός άνθρωπος, ο κατά 
Χριστόν κτισθείς». Είναι η καινούργια ύπαρ-
ξις, «η καινή κτίσις», και μεταμορφωμένος 
άνθρωπος, που σφυρηλατεί ο Χριστός με 
τη θεία, την άνακαινιστική χάρι του. Είναι ο 
Χριστιανός με την καρδιά, τον νου και την 
όλη ύπαρξι, που ξεκαινουργώθηκαν μέσα 
στη θεία χάρι, που δίδεται στα μυστήρια της 
ιεράς εξομολογήσεως και της θείας Κοινω-
νίας. 
Και τέτοιους καινούργιους, αγγελικούς, 
μεταμορφωμένους ανθρώπους, αξίους για 
τη Βασιλεία του Θεού, θέλει να κάνη κάθε 
Χριστιανό ο Σωτήρ. Θα παραδώσουμε τον 
εαυτό μας στην καινοποιό χάρι του: «Αν ναι, 
τότε θα γίνουμε Χριστιανοί αληθινοί, άξιοι 
του ονόματος Χριστιανός.

ΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

I
n 2017, the careless driving law in Ontario changed and became two distinct 
forms of careless driving charges with the first being virtually the same as has 
existed for decades and the second becoming a new version to apply when 
careless driving results in a death or injury.  Accordingly, the two charges are 

now known as careless driving and careless driving causing death or injury.  
From a legal point of view, the only aspects of the two laws that differ is the 
result, being that the new law involves the element of death or injury.  In all other 
respects, the two laws are the same whereas both require that a driver operate 
a vehicle without due care or attention or reasonable consideration for other 
persons.
As both laws define the unlawful conduct identically, with the only difference 
being the consequences, such raises the question of whether punishing 
consequences, rather than conduct, is fair within a reasonably minded society. 
On this point, it is important to appreciate the difference in the potential 
punishments.  For careless driving, a fine between $400 and $2,000 applies and 
there is a possibility of a two-year suspension and jail for six months.  For careless 
driving causing death or injury, a fine between $2,000 and $50,000 applies and 
there is a possibility of a five-year suspension and jail for two years.
There are people who believe that blood-for-blood should be the law; however, 
when such an approach is taken, laws begin to punish the result of the conduct 
rather than the conduct.  Of course, this is how civil litigation courts approach 
lawsuits whereas, for example, a breach of contract may cause a one-thousand 
dollar loss or a one-million dollar loss depending upon the circumstances.  Indeed, 
in civil litigation, unless a loss occurs the ‘no harm, no foul’ rule applies and a 
lawsuit will fail.  However, in quasi-criminal courts, such as traffic courts, where 
punishment serves as a deterrent to wrongful conduct via fines and restrictions 
upon personal liberties, does punishment based on the severity of the result of the 
wrongful conduct rather than punishment based solely upon the wrongful action 
make sense?
As an example, imagine two drivers committing the same wrongful action 
of driving without due care or attention, such as driving too quickly for the 
conditions in a snowstorm.  Both drivers cause an accident.  Within one accident, 
a post is knocked over striking a propane tank leading to an explosion and millions 
in damage; but, without causing any injuries.  However, within the other accident, 
a post is knocked over striking a person who suffers a broken finger.  In these two 
similar situations, the first driver is charged with the old careless driving offence 
and the second driver is charged with the new careless driving causing death or 
injury offence.  The first driver faces serious punishment while the second driver 
faces severe punishment.
As an actual example, consider the case of R. v. Kreyger, 2020 ONCJ 424 which 
involved Ms. Kreyger making the mistake of failing to stop at a stop sign.  Mr. 
Kreyger was familiar with the road and with the stop sign.  The road conditions 
were good.  Apparently, a distracted mind contributed to the failure to stop; 
and unfortunately, the mistake was tragic resulting in a death.  Subsequently, 
Ms. Kreyger pled guilty to careless driving causing death or injury, was fined two 
thousand dollars, was given a four-year driving suspension, was put on probation 
for two-years, and was required to perform fifty hours of community service.  
Of course, if the same mistake was made just a few seconds earlier or later, and 
merely in view of a police officer rather than causing an accident, the likely charge 
would be, at best, failing to obey a sign or, at worst, the old careless driving 
offence.
This leaves you with the question, should punishment focus on wrongful actions 
or on the result of wrongful actions? 
John Papadakis
Traffic Ticket Rescue
P: (647) 979-4141,  E: johnpapadakis@live.com

When Laws Change
For Better or Worse
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

Sales Showroom Is Open With Extended Hours.

Monday - Thursday: 9am - 8pm 
Friday: 9am - 6pm 
Saturday: 10am - 5pm.

Audi Q5
All-New 2020 Q7

Audi Q3

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

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi Q3/Q5/Q7 models. *Lease a 2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort/Q7 55 TFSI quattro Komfort/Q3 45 TFSI quattro komfort with a base MSRP of Q5=$45,895/Q7=$73,595/Q3=$41,195 (including $2,295 freight 
and PDI) at Q5=2.48%/Q7=2.98%/Q3=3.98% for 48 months, with monthly payments of Q5=$448/month/Q7=$789/Q3=$398/mo. after application of $3,000-Q5/$3,500-Q7/$1,000-Q3 Audi Credit. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q5=$3,688/Q7=$6,988/Q3=$4,288 down payment or equivalent 
trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q5=$25,232/Q7=$43,872/Q3=$23,361 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of Q5/Q7= $0.35/km, Q3=$0.30/km for excess 
kilometres. †$3,000//$3,500/$1,000 Audi Credit available to be applied as a discount to the MSRP before taxes on purchase or lease of select 2020 Audi Q5/Q7and Q3models. Credit has already been applied in payment amounts shown. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, 
and 70,000 km, available on all new and unregistered 2020 Audi models.Dealer participation is requiredDealer participation is required. Offer available on approved credit only, Offer ends November 2nd, 2020, and is subject to change or cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Dealer may sell or lease for less.

2020 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$738† 2.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$3,500
Includes

2020 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,288 down payment

Lease from

per month

Lease from

$398† 3.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$1,000
Includes

Fall for Audi Uptown
Sales Event. On Now.

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

2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$3,688 down payment

Lease from

per month

Lease from

$448† 2.48%†

Audi Uptown 
Fall Credit

$3,000
Includes
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε 
στείλει e-mail ή με έχετε τηλεφώνησει.  
Σήμερα θα μιλήσουμε για την 
αλλεργική ρινίτιδα.

Α
λλεργική ρινίτιδα ονομάζουμε τη 
φλεγμονή της μύτης που προκύπτει 
ως αποτέλεσμα επαφής του ρινικού 
βλεννογόνου με ένα ή περισσότερα 

αλλεργιογόνα. Είναι μια συχνή πάθηση αφού 
φαίνεται οτι αφορά το 10 έως 20% του γενι-
κού πληθυσμού. Ανάλογα με την χρονική δι-
άρκεια των υπεύθυνων αεροαλλεργιογόνων 
στο περιβάλλον, η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί 
να είναι ολοετής ή εποχική.  Η αλλεργική ρινί-
τιδα μπορεί να ξεκινά στην ενήλικο ζωή , συ-
νήθως πριν τα 30 έτη. Σε άλλα άτομα ξεκινά 
στην πρώτη σχολική ηλικία δηλαδή μετά τα 
6 έτη, αν και δε λείπουν βαρύτερες περιπτώ-
σεις, όπου η νόσος ξεκινά νωρίτερα από τα 6 

έτη. Είναι συχνότερη στα αγόρια πριν την εφη-
βεία και μετά αρχίζει προοδευτικά να υπερτε-
ρεί το γυναικείο φύλο.

Αιτίες
Η αλλεργική ρινίτιδα προκαλείται από ουσίες 
που ονομάζονται αλλεργιογόνα.
Όταν η αλλεργική ρινίτιδα προκαλείται από 
κοινά αλλεργιογόνα της υπαίθρου όπως η 
γύρη από τα δέντρα, το γρασίδι και τα αγρι-
όχορτα που αιωρείται στον αέρα, ονομάζεται 
εποχική αλλεργική ρινίτιδα.
Η αλλεργική ρινίτιδα δεν αποκλείεται να προ-
κληθεί επίσης από κοινά αλλεργιογόνα που 
απαντώνται σε κλειστούς χώρους όπως τα 
οικιακά ζώα, οι μήκυτες και τα περιττώματα 
από κατσαρίδες ή τα ακάρεα.  Αυτή ονομάζε-
ται ολοετής η επίμονη αλλεργική ρινίτιδα.

Συμπτώματα
Τα βασικά συμπτώματα της αλλεργικής ρινί-
τιδας είναι:
Φτερνίσματα: Εμφανίζονται το ένα μετά το 
άλλο στη σειρά, συχνά το πρωί ή  και με την 
έκθεση σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση 

στο υπεύθυνο για τον κάθε ασθενή αεροαλ-
λεργιογόνο.
Ρινική καταρροή: Πρόκειται για έκκριση διά-
φανης βλέννας («σαν νερό»), συνήθως σε 
αρκετή ποσότητα. 
Ρινική συμφόρηση: Είναι η «μπουκωμένη 
μύτη». Επηρεάζει συχνά την όσφρηση, μειώ-
νοντάς την, αλλοιώνοντας κατά συνέπεια και 
την γεύση καθώς αυτές οι δύο αισθήσεις είναι 
στενά συνδεδεμένες. Επηρεάζει σε κάποιους 
ασθενείς και την ακοή, προκαλώντας την 
αίσθηση ότι έχουν βουλωμένα αυτιά. 
Κνησμός / φαγούρα στην μύτη, στο φάρυγγα, 
στα αυτιά: Ειδικά στη μύτη, η τριβή που ο κνη-
σμός προκαλεί είναι συχνά τόσο έντονη που 
δημιουργείται μια μικρή οριζόντια (εγκάρσια) 
πτυχή στο κάτω μέρος της μύτης.

Διάγνωση
Η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας γίνε-
ται με βάση το ιστορικό του ασθενή και την 
αντικειμενική εξέταση. Ο ειδικός αλλεργιο-
λόγος θα εκτελέσει τις δερματικές δοκιμασίες 
(skin prick tests)  που δίνουν αποτέλεσμα σε 
15-20 λεπτά και αιματολογικές εξετάσεις για 
την μέτρηση ολικής ανοσοσφαιρίνης E και 
ειδικών ανοσοσφαιρινών Ε για συγκεκριμένα 
αλλεργιογόνα. Ο έλεγχος είναι πολύ σημα-
ντικός, καθώς ο εντοπισμός του υπευθύνου 
αλλεργιογόνου επιτρέπει να δοθούν οι κατάλ-
ληλες οδηγίες αποφυγής αλλά και να οριστεί η 
διάρκεια της θεραπείας.

Θεραπεία
Α. Αποφυγή του υπεύθυνου αλλεργιογό-
νου
Βασικό θεραπευτικό μέσο σε κάθε αλλερ-
γικό νόσημα είναι η αποφυγή του υπεύθυνου 
αιτίου δηλαδή των αλλεργιογόνων. Ωστόσο 
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στην περίπτωση 
της αλλεργικής ρινίτιδας, που τα αλλεργιο-
γόνα κυκλοφορούν στον αέρα και εισπνέο-
νται από τον ασθενή, η πλήρης αποφυγή τους 
είναι αδύνατη. Φυσικά η σύσταση προς τον 
ασθενή είναι να αποφεύγει να εκτίθεται σε 
μεγάλες ποσότητες από αλλεργιογόνα π.χ. σε 
αλλεργία στη γάτα προτείνεται στον ασθενή 
να μην έρχεται σε επαφή με γάτες. 
Β. Φαρμακοθεραπεία
Όταν η αποφυγή δεν είναι εφικτή καταφεύ-
γουμε στη φαρμακευτική θεραπεία.
Τα βασικά είναι:
Αντισταμινικά: Πρόκειται για φάρμακα από 
το στόμα ή ενδορινικά. Είναι τα πιο ευρεώς 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα και αντιμετω-
πίζουν την ρινική καταρροή το φτέρνισμα και 
τον κνησμό (Aerius, Claritin, Reactine).
Ενδορινικά στεροειδή: Πρόκειται για ρινικά 
σπρέι που χρησιμοποιούνται για να ελε-
χθεί η φλεγμονή. Πρακτικά είναι το φάρμακο 
επιλογής για την ρινική συμφόρηση, ενώ 
έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και στα υπό-
λοιπα συμπτώματα. Χρειάζονται λίγο χρόνο 
(κάποιες μέρες) για να λειτουργήσουν οπότε 

είναι σημαντικό να ξεκινά η θεραπεία από 
τα πρώτα συμπτώματα ώστε να ελέγχεται η 
κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Αποσυμφορητικά: Πρόκειται για φάρμακα 
που ανακουφίζουν άμεσα, ανακουφίζοντας 
από τη ρινική συμφόρηση. Αυτό επιτυγχάνε-
ται δρώντας κατευθείαν στα αγγεία της μύτης 
τα οποία συστέλλουν. Ακριβώς όμως επειδή 
δρουν στα αγγεία η πολυήμερη χρήση προ-
καλεί απώλεια της δράσης με αποτέλεσμα 
την αύξηση της απαιτούμενης δόσης για να 
έχουν αποτέλεσμα. Έτσι προκαλούν τελικά 
εξάρτηση του ασθενή αλλά και «φαρμακευ-
τική ρινίτιδα» που επιβαρύνει την ήδη υπάρ-
χουσα αλλεργική ρινίτιδα. Για το λόγο αυτό 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ. (Otrivin)
Γ. Ανοσοθεραπεία (απευαισθητοποίηση – 
εμβόλια)
Ο τελευταίος τρόπος αντιμετώπισης ξεφεύγει 
από την συντηρητική χρήση των φαρμάκων 
, τα οποία απλά καταστέλλουν τα συμπτώ-
ματα. Δηλαδή αν ο ασθενής δε λάβει τα φάρ-
μακα, θα εμφανίσει ξανά τα συμπτώματα. 
Η ανοσοθεραπεία γίνεται από τον ειδικό 
αλλεργιολόγο, αφού πρώτα διαγνώσει τα 
αλλεργιογόνα τα οποία είναι υπεύθυνα για 
τα συμπτώματα του ασθενούς. Εν συνεχεία 
προτείνει την ανοσοθεραπεία, η οποία συνι-
στάται στην σταδιακά αυξανόμενη χορήγηση 
του αλλεργιογόνου (φάση ανόδου) , μέχρι 
μια τελική δόση (φάση συντήρησης). Ο σκο-
πός της ανοσοθεραπείας είναι το ανοσοποι-
ητικό σύστημα να πάψει να αντιμετωπίζει το 
αλλεργιογόνο ως επικίνδυνο και να αποκτή-
σει ανοχή σε αυτό.
Η ανοσοθεραπεία γίνεται με μηνιαίες υπο-
δόριες ενέσεις. Η ανοσοθεραπεία συνήθως 
διαρκεί από 3 έως 5 έτη. Τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες μελέτες έχουν καταδείξει ότι 
ένα ποσοστό τουλάχιστον 80% των ασθενώ 
εμφανίζει σαφή βελτίωση των συμπτωμά-
των της αλλεργικής ρινίτιδας, με αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση ή και διακοπή των φαρ-
μάκων και βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
τους. 

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 ασφά-
λειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρ-
μακείο, εκτός εάν είναι για να παραλαβετε 
τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail 
στο ApollonPharmacy@yahoo.com
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ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΑΓΟΡΕΣΕΤΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

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

Τηλέφωνο για πληροφορίες στο Τορόντο

437-229-9009

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή 

αμοιβή  για τον κατάλληλο
Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

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

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

Die Cutter Operator required
for printing plant in London, Ontario

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

forklift certification is preferred
Hourly wage plus benefits

Ζητείται Χειριστής Die Cutter
από τυπογραφείο στο London, Ontario

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

Προτιμείται άδεια χρήσης περονοφόρας
Ωριαίος μισθός συν παροχές

Send resumes to / Βιογραφικά στο

office@senton.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Στην περιοχή
Danforth Avenue & Danforth Road

Είναι ανεξάρτητο και ήσυχο,
κατάλληλο για ζευγάρι.

Σε καινούρια κατάσταση.

Τηλ: 416.898.0637
Ζητήστε την κα Αφροδίτη

Αποκλειστικη ζητάει 
εργασία για φροντίδα 

ηλικιωμένων για live-out
Με περισσότερα από 15 χρονια 

εμπειρία στην Ελλάδα
στον τομέα.

Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε 
ήμερα της εβδομάδας, 

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

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

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

Είναι μια πραγματική ευκαιρία
ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για πληροφορίες, τηλέφωνο στον κ. Ηλία
416.759.1234

Η συμφωνία μπορεί να γίνει και στον Καναδά
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ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BAKERY 
ΣΤΟ SCARBOROUGH

ΖΗΤΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ 

ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΜΙΑ
 ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 
416-754-7857

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι 
άδειες οικοδομής.

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα μαζί με 

πηγάδι, 10 λεπτά 
από την θάλασσα,

με 17 μέτρα πρόσοψη 
στον κεντρικό δρόμο

Η συμφωνία μπορεί 
να πραγματοποηθεί 
και εδώ στο Τορόντο

Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

647-642-0997 – 416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία
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Έ
νας δάσκαλος στο Τορόντο κατηγορήθηκε για την διακινδύνεψη της υγειονομικής 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας του αφού φέρεται ότι δεν φορούσε μάσκα ή ατομι-
κό προστατευτικό εξοπλισμό στον χώρο εργασίας του, σύμφωνα με δήλωση του Υ-
πουργείου Εργασίας. 

