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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ο νεκρός δεν 
γνωρίζει ότι 

είναι νεκρός... 
οι γύρω του 

υποφέρουν..!
Το ίδιο 

συμβαίνει 
και με τον 
μαλάκα

ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ…
ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ…

ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ… 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ!
ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΜΑΣ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώ-
στριες, εύχομαι όσο είναι δυνατόν να 
σας βρίσκω κι αυτή την εβδομάδα καλά 
και το κυριότερο, ΥΓΙΕΙΣ, στις περίερ-

γες αυτές ημέρες που περνάει η ανθρωπότητα.
Θέλω να μοιραστώ και σήμερα κάτι μαζί σας, 
όπως κάθε εβδομάδα, πάντα καλόβουλα, 
χωρίς υστεροβουλίες και μαγκιές, που είναι 
πολύ συγγενικά στην παροικία μας και ειδικά 
τα τελευταία χρόνια.
Την περασμένη Κυριακή, το μεσημέρι και 
θάμουνα κάπου στην αγαπημένη μας Ντάν-
φορθ, όταν ξαφνικά βλέπω τα πρώτα αυτοκί-
νητα, το ένα πίσω από το άλλο να παρελαύ-
νουν, με πελώριες σημαίες, ΚΛΑΞΟΝ, ΚΑΡΑ-
ΜΟΥΖΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΩΝΕΣ και συνθήματα 
εναντίον της Τουρκίας. ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ; Οι φίλοι 
μας οι Αρμένιοι, που διαμαρτυρόντουσαν για 
την απανθρωπιά των Τούρκων στον πόλεμο 
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Ευγενικοί αναγνώστες κι αναγνώστριες, επί 
δύο ώρες και 15 λεπτά, μια ατελείωτη σειρά 
αυτοκινήτων διέσχιζε το Τορόντο, δείχνοντας 
επιβλητική παρουσία σε έναν αγώνα για να δεί-
ξουν στους πολιτικούς του Καναδά τον αγώνα 
τους για τη δικαιοσύνη.
Κάπου όταν τελείωσε αυτή αυτοκινητοπομπή, 
κάθισα μόνος μου σε μια άκρη και αναπόλησα 
τις φανταστικές εθνικές στιγμές που έζησα και 
αγωνίστηκα σαν ένας απλός στρατιώτης της 
διασποράς μαζί με χιλιάδες Έλληνες, και όχι 
μόνο, συμπατριώτες μου με διαδηλώσεις και 
πορείες στην Ουάσινγκτον, την Οττάβα και όχι 
μόνο. Τότε που οι ξεσηκωμοί για τα δίκαια της 
Ελλάδος μας ήταν καθολικοί. Τότε που είχαμε 
οργανισμούς, Κοινότητες και εκκλησιαστικούς 
παράγοντες που τα έλεγε η ψυχούλα τους και 
δεν κοίταζαν μόνο τις δουλειές τους και την 

κονόμα, που αφιέρωναν δεκάδες ώρες για την 
Ελλάδα μας για τα δίκαιά της.
ΤΩΡΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; Που είναι όλοι οι σωτήρες 
πρόεδροι και συμβούλια που ΔΗΘΕΝ λόγω 
Covid-19 εξαφανίστηκαν από προσώπου γης; 
Οι Τούρκοι κάνουν βόλτες στην αυλή μας και 
εμείς ούτε μια τυπική διαδήλωση. ΤΣΑΜΠΑ 
ΜΑΓΓΕΣ οι επικεφαλείς όλων των οργανισμών 
σ’ αυτή την παροικία. Και ξέρετε κάτι κύριοι, 
δεν με νοιάζει που θα σας πειράξουν αυτά που 
γράφω. Είστε οι τελευταίοι που με ενδιαφέρε-
ται, αφού δεν ασχολείστε για την Ελλάδα μας, 
ειδικά σ’ αυτούς του δύσκολους καιρούς. ΒΡΕ 
ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ ειδικά των μεγάλων οργανισμών 
της… παροικίας μας, ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ;
Καλύτερα να σταματήσω για σήμερα γιατί είμαι 
πολύ απογοητευμένος χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν θα ασχοληθώ προσωπικά με κάποιους 
ψευτοπαράγοντες… που φοβούνται το Covid-
19 λες και εάν γίνει κανένα μπαχτιρντί με τους 
Τουρκαλάδες οι φαντάροι μας δεν θα πολε-
μήσουν λόγω του ιού. Θα πρέπει να ντρέπε-
στε μερικοί ΨΕΥΤΟΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ γιατί είστε 
(ευτυχώ) περαστικοί.
Εύχομαι να βρεθούν έστω και τώρα κάποιοι 
Έλληνες αξιωματούχοι να ξεσηκωθούμε λίγο, 
να δείξουμε στην κυβέρνηση και τους Κανα-
δούς ότι ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ.
Η Hellas News είναι πάντα κοντά τους σε ότι 
χρειάζεται να συμμετέχουμε. Αυτά μόνο για 
σήμερα… Μπράβο στα αδέλφια τους Αρμέ-
νιους.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μητσοτάκης: Lockdown σε όλη τη χώρα έως τις 30 
Νοεμβρίου 

Τ
α νέα μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού, που 
θα περιλαμβάνουν και την επιβολή πανεθνικού 
lockdown, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ενώ στην ενημέρωση έδωσε το «πα-

ρών» και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, αναλύοντας τα επι-
δημιολογικά δεδομένα.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε lockdown σε όλη τη χώρα για 
τρεις εβδομάδες, από το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 
έως τις 30 του μηνός.
«Επέλεξα σήμερα έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και 
είμαι εδώ μαζί με τον καθηγητή Τσιόδρα για να καταδείξω 
ότι οδηγός στις όποιες αποφάσεις είναι τα επιστημονικά 
δεδομένα» ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκης. «Ξέρω ότι υπάρχουν 
ερωτήματα και στεναχώρια και αγωνία για τις οικονομικές 
επιπτώσεις. Θα προσπαθήσω και εγώ και ο κ. Τσιόδρας να 
δώσουμε πειστικές απαντήσεις» συνέχισε.
«Θέλουμε τους πολίτες συμμάχους σε αυτή την μεγάλη προ-
σπάθεια. Είμαστε μια ομαδα και αυτό το πνεύμα αλληλεγ-
γύης που δείξαμε στην πρωτη φάση της πανδημίας πρέπει να 
εξακολουθούμε να το δείχνουμε. Θα δώσουμε έμφαση στα 
επιστημονικά δεδομένα σήμερα, γιατί αυτά πρέπει να λάβω 
υπόψη μου και δεν πρέπει να είναι αντικείμενο αντιπαράθε-
σης. Τις πολιτικές αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση και λαμ-
βάνω εγώ την ευθύνη» σημείωσε.
«Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου» ανακοίνωσε ο κ. Μητσο-
τάκης, «μπαίνουμε σε lockdown για τρεις εβδομάδες, που θα 
μοιάζει αλλά δεν θα είναι ίδιο με αυτό του Μαρτίου. Επανε-
νεργοποιούνται τα SMS, ανοιχτά σουπερ μάρκετ και δομές 
υγείας» υπογράμμισε. Νηπιαγωγεία, δημοτικά και σχολεία 
ειδικής αγωγής θα μείνουν ανοιχτά. Κλειστά τα γυμνάσια και 
τα λύκεια, που θα λειτουργήσουν σε καθεστώς τηλεκπαίδευ-
σης.
«Γιατί τα μέτρα τώρα; Η απάντηση είναι πολύ σαφής. Τις 
τελευταίες πέντε ημέρες είδαμε εκθετική αύξηση των κρου-
σμάτων. Το είδαμε σε επίπεδο συνολικό των κρουσμάτων. 
Είδαμε αύξηση στις νοσηλείες, στους διασωληνωμένους, μια 
άσχημη αναλογία εισαγωγών-εξιτηρίων στα νοσοκομεία. Αν 
συνεχίζαμε με αυτόν τον ρυθμό, θα έπρεπε να δεχθούμε σε 
10 ημέρες πάνω από 1.000 συμπολίτες μας, από τους οποίους 
οι 150 θα έπρεπε να οδηγηθούν στις ΜΕΘ» εξήγησε ο πρω-
θυπουργός.
«Επιλέγω λοιπόν για ακόμη μια φορά να πάρω δραστικά 
μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα. Πολλές ευρωπαικές χώρες 
έχουν αναγκαστεί να πάρουν τέτοια μέτρα, όταν η επιδημία 
είχε ήδη ξεφύγει» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης στην εισα-

γωγική του τοποθέτηση. «Δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη 
να θέσω σε κίνδυνο τη ζωή συμπολιτών μας. Κρίνω ότι τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και είμαι σίγουρος ότι, 
αν εφαρμοστούν, θα πνίξουμε το δεύτερο κύμα και θα επιτρέ-
ψουμε έναν πιο κανονικό Δεκέμβριο, που θα μοιάζει με γιορ-
τές περασμένων ετών» σημείωσε.
«Η ανάγκη να λειτουργήσει η αγορά τον Δεκέμβριο είναι ένας 
από τους λόγους που παίρνουμε τα μέτρα τώρα» ξεκαθάρισε.

Στα 800 ευρώ το επίδομα για όσους είναι σε α-
ναστολή εργασίας το Νοέμβριο
Η χώρα έχει 37 δισ. σε διαθέσιμα και γι’ αυτό έχουμε τη δυνα-
τότητα να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Κανείς δεν πρέ-
πει να μείνει πίσω. Πρώτη μέριμνα αυτοί που θα χτυπηθούν 
περισσότερο, είπε ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας τρία 
οικονομικά μέτρα.
1. Όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής για 

τον Νοέμβριο, θα λάβουν ενίσχυση τον Δεκέμβριο 800 ευρώ, 
αντί 534.
2. Επεκτείνονται κατά δύο μήνες τα επιδόματα ανεργίας που 
έληγαν τον Σεπτέμβριο, μέχρι τον Δεκέμβριο
3. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε μη επιδοτούμε-
νους ανέργους. Υπολογίζω ότι είναι περίπου 130.000, είπε ο 
πρωθυπουργός.

«Δεν μπορώ να επιτρέψω μια ανυπόφορη πίεση 
στο σύστημα Υγείας»
«Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, γιατί δεν περιμένετε 
10-15 ημέρες, να δείτε αν τα μέτρα που πήρατε πριν από 5 
ημέρες είχαν αποτέλεσμα;» τόνισε ο πρωθυπουργός. Και εξή-
γησε: «Η εκθετική αύξηση με υποχρεώνει να πάρω τα μέτρα 
τώρα. Υπήρχε περίπτωση να δούλευαν, αλλά, αν δεν δού-
λευαν, η πίεση στο σύστημα υγείας θα ήταν ανυπόφορη και 
δεν μπορώ να το επιτρέψω».
«Σε αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχει χώρος για μικροκομματικά 
ζητήματα. Παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα τα έχει καταφέρει 
καλύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα παρακαλέσω η 
αμφισβήτηση να είναι στις πολιτικές επιλογές και όχι στα επι-
στημονικά δεδομένα. Εμείς αναλαμβάνουμε στο ακέραιο την 
ευθύνη και λογοδοτούμε» ξεκαθάρισε, παρέχοντας εκ νέου 
πολιτική κάλυψη στους λοιμωξιολόγους.
«Έχουμε όλα τα όπλα για να αντιμετωπίσουμε την πιο έντονη 
επίθεση της πανδημίας. Πιστεύω ότι μέσα στο 2021 τα νέα για 
τα εμβόλια θα είναι τόσο ενθαρρυντικά, ώστε να σταματή-
σουμε με αυτή την περιπέτεια» κατέληξε.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι, 
«όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις για το διάγγελμα (σ.σ. του 
περασμένου Σαββάτου), αυτό έγινε με τα στοιχεία της περα-
σμένης Πέμπτης. Στη Θεσσαλονίκη είδαμε αναπαραγωγή του 
ιού, που ξεπέρασε και τα πιο απαισιόδοξα μοντέλα».
«Με βάση την προηγούμενη εβδομάδα, η εικόνα της χώρας 
ήταν πολύ καλύτερη από αυτή όλων των ευρωπαϊκών χωρών, 
αλλά αυτό θα αλλάξει από αυτή την εβδομάδα. Πήρα την από-
φαση για μέτρα, πριν να «κοκκινίσει» τελείως η χώρα» διευ-
κρίνισε, φέρνοντας ένα παράδειγμα: «Το Βέλγιο την 1η Οκτω-
βρίου είχε 1.700, στις 30 Οκτωβρίου είχε 17.500 κρούσματα. 
Εγώ δεν έχω περιθώριο να περιμένω έναν μήνα».
«Για ένα παρατεταμένο διάστημα, α μέτρα που είχαμε λάβει, 
είχαν αποδώσει. Είδαμε μια απότομη αλλαγή την τελευταία 
εβδομάδα, μπορεί να σχετίζεται με τον καιρό -θα μας το πουν 
οι ειδικοί- μπορεί να σχετίζεται με το ότι το δεύτερο κύμα έχει 
μεγαλύτερη μεταδοτικότητα» είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Επιστρέφουν τα SMS, ανοιχτά 
σούπερ μάρκετ και δομές 
υγείας, νηπιαγωγεία, δημοτικά 
και σχολεία ειδικής αγωγής - 
Κλειστά γυμνάσια και λύκεια, θα 
λειτουργούν με τηλεκπαίδευση 
- Τρία μέτρα για ανέργους και 
εργαζόμενους σε αναστολή
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Δ
εν υφίσταται περιορισμός εισόδου 
στη χώρα για τους Έλληνες που βρί-
σκονται στο εξωτερικό. Ωστόσο, ι-
σχύει η υποχρέωση του αρνητικού 

τεστ covid για την είσοδο στη χώρα.
Την ίδια ώρα, η αεροπορική μετακίνηση στο 
εσωτερικό της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά 
και μόνο για: επιστροφή στη μόνιμη κατοικία, 
επανένωση οικογενειών, επαγγελματικούς 
λόγους και λόγους υγείας.
Παράλληλα, όπως διευκρινίστηκε από την 
Πολιτική Προστασία επιτρέπεται άπαξ η μετα-
κίνηση από μια περιφερειακή ενότητα σε άλλη, 
προκειμένου να επιστρέψερι κάποιος στον 

τόπο της μόνιμης κατοικίας του με την προϋ-
πόθεση ότι θα μπορεί να αποδείξει ότι μετακι-
νείται προς τη μόνιμη κατοικία του και αυτή η 
μετακίνηση μπορεί να γίνει και μετά την έναρξη 
ισχύος των μέτρων του lockdown. Ωστόσο αν 
κάποιος βρίσκεται π.χ. στην Αθήνα, αλλά η 
μόνιμη κατοικία του είναι στην Κόρινθο μπορεί 
να μετακινηθεί, να επιστρέψει στην Κόρινθο, 
αλλά δεν μπορεί να ταξιδεύσει πίσω στην 
Αθήνα.
Για την επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας 
απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας 
Ε1 ή βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης, που 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Μέτρα για τον κορωνοϊό: Πότε 
επιτρέπονται τα ταξίδια στο 
εσωτερικό της χώρας

Κορονοϊός: 2917 νέα κρούσματα, 
187 οι διασωληνωμένοι και 29 
νέοι καταγεγραμμένοι θάνατοι 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2917 νέα 
κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα 
και 187 διασωληνωμένους ασθενείς. 

Υ
ψηλός είναι και σήμερα (5/11) ο α-
ριθμός των κρουσμάτων κορονο-
ϊού στην χώρα μας αφού ανακοι-
νώθηκαν 2917. Οι διασωληνωμένοι 

λόγω της covid-19 είναι 187. Επίσης ανακοι-
νώθηκαν 29 νέοι καταγεγραμμένοι θάνατοι.
Η ανακοίνωση
«Σήμερα ανακοινώνουμε 2917 νέα κρού-
σματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 
27 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες 
εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός 
των κρουσμάτων είναι 49807, εκ των οποίων 
το 54.5% άνδρες.
4303 (8.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με 
ταξίδι από το εξωτερικό και 14879 (29.9%) 
είναι σχετιζόμενα με ήδη 
γνωστό κρούσμα.
187 συμπολίτες μας νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι. 
Η διάμεση ηλικία τους είναι 
66 ετών. 43 (23.0%) είναι 
γυναίκες και οι υπόλοιποι 
άνδρες. To 90.4%, των δια-
σωληνωμένων, έχει υποκεί-
μενο νόσημα ή είναι ηλικιω-
μένοι 70 ετών και άνω. 310 ασθενείς έχουν 
εξέλθει από τις ΕΘ.
Τέλος, έχουμε 29 ακόμα καταγεγραμμένους 
θανάτους και 702 θανάτους συνολικά στη 
χώρα. 275 (39.2%) γυναίκες και οι υπόλοι-
ποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων 
συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.6% 
είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω».
Η γεωγραφική διασπορά- Στο «κόκκινο» 
και Σέρρες, Δράμα και Λάρισα

 ª     862 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλο-
νίκης

 ª     588 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής
 ª     168 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
 ª     162 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
 ª     127 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
 ª     106 κρούσματα βρίσκονται υπό διε-

ρεύνηση
 ª     97 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
 ª     67 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
 ª     60 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

 ª     47 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
 ª     41 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
 ª     40 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
 ª     39 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
 ª     37 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
 ª     36 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
 ª     34 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
 ª     31 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
 ª     31 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
 ª     31 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
 ª   27 κρούσματα κατά τους ελέγχους 

που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της 
χώρας

 ª     22 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
 ª     21 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
 ª     21 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
 ª     21 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
 ª     19 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοα-

καρνανίας
 ª     19 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

 ª     19 κρούσματα στην 
Π.Ε. Καστοριάς

 ª     15 κρούσματα στην 
Π.Ε. Φωκίδας

 ª     14 κρούσματα στην 
Π.Ε. Ευβοίας

 ª     13 κρούσματα στην 
Π.Ε. Κοζάνης

 ª     11 κρούσματα στην 
Π.Ε. Κορινθίας

 ª     11 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
 ª     9 κρούσματα από Π.Ε. Ιωαννίνων
 ª     9 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
 ª     8 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
 ª     8 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
 ª     8 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
 ª     6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
 ª    5 εισαγόμενα κρούσματα που προ-

σήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο
 ª     4 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
 ª     4 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
 ª     3 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
 ª     3 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου
 ª     3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
 ª     2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας
 ª     2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας
 ª     1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας 
 ª     1 κρούσματα στην Π.Ε. Καρπάθου
 ª     1 κρούσματα στην Π.Ε. Κω
 ª     1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου
 ª     1 κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου
 ª     1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου
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Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκάλεσαν οι ισχυρισμοί ενός ιερέα 
αναφορικά με τον κορονοϊό σε κήρυγμα που απηύθυνε την περασμένη Κυριακή από τον ιερό ναό 
του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης και το περιεχόμενό του αναμεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης

Σ
υγκεκριμένα, ο προϊστάμενος 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης 
Παναγιωτόπουλος, έδωσε ε-

ντολή στον εισαγγελέα ποινικής δίω-
ξης, Ηλία Δαγκλή, να παραγγείλει τη 
διενέργεια επείγουσας προκαταρκτι-
κής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν 
τελέστηκαν αξιόποινες πράξεις.
Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγ-
γελία, η έρευνα κινείται σε δύο κατευ-
θύνσεις, αφενός για τους ισχυρι-
σμούς του ιερέα ότι συγγενείς θανό-
ντων «δωροδοκήθηκαν για να δηλώ-
σουν τους συγγενείς τους ότι πέθα-
ναν από κορονοϊό για να αυξηθεί ο 
αριθμός (των κρουσμάτων από τον 
ιό)» και αφετέρου για τις αναφορές 
του στην αναγκαιότητα της χρήσης 
μάσκας αλλά και των μέτρων προστα-
σίας (ειδικά αυτών που συνδέονται με 
τη λειτουργία των ιερών ναών), καθώς 
ο ίδιος φαίνεται να αμφισβητεί όσα 
συμβαίνουν και αφορούν την πανδη-
μία.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της 
εισαγγελικής έρευνας, ο ιερωμένος 
-που στο κήρυγμά του αποκάλεσε 
τον κορονοϊό «διαβολοϊό» δηλώνο-
ντας ότι είναι γιατρός- θα κληθεί να 
κατονομάσει πρόσωπα για τις συγκε-
κριμένες μαρτυρίες. Όπως έγινε γνω-
στό, τα αδικήματα που ερευνάται εάν 
έχουν τελεστεί είναι αυτά της ψευδούς 
βεβαίωσης και της ψευδούς ιατρι-
κής πιστοποίησης, της συνέργειας σε 
δωροδοκία, όπως επίσης η πράξη της 
διέγερσης σε ανυπακοή, όπως προ-
βλέπεται από το σχετικό άρθρο του 
Ποινικού Κώδικα για όσους προκα-
λούν δημόσια σε ανυπακοή εφαρμο-
γής των νόμων. Την έρευνα καλείται 
να φέρει εις πέρας η αρμόδια αστυνο-
μική Αρχή.
«Μας λένε ότι οι μάσκες προστατεύ-
ουν. Δεν προστατεύουν οι μάσκες 

τους άλλους, τους προστατεύει η προ-
σευχή. Ήδη μας λένε ότι πρέπει να 
κάνουμε το εμβόλιο. Είναι 7 δισεκα-
τομμύρια ο πληθυσμός, φαντάζεστε τι 
λεφτά θα πάρουν κάποιοι για το εμβό-
λιο;» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πατέ-
ρας Αντώνιος σε τηλεοπτικούς σταθ-
μούς πανελλήνιας εμβέλειας.
Αξίζει να θυμίσουμε πως ο εν λόγω 
ιερέας πέρα από το παραλήρημά 
του στα περί κορονοϊού, έφτασε στο 
σημείο να υποστηρίξει ότι ο σει-
σμός που έπληξε τη Σάμο και κόστισε 
τη ζωή σε δύο παιδιά, ήταν «θεϊκή 
παρέμβαση ή τιμωρία».
«Ο Θεός να μας φωτίζει και να μας 
δώσει μία διέξοδο, γιατί παρόλο που 

φτάσαμε στο σημείο αυτό πιστεύω με 
μία παρέμβαση δική του θεϊκή... και 
είδατε τι έγινε τώρα με τους σεισμούς. 
Ε, άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνω-
θεν θα την έχουμε», είπε χαρακτηρι-
στικά.
Σε άλλο σημείο του κηρύγματός του, 
ο πατέρας Αντώνιος, αναφερθείς στο 
κλείσιμο της εστίασης στις «κόκκινες» 
περιοχές είπε: «Κλείσανε την εστί-
αση επειδή ζητήσαμε να ενταχθούν οι 
εκκλησίες στην εστίαση. Δεν έχουμε 
κόλλυβα εμείς εδώ; πώς θα τα φάμε;»!

Ιερέας καλεί τους ασθενείς 
του νοσοκομείου Χανίων να 
κοινωνήσουν
Να κοινωνήσουν καλεί τους ασθενείς 
στο νοσοκομείο Χανίων, ο εφημέριος 

του ναού του Αγίου Γεωργίου του Τρο-
παιοφόρου, που βρίσκεται στον περί-
βολο του νοσηλευτικού Ιδρύματος.
Σύμφωνα με το hania.news, με 
αφορμή τον αυριανό (Τρίτη 3 Νοεμ-
βρίου) εορτασμό της «ανακομιδής 
των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου 
του Τροπαιοφόρου», ο εφημέριος του 
ομώνυμου ναού που βρίσκεται στον 
περίβολο του νοσοκομείου Χανίων, 
θυροκόλλησε ανακοίνωση στις εξω-
τερικές πόρτες των κλινικών του νοση-
λευτικού Ιδρύματος, με την οποία 
γνωστοποιεί, μεταξύ άλλων, ότι «όσοι 
εκ των ασθενών θέλουν να κοινωνή-
σουν, να το δηλώσουν στην Προϊστα-
μένη του Τμήματος».
Ο μητροπολίτης Κυδωνίας και Απο-
κορώνου,  Δαμασκηνός κάλυψε πλή-
ρως τον ιερέα για την κίνηση του, ενώ 
δήλωσε ότι η Θεία Κοινωνία αποτελεί 
«κόκκινη γραμμή» για την εκκλησία.
Αναλυτικά η δήλωση του μητροπολίτη 
Δαμασκηνού:
«Τον καλύπτω πλήρως για την ενέρ-
γειά του. Η Θεία Κοινωνία -το έχω 
ξαναπεί- αποτελεί κόκκινη γραμμή για 
εμάς. Ακόμη και ασθενής με κορωνοϊό 
να μου το ζητούσε θα πήγαινα προ-
σωπικά να τον κοινωνήσω. Παρακαλώ 
πάρα πολύ, ο καθένας τα όριά του. Η 
Εκκλησία συντάσσεται με τα μέτρα της 
πολιτείας, αλλά διαφωνεί με το θέμα 
της Θείας Κοινωνίας. Όσοι πιστεύουν 
έχουν κάθε δικαίωμα να το επιζητούν 
και είναι συνταγματικά κατοχυρω-
μένο. Όποιοι διαφωνούν ας πάρουν 
και τη θέση του υπεύθυνου της τοπι-
κής Εκκλησίας. Ερωτώ: πόσοι άνθρω-
ποι θα ήθελαν τη Θεία Κοινωνία αυτές 
τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους; 
Αν κολλάει με τη Θεία Κοινωνία, οι 
πρώτοι που θα έπρεπε να είμαστε 
στον τάφο θα ήταν οι ιερείς. Επανα-
λαμβάνω, ας περιοριστεί ο καθένας 
στα όριά του».

Εισαγγελική έρευνα για τον ιερέα με το 
εξοργιστικό κήρυγμα για τον κορονοϊό: 
«Συγγενείς θυμάτων δωροδοκήθηκαν»

Κακούργημα ο 
βασανισμός ζώων με 
ομόφωνη έγκριση της 
Βουλής 

Η τροπολογία που αυστηροποιεί το πλαίσιο για 
τον βασανισμό ζώων έλαβε καθολική στήριξη 
από όλα τα κόμματα – Πλέον, η προβλεπόμενη 
ποινή είναι κάθειρξη δέκα ετών

Κ
αθολική στήριξη από τα κόμματα του κοινοβου-
λίου λαμβάνει η τροπολογία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης που αυστηροποιεί το πλαί-
σιο ποινών για τον βασανισμό ζώων μετατρέ-

ποντας το αδίκημα σε κακούργημα.
Ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι τα 
πρόσφατα περιστατικά έχουν διεγείρει την αντίδραση 
της κοινωνίας και εξήγησε πως η ρύθμιση δεν αφορά 
σε απλή κακοποίηση που ήταν ήδη αξιόποινη αλλά είχε 
πλημμεληματικό χαρακτήρα αλλά σε βασανισμό και 
αγριότητες, συμπεριφορές απολύτως απαράδεκτες σε 
μια πολιτισμένη και ευνομούμενη πολιτεία.
«Δεν ανέχεται πια η κοινωνία μας αυτές συμπεριφο-
ρές. Αυτή είναι η πρέπουσα αρμόζουσα και δίκαιη τιμω-
ρία για τους βασανιστές των ζώων και δίκαια σημαί-
νει κακούργημα με ποινή 10ετούς κάθειρξης» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Απαντώντας σε ενστάσεις που εκφρά-
ζονται από μερίδα του νομικού κόσμου για παραβίαση 
της αρχής της αναλογικότητας ο κ. Βορίδης είπε ότι η ανα-
λογία τηρείται καθώς η κάθειρξη είναι εως 10 χρόνια.
«Μελέτες αποδεικνύουν ότι οι βασανιστές ζώων αποτε-
λούν κοινωνικό κίνδυνο ευρύτερο. Η βία τους δεν στρέ-
φεται μόνο κατά των ζώων. Ξεκινά ενδεχομένως από 
αυτά και πηγαίνει στη βία κατά ανηλίκων και ευρύτερα 
κατά αδυνάτων. Θα κάνουν ακόμη βαρύτερες κι απε-
χθέστερες πράξεις» είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε «με 
την υπερψήφιση της τροπολογίας να σταλεί ένα ηχηρό 
μήνυμα από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων προς 
την κοινωνία ότι αυτού του τύπου οι συμπεριφορές δεν 
γίνονται ανεκτές στην Ελλάδα και θα μεταχειριστούμε 
όσους το κάνουν αυτό με τα δικαιϊκή σκληρότητα που 
τους αρμόζει» .
Από τα υπόλοιπα κόμματα ο κ. Γιάννης Ραγκούσης 
(ΣΥΡΙΖΑ) σημείωσε πως «Είναι λογικό ότι θα ψηφιστεί 
ομόφωνα από την εθνική αντιπροσωπεία. Είδαμε φαινό-
μενα που σόκαραν την κοινωνία. Αυτό ένα πρώτο βήμα 
προς κατεύθυνση που πρέπει να προχωρήσουμε αλλά να 
μην περάσει ένα μήνυμα ότι αρκεί από μόνο του».
Για «θετικό μέτρο» μίλησε η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη 
(Κίνημα Αλλαγής) ενώ ο Κώστας Χήτας (Ελληνικής Λύση) 
ανέφερε: «Συγχαρητήρια . Μιλάμε για κανιβάλους και 
σωστά είπατε πως όποιος βγάζει τέτοια ένστικτα σε 
ζωντανά πλάσματα μπορεί να το κάνει και σε ανθρώ-
πους. Στη σωστή κατεύθυνση η αυστηροποίηση των ποι-
νών». Τέλος η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου (ΜεΡΑ25) 
σημείωσε «Χαιρετίζουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία του 
υπουργείου απέναντι σε απαράδεκτο φαινόμενο. Είναι 
σε αναλογία η ποινή με την απαξία αυτών εγκλημάτων» .
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Ο σημαντικός Έλληνας ερμηνευτής 
είναι καλεσμένος στην πρεμιέρα 
της εκπομπής «Προσωπικά» με την 
Έλενα Κατρίτση

Ο 
Γιώργος Νταλάρας συναντάει 
«Προσωπικά» την Έλενα Κα-
τρίτση στην πρεμιέρα της εκ-
πομπής της, σήμερα Παρα-

σκευή 6 Νοεμβρίου στις 23:00, στην 
ΕΡΤ1.
Στο πρόσωπό του, όλη η ιστορία του 
ελληνικού τραγουδιού των τελευταίων 
55 χρόνων. Με τη φωνή του δίνει ζωή σε 
ανθρώπους που σημάδεψαν το ελληνικό 
τραγούδι με τους στίχους, τη σύνθεση και 
την προσωπικότητά τους.
Ο Γιώργος Νταλάρας μοιράζεται εικόνες 
και λόγια που «έγραψαν» στη μνήμη του, 
μιλά για τα πρόσωπα που καθόρισαν τη 
ζωή του, αλλά και για τις ιδέες του που 
τον κάνουν όλα αυτά τα 
χρόνια να αγωνίζεται για 
όσα πιστεύει.
Από γειτονιά σε γειτο-
νιά ήταν η ζωή του ως 
παιδί, ένας μικρός εσω-
τερικός μετανάστης, που 
κάθε φορά που πήγαινε 
να ριζώσει, η οικογέ-
νεια έφευγε κι εκείνος 
έπρεπε να ξεκινήσει από 
την αρχή. «Είμαι ένα παιδί που ξεκίνησε 
χωρίς στον ήλιο μοίρα. Είχα μια αλλόκοτη 
παιδική ζωή αλλά ήμουν ευτυχισμένος… 
Παιδάκι 7-8 χρόνων έπαιρνα το λεωφο-
ρείο και πήγαινα από την Άνω Δάφνη 
στην Ακαδημίας, 1.20 δραχμές έκανε το 
εισιτήριο, δούλευα και σε ένα καφενείο. 
Πήγαινα τους καφέδες και τα κατάφερνα 
καλά. Ένα παιδάκι σβέλτο που έκανε και 
κόλπα με τον δίσκο. Τον γύριζα έτσι που 
δεν χυνόταν ο καφές και το νερό. Και μου 
έδιναν ένα δίφραγκο όταν το πετύχαινα».