Ο δάσκαλος, ο οποίος είναι μέλος του Σχολικού Συμβουλίου της Καθολικής Περιφέρειας του 
Τορόντο, βρίσκεται αντιμέτωπος με πιθανή ποινή έως $1.000. 
Ο υπουργός Εργασίας Monte McNaughton δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «βαθιά ανησυχη-
τική».
«Απλώς συμμορφωθείτε με τους κανόνες που υπάρχουν, είναι κοινή λογική. Εάν ο εργοδό-
της σας απαιτεί προστατευτικό εξοπλισμό ή μάσκα, σε αυτήν την περίπτωση, φορέστε το », 
είπε στους δημοσιογράφους.
Ο McNaughton είπε ότι έχουν εκδοθεί 22.000 παρατηρήσεις από το υπουργείο Εργασίας 
μετά από 25.000 έρευνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο έχει κλείσει 37 χώρους εργασίας από την αρχή της παν-
δημίας.
Το σχολείο δήλωσε ότι ο δάσκαλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Δάσκαλος κατηγορείται από το 
Υπουργείο Εργασίας του Οντάριο 
για μη χρήση μάσκας στο σχολείο

Eργαζόμενοι του LCBO στο 
Scarborough βοήθησαν στη σύλληψη 

ύποπτου δολοφονίας

Ο
ι υπάλληλοι σε ένα κατάστημα 
του LCBO στο νοτιοδυτικό Σκάρ-
μπορο επαινούνται για τις γρή-
γορες ενέργειές τους μετά από 

καυγά που αποδείχτηκε μοιραίος το σαββα-
τοκύριακο στον τόπο εργασίας τους.
Όλα ξεκίνησαν στις 5:30 μ.μ. την Κυριακή, 
25 Οκτωβρίου όταν ξέσπασε ένας φρα-
στικός διαπληκτισμός μεταξύ δύο πελα-
τών που περίμεναν να πληρώσουν για τις 
αγορές τους στο κατάστημα LCBO στην 
οδό Danforth 3111, ακριβώς ανατολικά της 
Victoria Park Avenue.
Η Ένωση Εργαζομένων Δημόσιας Υπηρε-
σίας του Οντάριο (OPSEU), η οποία εκπρο-
σωπεί τους εργαζόμενους στο κατάστημα, 
είπε ότι η έλλειψη σωματικής απόστασης 
ευθύνεται για τη διαμάχη καθώς «ένας 
άντρας δεν ένιωθε ότι ο άλλος διατηρούσε 
σωστή απόσταση». Οι υπάλληλοι κατάφε-
ραν να απομακρύνουν τους διαπληκτιζόμε-

νους από το κατάστημα.
Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο καυγάς συνε-
χίστηκε στο χώρο στάθμευσης του κατα-
στήματος με αποτέλεσμα ο 21χρονος Jakub 
Sudomericky να πυροβοληθεί μία φορά στη 
πλάτη. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο 
νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά 
του.
Ακούγοντας τους πυροβολισμούς, μέλος 
του προσωπικού κάλεσε το 911, ενώ άλλο 
μέλος κατάφερε να πάρει τον αριθμό πινα-
κίδας του αυτοκινήτου με το οποίο απο-
μακρύνθηκε ο ύποπτος. Λιγότερο από 10 
λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, η αστυ-
νομία του Τορόντο  συνέλαβε τον 20χρονο 
Μάικλ Ρόμπερτς του Τορόντο. Κατά τη 
δήλωση της αστυνομίας, ο δράστης βρισκό-
ταν περίπου δύο χιλιόμετρα από τη σκηνή. 
Ο Ρόμπερτς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για 
δολοφονία πρώτου βαθμού, εμφανίστηκε 
στο δικαστήριο στις 26 Οκτωβρίου.

Τ
ο σωματείο που εκ-
προσωπεί περισσό-
τερους από 3.000 
πυροσβέστες του 

Τορόντο καλεί την Πόλη να 
αυξάνει τις προσλήψεις για 
να εξασφαλίσει την ύπαρξη 
αρκετού προσωπικού τρέ-
χουσες και  μελλοντικές α-
νάγκες.
Αυτή την εβδομάδα, η 
Ένωση Επαγγελματ ιών 
Πυροσβεστών του Τορό-
ντο (TPFFA) δημοσίευσε 
τα ευρήματα μιας νέας 
έκθεσης που διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 14 από τα 142 πυροσβεστικά οχήματα και 
συσκευές της πόλης παραμένουν αδρανεί κάθε μέρα, επειδή δεν υπάρχει κανένας δια-
θέσιμος για την ασφαλή λειτουργία τους.
«Βλέπουμε έναν ιστορικό αριθμό οχημάτων εκτός λειτουργίας. … Αυτός είναι ο υψηλό-
τερος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων που δεν χρησιμοποιούνται», δήλωσε ο πρόε-
δρος της TPFFA Frank Ramagnano στο toronto.com, σημειώνοντας ότι σε κάποια σημεία 
το καλοκαίρι πάνω από 30 οχήματα αναγκάστηκαν να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω 
έλλειψης προσωπικού.
Μεταξύ άλλων, η έκθεση 50 σελίδων που εκπονήθηκε από την αναλογιστική εταιρεία 
Eckler διαπίστωσε ότι πρέπει να προσληφθούν 208 νέοι πυροσβέστες για το Toronto Fire 
για να ικανοποιηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας προσωπικού. Αυτός ο αριθμός 
αυξάνεται σε 252 νέες προσλήψεις για το 2021. Το κόστος πρόσληψης 200 νέων πυρο-
σβεστών θα έχει κόστος περίπου 20 εκ. δολαρίων για τον Δήμο.
Ο Ramagnano επεσήμανε πολλούς πιθανούς λόγους για τους οποίους οι Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες του Τορόντο (TFS) αντιμετωπίζουν αυτήν την δύσκολη κατάσταση.
Αρχικά, δήλωσε ότι ο Δήμος δεν αντικαθιστά τους συνταξιοδοτούμενους πυροσβέστες 
εγκαίρως. Επίσης, η πολιτική πρόσληψης της υπηρεσίας επιτρέπει την πρόσληψη πυρο-
σβεστών μόνο μετά την αποχώρηση 40 μέλη του υπάρχοντος προσωπικού.

Σταματημένα 14 πυροσβεστικά 
οχήματα στο Τορόντο κάθε μέρα 

λόγω έλλειψης προσωπικού

Τ
ο δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο 
ενέκρινε ένα μέτρο για την παράτα-
ση της λειτουργίας των πάτιο της πό-
λης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Σε συνεδρίαση της Τρίτης, οι σύμβουλοι 
ενέκριναν ομόφωνα πρόταση για παρά-
ταση του προγράμματος CafeTO έως τα 
μέσα Απριλίου.
Ο δήμαρχος John Tory είχε κάνει την κίνηση 
προτεραιότητα, λέγοντας ότι είναι απαραί-

τητο να υποστηριχτούν τα εστιατόρια της 
πόλης.
Ωστόσο, οι υπεύθυνοι εστιατορίων έχουν 
εκφράσει αμφιβολίες ότι η κίνηση αυτή 
θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
ειδικά μετά την απαγόρευση της εστίασης 
σε εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων 
του Τορόντο από την κυβέρνηση του Οντά-
ριο, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι 
της 7 Νοεμβρίου.

Ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του 
Τορόντο για το άνοιγμα των 
πάτιο τον χειμώνα



41ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ30 Οκτωβρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



43ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ30 Οκτωβρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ44 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΤΑΣ, ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, 
ΜΟΙΡΑΣΕ 400 PUMPKINS ΣΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΣΕ 2 ΩΡΕΣ!

Σχεδόν κάθε λίγο η αγαπητή βουλευτής Οντάριο, κα Χριστίνα 
Μίτας, όλο και κάνει κάτι για ν’ ανταποδώσει την αγάπη που τις 
δίνουν οι ψηφοφόροι της περιοχής της στο Σκάρμπορο. 
Την περασμένη εβδομάδα, στην Lawrence & Pharmacy, πέρασαν 
δεκάδες ψηφοφόροι της και πήραν ΔΩΡΕΑΝ πάνω από 400 κολο-
κύθες για το Halloween και φωτογραφήθηκαν μαζί της.
Είναι πράγματι ότι καλύτερο για τους βουλευτές να δείχνουν το 
κοινωνικό τους πρόσωπο.
ΜΠΡΑΒΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ!
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Dasha Mart:
O ορισμός του σέξι θηλυκού

Η Ρωσίδα 
καλλονή, που για 
πολλούς είναι ο 
ορισμός του «σέξι 
θηλυκού», δηλώνει 
φωτογράφος, αλλά 
οι αναλογίες της 
είναι εντυπωσιακές 
και θα τις ζήλευε 
και το πιο φτασμένο 
μοντέλο.

Άλλωστε, ακόμη 
και αν της αρέσει να 
απαθανατίζει με το 
φακό της διάφορα 
στιγμιότυπα, όταν 
εκείνη περνάει 
μπροστά από το 
φακό, κάνει χαμό. 
Οι πόζες της είναι 
απίθανες και 
αναδεικνύουν με τον 
καλύτερο τρόπο τα 
χαρίσματά της.
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Νικολέττα Καρρά: «Έριξε» το Instagram 
με αποκαλυπτικές φωτογραφίες

Η 
Νικολέττα Καρ-
ρά διανύει το 
41ο έτος της η-
λικίας της και 

δείχνει πιο σέξι από πο-
τέ! Η αγαπημένη ηθο-
ποιός ανέλαβε για λί-
γο χρέη… influencer 
και αποφάσισε να κάνει 
giveaway ένα ρομαντι-
κό-σέξι δώρο. Η 41χρο-
νη καλλονή ανέβασε φω-
τογραφία όπου φορά 
«καυτά» εσώρουχα και 
καλεί τους διαδικτυακούς 
της φίλους να πάρουν μέ-
ρος στο διαγωνισμό. Το 
σίγουρο είναι πως οι γυ-
ναίκες θα πάρουν ώστε 
να διεκδικήσουν τα σέ-
ξι εσώρουχα και πως οι 
άντρες θα έμειναν με το 
στόμα ανοιχτό βλέποντας 
τις εικόνες…

Υ
πάρχουν πολλοί λόγοι για να αγαπήσεις 
το συγκεκριμένο άθλημα αλλά μια καυ-
τή παρουσία θα σε κάνει να το παρακο-
λουθείς ασταμάτητα Ο λόγος γ ια την 

Ηλιοστάλακτη Φαρμάκη, η οποία επισ τρέ-
φει ως αρχηγός της ομάδας της Ακαδημίας 
των Σπορ στην Πάτρα και θα ομορφαίνει τα 
γήπεδα και τους αγώνες. Η ίδια δήλωσε για 
την επισ τροφή σ την ομάδα της καρδιά της 
και σ το χάντμπολ: «Πέρσι τέτοια εποχή μα-
ζευτήκαμε όλοι μαζί γ ια απονομή βραβεί-

ων της Ακαδημίας των Σπορ για όλα αυτά τα 
χρόνια πορείας της. Αναπολούσαμε λοιπόν 
εκείνες τις μέρες που μαζευόμασταν στο γή-
πεδο για προπονήσεις, γ ια πρωταθλήματα, 
και όλα αυτά που ορίζουν τον θεσμό αυτό 
της Ακαδημίας των Σπορ! Εύχομαι να είναι 
μια δημιουργική και αποδοτική ταυτόχρονα 
χρονιά για όλα τα κορίτσια. Είμαστε όλοι ευ-
γνώμων για την δεύτερη ευκαιρία που μας 
δόθηκε σε αυτό το χώρο και ευελπιστώ να 
την αξιοποιήσουμε».

Ο καυτός λόγος που θα σε κάνει να 
αγαπήσεις το χάντμπολ 

Ο 
Γιώργος Καζα-
κόπουλος είναι 
ένας personal 
trainer που μπο-

ρεί να ανήκει σε έναν χώ-
ρο που τον τελευταίο και-
ρό τον ακούμε πολύ συχνά, 
όλοι έχουμε κάποια κιλά 
λόγω καραντίνας άλλα και 
πολλούς άλλους λόγους 
που χρειαζόμαστε συμ-
βουλές από τον προσωπι-
κό μας γυμναστή. Το φετι-
νό καλοκαίρι αγαπήσαμε 
λίγο περισσότερο την χώρα 
μας,μας δόθηκε η ευκαιρία 
να κάνουμε λίγες διακοπές 
παραπάνω.Μπορεί να ή-
ταν λίγο αγχωτικό όλο αυτό 
αλλά μέσα από τα κοινωνι-
κά δίκτυα φέτος χαζέψαμε 
πολλές ωραίες φωτογρα-
φίες. 

Ετοιμαστείτε να χάσετε τα κιλά της 
καραντίνας με τον όμορφο Γιώργο...

Ιωάννα Τούνη: Τι 
συμβαίνει με τον 
Γιάννη Σιδεράκη;

Υπάρχει όντως επανασύνδεση; Φήμες 
θέλουν την πανέμορφη Ιωάννα να έχει 
και πάλι στο πλευρό της τον πρώην 
σύντροφό της, Γιάννη Σιδεράκη. 
Θυμίζουμε ότι οι δυο τους υπήρξαν μαζί 
και στο παρελθόν και όλοι μιλούσαν 
για ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Για κάποια 
χρόνια οι δρόμοι τους χώρισαν, ωστόσο 
δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο 
για επανασύνδεση. Πολλοί από αυτούς 
μάλιστα με αφορμή κάποια stories 
της Ιωάννας με τον σκύλο του Γιάννη 
Σιδεράκη, έβγαλαν το συμπέρασμα ότι 
είναι και πάλι μαζί.

Τρίγγου: Ελληνική 
διάκριση! Πήγε ξανά 
στις Κάννες

Μπορεί να αποφάσισαν να χωρίσουν και 
να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους 
στη ζωή αλλά ο Αργύρης Πανταζάρας και 
η Έλλη Τρίγγου διατηρούν άψογες σχέσεις 
και αυτό αποδεικνύεται και από το νέο 
τους επαγγελματικό ταξίδι στις Κάννες. 
Η εκπομπή του Star, Στη Φωλιά των 
Κου Κου παρουσίασε όλο το αναλυτικό 
ρεπορτάζ με το ταξίδι των δύο ηθοποιών 
στις Κάννες. ”Μιλάμε για μεγάλη ελληνική 
διάκριση. Θα απονεμηθεί το βραβείο 
καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο 
πλαίσιο αυτού του μίνι φεστιβάλ των 
Καννών που διοργανώνεται αυτό το 
τριήμερο. Βρίσκονται από προχτές στις 
Κάννες”, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ηλίας Γκότσης: 
Γιόρτασε τα γενέθλιά 
του

Τον γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή 
του στο Survivor στο οποίο μάλιστα 
κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος, 
παίρνοντας έτσι το έπαθλο του 
μεγάλου νικητή. Ο ίδιος γνώρισε 
μεγάλη δημοσιότητα, ενώ ουδέποτε 
απασχόλησε έντονα τα media με την 
προσωπική του ζωή. Μετά το τέλος 
του ριάλιτι επιβίωσης, ο Ηλίας Γκότσης 
είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις 
δυνατότητές του στην παρουσίαση. 
Μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο 
και την Κατερίνα Ζαρίφη, οι τρεις τους 
παρουσίασαν την εκπομπή, Καλοκαίρι 
Not. Ο personal trainer διαθέτει άψογη 
εμφάνιση αλλά παραμένει χωρίς τραίρι!



LIFE 47ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Α
ν κάνεις μία βόλ-
τα σ το λογα-
ριασμό της στο 
Instagram, μάλ-

λον κι εσύ θα νοσταλγή-
σεις το καλοκαίρι. Γιατί η 
Kristina Mendonca στις 
περισσότερες αναρτήσεις 
της ποζάρει με σέξι μαγιό, 
ενώ το μονίμως ηλιοκαμέ-
νο κορμί της και οι σέξι πό-
ζες της κάνουν το λογαρια-
σμό της… καυτό. Άλλωστε, 
το 22χρονο μοντέλο από την 
Αμερική ξέρει καλά πώς να 
τραβάει τα βλέμματα πάνω 
της. Διαθέτει ένα καλλίγραμ-
μο κορμί, όμορφο πρόσωπο 
και βλέμμα που μαγνητίζει, 
που την κάνουν ακαταμάχη-
τη.

Το μοντέλο που ανεβάζει τον 
υδράργυρο μέσα στον χειμώνα

Ε
ίναι από τα πιο ε-
ντυπωσιακά κορί-
τσια στο Instagram 
και αν πέσεις πάνω 

σε κάποια φωτογραφία 
της, θα μείνεις να τη χαζεύ-
εις. Και όχι, άδικα, αφού δι-
αθέτει από τα πιο καλογυ-
μνασμένα κορμιά με χυμώ-
δεις καμπύλες. Αλλά το δυ-
νατό σημείο της Jen Selter εί-
ναι τα καλοσχηματισμένα ο-
πίσθιά της, που την έχουν κά-
νει διάσημη στα social media. 
Όπως και οι απίστευτοι κοι-
λιακοί της. Το μοντέλο «βομ-
βαρδίζει» τους διαδικτυακούς 
της φίλους με σέξι φωτογρα-
φίες της. Είτε με μικροσκοπικά 
μαγιό ή σέξι εσώρουχα, είτε 
με ρούχα, το μελαχρινό μοντέ-
λο τα «σπάει» και αναστατώνει 
ευχάριστα τους followers της με 
τις σέξι πόζες της στο Instagram.

Το μοντέλο που τρελαίνει κόσμο με το 
κορμί της

Η Βραζιλία έχει βγάλει κι άλλη 
Ζιζέλ που τα «σπάει» με την 

εμφάνισή της

Η 
Βραζιλία παραδοσιακά βγάζει τις 
ωραιότερες γυναίκες και οι αποδεί-
ξεις πολλές. Ωστόσο, δεν βγάζει μό-
νο μία Ζιζέλ, αφού έχει και μια δεύ-

τερη με το ίδιο όνομα, που τα «σπάει» με την 
εμφάνισή της, ενώ κάνει λαμπρή καριέρα στο 
μόντελινγκ.
Ο λόγος για την Gizele Oliveira, τον «άγγελο» 
της Victoria’s Secret, η οποία θεωρείται αυτή 
τη στιγμή μέσα στα top μοντέλα της χώρας της 
αλλά και του παγκόσμιου μόντελινγκ γενικό-
τερα. Η 25χρονη καλλονή με τα δίμετρα πόδια 
και το υπέροχο πρόσωπο, κλέβει τις εντυπώ-

σεις. Δεν είναι τυχαίο, που μαζί με τη συνο-
νόματή της είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα 
του Maxim με τα 15 ωραιότερα μοντέλα στον 
κόσμο. Και ήταν οι δύο μόνες Βραζιλιάνες, 
ειδικά σε μία χώρα που η ομορφιά είναι κάτι 
σαν «εθνική υπόθεση».
Η Gizele Oliveira είναι σταρ και στο Instagram. 
Η ίδια είναι αρκετά δραστήρια και συχνά ανε-
βάζει σέξι φωτογραφίες της, που ενθουσιά-
ζουν τους followers της. Επίσης, διατηρεί το 
δικό της blog, όπου πέρα από μυστικά ομορ-
φιάς δίνει και πολλές πληροφορίες για το 
μόντελινγκ.

Ο 
κορoνοϊός τα «έ-
βαλε» με τον Ζλά-
ταν Ιμπραΐμοβιτς, 
αλλά δεν τα κατά-

φερε. Ο άσος της Μίλαν κα-
τάφερε να αναρρώσει σε μι-
κρό χρονικό διάστημα, πλέ-
ον είναι απόλυτα υγιής, και 
με ένα βίντεο-έπος, έστειλε 
το δικό του ξεχωριστό μήνυ-
μα στον κόσμο, ώστε να προ-
στατευτεί από την πανδημία. 
«Ο κορονοϊός με προκάλεσε 
και νίκησα. Αλλά εσείς δεν εί-
στε ο Ζλάταν. Μην προκαλεί-
τε τον ιό. Να σκέφτεστε καλά 
και να τηρείτε τους κανόνες, 
τις αποστάσεις και να φοράτε 
μάσκες. Ετσι θα νικήσουμε», 
αναφέρει ο Σουηδός στο βί-
ντεο που πόσταρε στα social 
media.

«Είσαι Ζλάταν; Όχι, άρα φόρεσε 
μάσκα»



LIFE48 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Οκτωβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Αθήνα, 6 
Απριλίου 1944. 

Νεαροί 
λούστροι

Πτολεμαΐδα , από 
κάποια σιδηροδρομικά 

έργα στην περιοχή

1955 - Μεταφορά 
πορτοκαλιών από την Άρτα 
στην αγορά της Νεάπολης 

Βοϊου Κοζανης

Η παλιά εθνική Κορίνθου - 
Αθηνών (Κακιά Σκάλα)

Κυπαρισσία , 
δεκαετία 1960

Πλατεία Λεβιδίου. Το 
Λεβίδι βρίσκεται 

στην Αρκαδία είναι 
χτισμένη στις 

ανατολικές πλαγιές 
του Μαινάλου

Το Δημαρχείο του 
Μεσολογγίου τη 
δεκαετία του ‘60

Το παλιό λιμάνι της Κύμης. Η 
φωτογραφία πρέπει να είναι 

πριν το 1935 καθώς το λιμάνι 
είναι ανέπαφο, ούτε υπάρχει 

το υπόστεγο στον μώλο

Ψαράς απλώνει τα δίχτυα του στο νησί των 
Ιωαννίνων έχοντας για παρέα 2 κότες, 1976

To Ανταρτικό Φλώρινας 
στη Μακεδονία
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Εξωτικά νερά, απέραντοι ελαιώνες, 
θρυλικά κάστρα που αγναντεύουν 
τη θάλασσα. Εκεί όπου η Ήπειρος 
συναντά το Ιόνιο ανακαλύπτεις έναν 
κοσμοπολίτικο προορισμό.

Τ
έτοια εποχή οι σχολικές εκδρομές 
είναι παντού. «Λες και είμαστε σε 
νησί δεν είναι;» μου λέει μια μι-
κρή, ενθουσιασμένη, και τρέχει να 

συναντήσει τις φίλες της, δίχως να περι-
μένει απάντηση. Ξέρει εκείνη – στην Πάρ-
γα νιώθεις πράγματι σαν να είσαι σε νη-
σί. Μαζί τους κάνεις πρόβα καλοκαιριού, 
γιατί η Πάργα είναι ό,τι ακριβώς ονειρεύ-
εται κανείς για τα Σαββατοκύριακα τoυ 
Μάη. Αμμουδερές παραλίες με κρυστάλ-
λινα νερά, μια περαντζάδα για απολαυ-
στικούς περιπάτους, ένας αμφιθεατρικά 
χτισμένος οικισμός με όμορφα σπίτια και 
στενά σοκάκια, απολαυστικός ύπνος στα 
νέα boutique ξενοδοχεία που αλλάζουν το 
προφίλ της. Υπάρχουν κι άλλα, γι’ αυτούς 
που επιθυμούν εναλλαγές. Οι μαθητές, ας 
πούμε, θα φτάσουν έως τον μυθικό ποτα-
μό Αχέροντα και το φημισμένο Νεκρομα-
ντείο του, που δεν απέχουν από εδώ ούτε 
30 χλμ. προς τα ανατολικά, ενώ στα βό-
ρεια ξεδιπλώνεται η διάσημη στην Ελλάδα 
οδική διαδρομή προς τα Σύβοτα, περίπου 
30 χλμ. κι αυτή, γεμάτη εξωτικές παραλίες.

Νησιωτικό χρώμα  
Τα πρώτα ιστιοπλοϊκά έχουν κάνει την 
εμφάνισή τους και μοιάζουν να αιωρούνται 
στα διάφανα νερά. Το καλοκαίρι ο διπλός 
κόλπος γεμίζει πλεούμενα και κολυμβητές 
– η θέση της στις ακτές της Ηπείρου και η 
εύκολη οδική πρόσβαση μέσω της Εγνα-
τίας οδού εξασφαλίζουν τη δημοφιλία της. 
Θέση, βέβαια, που ευθύνεται για τη δια-
χρονική διεκδίκησή της, η οποία φτάνει 
έως τις μέρες μας. Η Πάργα βρίσκεται στα 
γεωγραφικά όρια της Θεσπρωτίας, διοικη-
τικά όμως ανήκει στην Πρέβεζα, δημιουρ-
γώντας σύγχρονες έριδες.
Η ομορφιά της δεν αφήνει κανέναν αδιά-
φορο. Τα πολύχρωμα σπίτια που ανηφο-
ρίζουν στον λόφο, μάρτυρες του γνωστού 
τραγουδιού που μιλάει για «της Πάργας 
τον ανήφορο», οι κατάφυτες πλαγιές, η 
νησίδα της Παναγίας στα νερά του Ιονίου 
δημιουργούν μία από τις εντυπωσιακότε-
ρες καρτ ποστάλ της Ελλάδας.
Το ωραιότερο σημείο της πολιτείας φαί-
νεται να είναι το κάστρο της. Εποπτεύει 
το Ιόνιο και όλη την Πάργα πίσω από την 
ισχυρή του πύλη με τον φτερωτό λέο-
ντα του Αγίου Μάρκου. Ώρες μπορείς 
να κάθεσαι στο καφέ που λειτουργεί στο 
εσωτερικό των παλιών στρατώνων και να 
αγναντεύεις. Το έχτισαν οι Ενετοί το 1792 
πάνω σε προηγούμενη οχύρωση, εκμε-
ταλλευόμενοι την απόκρημνη τοποθε-
σία του ακρωτηρίου. Αργότερα, όταν η 
Πάργα πουλήθηκε στους Τούρκους και οι 
κάτοικοί της έφυγαν για τους γειτονικούς 
Παξούς και την Κέρκυρα, ο Αλή πασάς το 
ανακαίνισε και το οχύρωσε περαιτέρω. Αν 
περιηγηθείτε εντός των τειχών, πάντως, 
θα απογοητευτείτε ελαφρώς. Κτίσματα, 

θολωτοί διάδρομοι, καλντερίμια, όλα 
παραδομένα στα αγριόχορτα. Παρ’ όλα 
αυτά, αξίζει να το περπατήσετε: η θέα στο 
Ιόνιο και στην παραλία του Βάλτου από τη 
νότια και τη δυτική πλευρά είναι εντυπω-
σιακή.
Για να φτάσετε έως το κάστρο, προηγου-
μένως θα έχετε περπατήσει στα στενά, 
ανηφορικά καντούνια του οικισμού. Θα 
έχετε δει τα μαγαζάκια, θα έχετε κοντο-
σταθεί στις καμάρες –τα βόλτα, όπως τα 
λένε οι ντόπιοι–, θα έχετε συνομιλήσει με 
τις κυράδες που πλένουν τις αυλές τους 
και ποτίζουν τις γλάστρες τους. Στην περα-
ντζάδα του λιμανιού ο περίπατος είναι πιο 
εύκολος και μοσχοβολά θάλασσα και… 
θαλασσινά από τα παραταγμένα ουζερί. 
Στην τεράστια «άγκυρα» κλείνονται τα 
ραντεβού, στην προβλήτα σάς περιμένουν 
τα εκδρομικά σκάφη για θαλάσσιες βόλτες 
ή τα θαλάσσια ποδήλατα για να φτάσετε 
έως το νησάκι της Παναγίας, και όλα αυτά 
με φόντο τα χρωματιστά καπετανόσπιτα 
με τις κεραμοσκεπές. Μάρτυρες του αλλο-
τινού πλούτου, τον οποίο εξασφάλιζαν το 
λάδι και τα κίτρα που εξήγαν οι φημισμέ-
νοι Παργινοί έμποροι. Μεγάλη υπόθεση 
για τους ντόπιους το λάδι. Από την εποχή 
των Βενετών, που φύτεψαν τον ελαιώνα, 
μέχρι και σήμερα, οι Παργινοί ασχολού-
νται με την καλλιέργεια της ποικιλίας Λια-
νολιά Κέρκυρας και την παραγωγή λαδιού.
Μια βόλτα γύρω από την Πάργα θα σας 
πείσει για του λόγου το αληθές, αφού τα 
δέντρα καταλαμβάνουν κάθε εκατοστό 
ελεύθερης γης. Το τεράστιο μέγεθός τους, 
σπάνιο για το συγκεκριμένο είδος, βρίσκει 
την ερμηνεία του στην παλιά πρακτική των 
ντόπιων που κλάδευαν τις ελιές από κάτω 
για να βρουν ήλιο κι έπειτα τοποθετού-
σαν τεράστια δίχτυα όπου έπεφταν οι καρ-
ποί. Οι νέοι κόβουν πλέον τα δέντρα, κρα-
τώντας τα σε χαμηλό ύψος, ώστε ο καρ-
πός να συλλέγεται και να έχει ακόμα καλύ-
τερη ποιότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα 
μάθετε στο παλιό ελαιοτριβείο των αδελ-

φών Λέκκα, το πρώτο μηχανοκίνητο ελαι-
οτριβείο της Πάργας που ιδρύθηκε το 
1929 και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο 
υπό την ονομασία Paragaea. Οι δραστή-
ριοι ιδιοκτήτες του, Αθηνά και Ηλίας Λιά-
κρης, φρόντισαν για την αναστήλωσή του 
και τη διαφύλαξη της σχετικής ιστορίας και 
διατηρούν κτήματα όπου παράγουν έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα, 
που μπορείτε να δοκιμάσετε στον εκθεσι-
ακό χώρο του μουσείου. Επίσης, διοργα-
νώνουν σεμινάρια μαγειρικής και βραδιές 
γευσιγνωσίας.
Αν αγαπάτε τα μουσεία, επισκεφτείτε και 
το Εκκλησιαστικό, όπου φιλοξενούνται 
οι ιδιαίτερες φορεσιές της Πάργας και τα 
λάβαρα της πόλης, τα οποία πήραν μαζί 
τους οι Παργινοί όταν μετακινήθηκαν 
στους Παξούς επί τουρκοκρατίας.  

Βουτιές και κάστρα
Μια άλλη βόλτα που αξίζει να κάνετε, 
παρά την ανηφορική πορεία, είναι εκείνη 
που οδηγεί στο εκκλησάκι της Αγίας Ελέ-
νης με την πανοραμική θέα στην Πάργα. 
Οι περισσότεροι την επιχειρούν το από-
γευμα, για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο, 
αλλά και για να μη χάσουν ούτε μία βουτιά 
στις παραλίες της.
Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής συνη-
θίζουν να πηγαίνουν για μπάνιο στη διά-
σημη Λούτσα, 25 χλμ. νοτιότερα, εσείς 
όμως δεν έχετε κανέναν λόγο να τους ακο-
λουθήσετε. Το Κρυονέρι, η παραλία του 
οικισμού δηλαδή, το Πίσω Κρυονέρι στη 
μία άκρη και η παραλία του Βάλτου στην 
άλλη –από όπου έχετε θέα στην πίσω 
πλευρά του κάστρου (εκεί μπορείτε να 
δείτε και το ιστορικό μοναστήρι της Βλα-
χέρνας)– είναι οργανωμένες και υπέρο-
χες. Το ίδιο ισχύει και για τον διάσημο 
Λύχνο και τον Αϊ-Γιαννάκη στα νότια. Ανη-
φορίζοντας στη διαδρομή που καταλή-
γει στα Σύβοτα, θα έχετε την ευκαιρία να 
κολυμπήσετε στο Σαρακήνικο και κατό-
πιν στο Καραβοστάσι και στον Αρίλλα, 

ενώ τα ενδιαφέροντα δεν λείπουν και στα 
χωριά έξω από την Πάργα. Στο Μαργαρίτι 
θα βρείτε ένα καλοφτιαγμένο λαογραφικό 
μουσείο και το έλος Καλοδικίου, όπως 
αποκαλείται «η λίμνη με τα νούφαρα», 
που τέτοια εποχή θα είναι σκεπασμένη 
στο μεγαλύτερο μέρος της από τα άνθη 
τους.
Η Ανθούσα και η Αγιά είναι δύο συμπα-
θέστατα χωριά που κρύβουν τις εκπλήξεις 
τους. Στην Ανθούσα βρίσκεται ένας μεγά-
λος καταρράκτης, καθώς και ο αναστη-
λωμένος μύλος του Λούκα, ο μοναδικός 
από τους δέκα νερόμυλους που δούλευαν 
μέχρι τη δεκαετία του ’60 στο φαράγγι, 
που λειτουργεί και ως καφέ. Ανάμεσα 
στην Ανθούσα και την Αγιά βρίσκεται 
το κάστρο του Αλή πασά. Άψογα διατη-
ρημένο, με θέα στο Ιόνιο και στα παρά-
λια, αποτέλεσε το ορμητήριο του Τουρ-
καλβανού πασά όσο καιρό πολιορκούσε 
την Πάργα. Αυτό που αξίζει να αναζητή-
σετε είναι το τουριστικό τρενάκι που κάνει 
βόλτα στην περιοχή. Τα δρομολόγια ξεκι-
νούν από την Πάργα και το ένα καταλήγει 
στον νερόμυλο της Ανθούσας μέσω της 
παραλίας του Βάλτου, ενώ το άλλο οδηγεί 
στο κάστρο του Αλή.
Τελευταία στάση μπορείτε να κάνετε στην 
Αγιά. Όμορφο, ζωντανό χωριό με άπλετη 
θέα στα νησιά του Ιονίου, λαογραφικό 
μουσείο και ένα ιδιαίτερο ταβερνάκι, την 
Όαση, όπου ο Γιάννης Λέκκας θα σας μιλή-
σει για τα έθιμα που αναβιώνουν στον 
οικισμό και για το μονοπάτι της Γκούβας 
μέσα στη ρεματιά, με τα πλατάνια και τα 
πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Και για όσους 
λόγους ακόμα χρειάζεστε για να παρατεί-
νετε τη διαμονή σας.

Μετάβαση
Η Πάργα απέχει 430 χλμ. από την Αθήνα 
και 343 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Το 
κόστος για διόδια και βενζίνη υπολογίζε-
ται στα 136 ευρώ και 76 ευρώ αντίστοιχα, 
με την επιστροφή.

Πάργα: Καρτ ποστάλ στο Ιόνιο
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Ζυμαρικά με Λουκάνικα

ΥΛΙΚΆ

 ª Βράζουμε τα ζυμαρικά μας, σε μπόλικο αλατισμένο νερό, για περίπου 6 
λεπτά, τα βουτυρώνουμε και το ανακατεύουμε με τη μισή μυζήθρα.

 ª Σε ένα τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και τηγανίζουμε λίγο τις ντομάτες.
Στη συνέχεια τηγανίζουμε λίγο και τα λουκάνικα.

 ª Σε ένα πυρίμαχο σκεύος βάζουμε τα ζυμαρικά, τα 2/3 από τις ντομάτες, 
από πάνω τα λουκάνικα, στη συνέχεια τις υπόλοιπες ντομάτες και στο 
τέλος το κεφαλοτύρικαι τη μυζήθρα.

 ª Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 375°F για 10 λεπτά περί-
που.

 ª 1/2 κιλό λουκάνικα χοιρινά
 ª 1/2 κιλό ζυμαρικά της αρεσκείας 

σας
 ª 300 γρ. μυζήθρα τριμμένη
 ª 250 γρ κεφαλοτύρι κομμένο σε 

κύβους
 ª 4 ντομάτες κομμένες σε ροδέλες

 ª 4 κ.σ. ελαιόλαδο
 ª 2 κ.σ. βούτυρο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι 
να χτυπάει στο μπροστινό τζάμι του 
αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, 
κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργιτάκι 
ξάπλα στην άσφαλτο.
-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο!
Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλο-
ζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε 
κώμα.
Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει 
σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να 
γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι 
για δουλειές. Συνέρχεται και το σπουρ-
γιτάκι σιγά-σιγά και κοιτάει και τι να δει 
; Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αρι-
στερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω 
κάγκελα.Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και 
λέει:
-Πωπωπω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!!!

Ήταν μια φορά, ο Τοτός στο σχολείο και η 
δασκάλα ζήτησε από τα παιδάκια να πουν 
κάτι που έχει πόδια. 
- Ο σκύλος, λέει η Ελενίτσα. 
- Ο άνθρωπος κυρία, λέει ο Κωστάκης. 
- Η καρδιά, λέει ο Τοτός... 
- Η καρδιά δεν έχει πόδια Τοτέ, απαντάει 
η δασκάλα. 
- Πώς δεν έχει; λέει ο Τοτός. Αφού εγώ 
κάθε βράδυ ακούω τον πατέρα μου που 
λέει: - «Έλα καρδούλα μου, άνοιξε τα 

πόδια σου...»

Δυο συνεργάτες συζητούν στο γραφείο
-Βρε Γιάννη, ακόμη εδώ είσαι; δεν πηγές 
στην κηδεία της πεθεράς σου;
-Πρώτα η δουλειά και... μετά η διασκέ-
δαση.