Για τον πατέρα του Λουκά Ντα-
ράλα
«Ήταν πολύ καλός μουσικός ο Λου-
κάς, δεν ήταν τυχαίος. Πηγαίναμε με τον 
αδελφό μου να παίξουμε μαζί του και δεν 
μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανε. Του 
έλεγα, μπαμπά γιατί το κάνεις; Και μια 
φορά μου απάντησε: Πώς θα ζήσουμε 
παιδί μου; Και ο Βαμβακάρης ακόμη βγά-
ζει».

Για τη μητέρα του Σουλτάνα Χρι-
στοδούλου
«Η μητέρα μου ήταν μια ηρωίδα που 
δύσκολα ξεχνάς. Εγώ ήμουν πολύ συν-
δεδεμένος με εκείνη, γι’ αυτό και έζησα 
μαζί της μέχρι που έγινα 33 χρόνων. Είχαν 
αλλάξει τα πράγματα, είχε έρθει και ο 
Χρήστος κοντά μας όταν έφυγε από το 
ορφανοτροφείο. Όταν βελτιώθηκαν τα 
οικονομικά μας, μπόρεσα να πάρω ένα 
σπίτι στον αδερφό μου και άλλο ένα στη 
μητέρα μου για να ζήσει τα υπόλοιπα χρό-
νια της. Νομίζω ότι ο καημός της ήταν ότι 
άλλαζα και γινόμουν πιο αυστηρός και 
δύσκολος. Αλλά ήταν λογικό γιατί δεν 
μπορούσα να τα επεξεργαστώ όλα. Ήμουν 
ένα κλαράκι και παρίστανα το πλατάνι…»

Για τη σύζυγό του, Άννα Νταλά-
ρα
«Πρέπει να παραδεχθώ πως η Άννα θυσι-
άστηκε για μένα. Θυσίασε πράγματα που 

θα μπορούσε να κάνει. 
Είμαστε λίγο αντίθετοι 
άνθρωποι, σε όλα τα 
επίπεδα. Με πίστεψε και 
με βοήθησε πάρα πολύ. 
Όταν τη γνώρισα ήταν 
ένα φωτεινό πλάσμα και 
αυτό με κέρδισε. Τώρα 
που πέρασαν όμως τα 
χρόνια, νομίζω ότι της 
άξιζε κάτι καλύτερο, ότι 

η Άννα είναι ένα κορίτσι που θα έπρεπε 
να έχει παντρευτεί έναν πρίγκιπα. Και όχι 
έναν αλήτη που παίζει και λίγο μπουζου-
κάκι».
-Θέλω να μου πεις Γιώργο, με το χέρι στην 
καρδιά, αν σε ενδιαφέρει ποια εικόνα έχει 
ο κόσμος για σένα σήμερα και πώς θα σε 
θυμούνται.
«Δεν μπορώ να πω ότι δεν με ενδιαφέρει 
γιατί νιώθω πως έχει μείνει κάτι ανεκπλή-
ρωτο. Ο κόσμος βλέπει τον Νταλάρα σε 
αφίσα και του βάζει πάνω μουστάκια και 
γυαλιά και ξεχνάει τον άνθρωπο. Μένει 
στον Νταλάρα. Όχι κύριοι, εγώ είμαι πάνω 
από τον Νταλάρα. Ο Γιώργος. Ο Νταλάρας 
με αφήνει σχεδόν αδιάφορο. Με ενδια-
φέρει μόνο το μουσικό του κομμάτι. Αυτό 
που έκανε, αυτό που κάνει, αυτό που 
ακόμη παλεύει. Το υπόλοιπο αν θέλετε 
να το μάθετε, σκύψτε, περάστε έξω από 
τη φωτογραφία. Κάντε μια αξονική, κάντε 
κάτι. Αυτό ναι, με ενδιαφέρει, όταν θα 
φύγω, να ξέρουν τι ήταν ο Γιώργος».

επικαιρότητα

Νταλάρας: Ο κόσμος βλέπει τον 
Νταλάρα σε αφίσα και του βάζει 
πάνω μουστάκια και γυαλιά 

Χυδαία επίθεση Πολάκη σε 
Τσιόδρα και μέλη επιτροπής: 
Δεν είναι επιστήμονες, λένε 
αρλούμπες 

Χ
υδαία επίθεση στον Σωτήρη 
Τσιόδρα και στα υπόλοιπα 
μέλη της επιστημονικής υπη-
ρεσίας εξαπέλυσε ο Παύλος 

Πολάκης στην Βουλή υποστηρίζοντας 
ότι «δεν είναι πραγματικοί επιστήμο-
νες» καθώς λειτουργούν ως όργανα 
«πολιτικής προπαγάνδας» και πως αλ-
λάζουν τις επιστημονικές τους απόψεις 
για να εξυπηρετήσουν το κυβερνητικό 
σχέδιο εις βάρος της υγείας των πολι-
τών.
Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας που έχει κατηγορηθεί για από-
κρυψη νεκρών σ την τραγωδία σ το 
Μάτι, επέλεξε για μια ακόμα φορά να 
βάλει στο στόχαστρο τον καθηγητή 
Σωτήρη Τσιόδρα υποστηρίζοντας ότι 
λέει «επιστημονικές αρλούμπες».
Παράλληλα, υποστήριξε ότ ι και οι 
υπόλοιποι επιστήμονες που μετέχουν 
στην ειδική επιτροπή «υποκύπτουν 
σε πολιτικά παιχνίδια» καθώς όπως 
είπε δέχθηκαν να αλλάξουν τις εισηγή-
σεις τους σε τουλάχιστον τρία κρίσιμα 
ζητήματα -άνοιγμα σχολείων, τουρι-
σμού και γηπέδων- για την υγειονο-
μική ασφάλεια των πολιτών.
«Να ρωτήσω τον φίλτατο Σωτήρη. 
Τον Τσιόδρα εννοώ. Ισχύει ή όχι ότι 

η επιστημονική επιτροπή άλλαξε με 
πολιτ ική εν τολή την άποψή της σε 
τρία θέματα; Στο άνοιγμα των σχο-
λείων, σ το άνοιγμα του τουρισμού 
και στο άνοιγμα των γηπέδων;» είπε 
ο κ. Πολάκης για να συνεχίσει «η επι-
τροπή είχε πάρει αρνητική θέση για 
αυτά τα ζητήματα και την άλλαξε υπο-
κύπτοντας σε πολιτικές πιέσεις. Εγώ 
δεν λέω ότι έχει πολιτική ευθύνη μια 
επιτροπή. Η κυβέρνηση έχει την πολι-
τική ευθύνη. Όμως οι πραγματικοί επι-
στήμονες δεν υποκύπτουν σε πολιτικές 
πιέσεις και οδηγίες. Λένε και επιμέ-
νουν στις απόψεις τους. Είναι ισχυρή 
η καταγγελία που κάνω. Έφυγαν άτομα 
από την επιτροπή γιατί δεν άντεξαν 
αυτές τις παρεμβάσεις».
Ο ίδιος σχολιάζοντας την σημερινή 
συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρω-
θυπουργός με τον κ. Τσιόδρα είπε: «Τι 
είναι αυτό που ακούσαμε σήμερα; Ότι 
τα μικρά παιδιά δεν κολλάνε. Τι επι-
στημονικές αρλούμπες είναι αυτές κ. 
Σωτήρη μου;
Δεν μπορώ να βλέπω την ιατρική επι-
στήμη να μπαίνει στην υπηρεσία της 
πολιτικής προπαγάνδας. Δεν θα δου-
λευόμαστε εδώ μέσα με επιστημονικές 
αρλούμπες».
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επικαιρότητα

Υ
πάρχει η «Κόλαση»; Είναι ένα υ-
παρκτό μέρος, ή, όπως και ο «Πα-
ράδεισος» (βλέπε Γη) παραπέμπει 
στη θεατρική απόδοση των ιερών 

Γραφών και Κειμένων; Αν θα μπορούσε ένα 
μέρος να «ανταποκριθεί» στην «Κόλαση», 
όπως μας την περιγράφουν οι Γραφές, τό-
τε αυτό το μέρος ίσως να είναι ο πλανήτης 
K2-141b. Πρόκειται για ένα μέρος που τα 
πάντα βράζουν, με ωκεανούς από λάβα και 
«καταιγίδες» από βράχους. Ένα μέρος που 
ίσως να αποτυπώνει την απόλυτη εικόνα 
της κόλασης.
Με ανέμους που μπορούν να φτάσουν πολ-
λές εκατοντάδες χιλιόμετρα σε ταχύτητα 
και βροχή από μεγάλους βράχους, οι επι-
στήμονες ανακάλυψαν τον πιο ακραίο εξω-
πλανήτη που έχει εντοπιστεί έως σήμερα, 
φανερώνοντας την άγρια ομορφιά του Δια-
στήματος, σε ένα πραγματικά Βιβλικό περι-
βάλλον.
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύ-
θηκε στις Μηνιαίες Ειδοποιήσεις της Βασι-
λικής Αστρονομικής Εται-
ρείας, επιστήμονες από το 
Πανεπιστήμιο McGill, το 
Πανεπιστήμιο της Υόρκης 
και το Ινστιτούτο Επιστή-
μης της Ινδικής Εκπαίδευσης 
έχουν βρει λεπτομέρειες για 
έναν από τους νεότερους 
«πλανήτες λάβας» - έναν 
κόσμο στον οποίο το μεγα-
λύτερο μέρος του, αποτελείται από ωκεα-
νούς λάβας.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο κύκλος 
της ατμόσφαιρας και του καιρού του 
K2-141b ήταν ιδιαίτερα παράξενος. Ο εξω-
πλανήτης, που σημειωτέον είναι στο μέγε-
θος της Γης μας, φαίνεται να έχει επιφάνεια, 
ωκεανό και ατμόσφαιρα, όλα κατασκευα-
σμένα από τα ίδια συστατικά: άγριους βρά-
χους.
«Η μελέτη είναι η πρώτη που κάνει προ-
βλέψεις σχετικά με τις καιρικές συνθήκες 
στον K2-141b, ο οποίος μπορεί να ανιχνευ-
θεί από εκατοντάδες έτη φωτός μακριά με 
τηλεσκόπια τελευταίας γενιάς, όπως το δια-
στημικό τηλεσκόπιο James Webb», δήλωσε 
ο κύριος ερευνητής Giang Nguyen.
Πρόκειται για ένα καυτό μέρος, που φτά-
νει σε θερμοκρασίες πάνω από 5.400 βαθ-
μούς Φαρενάιτ (2.890 βαθμούς Κελσίου). 

Είναι αρκετά ζεστό όχι μόνο για να λιώσει 
τους βράχους, αλλά και να τους εξατμίσει, 
δημιουργώντας μια λεπτή, «φιλόξενη» 
ατμόσφαιρα.
«Η ανακάλυψή μας πιθανότατα σημαίνει 
ότι η ατμόσφαιρα εκτείνεται λίγο πιο πέρα   
από την ακτή του μάγματος, διευκολύνο-
ντας τον εντοπισμό με διαστημικά τηλεσκό-
πια», δήλωσε ο Nicolas Cowan.
Ο υπόλοιπος πλανήτης είναι επενδυμένος 
σε ατέρμονο σκοτάδι, φτάνοντας σε ψυχρές 
θερμοκρασίες, ακόμη και στο μείον 328 
βαθμών Φαρενάιτ ή -200 βαθμούς Κελ-
σίου.
Στον κύκλο νερού της Γης, το νερό εξατμί-
ζεται, ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα, συμπυ-
κνώνεται και επιστρέφει στην επιφάνεια ως 
βροχή. Τώρα φανταστείτε αυτήν τη διαδι-
κασία, αλλά αντί για νερό, στον K2-141b, 
οι βράχοι έχουν αντικαταστήσει το... νερό!
Το νάτριο, το μονοξείδιο του πυριτίου και 
το διοξείδιο του πυριτίου στον K2-141b 
εξατμίζονται σε ορυκτούς ατμούς, οι οποίοι 

μεταφέρονται στη σκοτεινή 
πλευρά του πλανήτη από 
υπερηχητικούς ανέμους που 
μαίνονται πάνω από 3.100 
μίλια την ώρα. Από εκεί, οι 
βράχοι υπό τη μορφή βρο-
χής, επιστρέφουν στον ωκε-
ανό λάβας, ο οποίος ρέει 
προς τη φωτεινή πλευρά για 
να επανεκκινήσει τον κύκλο.

Ωστόσο, αυτός ο κύκλος δεν είναι τόσο 
σταθερός όσο αυτός στη Γη, δήλωσαν 
οι επιστήμονες. Η ροή του ωκεανού από 
μάγμα από την πλευρά της νύχτας στην 
πλευρά της ημέρας είναι πιο αργή - οι ερευ-
νητές προβλέπουν ότι η σύνθεση των ορυ-
κτών θα αλλάξει με την πάροδο του χρό-
νου, αλλάζοντας τελικά την επιφάνεια και 
την ατμόσφαιρα του πλανήτη εντελώς.
«Όλοι οι βραχώδεις πλανήτες, συμπεριλαμ-
βανομένης της Γης, ξεκίνησαν ως λιωμένοι 
κόσμοι, αλλά μετά ψύχθηκαν γρήγορα και 
στερεοποιήθηκαν. Οι πλανήτες λάβας μας 
δίνουν μια σπάνια ματιά σε αυτό το στά-
διο της πλανητικής εξέλιξης», δήλωσε ο 
Cowan.
Οι επιστήμονες ελπίζουν να επαληθεύσουν 
περαιτέρω τις παρατηρήσεις τους όταν θα 
ξεκινήσει το πολυαναμενόμενο διαστημικό 
τηλεσκόπιο James Webb το 2021.

Βρέθηκε η «Κόλαση»: 
Εξωπλανήτης με ωκεανούς από 
λάβα και καταιγίδες από βράχους 

Κατέθεσε στον ανακριτή για 
Παππά και τηλεοπτικές άδειες 
ο Χρήστος Καλογρίτσας 

Ε
παναλαμβάνοντας μέχρι κεραί-
ας όσα είχε υποστηρίξει τόσο στη 
μήνυση όσο  και στο υπόμνημα 
που είχε παραδώσει προ δύο μη-

νών στην πταισματοδίκη, ο γνωστός ερ-
γολάβος, ιδιοκτήτης της εταιρείας « Το-
ξότης», Χρήστος Καλογρίτσας  υποστή-
ριξε, καταθέτοντας το πρωί, ότι η συμ-
μετοχή του γιου του στο  διαγωνισμό για 
τις τηλεοπτικές άδειες το 2016,  ήταν κατ’ 
εντολή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κατονό-
μασε μάλιστα για άλλη μία φορά το Νίκο 
Παππά ότι ήταν εκείνος  που του υποδεί-
κνυε μαζί με συνεργάτες του, τι θα κάνει,  
καθώς ο εργολάβος τον είχε ενημερώ-
σει πως δεν είχε χρήματα για κανάλι!!!! 
Ωστόσο, ο Νίκος Παππάς, σύμφωνα με 
τους ισχυρισμούς του, ενδιαφερόταν μό-
νο να του δανείσει το όνομά του για το δι-
αγωνισμό και τον είχε διαβεβαιώσει  πως 
δεν χρειάζονταν χρήματα.
«Εκείνη την περίοδο είχα δεσμευμένους 
τραπεζικούς λογαριασμούς, συνεπώς δεν 
είχα λεφτά για κανάλια. Όταν το είπα στον 
Παππά μου απάντησε: «Δεν χρειάζονται 
χρήματα από εσένα. Θα τα βρούμε εμείς. 
Εμείς το όνομα σου θέλουμε μόνο». Με 
τα λόγια αυτά ο Χρήστος Καλογρίτσας 
περιέγραψε στην πρώτη κατάθεση που 
δίνει για αυτή την υπόθεση την εμπλοκή 
του στις διαδικασίες για τις τηλεοπτι-
κές άδειες αλλά και τη συναλλαγή του 
με  Λιβανέζικο Όμιλο με κυρίαρχη θέση 
στις κατασκευές,   που θα χρηματοδο-

τούσε εξ’ ολοκλήρου το εγχείρημα,  με 
άλλη όμως αιτιολογία. Και συγκεκρι-
μένα, τα χρήματα  θα καταβάλλονταν από 
το Λιβανέζικο όμιλο CCC στην εταιρεία 
« Τοξότης» για έργο κατασκευής εμπο-
ρικού κέντρου  στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα
Στη διάρκειας δυόμιση ωρών κατάθεσή 
του στην πταισματοδίκη Αμαρουσίου 
που διενεργεί την έρευνα, με εντολή της 
Εισαγγελίας,  ο κ. Καλογρίτσας ισχυρί-
στηκε ότι αρχικά ο τότε υπουργός Επι-
κρατείας Νίκος Παππάς του είχε πει ότι 
βρέθηκαν  25 εκ. ευρώ και πως θα  έχει 
τα 3 εκ. ευρώ που απαιτούνταν για την 
εγγυητική στο διαγωνισμό.
Ωστόσο, όπως είπε ο εργολάβος, όταν η 
CCC υπαναχώρησε, ο κ. Παππάς του είπε 
ότι θα φτιάξουν μία εφημερίδα, αφού 
δεν έκαναν κανάλι, και καθ’ υπόδειξη 
του τότε υπουργού  τα 3 εκατομμύρια της 
εγγυητικής για τον διαγωνισμό, δόθηκαν 
για την εφημερίδα Ντοκουμέντο.
« Εγώ διεκπεραίωνα εντολές της κυβέρ-
νησης», είπε ο κ. Καλογρίτσας ο οποίος 
ωστόσο απέφυγε να κατονομάσει πλην 
του Νίκου Παππά άλλο στέλεχος της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιον από τους 
συνεργάτες του πρώην υπουργού που 
είχε επαφές.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν, ήδη, 
καταθέσει δύο στενοί συνεργάτες του 
εργολάβου οι οποίοι έχουν προταθεί ως 
μάρτυρες από την εταιρεία «Τοξότης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Η GM Canada και η συνδικαλιστική 
οργάνωση Unifor, μετά από 
πολύπλοκες και μακρόχρονες 
διαπραγματεύσεις, κατέληξαν 
σε προκαταρτική συμφωνία τις 
την επαναφορά των εργασιών 
συναρμολόγησης φορτηγών 
οχημάτων στο εργοστάσιο της GM 
στην Oshawa.

Ε
άν η συμφωνία επικυρωθεί από 
τα μέλη της Unifor, 
η GM έχει δηλώσει 
ότι θα κάνει νέα ε-

πένδυση ύψους εώς 1.3 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων 
στις συγκεκριμένες εγκατα-
στάσεις και αναμένεται να 
προσλάβει από 1.400 έως 
1.700 νέους εργαζόμενους. Αυτό σημαί-
νει ότι το εργοστάσιο θα απασχολεί 2.500 
άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί με την πε-
ρίοδο πριν την απόσυρση των συγκεκριμέ-
νων εργασιών από τις εγκαταστάσεις πριν 

περίπου δύο χρόνια. 
Το τελευταίο αυτοκίνητο που συναρμο-
λογήθηκε στο εργοστάσιο έφυγε από την 
γραμμή παραγωγής τον Δεκέμβριο του 
2019. Από εκείνη την περίοδο, το εργοστά-
σιο χρησιμοποιούταν μόνο για την παρα-
γωγή ανταλλακτικών. Πρόσφατα, μέρος 
των εγκαταστάσεων παράγουν πλέον 
μάσκες τύπου Ν95, ως μέρος μιας κυβερ-
νητικής σύμβασης που ανακοινώθηκε 
νωρίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19.

Ενώ είχε λήξει η αρχική 
προθεσμία της Τετάρτης για 
την επιτυχία μιας νέας, τριε-
τής εργασιακής συμφωνίας 
μεταξύ των δύο πλευρών, 
με την πιθανότητα απεργι-
ακών κινητοποιήσεων σε 
περίπτωση αποτυχίας, οι 

συνδικαλιστές ζήτησαν παράταση της προ-
θεσμίας και, περίπου τεσσεράμισι ώρες 
αργότερα, ανακοινώθηκε η προσωρινή 
συμφωνία, την οποία θα ψηφίσουν τα μέλη 
της Unifor την Κυριακή.

Η GM σχεδιάζει να επαναφέρει 
τη συναρμολόγηση φορτηγών 
στο Oshawa 

Η Yπουργός Οικονομικών του 
Καναδά σε απομόνωση

Δεν συνδέεται με τρομοκρατικές 
οργανώσεις ο δράστης στο Κεμπέκ

O 
24χρονος που σκότωσε δύο 
ανθρώπους και τραυμάτισε άλ-
λους πέντε τη νύχτα του Σαββά-
του προς την Κυριακή στο Κε-

μπέκ ήθελε «να προκαλέσει όσο το δυνα-
τόν περισσότερα θύματα» όμως δεν φαί-
νεται να συνδέεται με κάποια τρομοκρατι-
κή οργάνωση, ανακοίνωσε σήμερα η κα-
ναδική αστυνομία.
«Χθες το βράδυ βιώσαμε μια νύχτα τρό-
μου, όταν ένας άνδρας 24 ετών, ο οποίος 
δεν είναι κάτοικος του Κεμπέκ, ήρθε με 
την πρόθεση να σκοτώσει όσους περισ-
σότερους μπορούσε», είπε ο αρχηγός της 
αστυνομίας της επαρχίας, Ρομπέρ Πιζόν.
Ο δράστης ήταν ντυμένος με μια «μεσαι-
ωνική στολή» και κρατούσε ένα γιαπωνέ-
ζικο σπαθί. «Όλα μας οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι επέλεξε τα θύματά του στην 
τύχη», πρόσθεσε ο Πιζόν.
Σύμφωνα με τον Πιζόν, δύο από τα 

θύματα του νεαρού ήταν Γάλλοι, εγκατε-
στημένοι εδώ και χρόνια στο Κεμπέκ. Δεν 
διευκρίνισε όμως αν είναι νεκροί ή τραυ-
ματίες.
Ορισμένοι από τους πέντε τραυματίες 
φέρουν «σοβαρές πληγές», ωστόσο δεν 
κινδυνεύει η ζωή τους.
Ο ύποπτος κατάγεται από το Μόντρεαλ 
και θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή 
αργότερα σήμερα, μέσω βιντεοκλήσης. 
«Πιστεύω ότι είχε προσχεδιάσει την 
πράξη του», είπε ο Πιζόν.
Ο νεαρός είχε εκφράσει την πρόθεση του 
να σκοτώσει πριν από πέντε χρόνια, όμως 
δεν είχε προηγούμενες δοσοληψίες με τις 
αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές του 
Καναδά.
«Όλο το Κεμπέκ πενθεί», είπε από την 
πλευρά της η αντιπρόεδρος της τοπικής 
κυβέρνησης, Ζενεβιέβ Γκιλμπό, καταδι-
κάζοντας αυτές τις «βάρβαρες» πράξεις.

Η 
αντιπρόεδρος της καναδικής 
κυβέρνησης, η Κρίστια Φρί-
λαντ, ανακοίνωσε χθες Σάβ-
βατο ότι τέθηκε σε απομό-

νωση, αφού ενημερώθηκε μέσω της 
ειδικής εφαρμογής γ ια κινητά τηλέ-
φωνα για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορονοϊού πως έπρεπε 
να υποβληθεί σε τεστ για τον SARS-
CoV-2.
«Σήμερα, εξετάστηκα (…) αφού έλαβα 
ειδοποίηση από την εφαρμογή COVID 
Alert. Βρίσκομαι σε καραντίνα εν ανα-
μονή των αποτελεσμάτων του τεστ μου», 
ανέφερε η Φρίλαντ, η οποία είναι επίσης 
υπουργός Οικονομικών, μέσω Twitter.
«Η εφαρμογή COVID Alert είναι σημα-
ντικό εργαλείο στον αγώνα μας εναντίον 
του ιού», πρόσθεσε η ίδια, ενθαρρύνο-
ντας τους Καναδούς να την εγκαταστή-
σουν στα κινητά τους και να τη χρησιμο-
ποιούν.
Η εφαρμογή ειδοποιεί τις επαφές του χρή-
στη της εάν καταχωρίσει πως έχει προ-
σβληθεί από τον κορωνοϊό.
Έχει καταφορτωθεί περίπου 4,9 εκατομ-
μύρια φορές αφότου άρχισε να λειτουρ-

γεί και περίπου 3.000 Καναδοί έχουν 
κάνει καταχωρίσεις για να ενημερώσουν 
τις επαφές τους πως μολύνθηκαν από τον 
κορονοϊό, σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ.
Τον Μάρτιο, στο λεγόμενο πρώτο κύμα 
της πανδημίας, ο πρωθυπουργός του 
Καναδά Τζάστιν Τριντό είχε τεθεί σε απο-
μόνωση όταν διαγνώστηκε πως μολύν-
θηκε η σύζυγός του, η Σοφί Γκρεγκου-
άρ-Τριντό.

Ο Καναδάς υπέγραψε MoU με την 
Κορέα για το μαχητικό T-50 

Η 
Καναδική International Test 
Pilots School (ITPS) ανακοίνωσε 
σήμερα ότι υπέγραψε MoU με 
την Korean Aerospace Industries 

(KAI) προκειμένου να προωθήσει το FA-
50/ T-50  ως εκπαιδευτικό.
Το αεροσκάφος μπορεί να προσφέρει 
στους πιλότους εκπαίδευση που περι-
λαμβάνει Fighter Weapons Instructor 
Courses, Advanced Tactics Courses και 

Mission Commander courses σε διεθνείς 
πελάτες. 
 Η ITTC επί του παρόντος προσφέρει 
εκπαίδευση σε  Fighter Lead-In Training 
(FLIT) στην Βασιλική Αεροπορία της 
Μαλαισίας στο Λονδίνο του Οντάριο. 
Η σχολή επί του παρόντος λειτουργεί 
στόλο από Aero Vodochody L-39 με ανα-
βαθμισμένα αεροηλεκτρονικά 
για το πρόγραμμα FLIT.
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Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση 
μόλυνσης ανθρώπου από την H1N2 
στη χώρα

Κ
ρούσμα γρίπης των χοίρων εντο-
πίστηκε, για πρώτη φορά στον Κα-
ναδά, σε άνθρωπο, ο οποίος προ-
σβλήθηκε από σπάνιο είδος της 

γρίπης H1N2, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι 
υγειονομικές αρχές.
Το εύρημα αυτό έγινε στα μέσα Οκτωβρίου 
σε ασθενή στην επαρχία Αλμπέρτα (δυτικά) 
με συμπτώματα γρίπης. Ανέρρωσε πολύ 
γρήγορα, υπογράμμισαν οι αρχές σε ανα-
κοίνωσή τους.
«Αυτή η παραλλαγή του ιού της γρίπης 
τύπου Α (H1N2) είναι σπάνια, με μόλις 27 
κρούσματα να έχουν καταγραφεί στον 
κόσμο από το 2005 και καμία στον Καναδά 
πριν από αυτό», σημείωσαν.

«Πρόκειται για ένα είδος γρίπης το οποίο 
σπάνια προσβάλλει ανθρώπους» και η 
μόλυνση «συνήθως» οφείλεται «στην 
έκθεση σε μολυσμένους χοίρους», τόνισε 
η Τερέζα Ταμ, διευθύντρια της υπηρεσίας 
δημόσιας υγείας του Καναδά.
«Δεν είναι γνωστό να μεταδίδεται εύκολα 
από άνθρωπο σε άνθρωπο», πρόσθεσε η 
Ταμ μέσω Twitter.
«Παίρνουμε σοβαρά» την περίπτωση αυτή, 
τόνισαν οι αρχές στην Αλμπέρτα, όμως 
«τίποτε δεν μας οδηγεί να πιστέψουμε προς 
το παρόν ότι ο ιός εξαπλώθηκε». Επρόκειτο 
για «μεμονωμένο» κρούσμα, πρόσθεσαν.
Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που διενεργεί-
ται από τις υγειονομικές αρχές για να εξα-
κριβωθεί η προέλευση του ιού και να εξα-
σφαλιστεί πως δεν υπήρξε διασπορά.
Δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από αυτή 
τη μορφή γρίπης με τη βρώση χοιρινού κρέ-
ατος, διαβεβαίωσαν οι αρχές.

Καναδάς: Εντοπίστηκε κρούσμα 
γρίπης των χοίρων 

Καναδική έρευνα καταρρίπτει ακόμη 
μία θεωρία συνωμοσίας: Η μάσκα 
δεν προκαλεί στέρηση οξυγόνου

Ενώθηκαν τα γηροκομεία με τα 
ορφανοτροφεία - Το αποτέλεσμα; 
Εκπληκτικό!

Τ
α ορφανοτροφεία και τα γηροκο-
μεία μπορεί να είναι δύο εντελώς 
ξεχωριστές δομές, που απευθύνο-
νται σε δύο εκ διαμέτρου διαφο-

ρετικές ηλικιακές ομάδες που έχουν δια-
φορετικές ανάγκες, ωστόσο όπως προκύ-
πτει από ένα κοινωνικό πείραμα που έγι-
νε στον Καναδά, η ανάγκη για αγάπη και 
φροντίδα είναι κοινή για όλους.
Στο γηροκομείο Nightingale House εφαρ-
μόστηκε μια εξαιρετική ιδέα, η οποία είχε 
σημαντικά αποτελέσματα. Οι υπεύθυνοι 
έφεραν σε επαφή ένα ορφανοτροφείο με 
τους ηλικιωμένους τρόφιμους και τους 
άφησαν για αρκετές ώρες με τα παιδιά. 
Οι δύο ομάδες περνούσαν πολύ χρόνο 
μαζί, βοηθώντας η μια την άλλη. Η βοή-
θεια ήταν αμοιβαία και κανείς πλέον δεν 
ένιωθε μόνος. Οι ηλικιωμένοι εκεί που 
ήταν «απαθείς» και «λυπημένοι» βρήκαν 
ξαφνικά χαρά και νόημα στη ζωή τους, 
ενώ τα παιδιά έγιναν αποδέκτες αγάπης 

και στήριξης.
Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο ομάδες 
βρήκαν μια οικογένεια που δεν είχαν 
ακόμη κι αν βιολογικά δεν είναι.
Ειδικά στον Καναδά, κοινωνικά προγράμ-
ματα αυτού του τύπου, που διοργανώνο-
νται μεταξύ ορφανοτροφείων και γηροκο-
μείων γίνονται όλο και πιο τακτικά, όπως 
και στις ΗΠΑ.
Στο Σιάτλ, για παράδειγμα, από το 1991, 
στο γηροκομείο Providence Mount St. 
Vincent, οι ηλικιωμένοι επισκέπτονται 
ομάδες παιδιών που προέρχονται επί-
σης από τοπικά παιδικά και προσχολικά 
κέντρα, με εκπληκτικά αποτελέσματα.
Το μόνο που μένει είναι να ευχηθούμε 
για τη συνεχώς διευρυνόμενη εξάπλωση 
και χρήση προγραμμάτων όπως αυτό, τα 
οποία μπορούν να βοηθήσουν στην ανα-
κούφιση της μοναξιάς τόσων πολλών 
ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους.

Κ
αναδική έρευνα καταρρίπτει 
ακόμη έναν μύθο γύρω από τη 
χρήση της μάσκας, αποδεικνύ-
οντας πως δεν προκαλεί στέ-

ρηση οξυγόνου σε όσους τη φορούν, 
ακόμη κι εάν πρόκειται για ηλικιωμέ-
νους.
Η παραπάνω θεωρία, μαζί με άλλες 
όπως η πρόκληση τοξικής δηλητηρία-
σης, η υπερ-συσσώρευση διοξειδίου 
του άνθρακα ή και η εξασθένιση του 
ανοσοποιητικού, είναι μία από τις πιο 
προσφιλείς των συνωμοσιολογιών, 
αλλά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.   
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οι ερευνητές 
του Πανεπιστημίου ΜακΜάστερ του 
Οντάριο, με επικεφαλής τον λοιμωξιο-
λόγο δρ Νόελ Τσαν, χορήγησαν σε 25 
άτομα -με μέση ηλικία 77 έτη- φορη-
τούς μετρητές του επιπέδου του οξυ-
γόνου, ενόσω φορούσαν μάσκα επί μία 

ώρα, καθώς επίσης μία ώρα πριν και 
μετά τη χρήση της.
Κατά τα τεστ δεν διαπιστώθηκε καμία 
ανησυχητική ένδειξη περί μειωμέ-
νου οξυγόνου στο αίμα λόγω της χρή-
σης μάσκας, ενώ το επίπεδο κορεσμού 
στους ηλικιωμένους – κατά μέσο όρο 
- ήταν 96,1% πριν τη χρήση μάσκας, 
96,5% κατά τη χρήση της και 96,3% 
μετά.
«Οι μάσκες είναι σαν τις ζώνες στο 
αυτοκίνητο. Δεν είναι κατ’ ανάγκη 
ευχάριστες, αλλά σε προστατεύουν. Η 
μελέτη μας δεν υποστηρίζει τους ισχυ-
ρισμούς ότι οι μάσκες είναι επικίνδυ-
νες» δήλωσε ο δρ Τσαν.
Στη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο 
αμερικανικό ιατρικό περιοδικό JAMA, 
όπως είπε ο Τσαν δεν παρελήφθησαν 
άνθρωποι με αναπνευστικές ή καρδιο-
λογικές παθήσεις.

Trudeau: Παρακολουθούμε στενά τις 
εξελίξεις στις εκλογές των ΗΠΑ

Ο 
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς  J u s t i n 
Trudeau συνέχισε να μην 
σ χολιάζ ε ι  την αβεβαιό -
τητα που θολώνει σήμερα 

τις εκλογές των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η 
κυβέρνησή του θα παρακολουθήσει τα 
αποτελέσματα «προσεκτικά».
«Όπως όλοι γ νωρίζουν, υπάρχε ι 
μια εκλογική διαδικασία σε εξέλιξη 
σ τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε 
ο Trudeau σε δημοσιογράφους την 
Τετάρτη. 
Αργότερα, ο πρωθυπουργός δήλωσε 
ότι η κυβέρνησή του επικεντρώνεται σε 
μια πιθανή αλλαγή στην προεδρία των 
ΗΠΑ, στην περίπτωση που ο Joe Biden 
καταφέρει να κερδίσει τ ις  εκλογές 
και να επικρατήσει του νυν προέδρου 
Τραμπ. Εδώ και εβδομάδες, η κυβέρ-
νηση έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη για 
όλα α πιθανά ενδεχόμενα.
«Όπως πάντα, θα επιδιώξουμε να δια-
σφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση 
να υπερασπιστούμε τα καναδικά συμ-
φέροντα και τους Καναδούς καθώς 
οι Αμερικανοί λαμβάνουν μια σημα-
ντική απόφαση για τα επόμενα βήματά 

τους», δήλωσε ο Trudeau.
Ενώ ο Trudeau παρέμεινε ουδέτερος 
σε αυτόν τον αγώνα, η φιλελεύθερη 
κυβέρνηση είχε στενή σχέση συνερ-
γασίας με τον Μπάιντεν σχετικά με τις 
εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική 
για την κλιματική αλλαγή το 2015-16.
Ο συντηρητικός ηγέτης Erin O’Toole 
προσέφερε ένα παρόμοια προσε-
κτικό μήνυμα πριν τη συμμετοχή του 
σε συνεδρίαση για τον Καύασο, λέγο-
ντας σε δημοσιογράφους στα γαλλικά, 
«Θα περιμένουμε να δούμε το αποτέ-
λεσμα.»
Η καταμέτρηση των ψήφων στις ΗΠΑ 
συνεχ ίζ ε ται και το απόγευμα της 
Πέμπτης, χωρίς να υπάρχει σαφής απά-
ντηση στο ποιος θα είναι τελικά ο νικη-
τής των ίσως πιο αμφιλεγόμενων εκλο-
γών στην ιστορία της χώρας.
Ορισμένες σημαντικές πολιτείες, όπως 
η Αριζόνα, η Γεωργία, η Νεβάδα, η 
Βόρεια Καρολίνα και η Πενσυλβάνια, 
έχουν ακόμα εκατομμύρια ψήφους 
προς καταμέτριση και είναι αβέβαιο το 
ποιος υποψήφιος θα υπερτερήσει σε 
κάθε μία από αυτές.
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Δ
εν θα υπάρξει διψήφιο νούμερο όσον αφορά 
το ποσοστό της ανεργίας, λόγω των μέτρων 
που έλαβε η Κυβέρνηση για στήριξη εργαζο-
μένων και επιχειρήσεων, εκτιμά η Υπουργός 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα 
Αιμιλιανίδου, η οποία απαντούσε σήμερα σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής δι-
άσκεψης για την ανακοίνωση των νέων Ειδικών Σχεδίων.
Σε ερώτηση το κατά πόσο θα υπάρξουν διψήφια νού-
μερα στην ανεργία, απάντησε ότι τα μέτρα της Κυβέρνη-
σης με την επιδότηση του μισθολογικού κόστους και την 
απαγόρευση των απολύσεων, είναι τα σχέδια λόγω των 
οποίων μέχρι σήμερα δεν υπήρξε δραματική αύξηση 
της ανεργίας. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι και με 
βάση τα νέα αυτά σχέδια θα μπορέσουν να αποτραπούν 
διψήφιοι αριθμοί αύξησης της ανεργίας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αύξηση της ανεργία 
στο 8,3% από το 6% και είπε ότι αυτά τα στοιχεία δεν 
είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικής ανεργίας, 
γιατί γίνεται αυτόματη ανανέωση των προσώπων που 
ήταν στο ανεργιακό ηλεκτρονικά και όχι με τη φυσική 
παρουσία. Πρόσθεσε ότι και στην ανακοίνωση της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι αυτά τα στοιχεία δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματική εικόνα.
Ερωτηθείσα κατά πόσο έχει υπολογιστεί μέχρι πότε 
και σε ποιο βαθμό μπορεί το κράτος να συνεχίσει τη 

στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, ακόμα κι αν 
υπάρξουν ενισχυμένα μέτρα όπως ένα lockdown, η κα. 
Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι η συνετή οικονομική διαχεί-
ριση έδωσε το δικαίωμα στην Κυβέρνηση από τον Μάρ-
τιο του 2020 και μέχρι τον Μάρτιο του 2021 να συνεχί-
ζει αυτή την επιδότηση των μισθών, έτσι ώστε κανένας 
εργαζόμενος να μείνει χωρίς επίδομα.
Πρόσθεσε ότι όλα αυτά τα σχέδια είχαν γίνει από τον 
Μάρτιο σε πλήρη συνεργασία με τον Υπουργό Οικο-
νομικών.
«Μπορούμε να τα στηρίξουμε και είναι υποχρέωση μας 
η στήριξη των εργαζομένων», ανέφερε η Υπουργός.
Ερωτηθείσα κατά πόσο θα υπάρξει κάποια ρύθμιση, 
έτσι ώστε να καταβληθεί κανονικά στους εργαζομένους 
ο 13ος μισθός, η Υπουργός ανέφερε ότι με βάση τον 
νόμο περί καταβολής 13ου μισθού, συνεχίζει να υπάρ-
χει η υποχρέωση καταβολής του.
Ανέφερε ωστόσο ότι σε περίπτωση που κάποιος εργα-
ζόμενος αμείβεται με ένα επίδομα και είναι εκτός εργα-
σίας και αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα καταβολής 
του 13ου, υπάρχει ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων 
και μπορούν να αποταθούν στο αρμόδιο τμήμα του 
Υπουργείου Εργασίας για να μπορέσουν να συζητή-
σουν με καλή θέληση τόσο οι εργοδότες όσο και εργα-
ζόμενοι, ώστε να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί τα 
δύο μέρη.

Τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης 
θα αποτρέψουν διψήφιο ποσοστό 
ανεργίας, εκτιμά η Υπουργός Εργασίας 

Κομισιόν: Εκταμιεύονται πάνω από 57 εκ. 
ευρώ για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις 
της πανδημίας στην Κύπρο 

Τ
ην τροποποίηση των δύο επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για την Κύπρο, τα οποία θα 
αποδεσμεύσουν περισσότερα από 57 εκα-
τομμύρια ευρώ για να βοηθήσουν στην α-

ντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κορω-
νοϊού στην οικονομία και το σύστημα υγείας της χώ-
ρας, ενέκρινε η Κομισιόν.
Το πρόγραμμα  “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι 
και Κοινωνική Συνοχή”, συγχρηματοδοτούμενο από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενισχύεται με 36 
εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμ-
μάτων εργασίας μικρού χρόνου για περισσότερους 
από 68.800 εργαζόμενους στην Κύπρο.
Ακόμη, 21 εκατομμύρια ευρώ πόρων του Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατανέμο-
νται για τη στήριξη του τομέα της υγείας με κατάλ-
ληλο εξοπλισμό (μάσκες, φόρμες, αναλώσιμα) και 
προσωπικό.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa 
Ferreira, σχολίασε σχετικά ότι η Κομισιόν “είναι 
έτοιμη να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη για να 
εξασφαλίσει την ταχεία έγκριση εξαιρετικών μέτρων 
που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της επι-
δημίας του ιού”.
“Ως εκ τούτου, επικροτώ το αίτημα της Κύπρου 
σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση και ενθαρρύνω 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες να συνε-
χίσουν να επωφελούνται από την ευελιξία της πολι-
τικής συνοχής για την αντιμετώπιση των υγειονο-
μικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων”, 
σημείωσε. 
Από την πλευρά του ο Επίτροπος για την Απασχό-
ληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Nicolas Schmit, 
πρόσθεσε ότι «η Κομισιόν ανταποκρίθηκε ταχύ-
τατα στο ξέσπασμα του κορωνoϊού, κινητοποιώντας 
όλους τους πόρους που διαθέτει.»

Ν
έες προειδοποιήσεις κατά της προωθούμενης επέκτασης της 
περιόδου αναστολής των εκποιήσεων απηύθυναν σήμερα το 
Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα και ο Σύνδεσμος 
Τραπεζών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συνέχισε σήμερα τη συζήτηση 
των πέντε προτάσεων νόμου για επέκταση της περιόδου αναστολής των 
εκποιήσεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εξασφάλιση κύρια κατοι-
κία αξίας μέχρι €350.000. 
 Τα κόμματα, με εξαίρεση το κυβερνών ΔΗΣΥ, δεν φαίνεται να συμμερίζο-
νται τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. 
 Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών Γιώργος Παντελή ανέφερε πως η επέκταση της περιόδου 
αναστολής των εκποιήσεων όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, που έχει προ-
κύψει από την πανδημία, «αλλά θα το επιδεινώσουν, διότι η εμπέδωση 
στην κοινωνία ότι θα νομοθετούμε νόμους, που θα αποκλείσουν ενδε-
χόμενες εκποιήσεις, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των ΜΕΔ, διότι 
θα ενθαρρύνει τους κακοπληρωτές να μην εξυπηρετούν τα δάνειά τους». 
 «Άρα όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα θα επιδεινώσει το πρόβλημα», είπε.
  Όπως σημείωσε, επί της ουσίας οι προτάσεις νόμων «είναι άνευ αντι-
κειμένου», διότι δεν προγραμματίζεται οποιοσδήποτε πλειστηριασμός ή 
εκποίηση πρώτης κατοικίας με αξία €350.000 και κάτω. «Αντιθέτως όλες 
οι προγραμματισμένες εκποιήσεις αφορούν χωράφια ως επί το πλείστον, 
ή εμπορικά ακίνητα ή εξοχικές κατοικίες». 
Είπε παράλληλα, πως μια αλλαγή του πλαισίου που διέπει τις εκποιήσεις 
θα αποτελέσει αντικίνητρο για τους δανειολήπτες να εξυπηρετήσουν τα 
δάνεια τους ή να καταλήξουν σε μια συμφωνία αναδιάρθρωσης με τις τρά-
πεζες την ώρα που αναμένεται εισροή νέων ΜΕΔ μετά το πέρας της περιό-
δου αναστολής καταβολής δόσεων στο τέλος του έτους. Υπενθύμισε, επί-
σης, το κεφαλαιακό έλλειμμα του Συνεργατισμού, ύψους €800 εκατ. όταν 
ο επόπτης είχε μηδενίσει τις αξίες των εξασφαλίσεων λόγω ακριβώς του 
θέματος των εκποιήσεων. 
Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (ΚΤΚ) η οποία δια εκπροσώπου της τόνισε πως η ύπαρξη ΜΕΔ με 
μεγάλες καθυστερήσεις μεταφράζεται σε αυξημένες προβλέψεις για τις 
τράπεζες. 
 Όπως είπε, από τα ΜΕΔ με εξασφάλιση κύριας κατοικίας αξίας μέχρι 
€350.000, το 80,6% βρίσκεται σε καθυστέρηση πέραν των 180 ημερών. 
Σημείωσε ακόμη από αυτά το 34% βρίσκεται σε καθυστέρηση από 1 μέχρι 
πέντε χρόνια, ενώ ο 31% αυτών των κόκκινων δανείων παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις πέντε μέχρι δέκα έτη και το 15,6% των δάνειων με καθυ-
στέρηση πέραν των δέκα ετών. 
 «Ο επόπτης στη Φρανκφούρτη (ΕΚΤ) αναμένει αυξημένες προβλέψεις για 
τα δάνεια που έχουν μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό θα διασαλεύσει το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα και το βιώσαμε το 2018 με τον Συνεργατισμό», 
είπε.
  Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Τραπεζών παρουσίασε στοιχεία βάσει 
των οποίων, προγραμματίζονται 800 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  και 
562 φυσικοί πλειστηριασμοί χωρίς να περιλαμβάνονται εκποιήσεις κύριας 
κατοικίας αξίας μέχρι €350.000. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, υπάρχουν 
προγραμματισμένες εκποιήσεις 268 εξοχικών ακινήτων, ακινήτων μεγά-
λης αξίας που ενοικιάζονται, 106 εμπορικών ακινήτων, 117 οικοπέδων και 
1.071 χωραφιών. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Συνδέσμου Μιχάλης 
Κρονίδης, το 75% των εκποιήσεων αφορά χωράφια.

Όχι ΥΠΟΙΚ, ΚΤΚ και 
Συνδέσμου Τραπεζών 
σε επέκταση αναστολής 
εκποιήσεων
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Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
είπε απόψε ότι τόνισε 
στον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στην 
πρόσφατη συνάντησή 
τους, πως απαραίτητο 
στοιχείο για την επιτυχία 
των προσπαθειών για το 
Κυπριακό θα πρέπει να είναι 
να μείνουμε προσηλωμένοι 
στη συμφωνημένη λύση 
του Κυπριακού, αλλά και 
στη δημιουργία ευνοϊκού 
κλίματος μέσα από άμεσο 
τερματισμό των μονομερών 
και παράνομων ενεργειών 
της Τουρκίας, είτε αυτές 
αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες 
της Δημοκρατίας, είτε την επί 
του εδάφους παραβίαση του 
καθεστώτος των Βαρωσίων.

Σ
ε ομιλία απόψε στα εγκαί-
νια της έκθεσης φωτογρα-
φίας «60 Χρόνια Κυπριακής 
Δημοκρατίας», που διοργα-

νώνεται στο πλαίσιο των επετεια-
κών εκδηλώσεων τιμής με αφορμή 
τη συμπλήρωση των 60 χρόνων α-
πό την ανεξαρτησία της Κύπρου, ο 
Πρόεδρος είπε πως τον στόχο και 
το όραμά του για τη λύση, μετέφε-
ρε στον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, 
εκφράζοντας την ετοιμότητά του να 
συμμετάσχει σε μια νέα άτυπη πε-
νταμερή διάσκεψη.
Είπε ότι η πενταμερής πρέπει να 
είναι σύμφωνα και με τα όσα έχουν 
συμφωνηθεί στις κατά καιρούς 
Συνόδου σε επίπεδο Κορυφής 
που περιλαμβάνονται στα ψηφί-
σματα των ΗΕ, αλλά και στην πιο 
πρόσφατη συνάντηση της 25ης 
Νοεμβρίου 2019, στο Βερολίνο, 
και όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμμα-
τέας διατύπωσε πρόσφατα στην 
επιστολή που απέστειλε στους δύο 

ηγέτες στις 26 Οκτωβρίου 2020.
Σημείωσε πως η επιστολή προνοεί 
σαφέστατα ότι η λύση θα πρέπει 
να είναι στη βάση των όσων έχουν 
συμφωνηθεί στη βάση των όσων 
διαλαμβάνονται στα κατά καιρούς 
ψηφίσματα των ΗΕ, δηλαδή της εξ 
αδήριτου ανάγκης, όπως είχε δια-
τυπωθεί και από τον αείμνηστο 
Εθνάρχη Μακάριο, στο να προχω-
ρήσουμε μια λύση διζωνικής δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας, αλλά εν πάση 
περιπτώσει που θα δημιουργεί τις 
προοπτικές και τις προϋποθέσεις 
ώστε να λειτουργούμε σαν ένα και 
μόνο κράτος.
Αναφερόμενος στην έκθεση, είπε 
ότ ι αναδεικνύε-
ται και μέσα από τις 
φωτογραφίες ότι 
στα 60 αυτά χρόνια 
από την ανακήρυξη 
και εγκαθίδρυση της 
Κυπριακής Δημο-
κρατίας, πετύχαμε 
υψηλά επίπεδα προ-
όδου, μετατρέπο-
ντας παράλληλα την πατρίδα μας 
σε μία ευρωπαϊκή χώρα με διεθνή 
αναγνώριση.
Επιδίωξη μας είναι, είπε, μέσα από 
την πρόοδο που επετεύχθη, αλλά 
και τις μεταρρυθμίσεις που προ-
ωθούμε, η Κυπριακή Δημοκρατία 
να μην υστερεί κανενός άλλου των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών.
Ο Πρόεδρος είπε ότι είναι σημα-
ντικό να σημειώσει πως η Κύπρος 
αναγνωρίζεται από τις χώρες της 
περιοχής ως αποτέλεσμα των 
διμερών, τριμερών ή και πολυμε-
ρών συνεργασιών, αλλά και μιας 
διαχρονικής σχέσης που είχαμε 
πάντοτε με όλους τους γείτονες και 
όχι μόνο, και επίσης αναγνωρίζεται 
ως σημαντικός πυλώνας και αξιόπι-
στος εταίρος στις προσπάθειες επί-
τευξης ειρήνης,  ασφάλειας και στα-

θερότητας στην Ανατολική Μεσό-
γειο.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε 
πως παρά τις όποιες αδυναμίες, θα 
πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για 
τα όσα έχουμε επιτύχει, χωρίς να 
παραγνωρίζουμε πως απαιτούνται 
σημαντικές ακόμη μεταρρυθμίσεις 
που αφορούν τη δημόσια υπηρε-
σία, την τοπική αυτοδιοίκηση, το  
σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
και την αποτελεσματική πάταξη 
της διαφθοράς, με την υιοθέτηση 
το συντομότερο νομοσχεδίων που 
έχουν κατατεθεί στη Βουλή ή και 
πρόσθετων δράσεων που έχουν 
σχεδιαστεί και θα αποτελέσουν το 

αντικείμενο συσκέ-
ψεων και ανακοινώ-
σεων τις επόμενες 
των ημερών.
Εξίσου αναγκαίες 
είναι, πρόσθεσε, 
και η μεταρρύθμιση 
του εκπαιδευτικού 
συστήματος, η ηλε-
κτρονική διακυβέρ-

νηση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξι-
οτήτων, η ολοκλήρωση της μεταρ-
ρύθμισης του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, και η αναδιοργάνωση, βελ-
τίωση και αναβάθμιση  του κοινω-
νικού κράτους, μέσω της δημιουρ-
γίας Υφυπουργείου Κοινωνικής 
Πρόνοιας.
Την ίδια ώρα, είπε, αναγνωρίζο-
ντας την προσφορά των ανθρώ-
πων του Πολιτισμού στην ποιότητα 
ζωής των πολιτών, αναγκαία θεω-
ρούμε τη δημιουργία Υφυπουρ-
γείου Πολιτισμού, πρόταση που 
θα προωθηθεί σύντομα στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 
Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο 
εκσυγχρονισμός των δομών του 
Κράτους, δεν εξαρτάται μόνο από 
την αποφασιστικότητα και τη βού-
ληση της Κυβέρνησης, αλλά απαιτεί 

και τη συνεργασία των πολιτικών 
δυνάμεων που, παρά τις υπαρκτές 
διαφωνίες, οι οποίες είναι απόλυτα 
σεβαστές, η υπέρβαση είναι επι-
βαλλόμενη, αφού οι όποιες μεταρ-
ρυθμίσεις δεν θα είναι για χάριν 
της όποιας Κυβέρνησης, αλλά του 
κυπριακού λαού.

Πρόεδρος: Οι ενέργειες της 
Τουρκίας δεν αφήνουν πε-
ριθώριο για διάλογο που 
θα φέρει αποτελέσματα
Οι έκνομες και προκλητικές ενέρ-
γειες της Τουρκίας όχι μόνο επηρε-
άζουν δυσμενώς τις προσπάθειες 
για επανέναρξη της ειρηνευτικής 
διαδικασίας στο Κυπριακό, αλλά 
δεν αφήνουν και κανένα περιθώριο 
για τη δημιουργία των απαραίτη-
των προϋποθέσεων, ώστε να συμ-
μετάσχουν όλα τα μέρη σε ένα διά-
λογο, προσανατολισμένο σε απο-
τελέσματα, δήλωσε την Πέμπτη ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια χωρι-
στών επίσημων τελετών, στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, όπου δέχθηκε τα 
διαπιστευτήρια των Πρέσβεων της 
Φινλανδίας, της Ολλανδίας και της 
Γεωργίας, ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης αναφέρθηκε στις προοπτι-
κές επίλυσης του Κυπριακού, τονί-
ζοντας ότι «έχουμε εκφράσει επα-
νειλημμένα την ετοιμότητά μας να 
συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις 
από το σημείο όπου είχαν μείνει 
στο Κραν Μοντάνα».
Ωστόσο, συνέχισε, «οι έκνομες 
ενέργειες της Τουρκίας εντός των 
θαλάσσιων ζωνών μας, έρχονται σε 
αντίθεση με την ανάγκη για ύπαρξη 
ενός καλού και θετικού κλίματος, 
το οποίο θα επιτρέψει την επανέ-
ναρξη της διαπραγματευτικής δια-
δικασίας υπό την αιγίδα των Ηνω-
μένων Εθνών».

Ν
έο αρνητικό ρεκόρ 
κρουσμάτων ανακοί-
νωσε το Υπουργείο 
Υγείας, με 233 κρού-

σματα κορωνοϊού μετά από 
σύνολο 3,756 εργαστηριακών 
διαγνώσεων.
Αναλυτικά, τα σημερινά κρού-
σματα προέκυψαν ως ακολού-
θως:
-Από 834 δείγματα που λήφθη-
καν μέσω της διαδικασίας της 
ιχνηλάτησης των επαφών ήδη 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 
εντοπίστηκαν 113 κρούσματα.
-Από 1,380 δε ίγματα που 
λήφθηκαν μέσω ιδιωτ ικής 
πρωτοβουλίας, εντοπίστηκαν 
77 κρούσματα.
-Από 163 δείγματα που λήφθη-
καν από τα Μικροβιολογικά 
Εργαστήρια των Γενικών Νοσο-
κομείων, εν τοπίσ τηκαν 16 
κρούσματα.
-Από 958 δείγματα που λήφθη-
καν στο πλαίσιο ελέγχου επι-
βατών και επαναπατρισθέ-
ντων, εντοπίστηκαν 11 κρού-
σματα.
-Από 126 δε ίγμα τα  που 
λήφθηκαν σ το πλαίσιο του 
προγράμματος παραπομπών 
από Προσωπικούς Ιατρούς 
και ελέγχου ειδικών ομάδων 
μέσω των Ιατρείων Δημόσιας 
Υγείας, εντοπίστηκαν 9 κρού-
σματα.
-  Από 150 δε ίγματα που 
λήφθηκαν σ το πλαίσιο του 
προγράμματος ελέγχου μαθη-
τών, εκπαιδευτικών και προ-
σωπικού σχολικών μονάδων, 
εντοπίστηκαν 4 κρούσματα.
-Από 142 δείγματα που λήφθη-
καν στο πλαίσιο δειγματολη-
πτικού ελέγχου που διενεργεί 
η ΚΟΠ σε Σωματεία που συμ-
μετέχουν στις διοργανώσεις 
της, εντοπίστηκε 1 κρούσμα.
-Από 3 δείγματα που λήφθη-
καν στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος ελέγχου δομών μετανα-
στών, εντοπίστηκαν 2 κρού-
σματα.
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι 
τώρα δεδομένα, ο συνολι-
κός αριθμός των κρουσμάτων 
ανέρχεται στα 5,333.

Νέο αρνητικό 
ρεκόρ με 233 
κρούσματα 

Οι προσπάθειες στο Κυπριακό θα είναι επιτυχείς 
μένοντας προσηλωμένοι στη συμφωνημένη 
λύση είπε στον Τατάρ ο Πρόεδρος
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Στο κενό οι προσπάθειες του 
Ντόναλντ Τραμπ να μπλοκάρει τη 
διαδικασία της καταμέτρησης - 
Κρίσιμες πολιτείες η Τζόρτζια, η 
Βόρεια Καρολίνα, η Πενσιλβάνια και 
η Νεβάδα - Σποραδικές διαδηλώσεις 
από υποστηρικτές και των δύο 
υποψηφίων  

Σ
ε τέσσερις πολιτείες, στις οποίες εκ-
κρεμούν τα τελικά αποτελέσματα, ε-
στιάζεται το ενδιαφέρον για την έκ-
βαση των αμερικανικών προεδρικών 

εκλογών, με τον υποψήφιο των Δημοκρατι-
κών Τζο Μπάιντεν να εμφανίζεται αισιόδο-
ξος για τη νίκη του και τον Αμερικανό πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει στήσει νομικό 
«πόλεμο» προκειμένου να ανακόψει τη δια-
φαινόμενη εις βάρος του ανατροπή.
Τα τελικά αποτελέσματα εκκρεμούν στην 
Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσιλ-
βάνια και τη Νεβάδα. Από όσες πολιτείες 
έχουν κριθεί, ο Μπάιντεν εξασφαλίζει 264 
εκλέκτορες και ο Τραμπ 214. Ο «μαγικός» 
αριθμός, υπενθυμίζεται, 
είναι το 270.
Στην Τζόρτζια, με το 99% 
των ψήφων καταμετρημένο, 
το προβάδισμα του Τραμπ 
έχει μειωθεί στο 0,3% ή 
περίπου 3.000 ψήφους.
Στην Βόρεια Καρολίνα, με 
το 94% των ψήφων καταμε-
τρημένο, ο ρεπουμπλικανός 
πρόεδρος έχει διαφορά 1% 
ή περίπου 75.000 ψήφους, και είναι σχετικά 
σίγουρος για την τελική του επικράτηση.
Στην Πενσιλβάνια, με το 88% των ψήφων 
καταμετρημένο, ο Τραμπ προηγείται με λιγό-
τερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες ή περίπου 
100.000 ψήφους. Η δυναμική όμως είναι 
υπέρ του Μπάιντεν, καθώς μετρούνται οι 
επιστολικές ψήφοι, και ίσως υπάρξει ανα-
τροπή.
Στη Νεβάδα, με το 76% καταμετρημένο ο 
Μπάιντεν είναι μπροστά με 1% ή περίπου 
10.000 ψήφους.
Η Νεβάδα, με 6 εκλέκτορες, αρκεί για να 
δώσει στον υποψήφιο των Δημοκρατικών 
τη νίκη, εξασφαλίζοντας ακριβώς 270 θέσεις 
στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων. Εντούτοις, η 
ροή των αποτελεσμάτων στη συγκεκριμένη 
πολιτεία είναι πολύ αργή. Μία «φουρνιά» 
51.000 ψήφων υπολογίζεται ότι μπορεί να 
ενσωματωθεί την Παρασκευή. Εντούτοις, το 
τελικό αποτέλεσμα θα αργήσει και ίσως γίνει 
γνωστό στις... 12 Νοεμβρίου.

Λύση στο «θρίλερ» μπορεί να δώσει ακόμα 
και σήμερα η Πενσιλβάνια. Σύμφωνα με τον 
υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας, η κατα-
μέτρηση των ψήφων που απομένουν μπο-
ρεί να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Στην 
περίπτωση που ο Μπάιντεν νικήσει στην 
πολιτεία αυτή, θα έχει εξασφαλίσει 273 
εκλέκτορες και θα είναι ο επόμενος πρόε-
δρος των ΗΠΑ.
Μέχρι στιγμής, όλες οι προσπάθειες που 
έχει κάνει το επιτελείο του Τραμπ να σταμα-
τήσει την καταμέτρηση των ψήφων, έχουν 
πέσει στο κενό. Δικαστές στην Τζόρτζια και 
στο Μίσιγκαν απέρριψαν τις αγωγές που είχε 
καταθέσει οι ρεπουμπλικάνοι, προσπαθώ-
ντας να μπλοκάρουν τη διαδικασία.
Στην κομητεία Αλεγκένι της Πενσιλβάνια 
(όπου βρίσκεται το Πίτσμπουργκ, «οχυρό» 
των Δημοκρατικών) η νομική αμφισβήτηση 
της εγκυρότητας 29.000 ψήφων προκάλεσε 
διακοπή της καταμέτρησης μέχρι αύριο. Στη 
Φιλαδέλφεια, της ίδιας πολιτείας, η κατα-
μέτρηση διακόπηκε μόνο προσωρινά λόγω 
αντίστοιχης αγωγής. Μέχρι στιγμής, πάντως, 
κανένα δικαστήριο δεν έχει διαπιστώσει 

παρατυπίες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει 
παύσει να ζητά μέσω Twitter 
να σταματήσει η διαδικασία 
της καταμέτρησης, καταγ-
γέλλοντας απάτη και από-
πειρα νοθείας μέσω των επι-
στολικών ψήφων. Το Twitter, 
έχει επισημάνει την πλειοψη-
φία αυτών των αναρτήσεων 
ως παραπλανητικές.