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από 
το δάσκαλο τους. Ο Μπόμπος βγαίνει 
από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:
- «Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύ-
τερη Θεόδωρος Κολωκοτρόνης και η 
τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται ακόμα.»
Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον 
ρωτά ο δάσκαλος:
- «Πότε γεννήθηκες;»
- «Το 1821!»
- «Πως σε λένε;»
- «Θεόδωρο Κολωκοτρόνη!»
- «Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;»
- «Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα!»

Τι κάνει γαβ γαβ Και τελειώνει Σε -ζη;
- το σκυλί βρε καραγκιόζη.
- Τι κάνει γαβ γαβ Και τελειώνει Σε 
-μένως;
- το σκυλί βρε καραγκίοζη στο είπα Και 
προηγουμένως.

ΚΡΙΟΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση 
δηλώνει εξωστρέφεια, στην πραγματικό-
τητα θα διανύσετε μια περίοδο έντονης 
εσωστρέφειας, μια περίοδο που θα σας 
βοηθήσει για απολογισμούς και που θα 
κρατάτε κρυφές σκέψεις και συναισθήματα 
από τους γύρω σας. Έχετε ανοίξει έναν και-
νούργιο, περισσότερο ευοίωνο κύκλο στη 
ζωή σας. Η περίοδος αυτή ενδέχεται να σας 
δώσει οικονομικές ανέσεις, αλλά και μια 
αυξημένη καταναλωτική διάθεση που θα 
πρέπει να προσέξετε. 

ΤΑΥΡΟΣ
Οι μέρες αυτές ευνοούν επιτυχίες σε όλα 
τα επίπεδα. Η καριέρα σας πιθανότατα θα 
ωφεληθεί και ενδεχομένως θα ανταμει-
φθείτε με μια προαγωγή που ίσως φέρει 
περισσότερες ευθύνες από όσες θα θέλατε 
να αναλάβετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, υπάρχουν 
αρκετές ελπίδες να βελτιωθεί η θέση σας αν 
το αποφασίσετε και το επιδιώξετε. Εξασφα-
λίστε την υποστήριξη μερικών προσώπων, τα 
οποία μπορούν να σας προσφέρουν μεγάλη 
βοήθεια. Δεν υπάρχει λόγος να καταπιέ-
ζεστε από τίποτα και φροντίστε να 
συνειδητοποιήσετε τις αλλαγές 
που έχουν γίνει. Η ανασφά-
λειά σας θα μειωθεί εντε-
λώς αν επιδιώξετε την 
ειλικρίνεια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποφύγετε οικονομι-
κές συναλλαγές και αφι-
ερώστε το χρόνο σας στο 
να διευθετήσετε τις υποθέ-
σεις σας και κυρίως οικονομι-
κής φύσης θέματα. Προσοχή σας 
πάσης φύσεως νομικά θέματα καθώς και 
επαφές με άτομα του νόμου. Θα ασχολη-
θείτε με θέματα ταξιδιού και ίσως αποφασί-
σετε (αν δεν έχετε ήδη αποφασίσει) κάποιο 
ταξίδι που θα υλοποιήσετε. 

ΛΕΩΝ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλόδοξα 
ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο κοινωνι-
κοί και μάλιστα μπορεί να γνωρίσετε νέους 
ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η συμπερι-
φορά ατόμων του φιλικού σας χώρου πιθα-
νόν να σας απογοητεύσει. Αποκτάτε ευελι-
ξία και διπλωματικότητα και αυτό θα σας 
επιτρέψει να κάνετε αυτό που θέλετε χωρίς 
αντιδράσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περι-
μένετε ανταλλάγματα από την υπερβολική 
προσφορά σας στους άλλους. Πρώτα, όμως, 
πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε μόνο γιατί 
το αισθάνεστε πραγματικά. Ηρεμήστε και 
ξεκουραστείτε. Να μην χάσετε την ψυχραι-
μία σας, να μην χάσετε τον μπούσουλα, τις 
συμφωνίες σας, κι ότι άλλο θέλετε να κρα-
τήσετε, καθώς η επιθυμία σας να συμπαρα-
σταθείτε σε όλους σας βάζει σε μπελάδες

ΖΥΓΟΣ
Εντάξει, μπορεί να είχατε κάποια οικονο-
μικά προβλήματα που να σας έκαναν να προ-
σέξετε λίγο τον τρόπο που διαχειρίζεστε 
τα χρήματά σας, αλλά προσοχή, αυτό δεν 
σημαίνει πως πρέπει να περάσετε στο άλλο 
άκρο και να γίνετε τσιγκούνηδες. Για αυτό 
λοιπόν μην αναλαμβάνετε δουλειές μόνο 
επειδή θα σας φέρουν χρήματα. Να θυμά-
στε ότι τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την 
ευτυχία. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον 
σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν 
περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές 
σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι 
καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελ-
ματικά θέματα φαίνεται πως θα σας απα-
σχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, ενώ 
παράλληλα θα μπορέσετε να προσεγγίσετε 
άτομα που κατέχουν ανώτερη επαγγελμα-
τική θέση. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε εδώ και 
λίγο καιρό έχουν τις ρίζες τους στα σφάλ-

ματα του πρόσφατου παρελθόντος. 
Φροντίστε λοιπόν, όσο είναι 

δυνατόν, να επανορθώσετε 
κυρίως τα λάθη σας και 

όλα θα πάνε πολύ πολύ 
καλύτερα. Οι επόμε-
νες μέρες υπόσχονται 
πολλά στους περισ-
σότερους από σας, 
καθώς έχει αρχίσει 

αυτή η αλλαγή που από 
καιρό προετοιμάζατε με 

τη συμπεριφορά σας και τη 
δραστηριότητά σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ σκέψεις 
επαγγελματικής και οικονομικής φύσης θα 
σας απασχολήσουν έντονα. Αποφύγετε οικο-
νομικού τύπου διευθετήσεις γιατί υπάρχει κίν-
δυνος μπερδέματος. Δείξτε σύνεση και υπευ-
θυνότητα στη δουλειά σας για να μη δημιουρ-
γηθούν παρατράγουδα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη την κατά γενική ομο-
λογία άβολη και περίεργη κατάσταση, 
όπου ενώ είστε γεμάτοι από ενέργεια, δεν 
έχετε που να την εκτονώσετε. Οι επιλογές 
σας δυστυχώς περιορίζονται ανάμεσα στο 
να βρείτε μία νέα ασχολία ή στο να έρθετε 
σε επαφή με φίλους που αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα για να τους βοηθήσετε. 

ΙΧΘΕΙΣ
Μετά τα γεγονότα που προέκυψαν το τελευ-
ταίο διάστημα θα πρέπει να έχετε αντιλη-
φθεί, ότι εκτός από τις φιλίες υπάρχουν και 
οι λυκοφιλίες. Κρατήστε λοιπόν τις αποστά-
σεις σας και κυρίως μην ανοίγετε «τα χαρτιά 
σας». Αυτό όσο περνά ο καιρός θα πρέπει 
να το θυμάστε γιατί τα πράγματα θα γίνουν 
λίγο πιο δύσκολα και θα χρειάζονται την 
υποστήριξή σας.
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Το λουτρικό συγκρότημα 
φαίνεται πως κατασκευάστηκε 
αρχικά στα χρόνια του 
Αυγούστου με παρεμβάσεις 
και ανακατασκευές μέχρι και 
τους ύστερους ρωμαϊκούς 
χρόνους

Π
ολλά νέα «μυστικά» απο-
κάλυψε, τους τελευταίους 
μήνες, η ανασκαφική έ-
ρευνα στο χώρο του λου-

τρικού συγκροτήματος στο Χιλιο-
μόδι Κορινθίας που εντοπίστηκε το 
2019. Από την ανασκαφή, της οποί-
ας ηγείται η αρχαιολόγος Δρ. Έλενας 
Κόρκα, αποδεικνύεται η διαχρονι-
κή συνέχεια του χώρου από τον 6ο 
αι. π.Χ. μέχρι και τον 6ο αι. μ.Χ., α-
ποκαλύπτοντας στοιχεία της ιστορι-
κής διαδρομής της πόλης, που αφο-
ρούν σε πολυτελείς εγκαταστάσεις 
σε όλες ανεξαιρέτως τις περιόδους 
κατοίκησης της Τενέας  αλλά και σε 
ιστορικά γεγονότα, όπως φυσικές 
καταστροφές και βαρβαρικές επι-
δρομές.
Πιο συγκεκριμένα στα νότια ολο-
κληρώθηκε η ανασκαφή του χώρου 
των αποδυτηρίων, συνολικής έκτα-
σης 62 τ.μ. Όλος ο χώρος καλύ-
πτεται από πήλινες πλάκες δαπέ-
δου και περιμετρικά στους τοίχους 
του εντοπίζονται κτιστά θρανία. 
Τα αποδυτήρια στα ανατολικά επι-
κοινωνούν με δύο νέες αίθουσες 
που ταυτίζονται με το tepidarium 

(χλιαρό λουτρό). Η μια εξ αυτών 
είναι πισίνα διαστάσεων 20 τ.μ., 
η οποία διαμορφώνεται εντός της 
αψίδας του tepidarium και η δευ-
́τερη αίθουσα φέρει στο δάπεδό της 
κατασκευές που υποδηλώνουν την 
ύπαρξη και χρήση λουτήρων. Ανα-
τολικά του tepidarium εντοπίστηκαν 
τα κατάλοιπα αψιδωτής κατασκευ-
ής και υποστρώματος δαπέδου 
στα νότια της αίθουσας που εντο-
πίστηκε το 2019 και η οποία περι-
λάμβανε λουτήρα και εκτεταμένο 
πήλινο δάπεδο.
Γε ν ι κό τ ε ρ α ,  τ ο  λ ο υ τ ρ ι κό 
συγκρότημα φαίνεται πως κατα-
σκευάστηκε αρχικά στα χρόνια 

του Αυγούστου με παρεμβάσεις 
και ανακατασκευές μέχρι και τους 
ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. 
Ωστόσο, το βόρειο τμήμα του είναι 
πιθανό να θεμελιώθηκε σε τοίχο 
αρχαϊκών χρόνων που συνδέε-
ται με τη χρήση του πηγαδιού που 
διερευνήθηκε το 2019. Οι φετινές 
εργασίες βόρεια του πηγαδιού και 
του αρχαϊκού αποθέτη απέδωσαν 
σε βάθος σωρεία κεραμικής, ένα 
χάλκινο δαχτυλίδι, χάλκινες και 
οστέινες περόνες, ένα ζωόμορφο 
ειδώλιο, όλα αρχαϊκών χρόνων. Στο 
βορειοδυτικό τμήμα των εγκατα-
στάσεων αποκαλύφθηκαν αναλημ-
ματικοί τοίχοι, που κατασκευάστη-

καν κατά μεγάλο μέρος με spolia 
αρχαϊκών χρόνων, πρακτική που 
εφαρμόζεται στο σύνολο του μνη-
μείου. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή, 
τρίγλυφα, επιστύλια, γείσα, κίο-
νες και κυρίως τα δύο τμήματα 
από ραβδωτούς κίονες διαμέτρου 
0,74μ. υποδηλώνουν την ύπαρξη 
μεγάλων δημόσιων κτιρίων αρχαι-
́κών χρόνων στην εγγύτητα των 
λουτρών. Τέλος, βόρεια του λου-
τρικού συγκροτήματος αποκαλύ-
φθηκε μια νέα πισίνα διαστάσεων 
8,5 τ.μ., με δάπεδο από πήλινες 
πλάκες επικαλυμμένες με κονίαμα 
και κτιστά θρανία στον ανατολικό 
τοίχο της.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ι Τέσσερις εποχές του Αντόνιο Βι-
βάλντι, το διαχρονικό αριστούργη-
μα που υμνεί τις εναλλαγές της φύ-
σης και την κυκλικότητα του χρόνου, 

επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά μέσα από μια 
πρωτότυπη παράσταση με «πράσινο» χαρα-
κτήρα στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυ-
ρικής Σκηνής  από την 1η Νοεμβρίου και για 20 
πρωινές παραστάσεις.
Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία, οι Τέσσερις 
εποχές, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της μπα-
ρόκ μουσικής, ξαναζωντανεύουν επί σκηνής 
με τρόπο μοναδικό σε μια παράσταση μου-
σικού θεάτρου για παιδιά και νέους, η οποία 
θίγει σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με 
τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον και 
τους κινδύνους που διατρέχει.
Θέματα όπως η μείωση της χρήσης πλαστικών, 
η σπατάλη τροφίμων και η κυκλική οικονομία 
παρουσιάζονται στα παιδιά με τρόπο παιγνι-
ώδη και ψυχαγωγικό, αναπτύσσοντας παράλ-
ληλα την οικολογική τους συνείδηση, αλλά και 
την καλλιτεχνική τους παιδεία. Η ιδέα της ανα-
κύκλωσης βρίσκεται στον πυρήνα της δραμα-
τουργίας της παράστασης, η οποία απευθύνε-
ται σε παιδιά από 6 έως 96 ετών, ενώ είδη μιας 

χρήσης, από πλαστικές σακούλες και μπουκά-
λια μέχρι πλαστικά καλαμάκια και γάντια, μετα-
μορφώνονται σε εντυπωσιακά κοστούμια.
Τη σκηνική δημιουργία της παράστασης έχει 
αναλάβει η ανατρεπτική θεατρική ομάδα Patari 
Project, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της 
ταλαντούχας Σοφίας Πάσχου, μια ομάδα που 
τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει μια 
σειρά παραστάσεων που έγιναν σημεία ανα-

φοράς για το κοινό του θεάτρου για παιδιά και 
νέους.
Το πρωτότυπο υλικό του Βιβάλντι αποτέλεσε 
για τον συνθέτη της παράστασης Νίκο Γαλε-
νιανό, με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, αντικείμενο επεξεργασίας, 
σε νέα ενορχήστρωση, η οποία θα συνυπάρ-
ξει με πρωτότυπες οργανικές και φωνητικές 
παρεμβάσεις.

Νοίκιασε το δικό 
σου σινεμά

Υ
πό κανονικές συνθήκες, 
το να νοικιάσει κάποιος 
μια ολόκληρη κινημα-
τογραφική αίθουσα για 

προσωπική του χρήση θα παρέ-
πεμπε μάλλον στο καπρίτσιο 
κάποιου πλούσιου που θέλει 
να εντυπωσιάσει την καλή του 
ή τους φίλους του. Στην Αμερική 
του COVID-19, ωστόσο, όπου τα 
σινεμά παραμένουν ημιέρημα ή 
και τελείως κλειστά, μπορεί πλέον 
κανείς να οργανώσει τη δική 
του ιδιωτική προβολή με μόλις 
99 δολάρια. Αυτήν ακριβώς την 
προσφορά «τρέχει» ήδη η AMC, 
δηλαδή η μεγαλύτερη αλυσίδα 
πολυκινηματογράφων στις ΗΠΑ, 
η οποία μόλις πριν από μία εβδο-
μάδα προειδοποίησε πως δίχως 
οικονομική ενίσχυση κινδυνεύει 
να χρεοκοπήσει μέσα στις αρχές 
του 2021. 
Ιδιωτικές προβολές λοιπόν, με 
ολόκληρες αίθουσες να παραχω-
ρούνται όσο όσο για μερικές ώρες 
σε παρέες έως είκοσι ατόμων́ η 
τιμή των 99 δολαρίων, βέβαια, 
που διαφημίζεται και στην ιστο-
σελίδα της AMC –από εκεί μπο-
ρεί όποιος επιθυμεί να κάνει την 
κράτησή του– δεν περιλαμβάνει 
φόρους, ούτε ισχύει για όλες τις 
ταινίες. Η διαθέσιμη λίστα αφορά 
34 φιλμ, ανάμεσα στα οποία 
κάποια κλασικά όπως το «Τζου-
ράσικ Παρκ», με χαμηλότερη χρέ-
ωση, αλλά και ολοκαίνουργα σαν 
το «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν. 
Για το τελευταίο η τιμή είναι 149 
δολάρια, ισχύει όμως μόνο για να 
μπει κανείς στην αίθουσα, περί-
που όπως γίνεται στις low cost 
πτήσεις. 
Αν κάποιος θέλει να φέρει το δικό 
του φαγητό, πέραν όσων πωλού-
νται ήδη στο σινεμά, υπάρχει επι-
πλέον χρέωση 250 δολαρίων, ενώ 
για 349 δολάρια μπορεί να φιλο-
ξενηθεί και «κινηματογραφικό 
πάρτι», ελπίζουμε τηρουμένων 
των μέτρων ασφαλείας. Αν τώρα 
θέλεις να το προχωρήσεις και λίγο 
παρακάτω, με έξτρα 100 δολάρια 
παρέχεται και μικροφωνική εγκα-
τάσταση για να προλογίσεις την 
ταινία με κάθε επισημότητα πριν 
από την προβολή. Είναι πια ολο-
φάνερο πως η κατάσταση για τους 
αιθουσάρχες, μικρούς, μεγάλους 
και… πελώριους σε ολόκληρο τον 
κόσμο, γίνεται απελπιστική. 