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν εμφα-
νίζεται σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα, 
ζητά από τους υποστηρικτές του να κάνουν 
υπομονή μέχρι να αυτό να έρθει, και επανα-
λαμβάνει ότι κάθε ψήφος πρέπει να καταμε-
τρηθεί.
«Σας καλώ να μείνετε ψύχραιμοι, η κατα-
μέτρηση ψήφων προχωρά κανονικά», δια-
βεβαίωσε ο υποψήφιος με τους Δημοκρα-
τικούς το βράδυ (ώρα Ελλάδας) σε μήνυμά 
του.  «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως 
όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση ψήφων, 
η Κάμαλα Χάρι κι εγώ θα είμαστε νικητές...» 
πρόσθεσε.
Μικρές σε μέγεθος και μάλλον σποραδι-
κές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ανά 
τη χώρα, ιδίως στις τέσσερις κρίσιμες πολι-
τείες. Οι διαδηλωτές ήταν κυρίως οπαδοί 
του Ντόναλντ Τραμπ, δεν έλειψαν όμως και 
οι συγκεντρώσεις υποστηρικτών του Τζο 
Μπάιντεν, οι οποίοι αξίωναν να καταμετρη-
θούν όλες οι ψήφοι.

Ο μεταλλαγμένος ιός ανιχνεύθηκε 
σε μεγάλα εκτροφεία της 
χώρας, έχει ήδη μεταδοθεί σε 
12 ανθρώπους και υπονομεύει 
την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων

Η 
Δανία θα σφαγιάσει συνολι-
κά 15 εκατομμύρια βιζόν που 
εκτράφηκαν στο έδαφός της 
εξαιτίας μιας μετάλλαξης της 

Covid-19 που ήδη έχει μεταδοθεί σε 12 
ανθρώπους, και απειλεί την αποτελε-
σματικότητα ενός μελλοντικού εμβολίου 
για τον άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα η 
πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.
“Ο ιός που μεταλλάχθηκε μέσω των 
βιζόν μπορεί να δημιουργήσει τον κίν-
δυνο το μελλοντικό εμβόλιο να μην λει-
τουργήσει όπως πρέπει. Είναι απαραί-
τητο να σφαγιαστούν όλα τα βιζόν”, 
δηλαδή 15 με 17 εκατομμύρια ζώα σύμ-
φωνα με τις αρχές, δήλωσε η πρωθυ-
πουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου.
Σύμφωνα με τις εξηγήσεις των αρχών, 
αυτή η μετάλλαξη δεν έχει ως αποτέ-
λεσμα πιο σοβαρές παρενέργειες στον 
άνθρωπο αλλά μια χαμηλότερη δραστι-
κότητα των ανθρωπίνων αντισωμάτων, 
πράγμα που απειλεί την ανάπτυξη ενός 
εμβολίου κατά της Covid-19. Ο μεταλ-
λαγμένος ιός που ανιχνεύθηκε σε βιζόν 

“δεν αντιδρά τόσο στα αντισώματα όσο 
ο κανονικός ιός».
«Τα αντισώματα έχουν πάντα μια επί-
δραση αλλά όχι τόσο δραστική”, εξή-
γησε ο υπεύθυνος της Αρχής Ελέγχου 
των Μολυσματικών Ασθενειών (SSI), 
Κορ Μόλμπακ. “Η συνέχιση της εκτρο-
φής των βιζόν θα ενέπλεκε έναν πολύ 
υψηλότερο κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία, τόσο στη Δανία όσο και στο εξω-
τερικό”, υπογράμμισε.
Η Δανία είναι ο πρώτος εξαγωγέας δερ-
μάτων βιζόν παγκοσμίως, δραστη-
ριότητα ιδιαίτερα προσοδοφόρα για 
τις 1.000 και πλέον φάρμες στο μικρό 
σκανδιναβικό βασίλειο. Μετά τα πρώτα 
κρούσματα της Covid-19 στα βιζόν, η 
Κοπεγχάγη ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι 
εκστρατεία σφαγής σ τα μολυσμένα 
εκτροφεία.
Τα 12 κρούσματα μετάδοσης σ τον 
άνθρωπο του μεταλλαγμένου ιού ανι-
χνεύτηκαν στη Βόρεια Γιουτλάνδη, στη 
δυτική Δανία, όπου είναι συγκεντρω-
μένα τα περισσότερα εκτροφεία.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγε ίας 
Μάγνους Χένικε, “οι έρευνες έδειξαν 
ότι οι μεταλλάξεις μπορεί να επηρεά-
σουν τους σημερινούς υποψηφίους για 
ένα εμβόλιο κατά της Covid-19”. “Συνι-
στά απειλή για την ανάπτυξη των εμβο-
λίων κατά του κορονοϊού, για τον λόγο 
αυτό πρέπει να κάνουμε μια εκστρατεία 
σε εθνικό επίπεδο”, επέμεινε.

Δανία: Μαζική σφαγή των 
βιζόν, επειδή μεταφέρουν 
μεταλλαγμένο κορωνοϊό 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Αμερικανικές εκλογές: Τέσσερις 
πολιτείες κρίνουν το «θρίλερ»
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Δ
ιχασμό έχει προκαλέσει στις Η-
ΠΑ η αμφισβήτηση του εκλογι-
κού αποτελέσματος από τον Ντό-
ναλντ Τραμπ σε πολιτείες που είδε 

το προβάδισμά του να εξανεμίζεται και να 
βγαίνει νικητής ο Τζο Μπάιντεν.
Την ώρα που η καταμέτρηση των ψήφων 
συνεχίζεται σ την κεν τρική συνοικία 
Maricopa της Αριζόνα -όπου ο Μπάιντεν 
διατηρεί το προβάδισμα-, πολλοί οπαδοί 
του Τραμπ που φορούσαν καπέλα «Make 
America Great Again» συγκεντρώθηκαν 
έξω από εκλογικό τμήμα, κρατώντας πινα-
κίδες που αναπαρήγαγαν τις αβάσιμες κατη-
γορίες περί απάτης.
Αστυνομικοί της κομητείας έχουν εισέλθει 
στο εκλογικό τμήμα, καθώς το συγκεντρω-

μένο πλήθος συνεχίζει να αυξάνεται.
Το Associated Press και άλλοι ειδησεογρα-
φικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου 
του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ανακοί-
νωσαν χθες τον Μπάιντεν νικητή στην Αρι-
ζόνα, αλλά ο Τραμπ πλησιάζει, όπως αναφέ-
ρει ο Guardian.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, κάποιοι από 
τους υποστηρικτές του Τραμπ είχαν μαζί 
τους όπλα, ενώ οι περισσότεροι φορούσαν 
το κλασικό καπέλο του Αμερικανού προέ-
δρου με το σύνθημα «Make America Great 
Again».
Οι διαδηλωτές φωνάζουν για «απάτη» στις 
εκλογές και ζητούν να σταματήσει η καταμέ-
τρηση, η οποία ωστόσο συνεχίζεται κανο-
νικά.

διεθνή νέα

Τ
ην ομάδα «Stop the Steal» (Σταματή-
στε την Κλοπή), η οποία καλούσε για 
«στρατιώτες στο πεδίο για την προ-
στασία της ακεραιότητας των εκλο-

γών», διαχειριζόταν η ομάδα δράσης «Trump 
for Women for America First». Αυτή η ομάδα 
οργάνωσε διαδηλώσεις ενάντια στα μέτρα 
κατά της εξάπλωσης της Covid-19 και υπο-
στήριξε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της ενα-
ντίον του πρότασης μομφής. Μέχρι να αφαι-
ρεθεί αργά σήμερα, η σελίδα στο facebook 
προσέθετε 1.000 νέα μέλη κάθε 10 δευτε-
ρόλεπτα.
Αβάσιμοι και έωλοι ισχυρισμοί σχετικά με 
την ακεραιότητα των αμερικανικών εκλο-
γών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδί-
δονται από τον Τραμπ και τους επίσημους 
λογαριασμούς υψηλόβαθμων και προβε-
βλημένων Ρεπουμπλικάνων και το hashtag 
#StopTheSteal κερδίζει δυναμική.
«Σε ευθυγράμμιση με τα έκτακτα μέτρα που 
λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της περι-
όδου αυξημένης έντασης, αφαιρέσαμε την 
Ομάδα ‘Σταματήστε την Κλοπή’», ανέφερε σε 
ανακοίνωση μια εκπρόσωπος του Facebook 
Inc. «Η ομάδα δημιουργήθηκε για την απο-
νομιμοποίηση της εκλογικής διαδικασίας και 
είδαμε ανησυχητικές παρακινήσεις για βία 
από ορισμένα μέλη της ομάδας», συμπλή-
ρωσε η εκπρόσωπος.
Το Twitter συνεχίζει να επισημαίνει ως αμφι-
σβητούμενες και πιθανώς παραπλανητικές 
αναρτήσεις του μεγιστάνα προέδρου της 
χώρας στην μάχη του να κρατήσει τη θέση 
του στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα σήμερα η 
εταιρεία έπραξε το ίδιο σε tweet του Ρεπου-
μπλικάνου προέδρου που έλεγε: «Όποια 
ψήφος έφτασε μετά την ημέρα των εκλογών 
δεν θα μετρηθεί».
Είναι σύνηθες φαινόμενο οι Πολιτείες να 
μετρούν ψήφους για πολλές ημέρες ή ακόμη 
και εβδομάδες, μετά την ημέρα των εκλογών, 
για παράδειγμα τις ψήφους των Αμερικανών 
στρατιωτών που υπηρετούν στο εξωτερικό.
Πριν το facebook διαγράψει την ομάδα «Stop 
the Steal», η οποία ισχυρίζεται ότι «οι Δημο-
κρατικοί συνωμοτούν για να στερήσουν 
το δικαίωμα ψήφου και να ακυρώσουν τις 

ψήφους υπέρ των Ρεπουμπλικάνων» οι δια-
χειριστές της σελίδας έστειλαν mail στα νέα 
μέλη αυτής παραπέμποντας τους σε μια άλλη 
σελίδα να εγγραφούν «σε περίπτωση που 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λογοκρίνουν 
αυτήν την ομάδα».
Οι ομάδες στο Facebook συνήθως δημιουρ-
γούνται ως φόρουμ χρηστών με κοινά ενδια-
φέροντα, αλλά οργανώσεις παρατηρητών και 
ερευνητές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
υποστηρίζουν ότι μπορεί αυτές να χρησιμο-
ποιηθούν ως εστίες κομματικής πόλωσης και 
παραπληροφόρησης.
Μια ανάρτηση που έλαβε πάνω από 1.700 
likes στην ομάδα «Stop the Steal» ανέφερε: 
«Όταν η τυραννία γίνεται νόμος, η εξέγερση 
γίνεται καθήκον».
Το Women for America First δεν απάντησε 
στο Reuters για να σχολιάσει.
Διαδηλώσεις συνεχίστηκαν σήμερα αφού 
χθες 200 υποστηρικτές του Τραμπ, μερικοί 
οπλισμένοι με τουφέκια και περίστροφα, 
συγκεντρώθηκαν έξω από ένα εκλογικό 
τμήμα στο Φοίνιξ της Αριζόνα, μετά από αβά-
σιμες φήμες ότι δεν καταμετρούνται ψηφο-
δέλτια.
Στο Ντιτρόιτ, αξιωματούχοι εμπόδισαν περί-
που 30 άτομα, κυρίως Ρεπουμπλικάνους, 
να εισέλθουν σε ένα κέντρο καταμέτρησης 
ψήφων εν μέσω αβάσιμων ισχυρισμών για 
νοθεία στην καταμέτρηση στο Μίσιγκαν.
Ειδικοί αναφέρουν ότι περιπτώσεις νοθείας 
είναι πολύ σπάνιες στις αμερικανικές εκλογές.
Οι διαχειριστές και οι συντονιστές της ομά-
δας «Stop the Steal» περιλαμβάνουν την 
βετεράνο του Κόμματος του Τσαγιού (Tea 
Party), την Έιμυ Κρέμερ και την κόρη της Κέιλι.
Σε tweet της η Έιμυ Κρέμερ είπε: «Η αριστερά 
προσπαθεί να κλέψει εκλογές και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης είναι συνεργοί». «Αυτό 
είναι εξοργιστικό!»
Στην σελίδα «Stop the Steal» επίσης είχαν 
εγγραφεί μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Λόρενς 
και ο Ντάστιν Στόκτον, δύο μέλη της ομά-
δας «We Build the Wall» που είχαν δεχθεί 
επιδρομή από ομοσπονδιακούς πράκτο-
ρες τον Αύγουστο στο πλαίσιο έρευνας για 
απάτη.

Το facebook «ξεγράφει» τον Τραμπ 
- Διέγραψε ομάδα υποστηρικτών 
του με 365.000 μέλη 
Το Facebook διέγραψε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, μια ομάδα που 
δημιούργησαν υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 365.000 μέλη σε μια μόλις μέρα, και 
στην οποία προωθούνταν ψευδείς ισχυρισμοί για τις αμερικανικές εκλογές της 
Τρίτης, με βίαιη ρητορική και καλέσματα για διαδηλώσεις

Υποστηρικτές του Τραμπ 
μπούκαραν σε εκλογικό κέντρο 
της Αριζόνα
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Πειραματιστείτε με την 

διακόσμηση παρέα με τα παιδιά 

Ο
ι αλλαγές που συμβαίνουν στην 
καθημερινότητά μας είναι πολ-
λές και συχνά οι εξελίξεις είναι 
ραγδαίες. Ωστόσο, με την ανα-

νέωση της διακόσμησης μπορείτε να πε-
ράσετε λίγο ευχάριστο χρόνο παρέα με τα 
παιδιά, αμελώντας για λίγο το πολυάσχο-
λο πρόγραμμα με τις δεκάδες υποχρεώ-
σεις. Μπορείτε να πειραματιστείτε αυτήν 
την φορά με το φενγκ σούι.
Μια φιλοσοφία που στηρίζεται στη ροή 
της ενέργειας, δεν θα μπορούσε παρά να 
έχει και την αντίστοιχη ονομασία: Αέρας 
– Νερό (Feng Shui), δύο από τα στοιχεία 
της φύσης που… ρέουν. Η αρχαία κινε-
ζική φιλοσοφία, λοιπόν, στηρίζεται κατά 
βάση στην ικανότητα που έχει ένα σωστά 
διαρρυθμισμένο σπίτι να κάνει τη θετική 
ενέργεια να «κυλήσει» σωστά. Οχι μόνο 
μέσα στον χώρο μας, αλλά και μέσα στη 
ζωή μας.
Οι σημαντικότεροι πυλώνες αυτής της δια-
κοσμητικής φιλοσοφίας περνούν μέσα 
από τη σωστή διάταξη των επίπλων – με 
έμφαση στον προσανατολισμό του κρε-
βατιού, την κατάλληλη φορά και γενικό-
τερη διαχείριση των πορτών, την επιλογή 
των χρωμάτων, αλλά και την προσεκτική 
χρήση κατόπτρων και υδάτινων στοι-
χείων στον χώρο μας. Τα σιντριβάνια που 
λέγαμε.
Η ενέργεια που καλούμαστε να διαχειρι-
στούμε μπαίνει στο σπίτι μας από… την 
πόρτα. Για αυτό και έχει τεράστια σημασία 
τίποτα να μην μπλοκάρει τη ροή της απ’ 
έξω (για παράδειγμα, αν βρίσκεται κάτω 
από το κλιμακοστάσιο την έχουμε «πατή-
σει»). Στη συνέχεια, θα πρέπει να την καλο-
δεχτούμε και στο εσωτερικό, φροντίζο-
ντας η πορεία της να μην ανακόπτεται από 
έπιπλα ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία σε 
βαθμό που να υπάρχουν σημεία του σπι-
τιού που μένουν ανέγγιχτα από την καλο-
τυχία που υποτίθεται ότι μας φέρνει.
Ευτυχώς για εμάς, σε κάθε «μπλοκάρισμα» 
που προκύπτει από την αρχιτεκτονική ή 
τα μεγάλα δυσκίνητα έπιπλά μας, υπάρ-
χει και μια λύση: Ενας καθρέφτης μπορεί 
να εκτρέψει τη ροή της θετικής ενέργειας 
στέλνοντάς τη σε μια συγκεκριμένη γωνία, 
ενώ φυτά, σύμβολα και έπιπλα με σημασία 
είναι ικανά να προσφέρουν καλοτυχία εκεί 

που τη χρειαζόμαστε.

Από πού να αρχίσω;
Οι σημαντικότεροι χώροι για το φενγκ 
σούι είναι η κρεβατοκάμαρα, η κουζίνα 
και το μπάνιο, καθώς σχετίζονται άμεσα 
με την υγεία μας. Ωστόσο, αν αφήσετε τη 
διαδικασία στη μέση, η κινεζική φιλοσο-
φία σάς αποτρέπει από το να περιμένετε 
σημαντικά αποτελέσματα. Θυμηθείτε: Η 
ενέργεια κυλάει.
Επομένως, η αρνητική ενέργεια θα κατα-
φέρει να βρει τον δρόμο της από το ακα-
τάστατο αποθηκάκι σας προς το περιποιη-
μένο σαλόνι σας.

Μερικά εύκολα tips
Αν θέλετε να πειραματιστείτε με το φενγκ 
σούι – επειδή σας κινεί την περιέργεια ή 
επειδή πιστεύετε πως θα σας φέρει εκείνη 
την πολυπόθητη προαγωγή – μπορείτε να 
ξεκινήσετε με μερικές εύκολες κινήσεις.
· Στο μπάνιο: Λογικά, ήδη κατεβάζετε το 
καπάκι της τουαλέτας και κρατάτε την 
πόρτα κλειστή για λόγους υγιεινής. Τώρα 
έχετε ακόμη ένα κίνητρο: Στο φενγκ σούι το 
νερό συμβολίζει τον πλούτο, και το μπάνιο 
είναι το μέρος του σπιτιού μας από όπου το 
νερό φεύγει. Κλείνοντας την πόρτα, απο-
φεύγουμε η… διαρροή να γενικευτεί.
· Στο βρεφικό δωμάτιο: Η κούνια του 
μωρού πρέπει επίσης να βρίσκεται μακριά 
από την πόρτα, αλλά και σε απόσταση από 
κάθε είδους ηλεκτρικές συσκευές. Εντά-
ξει, κατά πάσα πιθανότητα έχετε και καλύ-
τερους λόγους να φροντίσετε να τηρείτε 
αυτόν τον κανόνα.
· Στοιχεία σε ισορροπία: Στο φενγκ σούι 
υπάρχουν πέντε στοιχεία, τα οποία καλό 
είναι να εκπροσωπούνται σε όλους τους 
χώρους. Αυτά είναι το ξύλο, το νερό, η 
φωτιά, τα μέταλλα και η γη.
· Χρώματα με δύναμη: Για να αυξήσετε τον 
πλούτο σας, επενδύστε σε χρυσά και μοβ 
στοιχεία. Και τα δύο χρώματα – ιδίως το 
χρυσό – συμβολίζουν την αφθονία.
· Μια τελευταία παγίδα: Προτού γεμίσετε 
το σπίτι καθρέφτες και βουδιστικά σύμ-
βολα, θυμηθείτε πως κάθε αντικείμενο 
που περνά την πόρτα σας θα πρέπει και να 
σας αρέσει. Διαφορετικά, γίνεται αυτομά-
τως πομπός αρνητικής ενέργειας!

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

Ξ
έρετε τι είναι παραφροσύνη; Να επανα-
λαμβάνεις τα ίδια και τα ίδια συνέχεια και 
να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσμα-
τα. Νομίζω πως πολλοί από μας κάνουμε 

ακριβώς το ίδιο με τα οικονομικά μας. Για να βγεις 
από την οικονομική κατάσταση που είσαι αυτήν τη 
στιγμή, πρέπει να πάρεις την απόφαση να ακολου-
θήσεις διαφορετική τακτική από αυτήν που εφάρ-
μοζες ως τώρα.
Πολλοί από μας ξοδεύουμε πολύ περισσότερα 
απ’ όσα κερδίζουμε, και περιμένουμε η οικονι-
μική μας κατάσταση να καλυτερέψει. Η οικονομική 
εξίσωση είναι πολύ απλή και εύκολη. Αν ξοδεύ-
εις λιγότερα απ’ όσα βγάζεις, θα σου περισσεύ-
ουν μερικά χρήματα. Αν ξοδεύεις περισσότερα απ’ 
όσα βγάζεις θα είσαι μονίμως κάτω από το χρέος. 
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις για να πετύ-
χεις το στόχο σου είναι να ακολουθήσεις κάποιο 
σχέδιο που να φέρει αποτέλεσμα. Και για να φέρει 
αποτέλεσμα το σχέδιο, πρέπει να το εφαρμόσεις.
Μήπως είσαι από κείνους που κάνουν μια ζωή 
πέρα από τις οικονομικές τους δυνατότητες; 
Μήπως τα βγάζεις πέρα μόλις και μετά βίας, χωρίς 
να κάνεις ένα βήμα μπροστά; Μήπως έχεις ωραίο 
σπίτι, καλό αυτοκίνητο, και μόλις που τα καταφέρ-
νεις να φτάσεις στο τέλος του μήνα;  Είναι καιρός 
ν’ αρχίσεις να ζεις ανάλογα με τα οικονομικά μέσα 
που έχεις. Αν σου τύχει κάποια έκτακτη ανάγκη, 
ή κάποιες πληρωμές που ξέχασες να κάνεις είναι 
αρκετά για να τα χάσεις όλα. Είσαι υπεύθυνος 
απέναντι στα παιδιά σου να φανείς συνεπής στη 
διαχείριση των οικονομικών. Το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τα 
έξοδα. 
Κάνε κάτι άλλο εκτός από το να πηγαίνεις στα 
μαγαζιά. Βρες κάποιο καινούργιο χόμπυ.  Πήγαινε 
στην Εκκλησία, πάρε μέρος στις δραστηριότητες 
της Κοινότητας, ασχολήσου με τον αθλητισμό, με 
τον κήπο. Μάθε στα παιδιά σου να μαγειρεύουν. 
Δημιούργησε καινούργιες συνήθειες με τα παιδιά 
σου για να ξοδεύετε μαζί περισσότερο χρόνο, όχι 
περισσότερα χρήματα. Αν θέλετε να πάτε κάπου, 
δεν είναι ανάγκη να πάτε στα μαγαζιά. Μπορείτε 
να πάτε σε κάποιο μουσείο, στη βιβλιοθήκη, στο 
πάρκο ή σε κάποιο ζωολογικό κήπο -- οπουδή-
ποτε αλλού εκτός από την αγορά.
Πουλήστε όλα τα «παραπανίσια» που έχετε στο 
σπίτι: μοτοσακό, βάρκα, μεγάλη τηλεόραση, κ.λπ. 
Η πρώτη προτεραιότητα είναι η οικογένεια κι όχι 
τα αντικείμενα. Αυτή είναι μία αλήθεια που πρέπει 
να την καταλάβετε καλά. Φροντίστε να έχετε ένα 
σπίτι δικό σας. Έχετε ευθύνη απέναντι στα παιδιά 
σας να μην κρυώνουν και να μη βρέχονται. Μην 

καταλήξετε στα νοίκια. Αυτό πρέπει να το έχετε 
πάντα υπόψη γιατί αλλιώς μπορεί να καταλήξετε 
να ζείτε με κάποιους γονείς, ή ακόμα χειρότερα, σε 
κάποιο καταφύγιο.
Αν το έχεις πάρει απόφαση να βγεις κάτω από το 
χρέος που έχεις μπει, τότε πρέπει να βάζεις 20% 
του μισθού σου στην άκρη για το χρέος σου. Το 
πρώτο χρέος που πρέπει να ξεπληρώσεις είναι 
τα Σπουδαστικά δάνεια. Δεν είναι ανάγκη να τα 
ξοφλήσεις μονομιάς, αλλά να πληρώνεις ένα-
ντι του χρέους μαζί με τα άλλα χρέη σου. Η επό-
μενη προτεραιότητα είναι να ξοφλήσεις το χρέος 
με το υψηλότερο επιτόκιο, όπως είναι οι πιστω-
τικές κάρτες και τα δάνεια που κάνουμε βάζοντας 
υποθήκη το σπίτι  μας. Αν δεν έχεις τη δύναμη να 
μη χρησιμοποιείς τις πιστωτικές σου κάρτες, τότε 
κόψτες. Προσπάθησε να πληρώνεις το τριπλά-
σιο του ελάχιστου ποσού μέχρι να το ξοφλήσεις. 
Μετά χρησιμοποίησε αυτό το ποσό για την επό-
μενη προτεραιότητά σου. Μη χρησιμοποιήσεις 
την πιστωτική σου κάρτα ξανά αν δεν έχεις τα χρή-
ματα για να την ξοφλήσεις αμέσως.
Να έχεις στη διάθεσή σου πάντα ένα ποσό των 
1.000 δολλαρίων για έκτακτη ανάγκη. Σε περί-
πτωση που παρουσιαστεί κάτι απρόοπτο να έχεις 
κάτι στην άκρη. Να χρησιμοποιείς το μπλοκ των 
επιταγών για να πληρώνεις μόνο τους λογαρια-
σμούς για φως, νερό, τηλέφωνο, κ.λπ. Να ξεχωρί-
ζεις ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα για ρούχα, 
παιχνίδια και άλλα διάφορα. Να χρησιμοποι-
είς μόνο ρευστά γι αυτές τις αγορές, οπότε μόλις 
τελειώσουν τα λεφτά δεν μπορείς ν’ αγοράσεις 
τίποτε ως την πρώτη του άλλου μήνα. 
Κάνε στον εαυτό σου τις παρακάτω δύσκολες ερω-
τήσεις. Άλλαξε νοοτροπία. Χρειάζεσαι πραγματικά 
αυτό το μεγάλο σπίτι που μένεις τώρα; Μήπως 
μπορείς να βολευτείς και σε ένα μικρότερο; Χρειά-
ζεσαι αυτό το καινούργιο αυτοκίνητο; Είναι ανάγξη 
τα παιδιά σου να ντύνονται με επώνυμα ρούχα; 
Η τελική μου σύσταση και συμβουλή είναι πολύ 
απλή. Πριν ξοδέψεις έστω κι ένα δολλάριο για ο,τι-
δήποτε, κάνε την εξής απλή ερώτηση. Είναι κάτι 
που το χρειάζομαι; Ή είναι κάτι που το θέλω; Αν 
δεν το χρειάζεσαι, και δεν έχεις τα χρήματα για να 
το πάρεις, μην το αγοράζεις.
Για να είναι κανείς εξασφαλισμένος οικονομικά 
χρειάζεται ένα καλό πρόγραμμα και πολλή δου-
λειά. Χρειάζεται αυτοπειθαρχία και να μάθει να 
ζει μέσα στα όρια των οικονομικών του δυνατο-
τήτων. Ως γονείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παι-
διά μας μας παρακολουθούν. Μας βλέπουν πώς 
ξοδεύουμε τα χρήματά μας, και είναι πολύ πιθανό 
οι δικές μας αξίες να γίνουν και δικές τους.

Πώς να διαχειρίζεστε
τα χρήματά σας
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υγεία

Έ
να μυστήριο επικρατεί γύ-
ρω από τους υδατάνθρα-
κες: κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι μπορούν να μπλοκά-

ρουν το αδυνάτισμα ή ακόμη και 
να οδηγήσουν σε αύξηση του βά-
ρους, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας 
ισορροπημένης διατροφής. Τι ι-
σχύει στην πραγματικότητα;
Τα τελευταία χρόνια τα προγράμ-
ματα αδυνατίσματος με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες 
γίνονται ολοένα και πιο διάσημα, 
ενώ πρόσφατα άρχισε να δια-
δίδεται η δίαιτα που απο-
κλείει τελείως τους υδα-
τάνθρακες. Ίσως θυμά-
στε ότι κάτι παρόμοιο είχε 
συμβεί παλαιότερα και 
με τις δίαιτες χωρίς 
λιπαρά. Τώρα -όπως 
όλα δείχνουν- είναι 
μάλλον η σειρά των 
υδατανθράκων να δαι-
μονοποιηθούν. Ωστόσο, τα 
πράγματα είναι διαφορε-
τικά.

Για λόγους υγεί-
ας
Ενώ πολλοί άνθρωποι 
περιορίζουν τους υδα-
τάνθρακες (σκεφτείτε τις 
δίαιτες Keto ή χαμη-
λής περιεκτικότητας σε 
υδατάνθρακες), είναι 
ένα από τα τρία βασικά 
μακροθρεπτικά συστα-
τικά (μαζί με την πρωτεΐνη 
και το λίπος) που χρειάζε-
ται ο οργανισμός μας για να 
λειτουργήσει εύρυθμα. Δεδο-
μένου ότι τα λαχανικά, τα φρούτα 
και οι ξηροί καρποί περιέχουν 
μια μικρή ποσότητα υδατανθρά-
κων, η δίαιτα χωρίς υδατάνθρα-
κες αποκλείει περισσότερα υγι-
εινά τρόφιμα από οποιαδήποτε 
άλλη δίαιτα, θέτοντας σε κίνδυνο 
την υγεία σας.
Η συνιστώμενη ημερήσια πρό-
σληψη φυτικών ινών είναι 25 
γραμμάρια. Και αυτό το σημα-
ντικό θρεπτικό συστατικό εντο-
πίζεται αποκλειστικά σε τρό-
φιμα που περιέχουν υδατάνθρα-
κες. Μια διατροφή πλούσια σε 

υδατάνθρακες έχει συνδεθεί με 
σημαντικά χαμηλότερες πιθανό-
τητες εμφάνισης καρδιοπάθειας, 
εγκεφαλικού, υψηλής αρτηρια-
κής πίεσης, διαβήτη, παχυσαρ-
κίας και παθήσεων του πεπτικού 
συστήματος. Μάλιστα, ορισμένοι 
τύποι φυτικών ινών λειτουργούν 
επίσης ως πρεβιοτικά, ευνοώντας 
την ανάπτυξη των καλών βακτη-
ρίων του εντέρου που ενισχύουν 
το ανοσοποιητικό, την αντιφλεγ-
μονώδη δράση του οργανισμού 
και την πνευματική υγεία.

Για λόγους βάρους
Ακόμη κι αν οι δίαιτες που 
περιορίζουν την κατανάλωση 

υδατανθράκων λειτουργή-
σουν αρχικά, δεν είναι 
αποτελεσματικές μακρο-
πρόθεσμα. Οι υδατάν-

θρακες συγκρατούν νερό στο 
σώμα. Έτσι, όταν σταμα-

τήσετε να τους κατανα-
λώνετε αρχικά θα χάνετε 
νερό. Στη συνέ χε ια 

βέβαια θα είστε σε θέση 
να χάσετε λίπος, ωστόσο 

αυτή η απώλεια κιλών δεν μπο-
ρεί παρά να είναι προσωρινή, 

μιας και δε γίνεται να περά-
σετε την υπόλοιπη ζωή σας 
χωρίς να τρώτε υδατάνθρα-

κες. Αντί, λοιπόν, να αποκλεί-
σετε τους υδατάνθρακες από τη 
διατροφή σας, προτιμήστε τους 

σύνθετους υδατάνθρακες και 
απλά περιορίστε το μέγεθος 
των μερίδων σας.

Στην πραγματικότητα, οι υδα-
τάνθρακες δεν (χρειάζεται να) 
είναι ο κακός της υπόθεσης. Όταν 
εστιάζετε την προσπάθειά σας 
για απώλεια βάρους σε υγιεινές 
πηγές σύνθετων υδατανθράκων, 
όπως το ψωμί ολικής άλεσης, το 
καστανό ρύζι και τα ζυμαρικά ολι-
κής άλεσης, αισθάνεστε χορτάτοι 
χάρη στην περιεκτικότητα αυτών 
των τροφών σε φυτικές ίνες και 
πιθανότατα θα έχετε λιγότερες 
λιγούρες για γλυκά. Επιπλέον, τα 
φρούτα και τα λαχανικά σάς προ-
σφέρουν πληθώρα θρεπτικών 
συστατικών και σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να τα βγάλετε 
από τη διατροφή σας.

Τ
α τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
αναδεικνύει νέα μελέτη από το UT Southwestern 
Medical Center ως τα πλέον ακατάλληλα για ό-
σους πάσχουν από κολίτιδα. Μάλιστα, η γλυκόζη 

που βρίσκεται στο σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρου-
κτόζης αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή.
Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει 
τις αρνητικές επιπτώσεις μιας διατροφής πλούσιας σε 
λιπαρά σε ασθενείς με κολίτιδα. Τα νέα ευρήματα φωτί-
ζουν περισσότερο τη σχέση της κατανάλωσης σακχάρων 
με τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου που προκαλεί 
διάρροια, κοιλιακό άλγος και αιμορραγία από το ορθό.
Κατά την πειραματική διαδικασία, δόθηκε επί επτά ημέ-
ρες σε ποντίκια ένα διάλυμα νερού με ένα 10% διαφόρων 
διαιτητικών σακχάρων – γλυκόζη, φρουκτόζη και σακ-
χαρόζη. Όπως διαπιστώθηκε μετά το πέρας της διαδικα-
σίας, τα πειραματόζωα που είχαν γενετική προδιάθεση 
να αναπτύξουν κολίτιδα ή έλαβαν μια χημική ουσία που 
προκαλεί κολίτιδα, εκδήλωσαν πιο σοβαρά συμπτώματα 
κατά την πρώτη κατανάλωση σακχάρων.
Στη συνέχεια, με χρήση τεχνικών γονιδιακής αλληλού-
χισης για να προσδιορίσουν τους τύπους και τον επιπο-
λασμό των βακτηρίων στο παχύ έντερο των ποντικών 
πριν και μετά το πείραμα με το σακχαρούχο διάλυμα, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν πως η κατανάλωση των σακχά-

ρων και ιδίως γλυκόζης προκάλεσε σημαντικές μεταβο-
λές στο εντερικό τους μικροβίωμα: βρέθηκε σημαντικά 
υψηλή συγκέντρωση βακτηρίων τα οποία παράγουν 
ένζυμα που προβάλλουν τη βλέννα (ιξώδη γέλη), όπως 
το Akkermansia, ενώ τα ποσοστά άλλων ευεργετικών 
εντερικών βακτηρίων, όπως το Lactobacillus, μειώθηκαν.
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν στοιχεία αραίωσης 
του στρώματος βλέννας που προστατεύει την επέν-
δυση του παχέος εντέρου καθώς και ενδείξεις μόλυν-
σης από άλλα βακτήρια. Επομένως, σημείωσαν οι ερευ-
νητές, η αυξημένη παρουσία βακτηρίων που αποικο-
δομούν τη βλέννα, όπως τα Akkermansia muciniphila 
και Bacteroides fragilis, μετά την κατανάλωση γλυκόζης 
υποδεικνύουν έναν σημαντικό δυνητικό κίνδυνο για το 
έντερο.

Κολίτιδα: Η διατροφή που επιδεινώνει τα 
συμπτώματα

Μας παχαίνουν οι 
υδατάνθρακες; 

Είναι δεδομένο πως μια υγιής σεξουαλική ζωή αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας ερωτικής σχέσης. 
Είναι, λοιπόν, εύλογη η υπόθεση ότι υπάρχει ένας θετικός συσχετισμός ανάμεσα στη συχνότητα του 
σεξ και στα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης που λαμβάνει κανείς από την ερωτική του σχέση.
Ισχύει, όμως, τελικά ότι όσο περισσότερο το σεξ τόσο μεγαλύτερη και η ευτυχία; Από ό,τι φαίνεται, 
αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Σημαντικό ρόλο στο κομμάτι αυτό παίζουν οι συνθήκες που περιβάλλουν την ερω-
τική κατάσταση ενός ατόμου. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που έχουν πολ-

λούς ερωτικούς συντρόφους και εκείνοι που απατούν αποδεικνύονται 
από τις έρευνες λιγότερο ευτυχισμένοι από εκείνους που μπορούν 

να έχουν ένα και μοναδικό ερωτικό σύντροφο.
Αν, λοιπόν, είστε από εκείνους που… το παίζουν σε διπλό 

ταμπλό, πόσο σεξ είναι αρκετό για να σας κάνει ευτυ-
χισμένους; Σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν 

είχαν καμία ερωτική συνεύρεση μέσα στο προη-
γούμενο έτος, εκείνοι που έκαναν σεξ 2-3 φορές 

τον μήνα ήταν 33% πιο πιθανό να αναφέρουν 
υψηλά επίπεδα ευτυχίας, σύμφωνα με τον Tim 
Wadsworth, κοινωνιολόγο από το Πανεπι-
στήμιο Boulder του Colorado. Για όσους 
έκαναν σεξ μία φορά την εβδομάδα το 
ποσοστό έφτανε στο 44%, ενώ για όσους 
η συχνότητα έφτανε στις 2-3 φορές την 
εβδομάδα το ποσοστό εκτοξευόταν στο 
55%.

Πόσο σεξ μας κάνει ευτυχισμένους

Η Νο1 βιταμίνη που έχει ανάγκη το 
νευρικό μας σύστημα

Π
ρόσφατη μελέτη από το Πολιτειακό Πα-
νεπιστήμιο του Όρεγκον των ΗΠΑ κατέ-
ληξε στη μεγάλη σημασία της βιταμίνης Ε 
για την υγεία του νευρικού συστήματος. 

Η Maret Traber, καθηγήτρια στο Κολέγιο Δημόσιας 
Υγείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου και επικεφαλής της έρευνας σχετικά με το 
πώς η έλλειψη του παραπάνω θρεπτικού στοιχείου 
επηρεάζει τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, 
σημείωσε τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης έπειτα 
από τριάντα χρόνια έρευνας επί της συγκεκριμένης 
βιταμίνης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύονται στο 
Scientific Reports, τα έμβρυα ψαριών-ζέβρα με ανε-
παρκή επίπεδα βιταμίνης Ε παρουσίαζαν δυσμορ-
φίες στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Συγκε-
κριμένα, η βλάβη από την έλλειψη της βιταμίνης 
παρατηρήθηκε στον εμβρυϊκό νευρικό σωλήνα, ο 
οποίος ευθύνεται για την ανάπτυξη του νευρικού 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφά-
λου και του νωτιαίου μυελού. (Τα ψάρια-ζέβρα χρη-
σιμοποιούνται κατά κόρον στα πειράματα λόγω της 
ομοιότητάς τους με τον άνθρωπο σε μοριακό, γενε-
τικό και κυτταρικό επίπεδο.)
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης 
για τον καρκίνο του μαστού. Η Μάγια Τσόκλη, με μια 
μακροσκελή ανάρτησή της στο facebook, τη δική της 
περιπέτεια:

Το πριν
Ζεις τη ζωή σου, κάνεις τα προγράμματά σου, νοιάζεσαι για τους 
γύρω σου, αναλώνεσαι συχνά σε ανοησίες, έχεις τις προτεραιό-
τητές σου, φαντάζεσαι κάπως το μέλλον σου. Αναβάλεις. Συνε-
χώς αναβάλεις γιατί έχεις τη πολυτέλεια να το κάνεις. Αναβάλεις τις 
μικρές στιγμές ευτυχίας, αναβάλεις ένα νέο ξεκίνημα, αναβάλεις 
μια συνάντηση με κάποιον που σε αγαπά, αναβάλεις ένα ταξίδι…. 
Γιατί υπάρχει πάντα το αύριο βρε αδελφέ. Πιέζεσαι. Πιέζεσαι από 
τη δουλειά σου, από τα παιδιά σου, από τους γονείς σου, από απο-
φάσεις δικές σου που νόμιζες ότι θα ήταν ψυχικά ανώδυνες. Δεν 
κοιμάσαι καλά. Κοιμάσαι αργά για να κάνεις παρέα στον άντρα σου, 
ξυπνάς νωρίς για να κάνεις παρέα στα παιδιά σου. Καμπανάκια χτυ-
πούν μέσα σου, γύρω σου, τα καμπανάκια γίνονται καμπάνες και 
εσύ επιμένεις να φοράς οτοασπίδες.
Και μετά έτσι, με έναν αναστεναγμό, μπαίνεις σε μια γκρίζα πολυ-
κατοικία των Αμπελοκήπων, παίρνεις το ασανσέρ, ανεβαίνεις στο 
τρίτο. Έχεις ένα ραντεβού για φαί μετά, και φοβάσαι ότι θα αργή-
σεις. Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο θεός γελάει, λένε. Και 
σαν γκιγιοτίνα, πέφτει η ετυμηγορία. Σα να απευθύνεται αλλού, και 

όμως όχι. Πρόκειται για τη δική σου ζωή. Κάποιος σου λέει, ψιτ, 
εσύ που βρίσκεσαι στην ομάδα των ζωντανών, από δω παρακαλώ, 
στην ουρά κάτω από το μεγάλο ερωτηματικό.
Όταν ήμουν μικρή θυμάμαι, είχα δει ένα όνειρο, καλοκαίρι, στο 
σπίτι μας στην Ύδρα. Ακριβώς από κάτω υπάρχει μια υπέροχη πλα-
τεία με δύο πηγάδια και δυο μεγάλες μουριές. Εκεί παίζαμε όλα 
τα πιτσιρίκια. Στο όνειρό μου λοιπόν, παίζαμε μήλα. Και κάποια 
στιγμή, οι φίλοι μου σταματάνε να μου πετάνε τη μπάλα. Το παι-
χνίδι συνεχίζει χωρίς εμένα. Το παρακολουθώ, αλλά δεν συμ-
μετέχω. Γίνομαι αόρατη. Μετά από αυτό το όνειρο, πάντα έλεγα 
ότι ξέρω πως είναι να μην υπάρχεις πια. Κινείσαι σε έναν παράλ-
ληλο χωροχρόνο, δεν πατάς γερά στο έδαφος, δεν ξέρεις προς 
πια κατεύθυνση να κοιτάξεις. Κάπως έτσι νιώθεις όταν μαθαίνεις 
τα νέα.
Ξέρω ότι μια συχνή αντίδραση στους ανθρώπους που μαθαί-
νουν ότι έχουν καρκίνο είναι το «γιατί εγώ» είναι ο θυμός. Εγώ δεν 
αντέδρασα έτσι. Αντίθετα. Είπα μέσα μου, «ναι φυσικά, γιατί όχι 
εγώ». Τόσα και τόσα μου χάρισε η ζωή, υπήρξε τόσο γενναιόδωρη, 
κάποια στιγμή έρχεται και ο λογαριασμός.
Έτσι λοιπόν που λέτε. Από εκεί που έλεγες «ας μην έχω», αρχίζουν 
οι εξετάσεις και σκέφτεσαι «ας έχω μόνο αυτό». Κάθε νέα εξέταση 
και μια αγωνία, κάθε ευνοϊκή απάντηση και μία ανάσα. Καβαλάς το 
άρμα της στατιστικής (όταν αυτό σε βολεύει) και καλπάζεις σε έναν 
μοναχικό ανηφορικό, άγνωστο μονόδρομο.

Το Μαζί
Μαζί με την Ελένη Φαλιάκου, με αναλαμβάνει η ογκολόγος Δανάη 
Δαλιάνη. Αστειεύομαι με τις γιατρούς μου, έχω ανάγκη να νιώσω 
μια συναισθηματική επαφή. Αν δεν καταφέρω να αποκτήσω 
δεσμό, θα αλλάξω γιατρό. Όμως το καταφέρνουμε. Ακολουθώ το 
πρωτόκολλο θέλει προληπτική χημειοθεραπεία.
Οι πορτοκαλί σταγόνες πέφτουν ρυθμικά. Βλέπεις το υγρό να ανε-
βαίνει στο σωληνάκι, να ανεβαίνει, να φτάνει κοντά σου και να 
χάνεται στο port. Ξεχνάς τον εαυτό που ήξερες. Ξεχνάς το μέσα σου, 
ξεχνάς το έξω σου. Έχεις αγωνία για τις άγνωστες παρενέργειες. 
Ξεγυμνώνεσαι από το φτέρωμά σου. Για τη χημειοθεραπεία, μου 
λέει ο φίλος που μου στέκεται, ο παιδοχειρουργός Γιώργος Περγά-
μαλης, «Μην το φοβάσαι, δες το σαν ένα φαρμακάκι που θα σου 
σώσει τη ζωή». Και έτσι το βλέπω. Γυμνάζομαι, συνεχίζω τις εκπο-
μπές μου, πάω στη Βουλή, δεν διαβάζω για την υγεία μου παρά 
ελάχιστα το διαδίκτυο. Έχω έναν καταπληκτικό νοσηλευτή, τον 
Δημήτρη που με βοηθά πρακτικά στις θεραπείες, θα έλεγα περισ-
σότερο και από τους γιατρούς. Οι νοσηλευτές παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην εμπειρία της χημειοθεραπείας, μην τους υποτιμάτε. 
Ο χρόνος μετρά αργά. Λεπτά, ώρες, μέρες μετά από κάθε θερα-
πεία. Αποχαιρετώ τη χαίτη μου, αλλάζω δέρμα, προσπαθώ (χωρίς 
μεγάλη επιτυχία κρίνοντας από τις τότε φωτογραφίες) να μοιάσω με 
τον εαυτό μου. Δεν έχω καθημερινές επιθυμίες.
Και η οικογένεια? Και οι φίλοι? Και ο σύντροφός μου? Δείχνουν 

να το έχουν πάρει αισιόδοξα και παρότι υπήρχαν τότε στιγμές που 
έλεγα «μα καλά, στο κόσμο τους ζούνε?» δεν καταλαβαίνουν??? 
Παρόλα αυτά, νομίζω ότι μάλλον με βοήθησαν. Ανθρώπους που 
με πλησίαζαν με δράμα, με πόνο, που λυπόντουσαν τόσο πολύ, 
που δακρύβρεχτα «συμπάσχαν ψυχικώς», τους έκοψα. Μου έκα-
ναν κακό.
Όταν ζεις έναν καρκίνο, θες κατανόηση, θες υποστήριξη, θες 
σπρώξιμο καμιά φορά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλεις τον 
οίκτο κανενός. Εξάλλου, υπάρχει και το «πολλοί νεκροί καθόντου-
σαν στ’ αρρώστου το κρεβάτι». Είναι η αίσθηση του χρόνου που 
αλλάζει. Είναι η διακοπή κάθε επιθυμίας, κάθε μελλοντικού σχε-
δίου. Είναι, όπως στα μήλα του ονείρου μου, η ζωή που συνεχίζει 
για τους γύρω σου, κι εσύ μένεις θεατής της, ν ’αναρωτιέσαι αν θα 
ξαναπαίξεις στην ομάδα των ζωντανών. Είναι η ελπίδα και ο μονό-
δρομος της επιβίωσης. Οι δυνάμεις που δεν ήξερες ότι διέθετες. 
Είναι η ευθύνη για τη στεναχώρια που επιβάλεις στους αγαπημέ-
νους σου.
Ο χρόνος κυλά αργά όταν ζεις με έναν καρκίνο. Λες, «ας μεταφερό-
μουν ένα χρόνο μπροστά, 2 χρόνια μπροστά» Υπάρχω ακόμη στο 
σπίτι μου, παίζω με τα σκυλιά μου, αποχαιρετώ το παιδί μου που 
φεύγει για το σχολείο? Βλέπω τηλεόραση στον καναπέ?
Είναι ένα σκληρό μάθημα υπομονής. Και ο χρόνος περνά. Ο πρώ-
τος κύκλος τελειώνει. Άντε αγωνία να δεις πως θα αντιμετωπίσεις 
τον επόμενο. Και τα λευκά πέφτουν και σου κάνουν ενέσεις για να 

σου τα ανεβάσουν, και πονάει το στέρνο σου, πονάνε οι αστρά-
γαλοι, πονάνε οι αρθρώσεις, εμφανίζονται ρυτίδες που δεν είχες 
ξαναδεί, και συ υπομένεις… δεν πολυμιλάς κιόλας γιατί τι σου 
φταίνε οι άλλοι. Και συχνά, πολύ συχνά όπως μου εκμυστηρευτή-
καν γυναίκες με αντίστοιχες περιπέτειες, χάνεις και τον σύντροφό 
σου που μη αντέχοντας άλλο φάρμακα, νοσοκομεία και σκοτάδι 
καταφεύγει σε αγκαλιές πιο υγιείς.
Μαζί με την άνοιξη, άρχισαν να βγαίνουν, ατίθασα τα μαλλιά μου, 
και σιγά σιγά άρχισα πάλι να μου μοιάζω. Κάποιο χρώμα επέ-
στρεψε στα μάγουλά μου, τα λευκά κάπως ανέβηκαν, οι θεραπείες 
σταμάτησαν και μπήκε στη ζωή μου για έξι χρόνια το ωραιότατο 
Nolvadex.

Το Μετά
Πως είναι δυνατό να παίρνεις ένα φάρμακο κάθε μέρα, για χρόνια, 
και να μην θυμάσαι το όνομά του. Λες φταίει το chemo brain αυτή 
η θολούρα που σου μένει μετά τις χημειοθεραπείες και που κάνει 
χρόνια να εξαφανιστεί.
Όμως μπορεί να είναι και μία άρνηση να αποδεχτείς ότι πλέον, 
ζεις με αυτό.. Γιατί ναι, υπάρχει σαφέστατα ένα πριν και ένα μετά. 
Στο μετά, έχεις φορτωθεί το βάρος του καρκίνου σου στη πλάτη, 
σαν μια βαριά αποσκευή. Θα σε συνοδεύει για πάντα, έστω κι αν 
κάποιες στιγμές τον ξεχνάς. Κι αν δεν καταφέρεις να τον κάνεις φίλο, 
τουλάχιστον πρέπει να τον αποδεχτείς σαν έναν -τρομαχτικό- συνο-
δοιπόρο.
Στο μετά -αν είσαι τυχερός- ξαναπιάνεις το νήμα. Δειλά. Αργά. Ένα 
βήμα τη φορά. Κοιτάς μια βιτρίνα και διαπιστώνεις ότι για πρώτη 
φορά μετά από πολύ καιρό, επιθυμείς να αγοράσεις ένα ζευγάρι 
παπούτσια. Το φαγητό σου έχει κάποια γεύση, κάνεις πλάνα για το 
επόμενο σαββατοκύριακο.
Γεύεσαι συνειδητά κάθε στιγμή όμως νιώθεις αποξενωμένος από 
το κόσμο γύρω σου. Προσπαθείς να μεταφέρεις το δίδαγμα της 
περιπέτειάς σου και διαπιστώνεις ότι είναι μάταιο.
Τι με δίδαξε ο καρκίνος? Δεν με δίδαξε τίποτε. Απλά επιβεβαίωσε 
αυτά που θεωρητικά μόνο ήξερα. Δηλαδή, αυτά που έλεγαν όσοι 
τα είχαν περάσει πριν από μένα. Το πολύτιμο και το εύθραυστο της 
ζωής. Τη σημασία της συνειδητότητας του τώρα. Τη φράση της για-
γιάς μου όταν μου είπε «να εύχεσαι να μην πάθεις ποτέ όσα μπο-
ρείς να αντέξεις».
Τη γενναιότητα των ανθρώπων που παλεύουν για τη ζωή τους, την 
ακούω λίγο βερεσε. Καμία γενναιότητα. Μονόδρομος είναι. να 
αντέξεις. Να μείνεις όρθιος. Ποια γενναιότητα? Ή αντέχεις ή αυτο-
κτονείς. Ίσως το πιο ενδιαφέρον να είναι αυτή η επανεκκίνηση που 
-εάν όλα πάνε καλά-, αναγκάζεσαι να κάνεις. Δηλαδή σου δίνεται 
μια ευκαιρία να ξαναρχίσεις μαζί με ένα συγχωροχάρτι για τις μέχρι 
τότε αστοχίες σου. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι μόλις νιώσεις και 
πάλι ζωντανός, θα επιστρέψεις σε αυτό, σε αυτά, που ήσουν.
Μία ευχή. Να καταργήσουμε τις λέξεις επάρατος νόσος και καρ-
κινοπαθής. Επάρατος, αυτό που απευχόμαστε, διότι οδηγεί στην 
καταστροφή. Άντε να σαι αισιόδοξος όταν στο συλλογικό νου ο 
καρκίνος συνδέεται με το τέλος. Γιατί το τέλος θα έρθει, αναπό-
φευκτα. Κανείς δεν τη γλυτώνει, αλλά είναι τόσα τα επιστημονικά 
άλματα που έχουν γίνει που η ελληνική κοινωνία πρέπει να ξεφύγει 
από αυτόν τον συνειρμό της ασθένειας με το δρεπάνι. Υπάρχει ένα 
ωραίο σχέδιο του snoopy, όπου ο Charly Brown λέει στον Σνούπι 
«Σνούπι, μια μέρα θα πεθάνουμε» και εκείνος του απαντάει, «ναι 
άλλα ολες τις υπόλοιπες θα ζήσουμε!» . Με αυτή τη λογική πρέ-
πει να συνεχίζουμε. Κανείς δεν κάνει συμβόλαιο με τον Ύψιστο 
κάθε πρωί ότι θα βγάλει τη μέρα. Ζούμε από τύχη, από ευνοϊκές 
συμπτώσεις.
Άλλη άσκημη λέξη, το «καρκινοπαθής» πραγματικά είναι ένα 
στίγμα που θα σ’ακολουθεί όλη σου τη ζωή. Εσείς οι γιατροί, 
οι δημοσιογράφοι, όσοι έχετε δημόσιο λόγο, παλέψτε ενάντια 
στα ταμπού. Στα αγγλικά, έχουμε τους όρους cancer patient και 
cancer survivor. Στα ελληνικά once a καρκινοπαθής, always α καρ-
κινοπαθής! Εκτός κι αν διατηρούμε τον όρο γιατί διευκολύνει τη 
σύνταξη…
Λίγο πολύ, αυτά είχα να σας πω. Αυτή είναι η δική μου περιπέ-
τεια. Είναι προφανές ότι για τον καθένα από μας, όπως και η ίδια η 
ασθένεια, η εμπειρία είναι διαφορετική, όπως και η έκβαση. Εύχο-
μαι στους συνοδοιπόρους ασθενείς δυνάμεις, στους δε γιατρούς 
σοφία. Προς όλες, πρόληψη και πάλι πρόληψη!

Μάγια Τσόκλη: “Ο χρόνος κυλά αργά 
όταν ζεις με έναν καρκίνο”

ιστορίες
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Η 
πολιτική ισχύς της ομογένειας στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων ενισχύθη-
κε καθώς η Νικόλ Μαλλιωτάκη κατά-
φερε να εκθρονίσει τον νυν βουλευ-

τή Μαξ Ρόουζ. Συνεπώς από την 1η Ιανουαρίου 
2021 θα έχουμε  έξι βουλευτές και συγκεκριμένα 
τους Ντίνα Τάιτους, Τσάρλι Κριστ, Γκας Μπιλιρά-
κη, Τζον Σαρμπάνη και Κρις Πάππα που επανε-
κλέχτηκαν και Νικόλ Μαλλιωτάκη. 
Σε πολιτειακό επίπεδο η πολιτική ισχύς της ομο-
γένειας, μειώθηκε αφ ενός μεν διότι δεν κατάφε-
ραν να επανεκλεγούν ο  πολιτειακός γερουσια-
στής του Μπρούκλιν Ανδρέας Γουνάρδης και η 
πολιτειακή βουλευτής της Αστόριας Αραβέλλα 
Σιμωτά, αφ’ ετέρου διότι η πολιτειακή βουλευτής 
του Κονέκτικατ Θέμις Κλαρίδη δεν διεκδίκησε 
την επανεκλογή της.
Η εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου 
2020 είχε τις δικές της εκπλήξεις, τις νίκες και τις 
ήττες. Στις νίκες συμπεριλαμβάνονται η εκλογή 
του Μιχάλη Ταννούση, ως πολιτειακού βουλευτή 
του Μπρούκλιν και του Στάτεν Αϊλαντ και του 
Ιωάννη Αλέξανδρου Σακέλου (John-Alexander 
M. Sakelos) ως πολιτειακού βουλευτή του Γουά-
τστόουν και των περιχώρων.
Ο πολιτειακός γερουσιαστής Μιχάλης Γιάνναρης, 
αριστερά, η πολιτειακή βουλευτής Αραβέλλα 

Σιμωτά και ο δημοτικός σύμβουλος της Αστόριας 
Κώστας Κωνσταντινίδης.
Στις εκπλήξεις μπορούμε να συμπεριλάβουμε 
τους υποψήφιους βουλευτές Μιχάλη Σιδεράκη, 
Πέτρο Παπανικολάου στη Νέα Υόρκη και του 
Άλεκ Σκαρλάτου στο Όρεγκον, που έδωσαν επά-
ξιο αγώνα και έχασαν με μικρή ως επί το πλεί-
στων διαφορά.
Παραθέτουμε τα αποτελέσματα των ομογενών 
υποψηφίων:
Στην 12 εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης η 
φιλελληνίδα βουλευτής Carolyn B. Maloney  κέρ-
δισε 75.86% των ψήφων ενώ ο Ρεπουμπλικανός 
Carlos Santiago-Cano τα 17.30% των ψήφων.
Η μέχρι πρότινος πολιτειακή βουλευτής του 
Μπρούκλιν και του Στάτεν Άϊλαντ Νικόλ Μαλλι-
ωτάκη κέρδισε 56.44% των ψήφων είτε 136,382 
ψήφους και νίκησε τον νυν ομοσπονδιακό βου-
λευτή Max N. Rose που κέρδισε 41.06% των 
ψήφων και εκλέχτηκε στην Βουλή των Αντιπρο-
σώπων.
Στο βήμα ο πολιτειακός βουλευτής του Μπρού-
κλιν Αντριου Γουνάρδης, ο οποίος δεν κατάφερε 
να επανεκλεγεί,
Ο Μιχάλης Σιδεράκης, ο οποίος πολιτεύτηκε με 
το Δημοκρατικό Κόμμα έδωσε μια επάξια μάχη, 
αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί ως πολιτειακός 

βουλευτής της 2ης εκλογικής περιφέρειας. Ηττή-
θηκε από τον νυν πολιτειακό γερουσιαστή Mario 
R. Mattera με 33.38 % έναντι 52.49 %.
Ο πολιτειακός γερουσιαστής της 12ης εκλογικής 
περιφέρειας της Νέας Υόρκης αν και κατέβηκε 
χωρίς αντίπαλο, εν τούτοις απώλεσε 19.70% των 
ψήφων, καθώς 17.274 Αστοριείς ψήφισαν λευκό, 
29 ψήφισαν άκυρο, ενώ 812 ψηφοφόροι εξέ-
φρασαν την δική τους προτίμηση.  
Ο Δημοκρατικός πολιτειακός γερουσιαστής του 
Μπρούκλιν Ανδρέας Γουνάρδης δεν κατάφερε 
να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία. Ηττήθηκε 
από τον Ρεπουμπλικανό Vito J. Bruno που κέρ-
δισε τα 51.37% των ψήφων είτε 40.621 ψήφους 
έναντι 34.586.
Ο πολιτειακός γερουσιαστής του Ρόουντ ΆΪλαντ 
Λεωνίδας Ραπτάκης ο οποίος επανεκλέχτηκε. 
Ο ομογενής Πίτερ Χατζηπέτρος (Peter D. 
Hatzipetros) εισήλθε για πρώτη φορά στον πολι-
τικό στίβο διεκδικώντας την 23 εκλογική περι-
φέρεια της Νέας Υόρκης, αλλά δεν κατάφερε 
να εκλεγεί. Ηττήθηκε από την Stacey G. Pheffer 
Amato (39.57% έναντι 55.34).
Ο Ιωάννης Αλέξανδρος Σακέλλος (John-
Alexander M. Sakelos), ο οποίος πολιτεύτηκε 
με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και διεκδίκησε 
την 26 εκλογική περιφέρεια που περιλαμβά-
νει το Γουάιτστόουν ήρθε πρώτος με 49.54% 
των ψήφων έναντι του Edward C. Braunstein 
που κέρδισε 45.01% των ψήφων (19.599 ένα-
ντι 17.808).
Ο Μιχάλης Ταννούσης κέρδισε μια επάξια νίκη 
και είναι ο πρώτος κυπριακής καταγωγής που 
εκλέγεται στην πολιτειακή βουλή με 60.81% των 
ψήφων. Ο Μιχάλης Ταννούσης, όπως έγραψαν 
οι «Αναμνήσεις» πολιτεύτηκε με το Ρεπουμπλι-
κανικό Κόμμα και κέρδισε την έδρα που κατείχε 
η Νικόλ Μαλλιωτάκη και περιλαμβάνει το Μπέι 
Ριτζ του Μπρούκλιν και του Στάτεν Άϊλαντ (64η 
εκλογική περιφέρεια).
Ο ομογενής Πέτρος Παπανικολάου (Petros 
Papanicolaou) πολιτεύτηκε με το Ρεπουμπλικα-
νικό Κόμμα και διεκδίκησε την εκλογή του ως 
πολιτειακού βουλευτή της 108ης εκλογικής περι-
φέρειας, αλλά δεν τα κατάφερε. Παρά ταύτα το 
αποτέλεσμα της αναμέτρησης του παρέχει το 

δικαίωμα να συνεχίσει το αγώνα για την επόμενη 
αναμέτρηση. Ο κ. Παπανικολάου κέρδισε 27.05 
% των ψήφων είτε 10.970 ψήφους.
Ο πολιτειακός γερουσιαστής Τζέιμς Σκουφής, 
κέρδισε 45.85% των ψήφων και κατάφερε να 
επανεκλεγεί στην 39η εκλογική περιφέρεια της 
Νέας Υόρκης.
O πολιτειακός γερουσιαστής της 33ης εκλογικής 
περιφέρειας του Ροντ Άϊλαντ Λεωνίδας Ραπτάκης 
εκλέχτηκε θριαμβευτικά 94 % των ψήφων.
Η πολιτειακή βουλευτής του Κονέκτικατ Νικόλ 
Κλαρίδη Ντίτρια (Nicole Klarides-Ditria) κατά-
φερε να επανεκλεγεί, ενώ η αδελφή της Θέμις 
Κλαρίδη, η οποία είναι αρχηγός της μειοψηφίας 
της πολιτειακής βουλής του Κονέκτικατ, δεν διεκ-
δίκησε την επανεκλογή, διότι θέλει να διεκδική-
σει το αξίωμα του κυβερνήτη του Κονέκτικατ το 
2022.  
Στην 4η Περιφέρεια του Όρεγκον, ο ομογενής 
Ρεμπουπλικανός υποψήφιος Ομοσπονδιακός 
Βουλευτής, Άλεκ Σκαρλάτος, ένας από τους τρεις 
Αμερικανούς που έσωσαν την αμαξοστοιχία στο 
Παρίσι από μια αιματηρή τρομοκρατική επίθεση 
το 2015, δεν κατάφερε να εκλεγεί, καθώς συγκέ-
ντρωσε 45,2% ενώ ο επί χρόνια Βουλευτής του 
Δημοκρατικού Κόμματος, και αντίπαλός του, 
Πήτερ Ντε Φάζιο (Peter De Fazio), έλαβε 52,7%.
Η Ομοσπονδιακή Βουλευτής Ντίνα Τάιτους από 
το Δημοκρατικό Κόμμα, επικράτησε με μεγάλη 
διαφορά στην μάχη με την Ρεπουμπλικανή αντί-
παλό της, Τζόις Μπέντλεϊ.
Στην 13η Περιφέρεια της Φλόριδα, ο Δημοκρα-
τικός ελληνο-κυπριακής καταγωγής Ομοσπονδι-
ακός Βουλευτής Τσάρλι Κριστ -από το ελληνικής 
προέλευσης Χριστοδούλου- αποσπά ένα ποσο-
στό κοντά στο 52% των ψήφων, ενώ η αντίπα-
λός του από το Ρεμπουπλικανικό Κόμμα, Άννα 
Παουλίνα
Στην 12η Περιφέρεια της Φλόριδας,οΓκας Μπι-
λιράκης έλαβε ποσοστό που ξεπέρασε το 60% 
με την αντίπαλό του, την Δημοκρατική Κίμπερλυ 
Ουόκερ, να περιορίζεται κοντά στο 37%..
Στην Περιφέρεια 1 του Νιου Χάμσαϊρ, ο νυν 
Ομοσπονδιακός Βουλευτής Κρις Πάππας από 
το Δημοκρατικό Κόμμα, επικράτησε του Ρεπου-
μπλικανού Ματ Μάουερς.