Αρχαία Τενέα: Σημαντικά νέα ευρήματα

Η Εθνική Λυρική Σκηνή «παντρεύει» τον 
Βιβάλντι με την οικολογία 
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αθλητικά

Ο 
Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τον Σα κάτω από 
τα γκολπόστ, τους Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, 
Χολέμπας στην άμυνα από τα δεξιά προς τα 
αριστερά, τους Μπουχαλάκης Εμβιλά στον 

άξονα, τους Μασούρα, Ραντζέλοβιτς στα άκρα και τον 
Βαλμπουενά σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ελ Αραμπί.
Η ανάπαυλα βρήκε τους γηπεδούχους μπροστά στο 
σκορ με 1-0. Οι «Δράκοι« εκμεταλλεύτηκαν στο έπα-
κρο το λάθος, «κακιά στιγμή» όπως θέλετε μπορεί να το 
χαρακτηρίσετε του Μπουχαλάκη στο 11’, όταν και απώ-
λεσε τον έλεγχο της μπάλας χωρίς να πιέζεται - τον «πού-
λησε» κιόλας καθώς προσέκρουσε στο πόδι που στηρί-
ζονταν - ο Ολιβέιρα έγινε κάτοχός της, έκανε το γύρισμα 
από τα αριστερά, ο Εμβιλά δεν έδιωξε σωστά, 
«στρώθηκε» στον Φάμπιο Βιέιρα που από 
το σημείο του πέναλτι πλάσαρε εύστοχα. 
Ηταν ένα «φτηνό» γκολ, από αυτά όμως 
που βλέπουμε συχνά στα γήπεδα.
Ετσι οι Πορτογάλοι βρήκαν δίχτυα στην 
πρώτη φάση της αναμέτρησης και μάλι-
στα αρκετά νωρίς. Αυτό εγκυμονούσε τον 
κίνδυνο «κατάρρευσης» από την πλευρά 
των «ερυθρολεύκων», αλλά δεν συνέβη. Και 
εδώ... πάει η διπλή ανάγνωση που αναφέραμε 
στην αρχή. Η Πόρτο σε καμία περίπτωση σε αυτό το διά-
στημα δεν θέλησε να βγει μπροστά, να πιέσει και αναζη-
τήσει ένα δεύτερο γκολ, που σε μεγάλο βαθμό θα «τελεί-
ωνε» το ματς. Αντίθετα «περίμενε» τον Ολυμπιακό, που 
αν και «λαβωμένος» (εκτός οι Καμαρά, Μπα από τους 
θεωρητικά βασικούς) δείχνει να διαθέτει brand name. 
Ο επί χάρτου «ισχυρός» σε αυτές τις περιπτώσεις βγαί-
νει μπροστά και «καθαρίζει» τον αγώνα, όμως αυτό δεν 
συνέβη και «λέει» πολλά.
Ετσι μέχρι το φινάλε είχαμε μοιρασμένη κατοχή μπάλας 
(οριακά υπέρ των φιλοξενουμένων σε επίπεδο 52%) και 
από μία καλή στιγμή. Οι «Δράκοι» απείλησαν «καθαρά» 
στο 28’ όταν ο Μαρέγκα βρέθηκε μετά από κάθετη απέ-
ναντι από τον Σα αλλά ο γκολκίπερ των Πειραιωτών απέ-
κρουσε το πλασέ του και οι «ερυθρόλευκοι» στο 40’ με 
τη λόμπα του Βαλμπουενά, όπου ο Μπεμπά έδιωξε την 
μπάλα πριν εκείνη περάσει τη γραμμή.
Αγώνας που είχε οδηγηθεί σε σετ παιχνίδι, χωρίς κενούς 
χώρους και εκατέρωθεν... πολύ τακτική, ένα δηλαδή 
μίνι ευρωπαϊκό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ήταν «μέσα» 
στο ματς, η Πόρτο παράμενε προσηλωμένη στα ανα-

σταλτικά της καθήκοντα και υπήρξαν λίγες εκατέρω-
θεν φάσεις. Αναμέτρηση για 0-0, ήταν 1-0 λόγω ενός 
(διπλού) λάθους που μπορεί να συμβεί στον οποιοδή-
ποτε, αλλά σε τόσο υψηλό επίπεδο πληρώνεται ακριβά.
Σέντρα στο δεύτερο μισό και στο 52΄ οι «ερυθρόλευ-
κοι» απείλησαν με το σουτ του Ραντζέλοβιτς, αφήνοντας 
να... εννοηθεί πως θα «ψάξουν» άμεσα την ισοφάριση. 
Προς αυτή την κατεύθυνση αποσκοπούσε και η είσο-
δος του Φορτούνη, που έστειλε τον Βαλμπουενά στα 
άκρα (αριστερά) και για περίπου 20 λεπτά ο Ολυμπια-
κός πήρε τα ηνία. Το ματς παίζονταν ως επί το πλείστον 
το μισό και προς το 1/3 της Πόρτο και οι φιλοξενούμε-
νοι «φλέρταραν» με το γκολ. Οι Φορτούνης, Ελ Αραμπί 

σε ροή αγώνα και οι Σεμέδο (δις), Σισέ σε στατι-
κές μπάλες θα μπορούσαν να είχαν σκορά-

ρει και στο 63’ οι τελικές ήταν 8-6 υπέρ 
των Πειραιωτών. Ομως δεν ήταν μόνο 
οι αριθμοί, αλλά η εν γένει εικόνα τους 
που επέτρεπε στον Μαρτίνς να χαμο-
γελά. Κυκλοφορία της μπάλας, κίνηση 
χωρίς αυτή, πίεση ψηλά, όλα τα συστα-

τικά δηλασή που απαιτούνταν για να φτά-
σει στην ισοφάριση.

Κάπου στο 70’ όμως η Πόρτο ισορόπησε, ενώ και 
οι Βινάγκρε, Μπρούμα που ήρθαν από τον πάγκο δεν 
έδωσαν στα «ερυθρόλευκα» άκρα τη φρεσκάδα που 
ήθελε ο Μαρτίνς. Ο πρώτος υπέπεσε σε λαθάκια, ο δεύ-
τερος έκανε ντεμπούτο και κάπου εκεί οι γηπεδούχοι 
πήραν μέτρα στο γήπεδο. Και επειδή η μπάλα... τιμωρεί 
όταν χάνεις ευκαιρίες, εκείνοι, σε αντίθεση με τον Ολυ-
μπιακό, έκαναν γκολ τις δικές τους. Πιο συγκεκριμένα 
στο 85’, όταν ο Ολιβέιρα «νίκησε» κατά κράτος τον Ραφί-
νια στον αέρα μετά από σέντρα του Μαρεγκά και διπλα-
σίασε τα τέρματα της ομάδας του.
Ουσιαστικά το παιχνίδι τελείωσε εκεί, όπως αποδεί-
χθηκε εκ των υστέρων, αφού ο Χασάν απώλεσε στο 88’ 
μία ευκαιρία που ίσως στο μέλλον κρίνει πολλά. Ο Φορ-
τούνης τον έβγαλε πανέξυπνα απέναντι από τον Μαρ-
τσεσίν που όμως απέκρουσε σε κόρνερ το πλασέ του. 
Ξέχωρα από το αυτονόητο πως ο Αιγύπτιος φορ θα έβαζε 
ξανά τον Ολυμπιακό στο «κόλπο» ενός θετικού αποτελέ-
σματος, ακόμη και αν τελικά οι «ερυθρόλευκοι» έχαναν 
είναι διαφορετικό σε ομίλους να χάνεις ένα παιχνίδι από 
άμεσο αντίπαλό σου με 2-0 αντί για 2-1, αφού υπάρχουν 
στον ορίζοντα και πιθανές/ενδεχόμενες ισοβαθμίες.

Το λάθος του Μπουχαλάκη (προσφορά το 1-0)... στράβωσε από νωρίς το βράδυ για τον 
Ολυμπιακό, που όσο κι αν προσπάθησε ειδικά στο 2ο ημίχρονο γνώρισε την ήττα με 2-0 από 
την Πόρτο στο Ντραγκάο

Πλήρωσε τα λάθη του... 

Οπαδοί του Παναθηναϊκού 
έκαναν ντου στην ΠΑΕ: 
Πήραν την κούπα του 2010

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ποδοσφαιρικός Πανα-
θηναϊκός και φέτος, όπως σχεδόν σε όλα τα τελευταία χρόνια της 
διοίκησης Γιάννη Αλαφούζου, είναι απογοητευτική. Κάτι που επι-
βεβαιώνει άλλωστε το ξεκίνημα που έχει κάνει στις αγωνιστικές 
του υποχρεώσεις, το οποίο είναι το χειρότερο στην ιστορία του.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η απογοήτευση είναι μεγάλη και 
στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας που βλέπουν ακόμα μία χρονιά να 
πηγαίνει χαμένη, πριν καν ξεκινήσει.
Έτσι, το πρωί της Τρίτης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μία συμβο-
λική κίνηση, ζητώντας την αλλαγή.
Όπως αναφέρεται σε διάφορες αναρτήσεις στα social media, επισκέφτη-
καν τα γραφεία της ΠΑΕ και με πανό ζήτησαν την αποχώρηση του Γιάννη 
Αλαφούζου.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψαν, πήραν την ρέπλικα του τελευταίου πρω-
ταθλήματος, του 2010 δηλαδή, την οποία έδωσαν στον Ερασιτέχνη, με 
την υπόσχεση οτι θα την επιστρέψουν όταν ο σύλλογος ανακτήσει την 
χαμένη του αίγλη. 

Το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας του
Ο κατήφορος του Παναθηναϊκού δεν έχει τέλος. Οι... πράσινοι δεν κατά-
φεραν να κερδίσουν ούτε τον Βόλο, πραγματοποιώντας το χειρότερο 
ξεκίνημα της ιστορίας τους. Για την ακρίβεια ποτέ στο παρελθόν δεν 
έχουν μείνει χωρίς νίκη μετά τους πέντε πρώτους αγώνες που έχουν 
δώσει στα 62 χρόνια της μεγάλης κατηγορίας.
Αυτό το αρνητικό ρεκόρ πήγε να σπάσει πέρσι, ωστόσο την 5η αγωνι-
στική νίκησε με 1-0 τον Πανιώνιο εκτός έδρας και δεν έσπασε αυτό το 
αρνητικό ρεκόρ, κάτι που ωστόσο έγινε φέτος. Θυμίζουμε τα αποτελέ-
σματα του Παναθηναϊκού στο φετινό τραγικό ξεκίνημα (την 2η αγωνι-
στική δεν διεξήχθη το ματς με τον Απόλλωνα στο ΟΑΚΑ λόγω της σχετι-
κής άδειας που είχε η «Ελαφρά Ταξιαρχία»):
1η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 1-0
3η αγωνιστική: ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 1-1
4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Άρης 0-1
5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 2-2
6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Βόλος 1-1

Η σιγουριά του Μαουρίσιο για βελτίωση
Ο Μαουρίσιο εμφανίστηκε σίγουρος για την βελτίωση του Παναθηναϊ-
κού στην συνέχεια του πρωταθλήματος.
Ο Μαουρίσιο έκανε το ντεμπούτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού, 
έδωσε την ασίστ στο γκολ του Καρλίτος και έδειξε έτοιμος να κάνει δια-
φορά. Ο Βραζιλιάνος μέσος μίλησε σε μέσο της πατρίδας του και έδειξε 
σίγουρος για την αλλαγή στην εικόνα του «τριφυλλιού».
«Παλέψαμε πολύ για να πάρουμε τη νίκη στο ματς με το Βόλο. Χρειαζό-
μασταν τόσο τη νίκη. Ο αντίπαλος μας τιμώρησε στις καθυστερήσεις. 
Όπως και να ‘χει, είναι ένα ματς που θα μείνει στη μνήμη μου. Ήταν το 
πρώτο ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το πρωτάθλημα βρίσκε-
ται στην αρχή και έχουμε όλες τις δυνατότητες να βελτιώσουμε την από-
δοσή μας και να κάνουμε μια σπουδαία σεζόν. Είμαι σίγουρος ότι θα 
βελτιωθούμε».
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Π
ληρώνοντας τις χαμένες ευκαιρίες 
της και τα λάθη της στην άμυνα, η 
ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 1-2 από 
τη Λέστερ στο ΟΑΚΑ, βλέποντας 

την απόσταση από τη 2η θέση να ανοίγει 
στους έξι βαθμούς. Η Ένωση έμεινε με δύο 
γκολ πίσω στο πρώτο μέρος από τα τέρμα-
τα των Βάρντι (πεν. 18’) και Τσάουντρι (39’) 
με τον Λιβάια να χάνει δύο μεγάλες ευκαι-
ρίες. Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν δυναμικά 
στο δεύτερο ημίχρονο, μειώνοντας με τον 
Τάνκοβιτς στο 49’ ενώ θα μπορούσαν να εί-
χαν ισοφαρίσει ένα λεπτό αργότερα με τον 
Σουηδό εξτρέμ να μην βρίσκει δίχτυα από 
εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
Ο Μάσιμο Καρέρα παρέταξε την ΑΕΚ με τον 
σχηματισμό που δούλεψε στην τελευταία 
χθεσινή προπόνηση στα Σπάτα. Δηλαδή 
ένα ευέλικτο 4-2-3-1 το οποίο μπορούσε να 
γίνεται και 4-3-3 αλλά και 3-5-2 αν κρινόταν 
σκόπιμο μέσα στο ματς. Ο Τσιντώτας ήταν 
στο τέρμα, με τους Μπακάκη και Ινσούα 
να επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα στα 
δύο άκρα της άμυνας, τον Σβάρνα με τον 
Νεντελτσιάρου στο κέντρο της αμυντικής 
γραμμής, τους Σάκχοφ και Κρίστιτσιτς να 
παίζουν μαζί ξανά στον άξονα και μπροστά 
τους τον Μάνταλο. Στο αριστερό άκρο της 
επίθεσης ήταν ο Λόπες, στο δεξί ο Λιβάια 
και στην κορυφή ο Ανσαριφάρντ. 
Η ΑΕΚ μπήκε με διάθεση να κάνει παι-
χνίδι, κυκλοφορώντας ωραία την μπάλα, 
ωστόσο το πρώτο μέρος δεν ολοκλη-
ρώθηκε με καθόλου καλό τρόπο για την 
Ένωση καθώς όταν δεν κάνεις τις ευκαι-
ρίες γκολ στο ποδόσφαιρο το... πληρώνεις. 
Αρχικά βέβαια η Λέστερ ήταν εκείνη που 
εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην ανασταλτική 
λειτουργία της ΑΕΚ για να πάρει το προβά-
δισμα στο 18’. Η μπάλα πέρασε εύκολα από 
τον άξονα, έφτασε στον Μάντισον, ο οποίος 
με κάθετη βρήκε τον Βάρντι, τον οποίο ο 
Σβάρνας έχασε, με τον Άγγλο φορ να ανα-
τρέπεται από τον Τσιντώτα. Ο Βάρντι ανέ-
λαβε ο ίδιος την εκτέλεση και έγραψε το 0-1. 
Το γκολ επηρέασε την ΑΕΚ, η οποία στο 23’ 
γλίτωσε το δεύτερο τέρμα όταν Μάντισον 
και Βάρντι συνδυάστηκαν όμορφα με τον 
τελευταίο να βγάζει τον Ουντέρ τετ-α-τετ με 
τον Τσιντώτα, αλλά τον Έλληνα κίπερ να τον 
σταματάει.
Σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ ήθελε καθαρό 
μυαλό για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες 
που δεδομένα θα έβγαζε, ωστόσο δεν το 
έπραξε. Αρχικά στο 27’ ύστερα από γέμι-

σμα του Μπακάκη, ο Λιβάια ανενόχλη-
τος δεν μπόρεσε να νικήσει με κεφαλιά 
τον Σμάιχελ που απέκρουσε εντυπωσιακά 
και δύο λεπτά αργότερα ξανά ο Κροάτης 
έπειτα από λάθος του Μόργκαν μπήκε κατά 
μέτωπο αλλά από τα όρια της περιοχής 
έκανε ένα κακό πλασέ που πέρασε δίπλα 
από το κάθετο. Από τη στιγμή που δεν 
ήρθε η ισοφάριση εκεί, το ποδόσφαιρο... 
τιμωρεί, με την ΑΕΚ να δείχνει για άλλη 
μια φορά τεράστια αδράνεια στις στατικές 
φάσεις. Στο 39’ από ένα κόρνερ... δώρο, ο 
Μάντισον έφερε την μπάλα μέσα στην περι-
οχή, ο Βάρντι έπιασε την κεφαλιά, η άμυνα 
της ΑΕΚ δεν «καθάρισε» όπως όφειλε και 
ο αμαρκάριστος εντελώς (από τον Μπα-
κάκη) Τσάουντρι με σουτ έκανε το 0-2 για 
τη Λέστερ.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο 
Καρέρα προχώρησε σε δύο αλλαγές με 
τους Τάνκοβιτς και Ολιβέιρα να αντικα-
θιστούν Λιβάια και Ανσαριφάρντ αντί-
στοιχα. Και μία από τις αλλαγές του Καρέρα 
έβαλε ξανά την ΑΕΚ μέσα στο ματς. Στο 49’ 
ο Μάνταλος έκανε μια εξαιρετική μεταβί-
βαση στον Τάνκοβιτς, ο οποίος άφησε την 
μπάλα να... σκάσει μπροστά του και πλά-
σαρε εύστοχα για το 1-2. Το ίδιο δίδυμο θα 
μπορούσε πανεύκολα στο αμέσως επό-
μενο λεπτό να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. 
Ο Μάνταλος έβγαλε την κάθετη στον Τάν-
κοβιτς, ο οποίος απέναντι από τον Σμάιχελ 
αστόχησε στέλνοντας την μπάλα πάνω από 
τα δοκάρια!
Η ΑΕΚ είχε πάρει εμφανώς τα πάνω της, 
με τον Καρέρα να αλλάζει τον σχηματισμό 
σε 3-5-2. Η Ένωση έπρεπε να εκμεταλλευ-
τεί το μομέντουμ αυτό, αλλά να παραμεί-
νει συγκεντρωμένη ταυτόχρονα. Κάτι που 
δεν έπραξε στη φάση του 64’ όταν κινδύ-
νευσε με τρίτο γκολ. Από ένα... πούλημα 
της μπάλας του Ινσούα, ο Ουντέρ βγήκε 
στην αντεπίθεση, μπήκε στην περιοχή αλλά 
το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο 
δοκάρι του Τσιντώτα. Η Λέστερ κατάφερε 
να ρίξει απότομα τον ρυθμό που είχαν ανα-
πτύξει οι κιτρινόμαυροι, οι οποίοι σταμά-
τησαν να είναι απειλητικοί, με τις «Αλεπού-
δες» να πρεσάρουν ψηλά. Η αγγλική ομάδα 
«έσβησε» ουσιαστικά το παιχνίδι κρατώ-
ντας το προβάδισμα. Ο Καρέρα στα τελευ-
ταία λεπτά φρέσκαρε με τρεις αλλαγές την 
ομάδα του, περνώντας τους Σαμπανάτζο-
βιτς, Μαχαίρα και Βασιλαντωνόπουλο στο 
ματς, αλλά το 1-2 έμεινε ως το τέλος.