Εκπλήξεις, επιτυχίες και αστοχίες
των ομογενών στις εκλογές των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ/ANAMNISEIS.NET

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

Η χειραγώγηση του Λαού 
από τα ΜΜΕ

Σ
τις πρόσφατες εκλογές στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αγαπητοί μου φίλοι, που 
πήραν μέρος στις 3 Νοεμβρίου και 
ακόμη δεν γνωρίζουμε τον τελικό νι-

κητή, ξεμπροστιάστηκαν τα ΜΜΕ και οι δη-
μοσκοπικές εταιρείες που για άλλη μια φο-
ρά, τι έκπληξη στ’ αλήθεια, έπεσαν έξω και 
στις προβλέψεις τους και στην αληθή και σω-
στή ενημέρωση.
Το ποιος θα είναι ο τελικός νικητής είναι δευ-
τερεύον νομίζω, διότι την πρωτιά αναμφι-
σβήτητα την κέρδισαν τα αργυρώνητα Μέσα 
Μαζικής Αποβλάκωσης και οι  σιαμαίες 
αδελφές τους οι σφυγμομετρηκές εταιρείες.
Η χειραγώγηση του όχλου, όπως είμαι 
σίγουρος θα συμφωνείτε μαζί μου, έχει ανα-
βαθμιστεί και έφτασε σε νεφελικά ύψη, όχι 
για την σωστή ενημέρωση και το καλό του 
πολίτη και της κοινωνίας γενικότερα, αλλά 
για τα μαύρα μάτια αυτής της κόρης, για την 
διαστρέβλωση  και ψευδή αναπαραγωγή και 
ανακατασκευή των ειδήσεων.
Τους ακούς και τους βλέπεις και αναρωτιέ-
σαι εάν αυτά που αρθρώνουν είναι η είδηση 
ή  η χρυσοπληρωμένη έκφραση που πολύ 
επιστημονικά και επιτηδευμένα αναπαραγά-
γουν οι  ετερόφωτοι αστέρες του σκοτεινού 
γαλαξία που επιβλήθηκαν στον γήινο κόσμο 
μας ετσιθελικά μέσου του γυάλινου και ψεύ-
τικου μικρόκοσμου  που εκπροσωπούν .
Η μαύρη καλιακούδα, που σκέπασε με τα 
ζοφερά υπερμεγέθη φτερά του,  τον εφή-
μερο κόσμο μας, προσωρινά ευελπιστώ, 
γιατί οτιδήποτε ψεύτικο και φτιασιδωμένο 
δεν αντέχει στο φυσικό κόσμο μας και αυτο-
καταστρέφεται. Θα εξαϋλωθεί από το υπέρ-
λαμπρο και το φυσικό φώς του ήλιου που 
το άπλετο και  διάχυτο φως του φωτίζει και 
ξαναπροβάλει την αλήθεια αλώβητη και δια-
πομπεύει την ψευτιά και την υποκρισία. 
Είναι αξιοσημείωτο να θυμηθούμε όλοι μαζί 
, όλο το χρονικό διάστημα  πριν των εκλο-
γών, οι ειδικοί και τα ΜΜΕ είχαν ανακηρύξει 
νικητή στις αμερικανικές εκλογές τον υποψή-
φιο των Δημοκρατικών. 
Διακήρυτταν σε όλα τα μέσα και με κάθε 
τρόπο, την εκλογή του υποψηφίου της μιας 
παράταξης προκαταβολικά  και δεν άφηναν 
περιθώρια λάθους των προβλέψεων των, 
ούτε μία στο εκατομμύριο. Η τελική επικρά-
τηση του υποψηφίου που ήθελαν  ήταν κάτι 
παραπάνω από βέβαιο. Καθαρά διαδικα-
στικό!
Και όλοι εμείς οι ουδέτεροι υποτίθεται που 
δεν θα αλλάξει τίποτε εάν βγει ο ένας ή ο 
άλλος αναρωτιόμασταν, γιατί άραγε μπαί-
νουν σε αυτήν την πολυέξοδη,  χρονοβόρα 
και ψυχοφθόρα   διαδικασία των εκλογών 
και δεν πράττουν το ολοφάνερο. Να στέψουν 

πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών  αυτόν 
που οι ίδιοι, εννοώ τα ΜΜΕ και τα σιαμαία 
τους, έχουν επιλέξει να γίνει πρόεδρος ο 
αρεστός τους; 
Τι μας νουθετεί όμως ο θυμόσοφος λαός 
μας; «Ο θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγα-
πάει δύο φορές τον νοικοκύρη».
Ευτυχώς λοιπόν, που η κουτσουρεμένη και 
ταλαιπωρημένη δημοκρατία μας, έχει αυτές 
τις δικλείδες ασφαλείας και μας προφυλά-
σει από όλους αυτούς τους επιτήδειους και 
αχρείους..
Οι  εκλογές που ακολούθησαν τους διέψευ-
σαν παταγωδώς. Ο απλός κοσμάκις που 
όπως απεδείχθη περίτρανα δεν τρώει κου-
τόχορτο, στοιχήθηκε στην γραμμή για πολ-
λές ώρες, αγνοώντας και  τις  αντιξοότητες 
των ημερών, λόγω του αόρατου ιού που μας 
φύτεψαν και απέδειξε σε όλους τους ειδικούς 
τις τραγικά σκόπιμα  λανθασμένες προβλέ-
ψεις τους.
Όχι μόνον έπεσαν λάθος στις προγνώσεις 
τους κατά δεκαπέντε μονάδες που έδιναν 
στον νικητή διαφορά με τον δεύτερο, αλλά 
με τις αναληθείς ειδήσεις και ανακριβείς 
παρουσιάσεις των γεγονότων, ενεργοποίη-
σαν όλες τις ανθρώπινες ανασταλτικές φυσι-
κές δυνάμεις με συνέπεια με την συμμετοχή 
τους να φρενάρουν την πρόωρη στέψη του 
υποεκλογήν υποψηφίου προέδρου.
Άλλωστε  αυτό είναι η πεμπτουσία της  χει-
ραγώγησης.
Τα γεγονότα στην Αμερική, αγαπητοί μου 
φίλοι, δεν πρέπει να τα περνάμε στα ξυστά. 
Θα πρέπει να μας ενεργοποιήσουν και να 
μας αφυπνίσουν.
Είναι το καμπανάκι της εγρήγορσης. Γιατί, ότι 
γίνεται στας  αμέρικας, τα ίδια και χειρότερα 
τελούνται και στις δικές μας αυλές και γειτο-
νιές , στα χωριά μας και στις πόλεις μας.
Βάλθηκαν τα χρυσοπληρωμένα μίντια και τα 
παρακλάδια τους να μας ποδηγετήσουν.  
Να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα ότι μας 
ξεφουρνίζουν  και να πιστεύουμε ως αληθή, 
ότι ψευδώς σκαρφίζονται.
Πρέπει να βουλώσουμε τα αυτιά μας στις 
εκθαμβωτικές σειρήνες των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και να ψιλοκοσκινίζουμε ότι  
μας  διαλαλούν με τις μελιστάλακτες φωνές 
τους   και τις απαστράπτουσες παρουσίες 
τους.  
 Οι αρχαίοι μας πρόγονοι που φιλοσόφη-
σαν για τα πάντα, μας το άφησαν  παρακατα-
θήκη, «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».
Προς γνώσιν και συμμόρφωσιν, όλων αυτών 
που εσφαλμένα πιστεύουν ότι δύνανται να 
μας κοροϊδεύουν και να μας αποπροσανα-
τολίζουν εσαεί. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης 

Η ζωή δεν είναι αθάνατη
και πάρτε το χαμπάρι

φύλαξε τη εσύ όσο μπορείς
πριν ο Χάρος να την πάρει.

Δεν βρέθηκε ποτέ κανείς
τον Χάρο να σκοτώσει

και τη ζωή από τον θάνατο
για να τη λυτρώσει.

Κανένα δικαστήριο
δεν τον καταδικάζει
γυρίζει ανενόχλητος

και τις ψυχές αρπάζει.

Πάντοτε δούλευα σκληρά
λεφτά για να ́ποκτήσω

μα και ποτέ δεν σκέφτηκα
αιώνια δεν θα ζήσω.

Πρέπει να καταλάβουμε
είμαστε νικημένοι

κι από του Χάρου το σπαθί
για πάντα πληγωμένοι.

Αν είσαι πλούσιος ή φτωχός
δεν έχει σημασία

στο ίδιο τέρμα θα βρεθείς
χωρίς αμφιβολία.

Δεν σχεδίαζες την ζωή
όσο ψηλά κι αν φτάσεις
τις δυο ημέρες θα γελάς

τις πέντε θα τις κλάψεις.

Τα χρόνια φεύγουν χάνονται
πίσω πια δεν γυρίζουν
μα δεν περνούνε ήρεμα
λύπες χαρές γεμίζουν.

Με αγωνία και καημό
περνάει κάθε ημέρα

αν συναντήσεις τη χαρά
να μην την κάνεις πέρα.

Δώσε κουράγιο στη καρδιά
το σήμερα σου σβήσε
αύριο θαν' καλύτερο
με την ελπίδα ζήσε.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ 
ΘΑΝΑΣΙΜΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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A
Ν ΑΓΑΠΑΜΕ την αλήθεια, αν είμα-
στε άνθρωποι της αλήθειας, αυτό 
οφείλουμε να κάνουμε. Να έπιδο-
κιμάζουμε το σωστό, να επαινου-

με το αληθινό. Αλλά και να αποδοκιμάζουμε 
και να ελέγχουμε το εσφαλμένο, το ψεύτικο, 
την πλάνη.
Στην πάλη, που γίνεται στις ημέρες μας 
μεταξύ ψεύδους και αληθείας, απιστίας και 
πίστεως, αιρέσεων και ορθοδοξίας, ουδέτε-
ρος δεν μπορεί να μένη ο Χριστιανός.
Το διεκήρυξε ο Κύριος σχετικά με τον πλούτο 
και ισχύει και σε κάθε ανάλογη περίσταση. 
«Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν , 
ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπή-
σει, ή ενός ανθέξεται και του ετέρου κατα-
φρονήσει» (Ματθ. στ’ 24).
Είσαι άνθρωπος της χριστιανικής πίστεως 
και αληθείας; Θα αγαπάς και θα υπηρετής 
το καλό, το δίκαιο, το σωστό και θα μισή-
σης και θα αποφεύγης την ψευτιά, την αδι-
κία, την πλάνη. Διαφορετικά κιν δυνεύεις να 
καταφρονήσης το αληθινό και να ασπα. σθης 
το ψεύτικο και την πλάνη . Μέσος όρος δεν 
χωρεί.
Εδώ, δυστυχώς, σκοντάφτουμε οι πολλοί. 
Κυττάζουμε να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβα-
στα. Ζητούμε να άρέσουμε και στον κόσμον 
τον αδιάφορο, τον άθρησκο, στης αμαρ-
τίας τον κόσμο, και συγχρόνως να τα έχουμε 
καλά με την πίστι και την Εκκλησία. 
Λησμονούμε την θεία παραγγελία του Απο-
στόλου: «Μή συσχηματίζεσθε» (Ρωμ. ιβ’ 2), 
καθώς και «Τίς κοινωνία φωτι πρός σκότος ; 
ν (Β’ Κορ. στ’ 14) .
Αυτή η στάσις, πράγματι δεν αρμόζει στο 
Χριστιανό. Αυτός, σαν μαθητής του Σωτή-
ρος, του Θεού της αληθείας, χαράσσει στα-
θερή γραμμή. Μένει ακλόνητος στο δρόμο 
της αρετής. Είναι γενναίος. Τον διακρίνει 

ευψυχία. Δέν μετεωρίζεται πότε προς τα εδώ 
και πότε προς τα εκεί.
Γιατί τον μετεωριζόμενον άνθρωπον , δέν 
τον αναγνωρίζει ο Σωτήρ ς μαθητήν Του.
Δεν ακούτε τί διακηρύσσει στην Αποκά-
λυψη: «Οιδά σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός 
εί ούτε ζεστός όφελον ψυχρός ής ή ζεστός. 
Ούτως ότι χλιαρός εί, και ούτε ζεστός ούτε 
ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός 
μου» (Αποκ. γ’ 15, 16).
«Ας κυττάζουμε, λοιπόν, ως Χριστιανοί, 
πάντα ψηλά. «Ας βλέπουμε καθαρά. Τον 
θησαυρόν αυτόν που λέγεται χριστιανική 
πίστις, αλήθεια και αρετή, έχουμε υποχρέ-
ωση να τον κρατούμε αλώβητο, ολοκάθαρο, 
ανόθευτο. Χωρίς να φοβούμαστε τις ειρω-
νείες και τους σαρκασμούς του πλανεμένου 
κόσμου. “Η χριστιανική πίστις, αλήθεια και 
αρετή αποτε λουν τα πιο βασικά στοιχεία 
της χριστιανικής μας ιδιότητος. Μόνον έτσι 
θα κατακτήσουμε τον άλλον ανεκτίμητον 
θησαυρόν, την σωτηρίαν της ψυχής μας και 
την αιώνια ευτυχία και μακαριότητα .
«Οχι, λοιπόν, μετεωρισμούς ανάμεσα στη 
χριστιανική ζωή και στην αμαρτωλή πορεία. 
«Οχι να αιωρούμεθα πότε εδώ και πότε εκεί. 
«Οχι να κυττάζουμε να ευχαριστήσουμε και 
τον κόσμο της ψευτιάς, της απάτης, ή τους 
ψευτοπροοδευτικούς της εποχής μας και 
συγχρόνως να κάνουμε τους ευσεβείς. 
Δεν το ξέρουμε; Τους διπροσώπους, κανέ-
νας δεν τους εκτιμά. Πιο πολύ ο άγιος Θεός, 
ο Θεός της αληθείας, που ζητεί να είμαστε 
πέρα ως πέρα αληθινοί, τίμιοι και με τον 
εαυτόν μας και με την ανεκτίμητη πίστι, που 
κατέχουμε. 
«Αλλωστε είναι ρητή η παραγγελία του 
μεγάλου ‘Αποστόλου: «Αληθεύοντες δε εν 
αγάπη αυξήσωμεν εις αυτόν τα πάντα (Εφεσ. 
δ’ 15).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΟΧΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥΣ

T
he law often works in mysterious, and sometimes Catch-22 
counterintuitive, ways.  This is likely unsurprising; however, the fact that 
the law works in such a way as to restrict the ability of a landlord to provide 
a temporary rent discount to tenants is both surprising and perhaps quite 

troublesome during this difficult time within the Covid-19 pandemic.
While there may be landlords willing to offer and provide a discount as a form 
of temporary rent relief to struggling tenants, a legal technicality within the 
Residential Tenancies Act, 2006, S.O. 2006, Chapter 17, which is the law governing 
most landlord and tenant relationships, restricts the landlord from doing so.
The difficulty arises within the Residential Tenancies Act, 2006, which allows for 
a discount in only two circumstances.  One circumstance is where a landlord is 
permitted to provide a discount of two (2%) percent to those tenants who pay rent 
early; and of course, such a small amount is unlikely a significant benefit.  The other 
circumstance allows a landlord to provide a one hundred (100%) percent discount 
for a maximum of three months and it is unlikely that a landlord would be willing 
to forgo all rent.
Of course, with the above said, it might be questioned, “Why is the landlord and 
tenant simply unable to agree to a half off deal during the covid pandemic?”, or 
some other amount.  Indeed, that might, and probably does, happen; however, 
any landlord that does so is potentially creating a nightmare situation being that 
a landlord is legally allowed to decrease rent; but, is unable to increase the rent 
payable by a tenant only once a year.  Furthermore, the tenant must be provided 
with ninety (90) days notice of the forthcoming rent increase.  Additionally, the 
maximum percentage of rent increase, with few exceptions, is prescribed by the 
government and the allowable rate for 2021 is already set as zero (0%) percent.  
Accordingly, if a landlord decreases the rent in a manner other than the permitted 
two (2%) percent early payment discount or one hundred (100%) percent for up 
to three months discount, as mentioned above, the landlord will be permitted 
to increase the rent only once in the next twelve (12) months and that increase 
requires ninety (90) days notice and is limited to zero (0%) percent, as is also 
mentioned above.  With this said, some people might simply suggest that as long 
as the tenant keeps quiet about the discount, the arrangement could simply remain 
as a ‘gentleman’s agreement – and such is true; if the landlord and tenant agree to 
a form of discount that is unlawful, meaning unlawful as something other than the 
two permitted discounts described above, and both the landlord and tenant keep 
the arrangement, then so be it.  However, if at a later date, being within one year 
of any unlawful payments, the tenant brings the arrangement to the attention of 
the Landlord Tenant Board, the landlord may, and almost assuredly will, be forced 
to credit or rebate the tenant for any amounts that are deemed as an unlawful 
overpayment.
To simplify, imagine this scenario:
A landlord and tenant agree to a fifty (50%) discount of a two thousand ($2,000) 
dollar monthly rent for six months.  After six months, the landlord starts to collect 
the full two thousand ($2,000) dollars.  However, the tenant, being sly, applies 
to the Landlord Tenant Board with the accusation of an unlawful rent increase.  
While the landlord may attempt to explain that the increase was, essentially, a 
reset back to the original rent, such remains unlawful as the discount itself was 
unlawful; however, a whereas a reduction is legal, the reduced rent amount, being 
one thousand ($1,000) dollars, as half of the original amount, becomes the new 
ongoing rent amount; and which, at least for the 2021 year, is without an allowable 
increase.
For more information, contact:
John Papadakis
Traffic Ticket Rescue
P: (647) 979-4141,  E: johnpapadakis@live.com

Why are landlords unable 
to offer a temporary 

rent discount to tenants?
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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

Existing Audi customers may qualify 
for an additional 1% rate reduction.

Special Credits up to  

Finance Rates from 

Lease Rates from

$10,000
0.98%
0%The Exclusive

Audi Uptown
S A L E S  E V E N T

2020 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$5,788 down payment

Lease from

per month

Lease from

$398† 0.98%†

Audi Uptown
Credit

$3,500
Includes

2020 Audi A3 Sedan TFSI Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$298† 0.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$2,500
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 36 months with
$4,788 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 2.98%†

Special Lease
Rate Reduction

1%
Includes

Up to an additional 1% rate reduction on Audi Finance Special/Subvented Rates is available to eligible current Audi Finance customers who finance or lease through Audi Finance on select new and unregistered 2021 Audi Q3, Q5, and Q7 models, for a total of up to a 2% rate reduction. Offer available on approved credit 
only and to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum, and cannot be combined with the Audi Owner Loyalty Program. Valid identification and proof of valid lease of current Audi is required. Rate reduction 
is not eligible on Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable nor redeemable for cash. Certain other 
conditions may apply. Offer expires on November 30, 2020, and is subject to change or cancellation without notice.

Find the Audi that’s perfect for you
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
και είμαι ο φαρμακοποιός στο 
φαρμακείο “Apollon Pharmacy” (698 
Danforth Avenue, Toronto).  Σήμερα θα 
μιλήσουμε για τον κορωνοϊό ιό και τη 
χρήση της μάσκας.

Ο 
καθένας μπορεί να λέει την γνώμη 
του ελεύθερα. Το όριο είναι διακρι-
τό και έχει να κάνει με ό,τι αφορά το 
‘πρέπει να σε πείσω’. Σας παρακα-

λώ. Δεν θα ήθελα. Μπορώ να ακούσω, να συ-
ζητήσω, να ανταλλάξω τεκμηριωμένες από-
ψεις, αλλά δεν θα συμφωνήσω με ό,τι δεν μου 
‘κάνει’. Αφηρημένες έννοιες που προσδιορίζο-
νται από βιώματα, με αφήνουν αδιάφορο. Ιδι-
αίτερα εν καιρώ Covid-19 που ‘χει καταργήσει 
κάθε έννοια ‘φυσιολογικού’. 
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο θέμα μας: το ‘δεν 
πιστεύω στη χρήση της μάσκας’, ως μέτρου 
περιορισμού του κορονοϊού.  Φλεβάρη τα 
είχαμε πει πρώτη φορά και να που υποχρεω-
νόμαστε να κάνουμε repeat το Νοέμβρη, έχο-
ντας στα υπέρ μας και έρευνες. 

“H μάσκα είναι προορισμένη για 
αυτόν που νοσεί”
Θα αρχίσω από μία έρευνα που έκαναν Ιάπω-
νες ερευνητές και για την ακρίβεια επιστήμο-
νες από το University of Tokyo, οι οποίοι δημι-
ούργησαν έναν ασφαλή θάλαμο, με κεφάλια 
από πλαστικές κούκλες να είναι αντικριστά.
Το ένα κεφάλι έκανε προσομοίωση βήχα που 
είχε σωματίδια κορονοϊού. Το άλλο μιμήθηκε 
τη φυσική αναπνοή. Ακολούθως του τοποθε-
τήθηκε ένα κομμάτι βαμβακερού υφάσματος 
στο κεφάλι. Διαπιστώθηκε πως το ύφασμα 
‘κράτησε’ έως και 40% την ιογενή πρόσληψη. 
Στο δεύτερο στάδιο, χρησιμοποιήθηκε μάσκα 
N95 (τη βλέπεις να τη χρησιμοποιούν επαγγελ-
ματίες στο χώρο της υγείας). Αποδείχθηκε πως 
μείωσε στο 90% την πρόσληψη. 
Στο τρίτο στάδιο, τοποθετήθηκε κολλητική ται-
νία στις άκρες της ίδιας μάσκας. Κατεγράφη 
πως και πάλι, ορισμένα σωματίδια είχαν κατα-
φέρει να ‘περάσουν’ το ‘φράγμα’.
Όταν οι ερευνητές έβαλαν τις μάσκες στο 
κεφάλι που έβηχε, είδαν πως ‘μπλοκάρουν’ 
(και η υφασμάτινη και η N95) ποσοστό μεγα-
λύτερο του 50% της μετάδοσης του ιού. 

Κάπως έτσι καταρρίφθηκε το ‘η μάσκα είναι 
προορισμένη για αυτόν που νοσεί’. Εξελίχθηκε 
σε ‘υπάρχει συνεργατικό αποτέλεσμα, μεταξύ 
αυτού που μεταδίδει τον ιό και εκείνου που 
τον λαμβάνει, όταν φορούν και οι δυο μάσκες’. 
Έρευνα που διενήργησε το Institute for Health 
metrics and evaluation του University of 
Washington -και δημοσιεύτηκε στις 23/10- 
ενημερώνει ότι ‘αν φορούσαν όλοι μάσκες 
θα ‘χαν σωθεί 130.000 ζωές στις ΗΠΑ έως 
το τέλος του Φλεβάρη’, διάστημα στο οποίο 
εκτιμήθηκε πως υπήρχαν μισό εκατομμύριο 
θάνατοι. Έλαβαν υπ’ όψιν τους τον αριθμό των 
ανθρώπων που ήταν ευάλωτοι στον ιό, πόσοι 
εκτέθηκαν σε αυτόν, πόσοι μολύνθηκαν και 
πόσοι το ξεπέρασαν. 
Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε πως τα face 
coverings (καλύμματα προσώπου) μπορούν να 
μειώσουν το ρίσκο της μόλυνσης στο 40%. Ως 
σωστό face cover λογίζεται όχι ένα απλό, λεπτό 
μαντήλι, αλλά ένα πολλές φορές διπλωμένο 
ύφασμα (παραδείγματος χάριν, μια μπαντάνα 
που ‘χεις φέρει 2-3 στροφές και εφάπτεται στο 
δέρμα -δεν έχει κενά-, ενώ σου επιτρέπει να 
αναπνέεις). Εξυπακούεται πως η δουλειά σου 
δεν αρχίζει και τελειώνει με το να βάλεις μια 
μάσκα -που έχει ως στόχο να περιορίσει τα 
σταγονίδια που παράγονται όταν μιλάς, φταρ-
νίζεσαι, βήχεις κλπ. Επίσης, υπάρχουν ουκ ολί-
γες έρευνες που αποδεικνύουν πως αν φοράς 
μάσκα για έως 10 ώρες, δεν μειώνεται το επί-
πεδο οξυγόνου στον οργανισμό σου.

ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ
Aπό την αρχή, οι ειδικοί εξηγούσαν πως δεν 
είναι αρκετό να καλύπτουμε τα μάτια, τη μύτη 
και το στόμα, αλλά οφείλουμε να φοράμε 
σωστές μάσκες (που ‘κάθονται’ στο πρόσωπο 
-δεν ‘χάσκουν’), όπως και πρέπει να τις διατη-
ρούμε καθαρές. Δηλαδή:
α) πλένεις τα χέρια σου με σαπούνι και νερό ή 
τα καθαρίζεις με αντισηπτικό.
β) ανοίγεις τη συσκευασία που έχει τη μάσκα 
και τη φοράς.
γ) είτε φοράς, είτε δεν φοράς γυαλιά πιέζεις 
στο μέρος της μύτης, ώστε να μην υπάρχουν 
κενά.
δ) εφόσον η μάσκα λερωθεί ή υγρανθεί, την 
αλλάζεις. 
Κάθε φορά που νιώθεις την ανάγκη να ακου-
μπήσεις τη μάσκα, πρέπει να έχεις καθαρίσει 
τα χέρια σου. Καλό είναι να αποφεύγεις να την 
πιάνεις από το μπροστινό μέρος. Να προτι-
μάς τα λάστιχα που μπαίνουν στα αυτιά. Αν 
έχεις μιας χρήσης, την πετάς. Αν έχεις υφασμά-
τινη, την πλένεις. Αφότου τη βγάλεις, καθαρί-
ζεις πάλι τα χέρια.
Οι χειρουργικές μάσκες δεν έχουν πάρει 
έγκριση ως οι κατ’ εξοχήν για τον Covid-19, 
όπως οι N95. Παρέχουν ωστόσο, αρκετή προ-
στασία. Και οι N95 δεν είναι για χόρταση -με 
τους ερευνητές να τεστάρουν τρόπους για 
απολύμανση, ώστε να μπορείς να τη ξαναχρη-
σιμοποιείς. Όπως επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι 

επειδή έχει βαλβίδα που βγάζει αφιλτράριστο 
τον αέρα αυτού που τη φορά, δεν ‘συγκρατεί’ 
τον ιό.

Η ΜΑΣΚΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ 
SOCIAL DISTANCING
Άπαξ και φοράς μάσκα είναι χρήσιμο να μην 
είσαι και η χαρά της κοινωνικοποίησης, για 
να μείνεις ασφαλής. Δηλαδή, πάλι είναι απα-
ραίτητο το social distancing -η απόσταση δυο 
μέτρων από αυτόν που συναντάς. Θέλω να 
πω δεν είναι το ένα ή το άλλο. Είναι και τα δυο 
μαζί, συν το συχνό πλύσιμο των χεριών -με 
ξεκάθαρη την αποφυγή του αγγίγματος σε 
μάτια, μύτη στόμα.
Γενικότερα, έχε υπ’ όψιν σου και αυτά: Ιάπω-
νες (ερευνητές των πανεπιστημίων Ricken και 
Kobe) ήταν και αυτοί που χρησιμοποίησαν 
supercomputer για να διαπιστώσουν πώς επη-
ρεάζουν οι καιρικές συνθήκες, την εξάπλωση 
του Covid-19. Για αρχή ‘οι ασπίδες προσώπου 
(face shields) δεν είναι όσο αποτελεσματικές 
είναι οι μάσκες’ στη μείωση διασποράς σωμα-
τιδίων -όχι μόνο στην πρόσληψη. Δεύτερον 
‘όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι με άλλους, κινδυ-
νεύεις περισσότερο από αυτόν που έχεις δίπλα 
σου -και όχι από εκείνον που είναι απέναντι’ 
και τρίτον ‘χρειάζεται η χρησιμοποίηση υγρα-
ντήρα, όταν υπάρχει φτωχό σύστημα εξαερι-
σμού’.
Όταν η υγρασία του αέρα, στο χώρο που 
είστε, είναι κάτω του 30% τα σωματίδια που 
διαχέονται στον αέρα είναι διπλάσια, από ό,τι 
όταν η υγρασία είναι από 60% και πάνω. Για 
αυτό και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να 
ανοίξει ένα παράθυρο, είναι χρήσιμο να χρη-
σιμοποιούνται υγραντήρες.
Σε ό,τι αφορά τη γενική, μεγάλη, ανησυχία 
πως ο Covid-19 διαδίδεται μέσω του αέρα, 
ο ΕΟΔΥ των ΗΠΑ (U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention) προέβη σε αλλαγή 
των οδηγιών, τονίζοντας πως τα παθογόνα 
μικρόβια μπορούν να μείνουν για ώρες στον 
αέρα. Και κάπως έτσι δικαιολογείται το να 
φοράτε γενικά, μάσκα.