ΑΕΚ - Λέστερ 1-2

Το πάλεψε, αλλά παραδόθηκε! 

Ο ΠΑΟΚ έφυγε αλώβητος 
από την Ισπανία κόντρα στην 
Γρανάδα (0-0), σε ένα παιχνίδι 
που θα μπορούσε να πάρει 
πολλά περισσότερα με βάση την 
εμφάνιση του! Δοκάρι ο Σβαμπ.  
Δεύτερος βαθμός στον όμιλο για 
τον Δικέφαλο. 

Ο 
ΠΑΟΚ άξιζε πολλά περισσό-
τερα από τον ένα βαθμό που 
έβαλε στο σακούλι του απένα-
ντι στη Γρανάδα. Οι «ασπρό-

μαυροι» έγιναν οι πρώτοι που δεν γνω-
ρίζουν την ήττα φέτος στο Estadio de los 
Carmenes και η ισπανική ομάδα είδε τον 
«Δικέφαλο» να γίνεται η πρώτη ομάδα 
που την κρατάει μέσα στη σεζόν 2020-21 
στο μηδέν.

Ξεκίνησε με τρία νέα πρόσωπα
Ο Χοσέ Ανχελ Κρέσπο και ο Ντάγκλας 
Αουγκούστο μαζί με τον Ροντρίγκο Σοά-
ρες πήραν φανέλα βασικού στην ενδε-
κάδα με την οποία παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ 
στο Estadio de los Carmenes για την 
αναμέτρηση με τη φορμαρι-
σμένη Γρανάδα.
Ο Αμπέλ Φερέ ιρα μαζί 
άφησε σ τον πάγκο τον 
νεαρό Μιχαηλίδη, τον Εσίτι 
και τους  ανέτοιμους, λόγω 
των προβλημάτων που 
είχαν το προηγούμενο διά-
στημα, Ελ Καντουρί και Σφι-
ντέρσκι.

Καλύτερος, αλλά άτυχος
Ο «Δικέφαλος» ήταν διαβασμένος, με 
διαρκή πρέσινγκ των ποδοσφαιριστών 
του κατόρθωσε να κλείσει τους διαδρό-
μους προς την εστία του, ήταν μάλιστα 
η ομάδα που είχε τις δύο μεγάλες στιγ-
μές για να ανοίξει το σκορ, πρώτα με την 
κεφαλιά του Βαρέλα (17’) και κυρίως με 
το πλασέ στην κίνηση του Σβαμπ (28’) 
που είδε την μπάλα να καταλήγει στο 
δοκάρι της εστίας του Ρουί Σίλβα.
Στα πρώτα 45 λεπτά η Γρανάδα όχι μόνο 
δεν μπόρεσε να αποκτήσει τον έλεγχο 
του αγώνα, αλλά ουσιαστικά δεν απεί-
λησε ούτε μια φορά την εστία του ΠΑΟΚ, 
όλα αυτά απόρροια της άριστης τακτικής 
και της συγκέντρωσης των ποδοσφαιρι-

στών του Φερέιρα.
Η ισπανική ομάδα ήταν αυτή που απεί-
λησε πρώτη στο ξεκίνημα του β’ μέρους, 
αλλά ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς απομάκρυνε την 
επικίνδυνη κεφαλιά του Γκοναλόν (50’), 
με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ να κάνει ακόμα 
πιο επιθετική την ομάδα του ρίχνοντας 
στο χορτάρι τον 38χρονο Χόρχε Μολίνα. 
Η απάντηση του Φερέιρα ήταν η είσοδος 
στον αγώνα των Ομάρ Ελ Καντουρί και 
Κάρολ Σφιντέρσκι με το 0-0 να παραμέ-
νει είκοσι λεπτά πριν από το φινάλε της 
αναμέτρησης.
Στο 84’ ο Πολωνός επιθετικός του ΠΑΟΚ 
έφτασε κοντά στο γκολ, με τους «ασπρό-
μαυρους» να δείχνουν ότι ήθελαν περισ-
σότερο το τρίποντο της νίκης, όπως φάνηκε 
τόσο στην προσπάθεια του Α. Ζίβκοβιτς 
(88’), όσο και στην ενέργεια του Σβαμπ που 
ανατράπηκε από τον Χερμάν, αλλά ο Πορ-
τογάλος ρέφερι δεν έδωσε την παράβαση.
MVP: Ο Ντάγκλας Αουγκούστο έκανε 
εκπληκτική εμφάνιση και στα 90’ λεπτά, 
δείχνοντας ότι μπορεί να βοηθήσει τον 
ΠΑΟΚ στη συνέχεια της σεζόν.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Είχε δοκάρι, είχε τη φάση 

της ανατροπής στο φινάλε, ο Στέφαν 
Σβαμπ ήταν και πάλι από τους 

καλύτερους του «Δικεφάλου».
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο 
Λουίς Σουάρες είδε τους 
αμυν τ ικούς  του ΠΑΟΚ, 
κ υ ρ ί ω ς  τ ο ν  Φ ε ρ ν ά ν τ ο 
Βαρέλα, να τον… εξαφανί-

ζουν από το γήπεδο.
Η ΓΚΑΦΑ: Την… έκανε σ το 

φινάλε ο ρέφερι της αναμέτρησης με 
τον μη καταλογισμό του πέναλτι υπέρ του 
ΠΑΟΚ.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Πορτογάλος, Τιάγκο Μαρ-
τίνς, άφησε σε πολλές περιπτώσεις το 
σκληρό παιχνίδι των παικτών της Γρανάδα 
και φυσικά δεν έδωσε το πεντακάθαρο 
πέναλτι πάνω στον Σβαμπ από τον Χερμάν 
στο φινάλε της αναμέτρησης.
Γρανάδα (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Ρουί Σίλβα, 
Βαγέχο, Χερμάν, Ερέρα (59’ Μολίνα), Νέβα, 
Γκοναλόν (89’ Μπράις), Μίγια, Ματσίς 
(89’ Ντουάρτε), Πουέρτας, Κένεντι (73’ 
Μοντόρο), Σουάρες (73’ Σόρο).
ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζίβκοβιτ ς, 
Ρον τρίγκο (75’ Ουαγκέ), Ιν γκασον, 
Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης, Αουγκού-
στο, Σβαμπ, Μουργκ (70’ Ελ Καντουρί), 
Α. Ζίβκοβιτς, Τσόλακ (70’ Σφιντέρσκι).

Γρανάδα - ΠΑΟΚ 0-0

Άξιζε κάτι παραπάνω...
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Συνελήφθη ο Τέρενς Ντέιβις για 
επίθεση σε γυναίκα 

Μ
ε τις κατηγορίες για επίθεση και εγκληματική συμπεριφορά προς μία γυναίκα 
συνελήφθη ο παίκτης των Τορόντο Ράπτορς, Τέρενς Ντέιβις, στη Νέα Υόρκη. O 
γκαρντ των Ράπτορς κατηγορείται πως επιτέθηκε σε μία γυναίκα εντός πολυτε-
λούς διαμερίσματος στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με τη «USA Today», η 20χρονη γυναίκα κατέθεσε στην αστυνομία πως ήταν η 
κοπέλα του Ντέιβις. Ο Ντέιβις κατηγορείται πως τη χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας 
πόνο στο μάτι της και πως της έσπασε την οθόνη του κινητού της. 
Σε ανακοίνωσή τους, οι Τορόντο Ράπτορς ανέφεραν πως «έχουμε γνώση των δημοσιευμά-
των και αναζητούμε περισσότερες πληροφορίες».
Ο 23χρονος μπασκετομπολίστας συμπεριλήθηκε στη δεύτερη καλύτερη ομάδα πρωτοεμ-
φανιζόμενων παικτών στο ΝΒΑ για τη σεζόν 2019-20. Σε 72 αγώνες (4 φορές ξεκίνησε βασι-
κός) στην κανονική περίοδο, ο Τέρενς Ντέιβις, είχε μέσο όρο 7,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 
1,6 ασίστ σε 16,8 λεπτά ανά αγώνα. Σε έξι αγώνες πλέι οφ, ο Ντέιβιτς είχε 7.2 πόντους μέσο 
όρο ανά αγώνα. Ήταν 5ος ανάμεσα στους πρωτοεμφανιζόμενους σε ποσοστό εύστοχων 
τριπόντων, με 38,8%. 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Αναβολές λόγω 
κορονοϊού 
ανακοίνωσε η 
NHL

Α
κυρώσεων συνέχεια λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού. Η NHL ακύ-
ρωσε το All Star Game και το Winter 
Classic, δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις 

της σεζόν χόκεϊ, που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο.
«Λόγω της αβεβαιότητας ως προς το πότε θα είμαστε σε θέση να καλωσορίσουμε τους φιλάθλους 
μας ξανά για τους αγώνες μας, θεωρήσαμε ότι η πιο συνετή απόφαση αυτή τη στιγμή ήταν να ανα-
βληθούν αυτές οι γιορτές μέχρι το 2022», δήλωσε ο εκπρόσωπος του NHL, Στιβ Μάγιερ. «Η συμ-
μετοχή των οπαδών στα στάδια, όπως και στους χώρους των εκδηλώσεων που διοργανώνονται με 
αφορμή το Winter Classic και το All Star Game, είναι απαραίτητη για την επιτυχία τους», πρόσθεσε.

Στον Καναδά το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Σκι Κ23 

Ο 
Καναδάς είναι η χώρα που ανακηρύχθηκε διοργανώτρια του Παγκόσμιου Πρω-
ταθλήματος Σκι Κ23 και Βορεινού Σκι Τζούνιορ για το 2023. Οι δύο αυτές διορ-
γανώσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στο Whistler Olympic Park, στις εγκαταστά-
σεις δηλαδή που φιλοξενήθηκαν τα περισσότερα αθλήματα του σκι στους Χειμε-

ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ, το 2010.
«Είμαστε εξόχως ικανοποιημένοι με την ευκαιρία που μας δίνεται να φέρουμε εδώ μία 
λαμπρή διοργάνωση. Μία διοργάνωση που εμπνέει τους Ολυμπιονίκες και τους αθλητές 
των βορεινών σπορ, επιστρέφει στη Βόρεια Αμερική μόλις για πέμπτη φορά στα 40 χρόνια 
της ιστορίας της. Αυτή η δεκαήμερη διοργάνωση θα συγκεντρώσει τους καλύτερους αθλη-
τές του κόσμου ηλικιών 16-23, στο σκι ανώμαλου δρόμου (cross- country), το άλμα με σκι 
και το βορεινό σύνθετο. 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο ΑΣ Σαντορίνης 2020 απέκτησε και 
επίσημα τον Μπρούνο Χαλκιαδάκη 
κάνοντας υπέρβαση για την Football 
League.

H 
ανακοίνωση:
«Η ομάδα μας ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας με τον ποδο-
σφαιριστή Μπρούνο Χαλκιαδάκη.

Γεννήθηκε στην Τσεάρα Βραζιλίας στις 7 
Απριλίου 1993. Ο Μπρούνο έφτασε στην 
Ελλάδα στην ηλικία των 16 ετών, όταν εντο-
πίστηκε από τους ανιχνευτές ταλέντων του 
Εργοτέλη στη Βραζιλία.
Πολύ γρήγορα βρέθηκε στη Super League 
με τη φανέλα του Κρητικού συλλόγου κάνο-
ντας ντεμπούτο το 2011 πραγματοποιώντας 
και 2 συμμετοχές. Από το 2012 μέχρι το 2015 
το νέο απόκτημα της ομάδας μας είχε με τη 
φανέλα του Εργοτέλη 46 επαγγελματικές 
συμμετοχές (5 γκολ) ενώ αγωνίστηκε και σε 4 
ματς στο Κύπελλο. Στη συνέχεια αγωνίστηκε 
για μια χρονιά στον Πανιώνιο πραγματοποι-
ώντας 25 συμμετοχές στο πρωτά-
θλημα και 5 πέντε στο Κύπελλο. 
Την περίοδο 2017-2018 φόρεσε 
τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα 
όπου αγωνίστηκε σε 25 ματς 
και πέτυχε 3 γκολ στο πρωτά-
θλημα, κάνοντας και 6 συμμε-
τοχές στο Κύπελλο. Το 2018-
2019 υπέγραψε στην Ρουμάνικη 
Χέρμασαντ έχοντας 8 συμμετοχές, 
ενώ πέρυσι βρήκε στέγη στην Λάρισα 
όπου αγωνίστηκε 3 φορές στο πρωτάθλημα 
της Σούπερ Λιγκ και 1 φορα στο Κύπελλο 
Ελλάδας.
Καλωσορίζουμε τον Μπρούνο Χαλκιαδάκη 
και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν 
με υγεία».

Κύπελλο Ελλάδας: Τα τελικά απο-
τελέσματα της 1ης φάσης
Δεκατρείς αναμετρήσεις είχε το πρόγραμμα 
της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνονται πέντε αναβολές 
και μία ματαίωση. 
ΑΟ Παξοί-*ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου 0-8
ΑΟ Μεσοτόπου-*Άγιος Ιερόθεος 0-2
Άγ. Λέοντα ΑΕ Κοι/λου-*Παλληξουριακός 
0-3
ΠΑΟ Βάρδας-ΑΟ Διαβολιτσίου
*Πανθηραϊκός-ΠΑΟ Κοκκίνου ΜΑΤΑΙΩΣΗ

*Ηρακλής Ξυλοκάστρου-Κορωνίδα Κοιλά-
δας 0-0 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 4-3 ΠΕΝΑΛΤΙ
Ελλήσποντος Ν. Λαμψάκου-*Ήφαιστος ΑΟ 
Βρονταμά 0-1
*Άγιος Νικόλαος-Μινώταυρος Μουρνιών 
1-1 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 5-4 ΠΕΝΑΛΤΙ
*Κερατσίνι-Άρης Αρχαγγέλου 2-2 ΠΑΡΑ-
ΤΑΣΗ 5-4 ΠΕΝΑΛΤΙ
Τάλως Μελιδονίου-*Αστέρας Βάρης 0-8
*ΑΕ Μεσολογγίου-Ατρόμητος Πατρών 2-0
*Πανθρακικός-Ανατολή Σερρών 1-0
ΑΕ Διδυμότειχου-Νέστος Χρυσούπολης 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Ορφέας Ξάνθης-ΑΕ Αμπελοκήπων ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας-Φαλανιακός 
ΑΟ Φαλάνης ΑΝΑΒΟΛΗ
Αστέρας Καληράχης-Εορδαϊκός ΦΣ Πτολεμα-
ΐδας ΑΝΑΒΟΛΗ
*ΑΕ Καρίτσας-Εθνικός Γιαννιτσών 2-0
*Αναγέννηση Άρτας-ΑΟ Ποταμιάς 4-1
Μ. Καλυβίων ΑΟ-*Ατρόμητος Παλαμά 1-2

Τα αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής
Ο Πανιώνιος ζευγάρωσε τις νίκες 

του στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-
κής μετά το διπλό επί της Προ-
οδευτικής, ενώ ο Ηρακλής 
ηττήθηκε για πρώτη φορά. 
Δείτε όλα τα αποτελέσματα 
της αγωνιστικής.

1ος όμιλος
Νέστος Χρυσούπολης-Απόλλων 

Παραλιμνίου ΑΝΑΒΟΛΗ
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Αετός 

Ορφανού 1-3 
Αλεξανδρούπολη FC-Αναγέννηση Θαλασ-
σιάς 1-0 
Άρης Αβάτου-ΑΕ Αμπελοκήπων ΑΝΑΒΟΛΗ
Πανδραμαϊκός-Ηρακλής 1-0 
ΑΕ Διδυμότειχου-Ορφέας Ξάνθης 1-2 
Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου-Εθνικός 
Σοχού 2-1 
ΑΕ Ευόσμου-Ελπίδα Σαπών ΑΝΑΒΟΛΗ
2ος όμιλος
Νίκη Αγκαθιάς-ΠΑΟ Κουφαλίων 2-0 
Εδεσσαϊκός-Αναγέννηση Πλαγιάς 1-0 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Αγροτικός Αστέρας 0-3 
ΑΣ Αναγέν. Γιαννιτσών-Μακεδονικός 0-3 
Θερμαϊκός Θέρμης-Εθνικός Γιαννιτσών 1-0 
ΠΟ Νέας Καλλικράτειας-Θύελλα Σαρακηνών 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Ποσειδ. Μηχανιώνας-Αετός Βαρβάρας 2-1 
3ος όμιλος

Κοζάνη-Ατρόμητος Παλαμά ΑΝΑΒΟΛΗ
Αναγέννηση Καρδίτσας-Αετός Μακρυχω-
ρίου 1-0 
Δίας Δίου-ΑΣ Μετέωρα 1-0 
ΠΟ Ελασσόνας-Μακεδονικός Φούφα ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
ΠΟ Φήκης-Οικονόμος Τσαριτσάνης 1-0 
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-ΑΕ Καρίτσας 2-2 
Ηρακλής Λάρισας-ΑΟ Σελλάνων 3-0 
4ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Φωκικός-ΑΟ Υπάτου 1-1 
Ηρακλής Ψαχνών-ΑΠΟ Αταλάντη 2-1 
Θησέας Αγριάς-Δήμητρα Ευξεινούπολης 2-2 
Αμβρυσσέας Διστόμου-Νέα Αρτάκη 2-3 
Οπούντιος Μαρτίνου-Διαγόρας Στεφανοβι-
κείου 0-3 
5ος όμιλος – 2η αγωνιστική
Παναγρινιακός-Θύελλα Κατσικάς 3-1 
Αναγέννηση Άρτας-ΟΦΑΜ 1-2 
Κέρκυρα-Αστέρας Καληράχης 0-4 
Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας-ΠΑΣ Πρέβεζα 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΠΑΣ Αχέρων Κανα-
λακίου 0-3 
ΠΑΣ Θύελλα Μοναστηρακίου-ΑΕ Μεσολογ-
γίου 4-1 
ΑΕ Λευκίμμης-Αμβρακικός Λουτρού 2-1 
6ος όμιλος – 2η αγωνιστική
Προοδευτική-Πανιώνιος 1-2
Πανναξιακός-Χαραυγιακός 0-2 
ΑΕ Μυκόνου-Μαρκό 0-0 
Φωστήρας-Εθνικός 1-2 

Ηλιούπολη-ΑΕ Μοσχάτου 4-1 
7ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Πανναυπλιακός-Άρης Σκάλας 0-1 
Άγιος Ιερόθεος-Μολαϊκός 3-0 
Ερμιονίδα-Φοίνικας Νέας Επιδαύρου 0-0 
ΠΑΟ Ρουφ-Κηφισιά 0-1 
Παναρκαδικός-Κορωνίδα Κοιλάδας 1-0 
Πανγυθεατικός-Ερμής Μελιγούς 0-1 
8ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Αίας Σαλαμίνας-Πανελευσινιακός 1-0 
Αετός Λουτρών-ΑΕ Πυλίου Κω 1-1 
Θύελλα Ραφήνας-Ακράτητος 2-2 
ΑΨΕΣ Πυθαγόρας-Μικρασιατική Χίου 2-2
Αστέρας Βάρης-Αιολικός 1-0 
ΑΟ Καραβά-ΑΠΟ Κερατσινίου 2-0 
9ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Παναιγιάλειος-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-1 
Θύελλα Πατρών-Ναυπακτιακός Αστέρας 2-5 
Αίας Γαστούνης-ΑΟ Διαβολιτσίου ΑΝΑΒΟΛΗ
Εθνικός Σκουλικάδου-Διαγόρας Βραχνεΐκων 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Πάμισος Μεσσήνης-ΠΑΟ Βάρδας 1-1 
ΑΟ Τσιλιβή-Αχαϊκή 0-0 
10ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Γιούχτας-Άγιος Νικόλαος 2-2 
Αλμυρός Γαζίου-ΑΟ Παλαιόχωρας 6-0 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Αστέρας Ρεθύμνου 4-0 
ΑΕ Νεάπολης-Πλατανιάς 1-0 
Πόρος-Άρης Σούδας 1-1 
ΑΟ Δαμάστας-Αναγέννηση Ιεράπετρας 4-0 
Ρεθυμνιακός-Άρης Ρεθύμνου 4-0 
Ατσαλένιος-Ηρόδοτος 2-1 

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Σαντορίνη 2020: Έριξε τη δική της «βόμβα»!