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

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΜΕ ΜΟΝΟ $32.000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
ΣΤΟ ΨΑΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΖΙ ΜΟΝΟ $32.000

Τηλέφωνο εδώ  στο Τορόντο
στον κ. Γιώργο

905-890-5169 ή 416-902-5240
Η συμφωνία μπορεί να γίνει και στο Τορόντο

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ!!!
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ

ΜΕ ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΣΤΟ DOWNTOWN
ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΤΥΧΕΡΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛ. ΣΤΗΝ ΚΑ ΠΟΤΑ

416.536.0820

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CONSTRUCTION
Για περισσότερες πληροφορίες

647-718-8012
AMEΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
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Έ
νας άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο σε κρίσιμη κατάσταση στη γειτο-
νιά Church-Wellesley Village του Το-
ρόντο νωρίς την Πέμπτη το πρωί μετά 

από επίθεση με μαχαίρι.
Η αστυνομία αναφέρει ότι οι πρώτες πληρο-
φορίες δείχνουν ότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ 

του θύματος και πολλών άλλων 
στο Barbara Hall Park, λίγο μετά 
τις 3 π.μ. Στη συνέχεια, το θύμα 
μαχαιρώθηκε πολλές φορές, 
λέει η αστυνομία. Το θύμα, που 
πιστεύεται ότι είναι 40 ετών, 
προσπάθησε να απομακρυνθεί 
από την περιοχή όπου δέχτηκε 
την επίθεση, αλλά κατέρρευσε 
στη διασταύρωση των οδών 
Church και Wellesley.
Οι αξιωματικοί που έφτασαν 

στην περιοχή, προσέφεραν τις πρώτες βοή-
θειες και, στην συνέχεια, το θύμα διακομί-
στηκε σε τοπικό νοσοκομείο. Οι τραυματι-
σμοί του θεωρήθηκαν αρχικά απειλητικοί για 
τη ζωή, αλλά η αστυνομία αναφέρει ότι το 
θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση 
και αναμένεται να επιβιώσει.

Ένας άντρας τραυματίστηκε σοβαρά 
μετά από μαχαιριά στο Church-
Wellesley Village

Έ
νας αστυνομικός 
του Τορόντο κατα-
δικάστηκε σε εννέα 
μήνες φυλάκισης 

για τον ξυλοδαρμό ενός νε-
αρού μαύρου στο Whitby. 
Ο Michael Theriault είχε ή-
δη κριθεί ένοχος για την ε-
πίθεσή του στον Dafonte 
Miller, τότε 19 ετών, το 
2016, ενώ ήταν εκτός υπη-
ρεσίας.
Στην απόφασή του, ο δικα-
στής του Ανώτατου Δικα-
σ τηρίου του Ον τάριο 
Joseph di Luca αναφέρθηκε 
στην επίθεση ως πράξη «άσκοπης βίας σε ένα ευάλωτο άτομο. Ο κ. Miller τραυματίστηκε 
άσχημα, το μάτι του έσπασε και αιμορραγούσε άφθονα».
Ο δικαστής σημείωσε ότι η ποινή «αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα του αδικήματος» και 
τον «βαθμό ηθικής ευθύνης» του Theriault ως εκπαιδευμένου αξιωματικού που ορκίζε-
ται να προστατεύσει την κοινότητα.
«Αυτά είναι αδικήματα που καταστρέφουν την εμπιστοσύνη μιας κοινότητας στο 
σύστημα», δήλωσε ο Di Luca. «Αυτός το είδος αδικήματος απαιτεί αυξημένο βαθμό 
καταγγελίας.»
Κατά τη διάρκεια της περσινής δίκης, ο Miller κατέθεσε ότι βρισκόταν στην περιοχή του 
Thickson Road και του William Stephenson Drive με έναν φίλο τις πρώτες πρωινές ώρες 
της 28ης Δεκεμβρίου 2016 όταν κυνηγήθηκε και δέχτηκε επίθεση από τον Theriault και 
τον αδελφό του.
O Miller δήλωσε ότι ο Therriault τον κτύπησε βάναυσα με μεταλλικό σωλήνα, με αποτέ-
λεσμα αυτό που ο δικαστής χαρακτήρισε ως «φρικτό τραυματισμό στα μάτια».
Ο Μίλερ έμεινε τυφλός με ένα μάτι μετά το περιστατικό και τώρα φοράει προσθετικό.

Αστυνομικός του Τορόντο 
καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση 

για επίθεση σε νεαρό μαύρο

Ο
ι περιορισμοί που έχει επιβάλ-
λει η κυβέρνηση του Οντάριο 
για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας θα χαλαρώσουν το Σάβ-

βατο στο Peel, την Υόρκη και την Οττάβα 
και στις 14 Νοεμβρίου στο Τορόντο, σύμ-
φωνα με τις νέες οδηγίες που έχουν δοθεί 
στις 34 μονάδες δημόσιας υγείας του Ο-
ντάριο.
Η είδηση έρχεται την ίδια μέρα που η 
επαρχία κατέγραψε νέο ρεκόρ 1.050 κρου-
σμάτων COVID-19, αυξημένα κατά 102 
από την προηγούμενη ημέρα, και άλλους 
14 θανάτους.
Η χαλάρωση των μέτρων σημαίνει ότι οι 
εσωτερικές αίθουσες των εστιατορίων, 
όπως και τα γυμναστήρια και θέατρα μπο-
ρούν να ξανανοίξουν, με συγκεκριμέ-
νους περιορισμούς, όπως η απαγόρευση 
σερβιρίσματος αλκοόλ μετά τις 9μ.μ. και 
η τήρηση απόστασης τριών μέτρων ανά-
μεσα από γυμναζόμενους.
«Πρέπει να είμαστε σούπερ, εξαιρετικά 
προσεκτικοί», δήλωσε ο πρωθυπουρ-
γός Doug Ford σε συζήτηση με τον Τύπο, 
συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της 
ιατρικής υπηρεσίας, Δρ Ντέιβιντ Ουίλιαμς. 
«Σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει 
ότι μπορούμε πάψουμε να φυλαγόμαστε.»
Ωστόσο, πολλοί σχολιαστές ανησυχούν 
ότι η κυβέρνηση κάνει ακριβώς αυτό. 
«Αυτή είναι μια πραγματικά μαύρη μέρα 
για τη δημόσια υγεία στο Οντάριο», 
δήλωσε ο επιδημιολόγος Colin Furness 
στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ο οποίος 
προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των 
μέτρων θα κάνει πιο εύκολη την εξάπλωση 
του ιού στο Οντάριο.
Ο Ουίλιαμς αναγνώρισε ότι «παραμένουν 
οι κίνδυνοι» και ζήτησε από τους κατοί-

κους της επαρχίας να γνωρίζουν τους κιν-
δύνους της μετάδοσης κατά τη διάρκεια 
της καθημερινής τους ζωής.
Το νέο πλαίσιο μέτρων χρησιμοποιεί 
πέντε κατηγορίες χρωματικής κωδικοποί-
ησης του κινδύνου ανά περιοχή και, όπως 
δήλωσε ο Ford, θα βοηθήσει την κυβέρ-
νηση να πετύχει τον κατάλληλο συσχετι-
σμό μεταξύ την δημόσια ασφάλεια και την 
λειτουργία των επιχειρήσεων.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτή-
ρισαν το νέο σύστημα «περίπλοκο» και 
«δυσνόητο».
«Ο Doug Ford μετακινεί τους στόχους, 
με ευρύτερες κατηγορίες συναγερμού, 
ακόμη και όταν οι περιπτώσεις, η μετά-
δοση και η θετικότητα αυξάνονται και η 
ανίχνευση επαφών και οι δοκιμές μειώ-
νονται», δήλωσε ο MPP Taras Natyshak 
(NDP, Essex), ο οποίος σημείωσε ότι η επε-
ξεργασία περίπου 25.000 ανιχνευτικών 
τεστ τη Δευτέρα αντιστοιχεί σε μόνο το 50 
τοις εκατό της ικανότητας των διαθέσιμων 
εργαστηρίων.
Εν τω μεταξύ, ο μέσος όρος νέων κρου-
σμάτων στο Οντάριο έχει αυξηθεί σε 951 
ημερησίως, από 672 στις 9 Οκτωβρίου, 
όταν η κυβέρνηση του Ford επέβαλε νέα 
μέτρα στις περιοχές των Toronto, Peel και 
Ottawa για την περίοδο του Thanksgiving, 
μία αύξηση 41% σε λιγότερο από ένα 
μήνα.
Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει οδηγίες για 
κάθε κατηγορία της οικονομίας, από εστι-
ατόρια έως λιανεμπόριο, θέατρα, γυμνα-
στήρια, αίθουσες συσκέψεων και προ-
βλέψεις εργαστηριακώς δοκιμών 100.000 
ρινικών επιχρισμάτων καθημερινά έως τον 
Δεκέμβριο, σχεδόν διπλασιάζοντας την 
τρέχουσα χωρητικότητα.

Η κυβέρνηση του Οντάριο χαλαρώνει 
τα μέτρα κατά της πανδημίας εν μέσω 
νέου ρεκόρ κρουσμάτων
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LIFE

Lauren Goodger:  
Η χυμώδης Βρετανίδα που 
τρελαίνει το instagram 

Είναι μία από τις πιο 
γνωστές και πιο σέξι 
τηλεπερσόνες στη 
Βρετανία.

Η Lauren Goodger 
αρέσκεται σε 
τολμηρές αναρτήσεις 
στο instagram, 
με έμφαση 
στις πλούσιες 
καμπύλες της και 
τα εντυπωσιακά της 
προσόντα.

Είτε με μαγιό είτε 
με εσώρουχα, 
η εντυπωσιακή 
Βρετανίδα κάνει 
τους εκατοντάδες 
χιλιάδες followers 
της να παραληρούν…
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Η Τζούλια Νόβα μιλά για τη 
νέα της σχέση

Η 
Τζούλια Νόβα 
λίγο μετά τον 
οριστικό χω-
ρισμό της από 

τον επιχειρηματία Γιάννη 
Μάρκου, είναι σε σχέση 
με τον Μιχάλη Βιτζηλαίο 
που ασχολείται με τα 
extreme sports. Το πρώ-
ην μοντέλο του «Τροχού 
της τύχης» μίλησε για το 
νέο βήμα στην προσω-
πική της ζωή στην εφη-
μερίδα On Time και τη 
Σάσα Σταμάτη και απο-
κάλυψε πως πριν γίνουν 
ζευγάρι ήταν φίλοι.
«Είναι αλήθεια, υπάρχει 
ένα νέο πρόσωπο στην 
προσωπική μου ζωή. Ο 
Μιχάλης. Η σχέση είναι 
πρόσφατη, θα δείξει 
πως θα πάει. Σίγουρα 
δε θα καθόμουν μόνη 
μου... Με τον συγκεκρι-
μένο άνθρωπο κάναμε 
παρέα πριν, αλλά ήταν 
ο άνθρωπος που μετά 
τον χωρισμό και όταν 
χώριζα, με στήριζε πάρα 
πολύ φιλικά. Η σχέση 
μας βγήκε μετά.»

Η Χριστίνα 
Βραχάλη στην πόζα 
της… ζωής της!

Ελάτε, ας το παραδεχτεί το (κακο-
μαθημένο) αντρικό κοινό της Ελλά-
δας: είναι απόλυτα τυχερό. Κι αυτό 
γιατί πέραν του δεδομένου κολ-
λήματός του με τ’ αθλητικά, έχει 
τη… θεία τύχη να μπορεί να βλέπει 
πάρα πολύ εντυπωσιακές γυναίκες 
στην παρουσίαση αθλητικών προ-
γραμμάτων.
Ωστόσο, η Χριστίνα Βραχάλη απο-
τελεί μάλλον το νο1 όλων των αθλη-
τικών δημοσιογράφων στις καρ-
διές των αντρών, μιας και εκτός 
από μια εξωπραγματικά όμορφη 
κοπέλα είναι και πολύ καλό παιδί 
(μια γνωριμία μαζί της θα πείσει 
ακόμα και τον άπιστο Θωμά).

Η Φελίσια Λαπάτη 
ποζάρει με καυτά 
μαγιό

Η Φελίσια Λαπάτη είναι από τις 
πιο γοητευτικές γυναίκες που θα 
δει κανείς στα social media ενώ οι 
πόζες από τις καλοκαιρινές της δια-
κοπές, δεν μπορούν να αφήσουν 
κανέναν ασυγκίνητο.
Αναρτήσεις με καυτά μαγιό που 
αναδεικνύουν τις εντυπωσιακές 
της αναλογίες.

GNTM: Οι πρώτες 
δηλώσεις του 
Ηρακλή

Ο 20χρονος με καταγωγή από τη Γου-
ϊνέα και τη Ρωσία, δεν κατάφερε να 
μπει στην τελική 10άδα του ριάλιτι 
μοντέλων. Ποια ήταν, όμως, η πρώτη 
αντίδρασή του, μετά την αποχώρησή 
του;
«Δεν το περίμενα. Πραγματικά δεν 
περίμενα να αποχωρήσω σήμερα. 
Πολύ νωρίς. Το έψηνα να προσπα-
θήσω λίγο παραπάνω από την απο-
χώρηση του Εμάνουελ. Αλλά δεν πρό-
λαβα. Ανάμεικτα συναισθήματα. Από 
τη μία χαίρομαι που θα πάω σπίτι, 
στους φίλους και την οικογένειά μου. 
Αλλά από την άλλη ήθελα τώρα να 
αρχίσω να προσπαθώ, που μπαίνει το 
ανταγωνιστικό κομμάτι.»

Σ
ε αφήνει άφωνο με τα κάλλη της

Το πρώην μον τ έ λο Ναταλία Κε ϊ -

σ ίδη, διαθέ τ ε ι  έ ναν λογαριασμό 

σ το Ins tagram με δεκάδε ς  σέξ ι 

αναρτήσεις, σ τις οποίες αναδεικνύονται τα 

πλούσια προσόντα της και οι ιδαν ικές της 

αναλογίες.

Οι χιλιάδες θαυμαστές της δεν φαίνεται ότι 

θα μείνουν παραπονεμένοι από τα ποσταρί-

σματα στο λογαριασμό της.

Η Ναταλία Κεϊσίδη βάζει φωτιά στο 
Instagram

Σ
την εκπομπή «Pop 
Up» έδωσε συνέ-
ντευξη ο Πανα-
γιώτης Πετράκης, 

ο οποίος τόνισε πως δεν 
πιστεύει στη συντροφι-
κότητα, ενώ μίλησε και 
για τη μάχη του με την κα-
τάθλιψη.
«Τα προσωπικά μου ήταν 
πάντα πηγή στεναχώ-
ριας. Δεν είμαι εύκολος 
άνθρωπος, είμαι μονα-
χικός. Δεν πιστεύω στη 
συντροφικότητα, οι σχέ-
σεις είναι ανταλλακτικές.
Έχω τη μάνα μου και το 
σκύλο μου και είμαι μια 
χαρά. Δεν θα έκανα γάμο 
ή παιδί εκτός γάμου. 
Δεν μου αρέσει αυτός ο 
κόσμος για να φέρω παι-
διά.  Είχα κατάθλιψη, για 
έξι μήνες έχασα τη φωνή 
μου και με βοήθησε 
ο Χριστός να το ξεπε-
ράσω. Το άγχος μου και 
οι φοβίες μου σωματο-
ποιήθηκαν», είπε μεταξύ 
άλλων.

Παναγιώτης Πετράκης: Δεν 
μου αρέσει αυτός ο κόσμος 
για να φέρω παιδιά
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Σ
οκ έχει προκα-
λέσει για ακό-
μη μια φορά το 
διάσημο μο-

ντέλο, Gabby Epstein 
με το καυτό video της 
σε σκάφος.
Η 26άχρονη καλλονή με 
τους περίπου 2,5 εκα-
τομμύρια followers δεν 
σταματάει να ποζάρει με 
sexy καυτά εσώρουχα 
και μικροσκοπικά μαγιό.
Αυτη τη φορά επελεξε 
ναφορέσει το μαγιό της 
και να κανει το ντουζακι 
τη σε… σκάφος.
Η Αυστραλή καλλονή 
έχει ένα υπέροχο, καλλί-
γραμμο και γυμνασμένο 
κορμί και δημοσιεύει σχε-
δόν καθημερινά στιγμιό-
τυπα απο τη ζωη της στα 
social media.

Gabby Epstein: Κάνει ντουζ σε 
σκάφος και μας αφήνει άφωνουςΟ 

Νίκλας Μπέντνερ 
ετοιμάζεται να ξε-
κινήσει νέες περι-
πέτειες στη ζωή 

του. Ο Δανός άφησε την Κο-
πεγχάγη και το ποδόσφαιρο 
περνά σε δεύτερη μοίρα. Ει-
δικότερα, δέχθηκε κρούση 
να παρουσιάσει τη δική του 
τηλεοπτική εκπομπή μαζί με 
το μοντέλο και φίλη του, Φί-
λιν Ρέπστροφ. Το σόου θα έ-
χει τον τίτλο «endtner and 
Philine» και θα βγει στον αέ-
ρα την Άνοιξη! «Πολλές ιστο-
ρίες είναι γραμμένες για μας 
και συχνά διαπιστώνουμε ό-
τι μόνο η μισή αλήθεια ανα-
δύεται. 
Στο βιβλίο μου, μιλώ για 
τα σκαμπανεβάσματα που 
έχουν διαμορφώσει τη ζωή 
μου και την καριέρα μου 
μέχρι στιγμής, και αυτή η 
σειρά είναι μια φυσική συνέ-
χεια αυτής της ιστορίας» 
τόνισε ο Δανός επιθετικός 
και κατέληξε: «Τώρα θέλω 
να σκεφτώ το μέλλον για το 
αν πρέπει να δοκιμάσω μια 
νέα περιπέτεια στον κόσμο 
του ποδοσφαίρου ή να στα-
ματήσω.»

Ο Μπέντνερ και απίθανο μοντέλο 
παρουσιάζουν εκπομπή

Addie Andrews: Η 
ιεραπόστολος που έγινε… 

πορνοστάρ

Η 
Addie Andrews για αλλού 
ξεκίνησε κι αλλού η….ζωή 
την πήγε. Η εν τυπωσιακή 
ξανθιά, που αναδείχθηκε 

το2019 «Pet of the Month» του πε-
ριοδικού Penthouse ήταν μια ταπει-
νή «ιεραπόστολος» της εκκλησίας των 
Μορμόνων όμως αποφάσισε να γίνει 
πορνοστάρ.
Η Addie μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη 

των Βορειοδυτικών ΗΠΑ με «περιο-
ρισμένες ελευθερίες» και θρήσκους 
γονείς. Η καταπίεση την έκανε να 
εγκαταλείψει την θρησκευτική ζωή 
και να στραφεί στη βιομηχανία ερω-
τικών ταινιών.
Φυσικά το εν τυπωσιακό κορμί της 
βοήθησε στην καριέρα της. Οι αναρ-
τήσεις της στο Instagram προκαλούν  
εγκεφαλικά.

Μ
ια αισθησια-
κή πόζα της 
στον καναπέ, 
με μαύρα ε-

σώρουχα και ψηλοτάκουνα 
πέδιλα, ήταν αρκετή για να 
προκαλέσει ντελίριο στους 
followers της.

Η Ιρίνα Σάικ δικαίωσε όπως 
φαίνεται τις προσοδκίες 
των 14,3 εκατ. ακολού-
θων της στο instagram. To 
34χρονο μοντέλο και ηθο-
ποιός, πρώην πλέον αγαπη-
μένη του Μπράντλει Κού-
περ, είχε κοινοποιήσει στις 
22 Οκτωβρίου, ένα μέρος 
από τη φωτογραφία της όπου 
φαίνονταν μόνο τα πόδια της.

Ιρίνα Σάικ: Τα σέξι πόδια 
της (και όχι μόνο) έχουν 
«μαγνητίσει» το instagram
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Σκηνή από τους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας της 
ανεξαρτησίας της Ελλάδας, στην Πάτρα το 1932

Ο Εθνικός κήπος, 1896

Το ηφαίστειο της Σαντορίνης το 1952

Ο ποταμός Κηφισός, το 1870, τότε που στις όχθες του η περιοχή Ρέντη 
ήταν γεωργικό προάστιο της Αθήνας. Είχε κι αυτός την τύχη του Ιλισού. 

Οι φυλακές Αβέρωφ, πριν δώσουν τη θέση τους στη νομοθετική 
εξουσία για την ανέγερση του Αρείου Πάγου.

O σταθμός στα Άνω Πατήσια το 1956

1902 στην οδό Σταδίου

Το λιμάνι του Φαλήρου, 1916

Στην Αθήνα στα μνημεία της Ρωμαϊκή Αγορά το 1920 άπλωναν 
μπουγάδα

H πλατεία που δεν υπάρχει σήμερα, όπως δεν υπάρχει και το κτήριο στο 
δεξιό μέρος της φωτογραφίας του 1925. Και όμως και τα δύο ήσαν στο 

κέντρο της Αθήνας και καταλάμβαναν μεγάλο μέρος από την πλατεία τότε 
Λουδοβίκου, Λαού μετά Κοτζιά και σήμερα Εθνικής Αντιστάσεως
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Η Ηλεία είναι παράξενη. Δεν υπάρχει άλλη 
λέξη για να περιγράψεις έναν τόπο που 
από τη μία είναι γεμάτος θησαυρούς, από 
την άλλη είναι υποβαθμισμένος και κατά 
τόπους σχεδόν παρατημένος. Αυτό καλό 
είναι να το έχει στο μυαλό του ο επισκέπτης 
προτού ξεκινήσει τη γνωριμία του με έναν 
από τους πιο σημαντικούς, όμορφους 
αλλά και αντιφατικούς νομούς της χώρας. 
Σημείο αναφοράς στην Ηλεία είναι η 
Αρχαία Ολυμπία, το κατά Καζαντζάκη 
«υποβλητικότερο τοπίο στην Ελλάδα, 
που παρακινεί τόσο γλυκά και επίμονα 
στην ειρήνη και στη συμφιλίωση», ο 
τόπος όπου καθιερώθηκε ο θεσμός της 
ιερής εκεχειρίας, σύμφωνα με την οποία 
απαγορεύονταν οι εχθροπραξίες στη 
διάρκεια των Αγώνων.

Ε
δώ βρίσκεται το αναστηλωμένο Φιλιππείο, 
που αφιερώθηκε από τον Φίλιππο Β  ́στον 
Δία μετά τη νίκη στη μάχη της Χαιρώνει-
ας (338 π.Χ.) και είναι ένα από τα ωραιό-

τερα οικοδομήματα της Αρχαίας Ολυμπίας που 
διασώζονται σήμερα. Η έπαυλη του Νέρωνα (που 
κατασκευάστηκε για τη διαμονή του Ρωμαίου αυ-
τοκράτορα όταν ήρθε στην Ολυμπία για να αγω-
νιστεί και εν τέλει να χριστεί ολυμπιονίκης) και η 
Στοά της Ηχούς (με τα επίχρυσα αγάλματα του βα-
σιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Β΄ και της συζύ-
γου του Αρσινόης, τα οποία βλέπουμε πια μόνο 
σε σχέδια) μαρτυρούν την οικουμενικότητα της Ο-
λυμπίας. Έτσι και σήμερα, άνθρωποι από όλο τον 
κόσμο ταξιδεύουν μέχρι τη δυτική Πελοπόννησο 
για να θαυμάσουν τον πολιτισμό και τις ιδέες που 
γεννήθηκαν εδώ πριν από 2.500 χρόνια.
Προτού επισκεφτείτε την Αρχαία Ολυμπία, έχετε 
κατά νου ότι θέλει χρόνο και καλή προετοιμασία. 
Εφοδιαστείτε με νερό, γιατί δεν θα βρείτε εντός 
του αρχαιολογικού χώρου, τυπώστε από το ίντερ-
νετ έναν χάρτη-κάτοψη των μνημείων, γιατί δεν θα 
σας δώσουν στην είσοδο, και αφιερώστε της του-
λάχιστον μισή ημέρα. Ξεκινήστε την περιήγησή 
σας από το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Αρχαιότητας, ώστε να «καταλάβετε» 
καλύτερα τον αρχαιολογικό χώρο, που εκτείνε-
ται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Κρονίου 

Λόφου. Συνεχίστε με το Μουσείο της Ιστορίας των 
ανασκαφών της Ολυμπίας, όπου παρουσιάζεται 
με χρονολογικό και θεματικό τρόπο το ανασκα-
φικό έργο στην περιοχή, και ολοκληρώστε την 
πολιτιστική διαδρομή με το Αρχαιολογικό Μου-
σείο. Εδώ, εκτός από τον Ερμή του Πραξιτέλη (σκα-
λισμένο σε παριανό μάρμαρο άγαλμα του αγγε-
λιαφόρου των θεών, ύψους 2,13 μ., που κρατάει 
στην αγκαλιά του τον μικρό Διόνυσο), θα δείτε τα 
συγκλονιστικά αετώματα του ναού του Δία. Και 
θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, ειδικότερα με το 
δυτικό αέτωμα, όπου απεικονίζεται η Κενταυρο-
μαχία με τους μεθυσμένους Κενταύρους να επι-
τίθενται στις γυναίκες των Λαπιθών, τις Λαπιθίδες 
να παρακολουθούν ξαπλωμένες τη σύγκρουση 
και τον θεό Απόλλωνα να προσπαθεί να κατευνά-
σει τα πνεύματα. Προτού φύγετε από τον οικισμό 
της Αρχαίας Ολυμπίας –ένα κλασικό τουριστικό 
χωριουδάκι γεμάτο μαγαζιά με σουβενίρ και φολ-
κλόρ ατμόσφαιρα–, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα 
και από το Μουσείο Αρχιμήδη, που είναι αφιερω-
μένο στην τεχνολογία της αρχαιότητας.

Μετά την Ολυμπία, τι;
Η Ηλεία, πέρα από την Αρχαία Ολυμπία, έχει 
άπειρα αξιοθέατα που αξίζουν την προσοχή σας. 

Κατ’ αρχάς τον Κυπαρισσιακό κόλπο, βασικό 
τόπο ωοτοκίας της Caretta-caretta, με την τερά-
στια αμμουδιά του, που είναι ιδανική για οικογέ-
νειες, έχει τρομερό ηλιοβασίλεμα αλλά και μερικά 
προσεγμένα beach bars, όπως είναι το Καζα-
μπλάνκα στη Ζαχάρω. Δυστυχώς, στον Κυπαρισ-
σιακό κόλπο δεν θα έρθετε αντιμέτωποι μόνο με 
την ομορφιά της Ηλείας, αλλά και με την ασχήμια 
της, δηλαδή με απέραντες σειρές αυθαίρετων 
«εξοχικών», χτισμένων πάνω στο κύμα. Το έτερο 
σημαντικό φυσικό αξιοθέατο μετά τον Κυπαρισ-
σιακό κόλπο είναι το δρυοδάσος της Φολόης, 
στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στα σύνορα 
με Αρκαδία-Αχαΐα. Κάντε τον κόπο να οδηγήσετε 
μέχρι εκεί και δεν θα απογοητευτείτε. Θα βρε-
θείτε στη μυθική κατοικία των Κενταύρων, ένα 
δάσος γεμάτο πανύψηλες βελανιδιές, από αυτά 
που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο ελλη-
νικό τοπίο.
Συνεχίστε το σαφάρι στη νότια Ηλεία. Περάστε 
πρώτα για έναν καφέ από την πετρόχτιστη Ανδρί-
τσαινα και προχωρήστε προς τον ναό του Επικού-
ριου Απόλλωνα, το πρώτο ελληνικό μνημείο που 
εντάχθηκε στη λίστα της UNESCO τo 1986. Έργο 
του Ικτίνου, του 420-400 π.Χ., ενσωματώνει χαρα-
κτηριστικά και των τριών αρχιτεκτονικών ρυθμών 

(δωρικός, ιωνικός, κορινθιακός). Αν και η αρχαι-
ολογική κοινότητα τον θεωρεί εξαιρετικά σημα-
ντικό, φαίνεται ότι δεν απολαμβάνει τη δημοφιλία 
που του αξίζει. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το 2018 η επισκεψιμότητα στην Αρχαία Ολυμπία 
ήταν 484.238 και στον Επικούριο Απόλλωνα μόλις 
28.788 άτομα. Μπορεί να φταίει η απόμερη τοπο-
θεσία του ναού, μακριά από τις παραλίες και τα 
beach bars, σε λόφο ύψους 1.130 μ.
Μην παραλείψετε να βάλετε στο πρόγραμμα και 
τον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας (στο βόρειο 
κομμάτι του νομού), διοργανώτριας πόλης των 
Ολυμπιακών Αγώνων, με το ιδιόμορφο θέατρο 
που είχε χωμάτινο κοίλο και λίθινη σκηνή. Φέτος, 
όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί εδώ το 
θερινό Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας. Κι αν νομίζετε 
ότι η περιοχή ήκμασε μόνο στην αρχαιότητα, επι-
σκεφτείτε το Κάστρο Χλεμούτσι, για να δείτε ότι 
κάνετε λάθος. Πρόκειται για το σημαντικότερο 
κάστρο του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, ένα καλο-
διατηρημένο φραγκικό οχυρό, που χτίστηκε το 
1220-1223 από τον πρίγκιπα Γοδεφρείδο Ά Βιλλε-
αρδουίνο. Ενδιαφέρον έχει η νέα δράση της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ηλείας («Θερινό κουδούνι στο 
Κάστρο Χλεμούτσι»), που περιλαμβάνει παιχνίδια 
κρυμμένου θησαυρού και βιωματικά εργαστήρια 
ανασκαφής, με σκοπό να εξοικειώσει τα παιδιά 
με την ιστορία της περιοχής. Κλείστε το οδοιπο-
ρικό με κάτι πιο σύγχρονο: μια βραδιά στο Σινέ 
Ρόδον, το θερινό σινεμά που έχει καταφέρει να 
βάλει στον πολιτιστικό χάρτη της Πελοποννήσου 
το μικρό χωριό Σταφιδόκαμπος. Είναι ένας ανα-
πάντεχα ατμοσφαιρικός κινηματογράφος, που οι 
κάτοικοι του χωριού συντηρούν με μεγάλη αγάπη.

INFO
• Αρχαία Ολυμπία, τηλ. 26240-22517. Καθημερινά 
08.00-20.00. Ενιαίο εισιτήριο 12 ευρώ.
• Αρχαία Ήλιδα, τηλ. 26220-41415. Ανοιχτά καθη-
μερινά 08.30-16.00, είσοδος ελεύθερη. Είσοδος 
στο μουσείο 2 ευρώ.
• Ναός Επικούριου Απόλλωνα, τηλ. 26260-22275, 
ανοιχτά καθημερινά 08.00-20.00, είσοδος 6 ευρώ.
• Κάστρο Χλεμούτσι, τηλ. 26230-95033, ανοιχτά 
καθημερινά 08.30-16.00 πλην Τρίτης, είσοδος 4 
ευρώ.
• Μουσείο Αρχιμήδη, τηλ. 6931-831530. Ανοιχτά 
καθημερινά 10.00-20.00, είσοδος με εθελοντική 
συνεισφορά.

Ηλεία: Πολιτιστικό σαφάρι
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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

Χταποδοκεφτέδες

ΥΛΙΚΆ

 ª Αλέθουμε στο μπλέντερ το χταπόδι. Προσοχή πρέπει να ’ναι φρέσκο για 

να δώσει νοστιμιά στα κεφτεδάκια μας.