αθλητικά
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αθλητικά

H Φερεντσβάρος έκανε την 
ανατροπή μπροστά σε 10.000 
Ούγγρους και απέσπασε ισοπαλία 
2-2 από τη Ντιναμό Κιέβου, 
παίρνοντας έτσι τον πρώτο βαθμό 
στον όμιλο.

Μ
προστά σε 10.000 οπαδούς 
της η Φερεντσβάρος έκανε 
την ανατροπή, απέσπασε ι-
σοπαλία 2-2 από τη Ντιναμό 

Κιέβου και πήρε τον πρώτο βαθμό, μπαί-
νοντας έτσι κι αυτή στο κόλπο της... 3ης 
θέσης. Οι Ουκρανοί ήταν καλύ-
τεροι στο α’ μέρος, πίεσαν και 
στο 28’ κέρδισαν πέναλτι, με 
τον Τσιγκάνκοβ να πετυχαί-
νει το 1-0. Στο 41’ ο Ντε Πένα 
πέτυχε το 2-0 δίνοντας ένα 
σημαντικό προβάδισμα στη 
Ντιναμό. Ωστόσο, το σκηνικό 
στην επανάληψη ήταν εντελώς 
διαφορετικό. Οι Ούγγροι κυκλο-
φορούσαν εξαιρετικά τη μπάλα και στο 
59’ μείωσαν με τον Νγκουέν. Η πίεση έγι-
νε μεγαλύτερη στο τελευταίο δεκάλεπτο, 
με τη Ντιναμό να μένει με 10 παίκτες λόγω 
αποβολής του Σίντορτσουκ. Η Φερεντσβά-
ρος κατάφερε στις καθυστερήσεις με τον 
Μπολί να πάρει τον βαθμό!

Γιουβέντους – Μπαρτσελόνα 0-
2: Εφυγε ο Μπαρτομέου; Όλα τέ-
λεια!
Ηταν λες και έφταιγε για όλα εκείνος. Ισως 
και να έφταιγε για όλα εκείνος. Με το 
που ανακοίνωσε όμως ο Τζουσέπ Μαρία 
Μπαρτομέου την παραίτησή του από την 
προεδρία, ήταν λες και ο… δείκτης ευτυ-
χίας στην Μπαρτσελόνα απογειώθηκε. 
Επηρεασμένη ξεκάθαρα θετικά, η ομάδα 
έκανε την καλύτερη φετινή εμφάνισή της 
και έχοντας και αρκετή δόση τύχης βέβαια, 
πέρασε για πρώτη φορά νικηφόρα από το 
Τορίνο, επικρατώντας 0-2 της Γιουβέντους.
Ηταν μία νίκη αξίας, αλλά και τύχης. Η 
Μπάρτσα ήταν καλύτερη σε όλο το ματς. 
Ωστόσο, η Γιούβε είδε τον Μοράτα να 
βάζει την μπάλα τρεις φορές στα δίχτυα, 
αλλά αντί για χατ τρικ το VAR να μην τον 
αφήνει ούτε καν να χριστεί σκόρερ, καθώς 
του έχει στερήσει 11 χαρές σε 10 μήνες. Οι 
φιλοξενούμενοι που είχαν δοκάρι με τον 

Γκριεζμάν στα 106 δευτερόλεπτα, άνοιξαν 
το σκορ στο 14’.
Ο Μέσι άνοιξε τέλεια το παιχνίδι και ο Ντε-
μπελέ αφού ζάλισε τους αντιπάλους του, 
στάθηκε τυχερός, με την μπάλα να κοντρά-
ρει και να του κάνει τα κέφια. Οι Μπλαου-
γκράνα με τους Ντεμπελέ, Γκριεζμάν (δις), 
Μέσι έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, ενώ οι 
γηπεδούχοι δυσκολεύονταν να δημιουρ-
γήσουν και να τους πάρουν την μπάλα γενι-
κότερα.
Στις καθυστερήσεις ο Μέσι ευστόχησε 
σε πέναλτι (σ.σ.: έχει σκοράρει συνο-

λικά τέσσερις φορές φέτος, όλες από 
την άσπρη βούλα) και κλείδωσε 

το τρίποντο και την κορυφή 
στον 7ο όμιλο, δείχνοντας 
ότι η ομάδα του αφήνει 
άμεσα πίσω της την ήττα 
στο Clasico και τα διοικη-
τικά προβλήματα. Οσο για τη 

Γιουβέντους, εμφανίζει συνε-
χώς φέτος αρνητική εικόνα…

Ντόρτμουντ – Ζενίτ 2-0
Δεν έβγαλε μάτια με την απόδοσή της, 
άργησε να ξεκλειδώσει την ρωσική άμυνα, 
αλλά εντέλει η Μπορούσια Ντόρτμουντ τα 
κατάφερε, λύγισε την Ζενίτ Αγίας Πετρού-
πολης στο άδειο «Signal Iduna Park» (2-0) 
και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στον 
έκτο όμιλο του Champions League.
Μέτριο το πρώτο μέρος, με τους Βεστφα-
λούς να έχουν την κατοχή της μπάλας και 
τους Ρώσους να ψάχνουν την κόντρα για 
να αιφνιδιάσουν. Τζιοβάνι Ρέινα (15’) και 
Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ (42’) είχαν τις 
δύο καλύτερες ευκαιρίες για την ομάδα του 
Λουσιέν Φαβρ, η οποία δεν μπόρεσε να 
απειλήσει πειστικά την εστία του Μιχαΐλ 
Κερζάκοβ.
Στην επανάληψη, η Μπορούσια ανέβασε 
(υποχρεωτικά) ρυθμούς, πίεσε για το πολυ-
πόθητο γκολ, αλλά χρειάστηκε ένα ανόητο 
(αλλά καθαρό) πέναλτι του Βασίλι Καρα-
βάεβ στον Τοργκάν Αζάρ, για να ανοίξει το 
σκορ με την εύστοχη εκτέλεση του Τζέιντον 
Σάντσο (77’).
Δεν θα μπορούσε, βεβαίως, να λείψει το... 
κλασικό γκολάκι του Χάαλαντ, ο οποίος 
στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων 
πήρε την ασίστ από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ 
και με συρτό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 
2-0.

Φερεντσβάρος - Ντιναμό Κιέβου 2-2

βαθμό με ανατροπή οι Ούγγροι

Η 
Μάντσεστερ έκανε το καλύτερο 
φετινό της παιχνίδι, διέλυσε την 
πρωτοπόρο της Bundesliga, Λει-
ψία με 5-0 κι έγινε μεγάλο φαβο-

ρί για την πρωτιά στον όμιλο. Ο Ράσφορντ 
ήταν εντυπωσιακός, μπήκε στο 63ο λεπτό 
και κατάφερε να πετύχει χατ τρικ!
H Γιουνάιτεντ μπήκε πιο δυνατά στο ματς, 
πίεσε τη Λειψία και προσπάθησε να βάλει 
δύσκολα. Ο Φρεντ ήταν εξαιρετικός, απο-
τέλεσε τον κινητήριο μοχλό της Μάντσε-
στερ, η οποία στο δεκάλεπτο είχε καλές 
φάσεις. Στο 5’ ο Βραζιλιάνος δεν μπό-
ρεσε να βρει δίχτυα, ενώ στο 9’ η προ-
σπάθεια του Μαρσιάλ δεν είχε το αναμε-
νόμενο αποτέλεσμα για τη Μάντσεστερ. 
Οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικά στημένοι, 
δεν άφηναν χώρους για τη Λειψία και στο 
21΄ άνοιξαν το σκορ με ένα εντυπωσιακό 
τελείωμα του Γκρίνγουντ. Ηταν το πρώτο 
γκολ του 19χρονου στο Champions 
League που έγραψε τη δική του ιστορία. 
Εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας από 
τη Μάντσεστερ που δεν άφησε στη Λει-
ψία κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. 
Το σκηνικό στην επανάληψη δεν ήταν 
διαφορετικό, παρά το γεγονός πως η Λει-
ψία, είχε την πρώτη καλή φάση, αλλά στο 
48’ ο Πόουλσεν δεν μπόρεσε να σκορά-
ρει από καλή θέση. Στο 51΄η Γιουνάιτεντ 
ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Κονατέ σε 
προσπάθεια του Φαν ντε Μπέεκ, αλλά 
το VAR δεν έδειξε παράβαση. Η Μάντσε-
στερ είχε τον έλεγχο, με τον Ολλανδό να 
βοηθά αρκετά σε ανασταλτικό και δημι-
ουργικό κομμάτι.  Ο Σόλσκιερ πέρασε 
στο ματς τον Ράσφοντ και τον ΜακΤόμι-
νεϊ δίνοντας στους «κόκκινους» περισσό-
τερη φρεσκάδα. 
Στο 61’ οι γηπεδούχοι πλησ ίασαν 
στο γκολ με τον Μαρσιάλ, αλλά ο Γάλ-
λος κόπηκε εντυπωσιακά την τελευ-
ταία στιγμή από τον Κονατέ. Χρειάστηκε 
να φτάσουμε στο 65’ για να δούμε την 
πρώτη μεγάλη φάση της Λειψίας, με 
τον Ντε Χέα να διώχνει εντυπωσιακά 
την κεφαλιά του Κονατέ. Η ομάδα του 
Σόλσκιερ ήταν άψογη τακτικά, κυκλο-
φορούσε σωστά και στο 70’ είχε καλή 
φάση, αλλά ο Μαρσιάλ δεν μπόρεσε να 
σκοράρει Ωστόσο, στο 74’ ήρθε το δεύ-
τερο γκολ! O Φερνάντες επτά λεπτά μετά 

την είσοδό του μοίρασε ιδανικά στον 
Ράσφορντ και με άψογο τελείωμα πέτυχε 
το 2-0.
Η Γιουνάιτεντ είχε το μομέντουμ και στο 
78’ πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Ράσφορντ 
νίκησε τον Ουπαμεκανό και με ωραίο 
πλασέ σημείωσε το 3-0. Η Λειψία είχε 
καταρρεύσει, η Μάντσεστερ έκανε ό,τι 
ήθελε και στο 87’ κέρδισε πέναλτι σε 
ανατροπή του Μαρσιάλ από τον Σάμπι-
τζερ. Ο Γάλλος ανέλαβε την εκτέλεση και 
πέτυχε το 4-0. Οι γηπεδούχοι στο 89’ 
ξαναβρήκαν δίχτυα, αλλά το γκολ του 
Καβάνι ακυρώθηκε σωστά. Ωστόσο, το 
ματς έκλεισε με… υπόκλιση στον Μάρ-
κους Ράσφορντ, ο οποίος στις καθυστε-
ρήσεις πέτυχε χατ τρικ και διαμόρφωσε 
το 5-0. Μάλιστα, έγινε μόλις ο δεύτερος 
παίκτης της Μάντσεστερ που πετυχαίνει 
χατ τρικ ως αλλαγή, έπειτα τον Σόλσκιερ 
το 1999!

Σεβίλλη - Ρεν 1-0: Λιτός θρίαμ-
βος
Στο Λονδίνο πήρε το ελάχιστο που ήθελε, 
τον βαθμό απέναντι στην Τσέλσι και 
μάλιστα με «προίκα» το καθαρό παθη-
τικό (0-0). Η επιστροφή στην Ανδαλου-
σία είχε, όμως, ένα και μόνο διακύβευμα 
για το σύνολο του Χουλιέν Λοπετέγκι. Κι 
αυτό ήταν το τρίποντο που θα την έφερνε 
σε θέση ισχύος από νωρίς για να αποφύ-
γει την 3η θέση που οδηγεί στο... UEFA 
Sevilla League.
Απέναντι στη Ρεν, το εύρος μπορεί να 
παρέμεινε στο χαμηλότερο δυνατό επί-
πεδο, όμως, η νίκη ήρθε κυριαρχικά για 
τη Σεβίλλη, η οποία έχασε 22 τελικές, 
είχε διαρκώς τη μπάλα στα πόδια της και 
τελικά βρήκε το πολυπόθητο γκολ με τον 
Λουκ Ντε Γιονγκ. Ο Ολλανδός στράικερ 
σκόραρε για πρώτη φορά με τους Σεβι-
γιάνους στο Champions League, μετά την 
ασίστ του Ακούνια στο 56’ και έφτασε 
τα 8 γκολ συνολικά στον θεσμό με τρεις 
ομάδες (1 με Τβέντε και 6 με Αϊντχό-
φεν). Η εμφάνιση του κίπερ των Βρετό-
νων, Γκομίς, άγγιξε τα όρια του τέλειου 
και κατά συνέπεια ο δείκτης του σκορ δεν 
αυξήθηκε, αλλά ακόμη κι έτσι η Σεβίλλη 
έφτασε τους 4 βαθμούς και συνεχίζει 
βάσει πλάνου την φετινή της πορεία.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λειψία 5-0

Σούπερ Ράσφορντ, φουλ για 
πρωτιά!
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Καλεσμένος στην εκπομπή της Cablenet, ΧωρίςVAR είναι ο πρό-
εδρος του ΑΠΟΕΛ Πρόδρομος Πετρίδης ο οποίος μίλησε για 
όλους και για όλα!
Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι μια δύσκολη περίοδος, δεν το παραγνωρίζει κανένας. Δεν θα 
έλεγα πως είναι η δυσκολότερη της σύγχρονης ιστορία μας. Πρώτα 
πρέπει να διορθώσουμε το αγωνιστικό παρόλο που τροχιοδρομή-
σαμε και τις πιθανές λύσεις στο οικονομικό κομμάτι».
«Βεβαίως είναι εφικτός ο στόχος για το όγδοο συνεχόμενο. Πολύ 
κρίσιμο παιχνίδι το Σάββατο. Με πιθανή απώλεια δυσκολεύει πολύ 
περισσότερο η πιθανότητα κατάκτησης πρωταθλήματος».
«Μετά την ΑΕΚ που είδαμε χτυπητές αδυναμίες, τρέξαμε και κάναμε 
πέντε μεταγραφές. Πιστεύω ότι υπάρχει σε ποιότητα και αριθμό το 
ρόστερ για να αντεπεξέλθουμε».
«Αποκλειστήκαμε από μια μεγάλη αδικία στην Ευρώπη. Μια άτυχη 
στιγμή στις καθυστερήσεις».
«Να διευκρινίσω ότι το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν φανατικός υποστηρικτής 
στην διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρωτό-
κολλα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δυο περιόδους».
«Ότι ζητήθηκε από τον προπονητή, εμείς το υλοποιήσαμε και με το 
παραπάνω. Μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει ομοιογένεια. Είμαστε 
συμπληρωμένοι σε όλες τις θέσεις εκτός στον μπακ-απ του αριστε-
ρού μπακ. Μετά τα όσα έγιναν με τον Νικόλα Ιωάννου που χάλασε η 
μεταγραφή στη Νότιγχαμ, μας είπε ότι ‘θα μείνω εδώ και δεν φεύγω’. 
Μετά από 48 ώρες ήρθε νέα πρόταση και άλλαξε γνώμη και ήθελε 
να αποχωρήσει. Για εμάς είχε κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Τον 
Ιανουάριο μπορούμε να καλύψουμε το κενό. Μετά ήρθε και η φυγή 
του Τάμαρι».
«Το είπε και ο ίδιος ο προπονητής πως εκείνο που ήθελε να βγει στο 
γήπεδο και το οποίο δούλευε στις προπονήσεις, δεν έβγαινε. Είμαι 
κατηγορηματικός δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στις σχέσεις προ-
πονητή - παικτών. Δεν υπήρξε ποτέ καμία αψιμαχία ή κάποιο παρά-
πτωμα στις προπονήσεις».
«Ναι όταν βλέπω κάτι δεν θα διστάσω να το αλλάξω αλλά για να το 
αλλάξω θέλω να είμαι βέβαιος. Όλες οι αλλαγές προπονητές πλην του 
Κόρε που ήταν προσωπική απόφαση να αλλάξουμε σχολή προπονη-
τών, δεν μετανιώνω. Ούτε με Τραμεζάνι, ούτε με Φινκ...».
«Ο κ. Ουζουνίδης είχε ρήτρα αποδέσμευσης 30-35%. Δεν υπήρξε 
κανένα θέμα, ήταν ζήτημα λεπτών και σε πολύ καλό κλίμα η συζήτηση 
με τον κ. Ουζουνίδη».
«Ίσως να έχουμε προπονητή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Δεν θα είναι 
στον πάγκο αλλά ίσως να είναι στο γήπεδο. Ίσως πιο αργά απόψε να 
κατασταλάξουμε σε 2-3 από το κάθε προφίλ που θέσαμε και να προ-
χωρήσουμε σε επαφές».
«Δεσμεύομαι ακόμα μια φορά ότι δεν είμαι εδώ για να χρεοκοπήσω 
το ΑΠΟΕΛ. Είναι και μια παράξενη λέξη το ‘δεσμεύομαι’ (γέλια). 
Ήμουν εδώ ξανά και ρωτήστε αν άφησα υποχρεώσεις οικονομικές το 
2006 που έφυγα. Διαβεβαιώνω ότι το ΑΠΟΕΛ δεν πρόκειται να κιν-
δυνέψει οικονομικά».
«Δοκιμάσαμε το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή με πάρα πολλά δια-
φορετικά άτομα. Πως γίνεται ο πρόεδρος να παρεμβαίνει σε αυτούς 
τους τεχνικούς διευθυντές για να επηρεάζει για μεταγραφές; Η τελική 
επιλογή του οποιουδήποτε παίκτη είναι του προπονητή. Όποιος θέλει 
ας είναι ο τεχνικός διευθυντής. Εμείς εμπλεκόμαστε όταν υπάρχει το 
οικονομικό και λέμε στον προπονητή αν μπορούμε να φέρουμε αυτό 
τον παίκτη ή δεν μπορούμε».

Ο Μάλεν λύτρωσε την Αϊντχόφεν στις 
καθυστερήσεις και οι Ολλανδοί πήραν στην 
Κύπρο μια μεγάλη νίκη επί της Ομόνοιας με 
2-1. 

Η 
αποδεκατισμένη λόγω κορονοϊού Αϊντχό-
φεν πήρε την πρώτη νίκη στον όμιλο με λυ-
τρωτή τον Μάλεν, ο οποίος με γκολ στις κα-
θυστερήσεις λύγισε την Ομόνοια (2-1) στην 

Κύπρο. Οι Ολλανδοί παρουσιάστηκαν με πολλές ελ-
λείψεις, όμως κατάφεραν να σπάσουν το κάκιστο σερί 
και να πετύχουν το πρώτο τρίποντο έπειτα από δέκα 
ευρωπαϊκά ταξίδια. Ετσι, η Αϊντχόφεν έφτασε στους 
3 βαθμούς είναι στη 2η θέση και στα δυο επόμενα 
παιχνίδια της με τον ΠΑΟΚ θα παίξει την... πρόκριση!
Το παιχνίδι είχε ρυθμό, φάσεις, με την Ομό-
νοια να δείχνει ένα επιθετικό πρόσωπο. 
Βέβαια, το γκολ στο 28’ ήρθε με προ-
σπάθεια... πίσω από τη σέντρα. Ο Γκό-
μεθ με μια ανεπανάληπτη εκτέλεση 
φάουλ έπιασε στον ύπνο τον Μβον-
γκό και πέτυχε το γκολ της χρονιάς στη 
διοργάνωση. Οι Ολλανδοί πήραν τον 
έλεγχο, πίεσαν και στο 40’ έφεραν το 
ματς στα ίσα. Ο Γκέτσε άρχισε τη φάση, ο 
Μαντουέκε έκανε την ασίστ και ο Μάλεν πλά-
σαρε ιδανικά για το 1-1. Η Ομόνια μπήκε δυνατά και 
στο 48’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει κεφάλι 

στο σκορ.
Λάθος γύρισμα στον τερματοφύλακα από τον Μπο-
σκαλί, ο Παπουλής πίεσε, από τις κόντρες ευνοήθηκε 
ο Ντούρις ο οποίος σε κενή εστία πλάσαρε άουτ. Η 
Αϊντχόφεν ήταν καλύτερη μετά το 60’ και μέχρι το 
75’ έχασε διαδοχικές ευκαιρίες να σκοράρει. Στο 
64΄ο Μαξ, στο 66’ ο Μάλεν και στο 72’ ο Ιχαταρεν 
δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα. Ο ρυθμός έπεσε στο 
τελευταίο τέταρτο, αλλά η PSV ήταν αυτή που είχε 
τα αποθέματα και στις καθυστερήσεις ο Μάλεν από 
ασίστ του Τόμας διαμόρφωσε το 2-1. 
Ομόνοια: Φαμπιάνο, Χούμποτσαν, Λούφτνερ, Λανγκ. 
Λέζιακς, Γκόμεθ, Παπουλής (80΄Ασαντέ) Βίτορ, Τζιω-
νής, Μποτεάκ, Ντούρις (80΄Κακουλής)
PSV: Mβογκό, Χέντριξ, Τέζε, Μποσκάλι, Μαξ, Γκέ-
τσε, Σαγκαρέ, Τόμας, Iχατάρεν, Μαντουέκε (83΄Φέιν), 

Μάλεν

«Παρόλο που χάσαμε κάναμε α-
κόμα ένα βήμα στην Ευρώπη»
Απογοητευμένος για το αποτέλεσμα 
του ματς με την PSV εμφανίστηκε ο 
προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ 

Μπεργκ μιλώντας στην κάμερα της 
Cytavision μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά:
«Γνωρίζουμε τι είναι να κερδίζεις ένα παιχνίδι 

στην τελευταία φάση. Το νιώσαμε με τον Ερυθρό 
Αστέρα. Σήμερα χάσαμε στην τελευταία φάση και 

ήταν πολύ απογοητευτικό. Κάναμε το 
καλύτερο μας παιχνίδι στην Ευρώπη 
όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε, 
είναι λυπηρό. Ζητήσαμε κάνουμε 
αλλαγή λίγο πριν πετύχει το γκολ η 
αντίπαλη ομάδα όμως ο διαιτητής δεν 
επέτρεψε την αλλαγή και έτσι ακολού-
θησε η φάση με το γκολ».
«Η PSV είναι μια πολύ καλή ομάδα. 
Μας πίεσε πολύ στο τέλος, φάνηκαν 
και λίγο τυχεροί με την κόντρα. Κάναμε 
ένα καλό παιχνίδι, οι παίκτες τα πήγαν 
πολύ καλά… Είναι δύσκολο όταν προ-
ηγείσαι και τελικά δεν παίρνεις τίποτα. 
Θα θέλαμε να κάνουμε την αλλαγή, 
δεν μπορέσαμε και ίσως να ήταν δια-
φορετικά τα πράγματα».
«Παίξαμε με μια πολύ καλή ομάδα 
και φτιάξαμε ευκαιρίες, δείξαμε ότι 
μπορούμε να πετύχουμε πράγματα 
και είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. 
Είναι ένα βήμα στην θετική κατεύ-
θυνση. Παρόλο που χάσαμε κάναμε 
ακόμα ένα βήμα στην Ευρώπη απόψε. 
Κάναμε πολλά καλά πράγματα».

αθλητικά
Ομόνοια - PSV 1-2

Κρίμα κι άδικο...ήττα
Πετρίδης: ‘’Εφικτό το 8ο 
συνεχόμενο, ίσως το ΣΚ ο 
νέος προπονητής»
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Παναθηναϊκός: Αναβλήθηκε το ματς 
με την Ζενίτ!

Αυτό περίμεναν στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και αυτό έγινε, καθώς η EuroLeague αποφάσισε να 
αναβάλλει την αναμέτρηση με την Ζενίτ για την 6η αγωνιστική της EuroLeague

Μ
ετά το κρούσμα κορονοϊού που έκανε 
την εμφάνισή του και στις τάξεις των 
«πρασίνων» αυτομάτως ενημερώθη-
καν όλες οι αρμόδιες αρχές, ο ΕΟΔΥ 

και η EuroLeague ενόψει του αγώνα στην Αγία Πε-
τρούπολη.
Παίκτες και προπονητικό τιμ μπήκαν άμεσα σε 
καραντίνα και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να «πετά-
ξουν» τις 6.30 το πρωί της Τετάρτης όπως ήταν 
αρχικά προγραμματισμένο.
Συγκεκριμένα η αποστολή της ομάδας θα «πετούσε» 
με πτήση τσάρτερ από την Αθήνα στην Κωνστα-
ντινούπολη και από εκεί με κανονική πτήση στην 
ρωσική πόλη. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει καθώς 
η EuroLeague ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να διεξα-
χθεί -τελικά- το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής.
Αυτό θα είναι το... δεύτερο ματς που θα χρω-
στάει ο Παναθηναϊκός καθώς την 1η 
Δεκεμβρίου θα δώσει την αναμέτρηση 
κόντρα στη Βιλερμπάν, η οποία είχε 
αναβληθεί την 3η αγωνιστική της 
EuroLeague λόγω των κρουσμάτων 
της γαλλικής ομάδας. 
Οι παίκτες και το τιμ της ομάδας θα 
βρίσκονται σε αυξημένη ενεργητική 
επιτήρηση για 48 ώρες ενώ υπάρχει 
αναμονή των αποτελεσμάτων και για τα 
υπόλοιπα τεστ. 
Ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο αναβλή-
θηκε το ματς αφορά την επιστολή της ΓΓΑ στην 
EuroLeague με το οποίο εξηγούσε ότι τα μέλη της 
αποστολής θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα και 
στη συνέχεια να κάνουν και άλλα τεστ. Και μάλι-
στα εξηγούσε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο 
εξωτερικό πριν από τις επόμενες 10 ημέρες. Και γι’ 
αυτόν τον λόγο η διοργανώτρια αρχή προχώρησε 
στην αναβολή του αγώνα. 

Η ανακοίνωση της EuroLeague
«Το παιχνίδι της Regular Season για την 6η αγωνι-
στική μεταξύ της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και του 
Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, που είχε αρχικά προγραμ-
ματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, έχει ανα-
βληθεί. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ζήτησε την αναβολή 
λόγω της τοπικής νομοθεσίας που επέβαλε μέτρα 
καραντίνας στην ομάδα μετά από ένα θετικό μέλος, 
το οποίο αφήνει την ομάδα χωρίς τους τουλάχιστον 
οκτώ δηλωμένους παίκτες για να αγωνιστεί. 
Με την τροποποίηση των Ειδικών Κανονισμών για 

την COVID-19, εγκεκριμένο από την Εκτελεστική Επι-
τροπή Μετόχων του ECA, κάθε παιχνίδι μπορεί να 
προγραμματιστεί εκ νέου προγραμματισμό έως και 
τρεις φορές, εάν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες. 
Η EuroLeague θα συντονίσει και με τις δύο ομάδες 
τις καλύτερες επιλογές για να επαναπρογραμματίσει 
το παιχνίδι. Εναλλακτικές ημερομηνίες θα ανακοινω-
θούν στην EuroLeague μόλις επιβεβαιωθούν».

Φοβερή ανάρτηση της Ζενίτ για Παναθη-
ναϊκό: «Βρεθήκαμε στην ίδια θέση, μεί-
νετε ασφαλείς»
H EuroLeague ανέβαλε το ματς Ζενίτ-Παναθηναϊ-
κός ΟΠΑΠ και η ρωσική ομάδα προχώρησε σε μια 
φοβερή ανάρτηση! 
Όπως είναι γνωστό η Ζενίτ ήταν από τις πρώτες ομά-

δες που είχαν πολλά κρούσματα και μπορεί να 
καταλάβει στο 100% την κατάσταση που 

βρίσκεται τώρα ο Παναθηναϊκός.
Μετά την ανακοίνωση για την ανα-
βολή του αγώνα, η ρωσική ομάδα 
ανέφερε στα social media: «Πανα-
θηναϊκέ, είχαμε βρεθεί και εμείς 
στην ίδια κατάσταση. Οπότε σας 
περιμένουμε την επόμενη φορά. 

Μείνετε ασφαλείς.»

Δεύτερο κρούσμα κορονοϊού 
στους «πράσινους»!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε δεύτερο κρού-
σμα κορονοϊού στις τάξεις της ομάδας.
Oι «πράσινοι» ενημέρωσαν για δεύτερο κρούσμα, 
ενημερώνοντας παράλληλα πως ακολουθούνται 
όλα τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ.
Η ενημέρωση των «πράσινων»
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι 
ακόμη ένα μέλος της ομάδας μας διεγνώσθη θετικό 
στoν COVID-19.
Όλα τα μέλη της ομάδας μας υποβλήθηκαν την 
Πέμπτη (29/10) σε νέα τεστ για τον COVID-19 από 
τα αποτελέσματα των οποίων προέκυψε και το δεύ-
τερο επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Η κατάστασή του θα παρακολουθείται συστημα-
τικά από τους ειδικούς και από το ιατρικό μας επι-
τελείο. Από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ακολου-
θούνται όλα τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρούσματος 
του ΕΟΔΥ».

Ρίτας Βίλνιους - Περιστέρι 88-106
Επικός Γκρέι, επική νίκη

Ό
σες φορές και αν κοι-
τάξεις το τελικό σκορ, 
δεν θα το πιστέψεις. Η 
εμφάνιση του Περι-

στερίου ήταν απόλυτη. Αυτή του 
Στίβεν Γκρέι καθηλωτική!
Δεν συμβαίνει σε κάθε ματς 
να εμφανίζεται ένας αθλητής 
που τελειώνει ένας ματς με 39 
πόντους και 10/13 (!) τρίποντα!
Ο Γκρέι το έκανε. Και οδήγησε 
το Περίστερι σε ένα εκπληκτικό 
«διπλό» στην έδρα της ομάδας, 
η οποία θεωρείται το μεγάλο 
φαβορί στον Ε’ όμιλο του BCL.
Από την αρχή της αναμέτρη-
σης, το Περιστέρι έδειξε πως δεν 
πήγε στο Βίλνιους για να γίνει 
σάκος του... μποξ. Προηγήθηκε 
με 11-2 και 21-10, προτού η Ρίτας 
δείξει σημάδια αντίστασης.
Η ήττα από την Ζαλγκίρις (για το 
πρωτάθλημα) φαίνεται να στοί-
χισε αρκετά στην ομάδα του 
Ντονάλντας Κάιρις.
Χρειάστηκε περισσότερο από 
ένα δεκάλεπτο, προκειμένου να 
μπει στο κλίμα του αγώνα. Το 
Περιστέρι δεν το ενόχλησε η... 
αδυναμία των Λιθουανών. Το 
αντίθετο. Την απόλαυσε.
Ειδικά ο Γκρέι, έχοντας 19 
πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο, μολονότι 
όλα ξεκίνησαν από το... μηδέν 
(51-51), το Περιστέρι έδειχνε 
άνετο.
Η παρουσία του Γκρέι του επέ-
τρεψε να φέρεται με αυτόν τον 
τρόπο.
Όσο περνούσε η ώρα, ο Αμερι-
κανός γκαρντ δεν σταματούσε να 
σκοράρει. Αντίθετα, η Ρίτας είδε 
τον Άντριου Γκάουτλοκ να έχει 
12 πόντους, αλλά με 4/12 σουτ. 
Ο Ντιμίτριους Τζάκσον πρό-
σθεσε άλλους 14, αλλά και αυτός 
με μέτρια ποσοστά (5/12). Απόρ-
ροια της άμυνας και του σωστού 
διαβάσματος του Περιστερίου.
Στο τέλος χρειάστηκε ένα μπα-
ράζ τριπόντων του Γκρέι, προκει-
μένου να ξεκαθαρίσει μια και για 
πάντα νικητής.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Το Περιστέρι είχε 
πλάνο. Και το εφάρμοσε, ακόμη 

και όταν η Ρίτας επιχείρησε να 
αλλάξει τη ροή του αγώνα. 
Οι ασίστ ήταν σχεδόν διπλά-
σιες (28 έναντι 15), ενώ η ελλη-
νική ομάδα διατήρησε ισορ-
ροπία στα ριμπάουντ (από 31). 
Εξάλλου, με 60% στα τρίποντα 
(18/30) μία ομάδα έχει κάνει το 
πρώτο βήμα για μία νίκη.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Χωρίς 
ερώτημα, ο Στίβεν Γκρέι. Στην 
κορυφαία φετινή επίδοση σκο-
ραρίσματος και στο TOP-5 στην 
ιστορία του BCL. Πέτυχε 39 
πόντους, με 3/5 δίποντα, 10/13 
τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπά-
ουντ, 7 ασίστ, 1 λάθος και 5 κλε-
ψίματα (ranking 47)!
ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: O Παναγιώ-
της Βασιλόπουλος έδωσε τον... 
οβολό του στην επίθεση (13π.) 
μα η σημαντικότερη συμβολή 
του ήταν στην άμυνα. Παράλ-
ληλα, πήρε 5 ριμπάουντ, έδωσε 
2 ασίστ σε 32:26 στο παρκέ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
O Κρίστιαν Κίτσινγκ, φόργου-
ορντ της Ρίτας έμεινε στα ρηχά. 
Έχασε αρκετές μάχες κάτω από 
τη ρακέτα, ενώ μέτρησε 1/7 
σουτ τριών πόντων και 3 λάθη.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ 
στο 82-77 υπέρ του Περιστε-
ρίου, ο Γκρέι πέτυχε τρίποντο 
για το 85-77. Μόλις η Ρίτας επι-
χείρησε να μειώσει στο σκορ, 
ο Γκρέι είχε άλλο ένα τρίποντο 
στο... τσεπάκι του. Το σκορ πήγε 
στο 93-81 και ο νικητής είχε κρι-
θεί.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Στίβεν 
Γκρέι πήρε τη μπάλα, στα τελευ-
ταία δευτερόλεπτα, σηκώθηκε 
πίσω από τη γραμμή των τριών 
πόντων για να σημειώσει στο 
10ο τρίποντό του στον αγώνα 
(σε 13 προσπάθειες). Αποθέ-
ωση!
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Το Περιστέρι σχεδόν 
τίποτα! Η Ρίτας την περιφερει-
ακή άμυνά της, την οποία έκανε 
σμπαράλια ο Γκρέι, αλλά και την 
αδυναμία της να δώσει εύκολα 
καλάθια (15 ασίστ/16 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 22-27, 51-51, 
71-80, 88-106.
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