 ª Εν συνεχεία βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ.

 ª Βρέχουμε και στραγγίζουμε το ψωμάκι μας και το ζυμώνουμε με τα άλλα 

υλικά μας, προσθέτοντας 3-4 κουταλιές αλεύρι ώστε να σφίξει το μίγμα μας.

 ª  Πλάθουμε το μίγμα σε ομοιόμορφα κεφτεδάκια.

 ª Τα τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο.

 ª 1 κιλό χταπόδι

 ª 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδά-

κια

 ª 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό

 ª 1/2 ματσάκι μαϊντανό

 ª 500 γρ. μπαγιάτικο ψωμί

 ª 1 κουτάλι της σούπας ρίγανη

 ª λίγο αλευράκι

 ª ελαιόλαδο για το τηγάνι

 ª αλάτι

 ª πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και 
διάφοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε 
νέες βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμή-
σετε και να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα 
αυτά που από χρόνια πιστεύατε και θέλατε.

ΤΑΥΡΟΣ
Πρέπει να καταλάβετε πως η καλή φυσική 
σας κατάσταση εξαρτάται και από την 
ψυχική σας διάθεση. Αν και το κλίμα είναι 
ευμετάβλητο και οι διαθέσεις των ανθρώ-
πων ασταθείς, εσείς θα διατηρήσετε μια 
δυναμική ισορροπία και θα εκφράζεστε 
εντονότερα, ειδικά αν ανήκετε στους καλ-
λιτεχνικούς τύπους του ζωδίου σας. Οι επι-
χειρηματίες θα έχετε νέες ιδέες που θα πάνε 
πολύ καλά στην πρακτική τους εφαρμογή.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί θα αλλά-
ξει δυναμικά. Μην πάρετε τις καταστάσεις 
στα σοβαρά, καθώς υπάρχει μία τάση υπερ-
βολής της κακής εκτίμησης των πραγμάτων. 
Είναι μία ευχάριστη εποχή για να διευθετή-
σετε τις υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει 
κάποιο πρόβλημα στο φιλικό σας 
περιβάλλον που θα σας στε-
ναχωρήσει. Από τη μία θα 
έχετε την ανάγκη επαφής 
και κοινωνικότητας και 
από την άλλη θα νιώ-
θετε κούραση ή / και 
υπερκόπωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες σας 
θα ικανοποιηθούν, καθώς 
θα προκύψουν ευκαιρίες για 
αξιόλογες συνεργασίες. Επειδή οι 
αποφάσεις που θα πάρετε τώρα μπορεί να 
επηρεάσουν τα συμφέροντά σας για μεγάλο 
διάστημα, να είστε συγκροτημένοι και να μην 
παρασύρεστε.

ΛΕΩΝ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. Όμως, κάπως καταπι-
έζετε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι που θέλετε να αποκτή-
σετε. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να απογοητευ-
θείτε από την συμπεριφορά ενός αγαπη-
μένου σας ανθρώπου. Οι συνθήκες ίσως 
φέρουν μια ξαφνική αλλαγή στην εργασία 
σας, που παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι 
μάλλον για το καλό σας. Μη σταματήσετε τις 
προσπάθειές σας για τους επαγγελματικούς 
σας στόχους και προσπαθήστε να διερευ-
νήσετε την κοινωνική σας δραστηριότητα. 

ΖΥΓΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να απο-
δειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται 
να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί 
είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε 
όλους τους τομείς: τον αισθηματικό, τον 
επαγγελματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθή-
στε να βρίσκετε χρόνο και να τον διαθέτετε 
στον εαυτό σας, μόνο καλό θα σας κάνει. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα 
επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλή-
ματά σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι 
για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζη-
τούν, για την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοι-
πόν να επιχειρήσετε κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας, θετικές πάντα, επιχειρήστε το 
πολύ γρήγορα… τώρα. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην ριψοκινδυνέψετε να κάνετε 
κάποιες επενδύσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε 
δυσάρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά απο-
τελέσματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη 
σκέψη σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά 

θέματα που σας απασχολούν και ιδι-
αίτερα σε θέματα που αφο-

ρούν την καριέρα σας. Ήρθε 
η ώρα να δράσετε επιτέ-

λους και θα δείτε πως 
σε λίγο καιρό θα έχετε 
αποτελέσματα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάτι που βλέπατε ότι 

είναι δύσκολο να πραγ-
ματοποιηθεί, οφείλεται 

στο ότι κάποιος σας προ-
βάλλει διάφορα προσχήματα 

και σας στεναχωρεί. Παρά τη διά-
θεσή σας για κοινωνικότητα και πρόοδο, οι 

δυσκολίες θα εξακολουθήσουν. Μην αποθαρ-
ρύνεστε από καθυστερήσεις ή διαδικασίες, 
που απαιτούν κόπο και συζητήσεις. Προσπα-
θήστε να δείτε με ρεαλισμό τη σχέση σας, με 
το άμεσο περιβάλλον σας, οικογενειακό και 
επαγγελματικό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες 
δραστηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προ-
σπάθειές σας για οικονομική βελτίωση ίσως 
καρποφορήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυ-
νοι ή άπληστοι και δε δημιουργείτε περιττά 
έξοδα. Πιθανή ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. 
Ίσως δε χρειάζεται να ασχολείστε τόσο με 
τη δουλειά σας, στο σπίτι ή στο γραφείο. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. Τις 
επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιόδοξα 
και ενέργεια και θα νιώσετε την ανάγκη να 
εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση μην μένετε 
μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολιστείτε και 
βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! Είναι βέβαιο 
ότι η καλή σας διάθεση δεν θα σας αφήσει 
και φυσικά δεν θα περάσετε απαρατήρητοι.

Συναντιούνται δύο φίλοι:
- Τι έγινε ρε, καλά?
- Άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου.
- Σώπα! Τί είχε?
- Μαλακίες μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό.
- Όχι ρε, σε ρωτάω αν είχε κανά πρό-
βλημα.
- Ναι μωρέ, δεν ήτανε γραμμένο στο κτη-
ματολόγιο και τρέχουμε.
- Ρε μαλάκα, σε ρωτάω από τι πέθανε.
- Προχτές το μεσημέρι μωρέ, δεν είχαμε 
φαγητό, βγήκε να πάει στο χασάπη να 
πάρει κανά κρέας και την πάτησε αυτο-
κίνητο.
- Όχι ρε την καημένη!!! Και τί κάνατε?
- Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια!!!!

Μια φορά σε ένα μπαρ καθόταν ένας 
αδύνατος κύριος και κοιτούσε με μανία 
το ποτό του. Σε μια στιγμή έρχεται ένας 
μεγαλόσωμος κύριος, του παίρνει το 
ποτό του και το πίνει μονορούφι τότε ο 
άλλος βάζει τα κλάματα. Ο μεγαλόσωμος 
κύριος του λέει:
- «Καλά ρε φίλε μην κάνεις έτσι, θα σου 
πάρω άλλο.»
- «Όχι, δεν φταις εσύ», λέει ο αδύνατος 
κύριος.
- «Σήμερα είναι η πιο άσχημή μου μέρα. 
Το πρωί άργησα να σηκωθώ, έχασα ένα 
σημαντικό ραντεβού στη δουλειά και ο 

διευθυντής μου με απέλυσε. Βγαίνω έξω, 
μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο. Παίρνω 
ένα ταξί και ξεχνάω μέσα το πορτοφόλι 
μου. Γυρνάω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα 
μου αγκαλιά με τον υδραυλικό. Και ενώ 
δεν έφταναν όλα αυτά, ενώ σκόπευα να 
βάλω ένα τέλος στη ζωή μου έρχεσαι κι 
εσύ και μου πίνεις το δηλητήριο!» 

Το αφεντικό στον υπάλληλό του:
-Πιστεύεις στην μετά θάνατον ζωή;
-Ναι, λέει αυτός.
-Ωραία, αυτό βάζει τα πράγματα στη 
θέση τους. Γιατί χθες, μόλις έφυγες για
την κηδεία της γιαγιάς σου, πέρασε από 
δω να σε δει.

Περπατούσε κάποιος την νύκτα και 
βρήκε έναν θεωρητικό φυσικό
να είναι γονατισμένος κάτω από ένα 
φανάρι στον δρόμο.
-Μα τι κάνεις εδώ πέρα ;
-Ψάχνω τα κλειδιά μου, θα με βοηθή-
σεις;
-Βεβαίως
Σκύβει λοιπόν κι ο δεύτερος τύπος κι 
έψαχνε. Μετά από ανεπιτυχείς προσπά-
θειες ρωτά:
-Μα είσαι σίγουρος ότι εδώ τα έχασες;
-Όχι, αλλά εδώ έχει φως
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Το Ελληνικό Ιδρυμα 
Πολιτισμού (ΕΙΠ) 
εκσυγχρονίζεται με μεγάλες 
ταχύτητες. 

Ή 
για να το πούμε με τα λό-
για του νέου του προέ-
δρου, εκπαιδευτικού, 
Νίκου Κούκη που ανέ-

λαβε τα καθήκοντα του πριν από 
πέντε μήνες, «το Ιδρυμα, μέσα σε 
αυτές τις δύσκολες συνθήκες, υλο-
ποιεί με επιτυχία μία εκ βάθρων 
αλλαγή στον τρόπο που προσεγγί-
ζει το βιβλίο αλλά και τον ελληνικό 
πολιτισμό γενικότερα. Εκλαμβά-
νουμε τις αντιξοότητες ως προκλή-
σεις ώστε να αξιοποιήσουμε πλή-
ρως τα νέα εργαλεία τη ψηφιακής 
επικοινωνίας», τονίζει. 
Στόχος της ανανεωμένης προσπά-
θειας είναι αφενός να φτιαχτούν 
διαδικτυακοί κόμβοι και πλατφόρ-
μες που θα περιλαμβάνουν όλο 
«το οικοσύστημα του βιβλίου», 
διευρύνοντας τη βάση των χρη-
στών αλλά και την ποιότητα του 
περιεχομένου. Αφετέρου επιδι-
ώκεται με ευρείες συνεργασίες 
εντός και εκτός της χώρας να τονω-
θεί η εξωστρέφεια και μάλιστα σε 
τρεις κατευθύνσεις: τις εκδόσεις 
του Ιδρύματος, την εκπαίδευση, 
την προβολή της ελληνικής βιβλι-
οπαραγωγής στο εξωτερικό και 
τη διάδοση της ελληνικής γλώσ-
σας και του πολιτισμού με περισ-

σότερα παραρτήματα του Ιδρύμα-
τος και νέους αντιπροσώπους ανά 
τον κόσμο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει προ-
χωρήσει σημαντικά και ολοκλη-
ρώνει τις δοκιμές του ο αναβαθ-
μισμένος ψηφιακός κόμβος της 
Βιβλιονέτ. Η πλατφόρμα, περισσό-
τερο πλήρης και ευέλικτη, με επι-
καιροποιημένα στοιχεία, έχει βγει 
στον «αέρα» του Διαδικτύου και 
παραδόθηκε προς χρήση στους 
επαγγελματίες του εκδοτικού 
χώρου και το βιβλιόφιλο κοινό, 
έτσι ώστε να γίνουν και οι τελικές 
ρυθμίσεις. Η νέα Βιβλιονέτ προέ-
κυψε ως αποτέλεσμα πολύμηνης 

εργασίας και συνεργασίας πολλών 
συντελεστών με στόχο να περισω-
θούν τα πολύτιμα δεδομένα μιας 
παλιάς και ξεπερασμένης τεχνο-
λογικά βάσης και κυρίως να δημι-
ουργηθεί ένα εκσυγχρονισμένο 
«περιβάλλον» που θα προφέρει 
νέες δυνατότητες και προοπτικές 
αξιοποίησης. 
Επίσης βρίσκεται σε προχωρη-
μένο στάδιο υλοποίησης η διαδι-
κασία δημιουργίας νέου ψηφιακού 
κόμβου για τη διεθνή προβολή 
του ελληνικού βιβλίου. Η βασική 
ιδέα είναι να σχεδιαστεί μια πλατ-
φόρμα επικοινωνίας, ενημέρω-
σης και δικτύωσης των ανθρώ-

πων που ασχολούνται με το βιβλίο 
στην Ελλάδα, και να συνδεθούν 
στη συνέχεια με τη διεθνή κοινό-
τητα. Για τον λόγο αυτό το ΕΙΠ έχει 
καλέσει σε συνεργασία τις ομάδες 
επαγγελματιών του βιβλίου που 
εμπλέκονται άμεσα με τις διαδικα-
σίες προώθησης και μετάφρασης 
ελληνικών βιβλίων σε άλλες γλώσ-
σες και χώρες, έτσι ώστε να γίνει 
μια πλήρης καταγραφή και στη 
συνέχεια ταξινόμηση των επαγγελ-
ματιών κάθε ειδικότητας: εκδότες, 
βιβλιοπώλες, συγγραφείς, μετα-
φραστές, επιμελητές, εικονογρά-
φοι, γραφίστες και λογοτεχνικοί 
πράκτορες.  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Αθήνας επιστρέφει 
πλήρως προσαρμοσμένο στα δεδομέ-
να της εποχής παρουσιάζοντας online 

το πρόγραμμά του από τις 14 έως τις 22 Νοεμ-
βρίου. Σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρ-
μα στo site του www.athicff.com, θα μπορούν 
να το παρακολουθήσουν δωρεάν από το σπίτι 
τους μικροί και μεγαλύτεροι φίλοι σε Ελλάδα 
και Κύπρο!
Με την οικονομική υποστήριξη του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη συνδι-
οργάνωση της Περιφέρειας Αττικής, τη δωρεά 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τη συνεργα-
σία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
Καλλίστη και την υποστήριξη του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ παρουσιάζει 
ένα διευρυμένο πρόγραμμα για κάθε οικογέ-
νεια, εμπλουτισμένο με νέες θεματικές ενότη-
τες που απευθύνονται σε παιδιά από 2 ετών 
έως και την εφηβεία, αλλά και σε γονείς που 
θέλουν να θυμηθούν τη δική τους παιδική ηλι-
κία.
Μέσα από πρωτότυπες και βραβευμένες ται-
νίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, μικρού και 
μεγάλου μήκους, όλοι μπορούν να ταξιδέψουν 

στον κόσμο, από τη Γαλλία, την Ιαπωνία και τις 
ΗΠΑ ως το Μεξικό, το Νεπάλ και τη Μογγολία 
και να γνωρίσουν καινούργιους ήρωες κινου-
μένων σχεδίων αλλά και διαφορετικούς πολι-
τισμούς.
Μέρος του Φεστιβάλ, 31 ταινίες μικρού 
μήκους,  θα είναι προσβάσιμο σε άτομα με 
δυσκολία στην κατανόηση, αυτισμό και νοη-
τική αναπηρία. Οι περιγραφές, οι συνόψεις και 

οι εικόνες αυτών των ταινιών, όπως και όλο 
το site του Φεστιβάλ θα μπορούν να διαβα-
στούν σε γλώσσα easy2read, η οποία «μετα-
φράζει» τα κείμενα κάνοντάς τα πιο κατανοητά 
στις παραπάνω ομάδες.
Οι θεματικές στις οποίες δίνει έμφαση το 
φετινό Φεστιβάλ, εστιάζουν σε παιδιά που 
υψώνουν τη φωνή τους για την καταστροφή 
του περιβάλλοντος. 

Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος: Συναυλίες 
μέσω live 
streaming

Τ
ην τροποποποίηση 
του προγράμματός 
του γ ια τον Νοέμ-
βριο,  που επιβάλ-

λουν τα νέα μέτρα γ ια την 
αποτροπή εξάπλωσης του 
cov id-19 ανακοινώνε ι  το 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Συμφωνα με αυτά μια σειρά 
προγραμματισμένων εκδηλώ-
σεων θα παρουσιάστούν μέσω 
live streaming. Πρόκειται για 
την ημερίδα με θέμα «Όλα για 
το τρέξιμο» (Παρασκευή 06/11 
στις 18.00), τις Παραβάσεις, το 
Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ 
(Κυριακή 08/11 στις 17.00), την 
συναυλία της Ελένης Καραΐν-
δρου  «Τα κινηματογραφικά» 
(Δευτέρα 09/11 στις 20.30), 
την την συναυλία της Καμερά-
τας – Ορχήστρας των Φίλων 
της Μουσικής «In Memoriam 
Benjamin Britten» (Δευτέρα 
30/11 στις 20.30)
Η η Λέσχη Ανάγνωσης θα 
πραγματοποιηθεί μέσω zoom 
τη Δευτέρα 30/11 στις 18.30 
ενώ οι ξεναγήσεις στο Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος πραγματο-
ποιούνται κανονικά αλλά με 
μειωμένο αριθμό συμμετοχών 
και όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.
Από τις προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις αναστέλλεται η 
πραγματοποίηση της αναδρο-
μικής έκθεσης «Ελένη Σταθο-
πούλου: Η Γεωμετρία των Χρω-
μάτων» στην Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος, της διάλεξης 
«Οι λειτουργίες του κήπου» 
που ήταν προγραμματισμένη 
για τις 25/11 και όλων των 
αθλητικών και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για παιδιά και 
ενήλικες
Σημειώνεται ότι το Πάρκο Σταύ-
ρος Νιάρχος, η Αγορά, ο Φάρος 
και ο Στίβος παραμένουν ανοι-
χτά για το κοινό, ενώ, βάσει 
των νέων οδηγιών για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας, 
κλείνουν οι παιδικές χαρές, τα 
υπαίθρια όργανα γυμναστικής 
και ο υπαίθριος χώρος αθλο-
παιδιών.

Ψηφιακός άνεμος για το βιβλίο

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Αθήνας ταξιδεύει online 
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SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά

Τ
ην ήττα με 3-0 γνώρισε απόψε ο Ολυμπια-
κός στο Ετιχαντ, σε έναν αγώνα όπου ήταν 
«μέσα» στο ματς μέχρι το 81’, στο δεύτε-
ρο μισό παρουσιάστηκε απειλητικός, αλλά 

«λύγισε» στο φινάλε.
Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τον Σα κάτω από τα 
γκολπόστ, τους Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, Χολέμπας 
στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τον 
Εμβιλά «6άρι», τους Μπουχαλάκη, Καμαρά εσωτε-
ρικούς, τους Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς στα άκρα, 
αριστερά/δεξιά αντίστοιχα, και τον Ελ Αραμπί προ-
ωθημένο.
Οι γηπεδούχοι είχαν στο 18’ κατοχή μπάλας 76% 
και οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπιζαν προ-
βλήματα. Ο Τόρες απείλησε πρώτη φορά 
στο 6’ με τακουνάκι, οι Αγγλοι πατού-
σαν στα καρέ τους και ο Ντε Μπρό-
ινε «έπαιζε» συχνά κάθετα για τους 
συμπαίκτες του. Μάλιστα ο Βέλγος 
«έφτιαξε» και το γκολ του Τόρες στο 
12’, όταν οι δυο τους συνδιάστηκαν 
όμορφα, ο Ισπανός φορ βγήκε στην 
πλάτη του Χολέμπας, τα στόπερ δεν 
κάλυψαν και από κοντά πλάσαρε εύστοχα τον 
Σα.
Με το «καλημέρα» δηλαδή στον αγώνα οι «ερυ-
θρόλευκοι» βρέθηκαν να «κυνηγούν» στο σκορ, 
απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Ομως με την 
πάροδο του χρόνου και κυρίως από το 20’ και 
ύστερα, αντί να επηρεαστούν άρχισαν να πατούν 
καλύτερα. Ναι μεν μέχρι την ανάπαυλα δεν δημι-
ούργησαν κάποια φάση/τελική (οι Εμβιλά, Βαλ-
μπουενά επεδίωξαν να βγάλουν τον Ελ Αραμπί σε 
θέση βολής με μακρινές μεταβιβάσεις χωρίς όμως 
επιτυχία), αλλά ξεκίνησαν να κρατούν μπάλα, ενώ 
ούτε και δέχθηκαν κάποια «ουσιαστική» ευκαιρία.
Ετσι λήξη του ημιχρόνου βρήκε τους πρωταθλητές 
Ελλάδας με κατοχή μπάλας στα επίπεδα του 40%, 
δείγμα ότι ήθελαν/μπορούσαν να μείνουν «μέσα» 
στο ματς.
Σέντρα στο δεύτερο μισό και ο Μαρτίνς άλλαξε 
ορισμένα πράγματα, καθώς εκτός πέρασαν οι 
Μπουχαλάκης (λόγω ενοχλήσεων) και Ραντζέλο-
βιτς. Τους αντικατέστησαν Πέπε, Μπρούμα και οι 
«ερυθρόλευκοι» είχαν πλέον τον Πέπε στο «6», τον 

Μπρουμά αριστερά, ο Βαλμπουενά πέρασε δεξιά, 
ενώ ο Καμαρά πλέον ανέβηκε πιο ψηλά, όπως τον 
έχουμε συνηθίσει στα ευρωπαϊκά «ερυθρόλευκα» 
ματς. 
Στο 57’ μετά από λάθος του Φόντεν ο Βαλμπουενά 
σούταρε με τη μία αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ 
αμέσως μετά (58’) ο Ελ Αραμπί από καλή θέση δεν 
κατάφερε να μπει στην πορεία της μπάλας μετά 
από σέντρα του Γάλλου. Μάλιστα και οι δύο «ερυ-
θρόλευκες» φάσεις ξεκίνησαν από ισάριθμα κλε-
ψίματα του Γαλλομαροκινού, αφού οι «ερυθρόλευ-
κοι» ήταν εκείνοι που πρέσαραν και απειλούσαν. 
Μάλιστα σε εκείνο το χρονικό σημείο η κατοχή 

μπάλας ήταν 62%-38% υπέρ τους. 
Πλέον όμως ο Ολυμπιακός, εκτός της 

Σίτι, είχε και τον χρόνο για αντίπαλο 
και όσο κυλούσε, τόσο περισσότερο 
«άνοιγαν» οι γραμμές του, ενώ και η 
κόπωση άρχισε να κάνει την εμφά-
νισή της. Από το 70’ και μετά η μπάλα 
άρχισε να πηγαίνει πάνω κάτω, ενώ 

οι γηπεδούχοι ως μία μεγάλη, έμπειρη 
και παγκόσμιας κλάσης ομάδα που είναι 

– δεν πρέπει να το λησμονούμε – είναι σε 
θέση να εκμεταλλευτούν τον ελάχιστο κενό χώρο 
που θα βρουν. Με τους Ντε Μπρόινε και Ζεσούς 
από τη στιγμή που πέρασε στο ματς έβγαιναν υπο-
δειγματικά στο τρανζίσιον, αλλά ο Σα παρέμεινε 
σταθερότατος (πιστώνεται και στο δεύτερο μισό 
ορισμένες σωστές και έγκαιρες εξόδους), ενώ ήταν 
και άστοχοι στην τελική πάσα ή προσπάθεια.
Μέχρι που φτάσαμε στο 81’ όπου ο Ολυμπιακός 
ήταν ψηλά (πλέον έπαιζε με ένα «καθαρό» 4-2-
3-1) και αυτό σήμανε ελλειπή ανασταλτική προ-
σοχή. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Ζεσούς που σημεί-
ωσε τότε ένα ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ και ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ 
ΓΚΟΛ. Ο 23χρονος Βραζιλιάνος φορ από πλάγια 
θέση και παρά την πίεση του Σισέ, έστειλε με έναν 
«κεραυνό» την μπάλα στα δίχτυα του Σα που ήταν 
αδύνατον να αντιδράσει. Ο νεαρός στράικερ έκανε 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ τελική και σημείωσε ένα τέρμα... 
ποίημα. Ουσιαστικά τα πάντα τελείωσαν εκεί και 
με την συμπλήρωση των 90’ ο Κανσέλο με σουτ 
(προ του Πέπε, ο Σεμέδο δεν πρόλαβε), διαμόρ-
φωσε το τελικό σκορ.

Ο Ολυμπιακός μετά το κακό πρώτο μέρος, ήταν αξιοπρεπής στην επανάληψη κόντρα στην 
Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η τεράστια ποιότητα του αντιπάλου έφερε μια ήττα με 3-0 που ως το 81’ 
δεν... φαινόταν στον ορίζοντα. 

Αλλη κλάση!

Αλαφούζος : «Η ανάμειξή 
μου στον Παναθηναϊκό 
ήταν… ατύχημα»

Ο Γιάννης Αλαφούζος σε συνέντευξή του τόνισε πως είναι πιο 
αγχωτικό να είναι ιδιοκτητής του Παναθηναϊκού και πρόσθεσε 
πως η ενασχόλησή του με τους «πράσινους» ήταν... ατύχημα.
Συνέντευξη στο pod cast του Christopher Vonheim έδωσε ο Γιάν-
νης Αλαφούζος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με 

τον Παναθηναϊκό, το τι γινόταν τα τελευταία 20 χρόνια και πως έχει βελ-
τιωθεί η κατάσταση και στον σύλλογο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο τις 
τελευταίες 2-3 σεζόν! Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου:
    Τι σας αγχώνει περισσότερο στη ζωή σας; Να είστε ιδιοκτήτης του 
Παναθηναϊκού ή να ασχολείστε με τη ναυτιλιακή επιχείρηση σας, 
που είναι οικογενειακή;
«Φυσικά, το να έχω τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς. Η ανάμειξη μου στον 
Παναθηναϊκό ήταν ατύχημα. Η ενασχόληση με τη ναυτιλιακή, όχι. Την 
επέλεξα τη δουλειά μου».
    Επειδή υπάρχουν πολλοί που αγαπούν το ποδόσφαιρο, μπορείτε 
να εξηγήσετε τη δήλωση σας ότι θα αποχωρούσατε από τον Πανα-
θηναϊκό, επειδή τα προβλήματα ήταν τόσο βαθιά που δεν μπορού-
σατε να τα φτιάξετε; Παρότι προσπαθήσατε, δεν καταφέρατε να τα 
φτιάξετε.
«Τα τελευταία 2-3 χρόνια τα πράγματα πάνε καλύτερα. Αλλά τα τελευ-
ταία 15-20 χρόνια υπήρχε μεγάλη διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Τα γήπεδα ήταν γεμάτα κόσμο στα τέλη του ’90 και στις αρχές του 2000, 
αλλά την τελευταία δεκαετία τα γήπεδα είναι άδεια γιατί κανένας δεν 
εμπιστεύεται τα αποτελέσματα. Οι διαιτητές ήταν κακοί κ.α. Την τελευ-
ταία τριετία έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους και όλα 
έχουν βελτιωθεί. Ευτυχώς, το ποδόσφαιρο έχει γίνει πιο διαχειρίσιμο 
στην Ελλάδα».
    Για να το διευκρινίσουμε εννοείται τη βιομηχανία του στοιχήμα-
τος; Ότι άνθρωποι πόνταραν σε παιχνίδια;
«Όχι. Πρώτα απ’ όλα ήταν η συμμετοχή στο Champions League. Για 
παράδειγμα στα τηλεοπτικά, οι 3-4 μεγάλες ελληνικές ομάδες κερδίζουν 
από 5 μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ανάλογα τη θέση τους. Η 
συμμετοχή στους ομίλους του Champions League αποφέρει 30 εκατομ-
μύρια ευρώ και περισσότερα, κέρδη από τα εισιτήρια, υπεραξία στους 
παίκτες που θα πουλήσεις.
Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι επιχειρούσαν να κερδίσουν το πρωτά-
θλημα κάθε χρόνο, για να κερδίσουν χρήματα. Αυτό έχει συμβεί και 
αυτές οι ομάδες ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικές από τις άλλες. Αυτό ήταν 
το πρόβλημα. Πριν μία δεκαετία ξέσπασε και η μεγάλη οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα, οπότε αυτό προκάλεσε περαιτέρω μείωση των εσόδων 
από τη διαφήμιση, τους χορηγούς. Αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει 
πολύ το ποδόσφαιρο».
    Εάν έχει καταλάβει σωστά, τρέχατε στα 100 μέτρα. Ποια ήταν η 
καλύτερη επίδοση σας;
«Δεν ήμουν τόσο γρήγορος. Είχα καλύτερο χρόνο τα 10,9 δευτερόλε-
πτα».
    Συνεχίζει το τρέξιμο να είναι το χόμπι σας ή προτιμάτε το ποδό-
σφαιρο;
«Συνεχίζω να τρέχω για να είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά όχι σε μεγά-
λες αποστάσεις πλέον. Είναι και θέμα ηλικίας, δεν έχω επιλογή.»
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αθλητικά

Η 
ΑΕΚ έπρεπε να πάει στην Ουκρα-
νία για να πάρει το διπλό και να 
διατηρήσει ζωντανές τις ελπί-
δες πρόκρισης ακόμα και χωρίς 

τον Μάσιμο Καρέρα (ο οποίος είχε μείνει 
στην Αθήνα) στον πάγκο. Και το πέτυχε με 
εμφατικό τρόπο καθώς επικράτησε με 1-
4 της Ζόρια και εκμεταλλευόμενη την ήττα 
της Μπράγκα από τη Λέστερ, μείωσε στους 
τρεις βαθμούς από τη 2η θέση. Η τριάδα των 
Τάνκοβιτς, Μάνταλου και Λιβάια είχε... κέ-
φια. Και οι τρεις σκόραραν (ο Κροάτης δύο 
φορές), μοιράζοντας και οι τρεις ασίστ, και 
οι κιτρινόμαυροι γυρίζουν στην Αθήνα με 
τους πρώτους τους βαθμούς στον όμιλο. Ε-
πέστρεψε ο Γαλανοπουλος στο γήπεδο μετά 
από σχεδόν 11 μήνες!
Η ΑΕΚ, όπως αναμενόταν, παρατάχθηκε με 
3-5-2, έχοντας όμως ένα νέο πρόβλημα. Ο 
λόγος για τον Νέλσον Ολιβέιρα ο οποίος 
λόγω γαστρεντερίτιδας δεν βρισκόταν ούτε 
στον πάγκο. Έτσι στην κορυφή ξεκίνησαν οι 
Τάνκοβιτς και Λιβάια. Τα άλλα πρόσωπα της 
ενδεκάδας ήταν πάνω – κάτω τα γνωστά. 
Με τον Τσιντώτα στο τέρμα, τους Τσιγκρίν-
σκι, Νεντελτσιάρου και Σβάρνα τριάδα στην 
άμυνα, τον Ινσούα αριστερά και τον Βασιλα-
ντωνόπουλο στα δεξιά, τους Κρίστιτσιτς και 
Σάκχοφ στον χώρο του κέντρου και μπρο-
στά τους σε ελεύθερο ρόλο τον Μάνταλο.
Η ΑΕΚ μπήκε ορεξάτη, ελέγχοντας τον 
ρυθμό και ψάχνοντας το γκολ από το ξεκί-
νημα του ματς. Και το πέτυχε μόλις στο 7’ 
όταν ο Ινσούα βρήκε με πλάγιο τον Λιβάια 
πλάγια μέσα στην περιοχή. Ο Κροάτης 
έπαιξε με πλάτη τον αντίπαλό του και γύρισε 
προς τον Τάνκοβιτς στο ύψος της μικρής 
περιοχής, με τον Σουηδό εξτρέμ να πλα-
σάρει και να βρίσκει δίχτυα για το 0-1! Το 
γρήγορο γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στην 
ΑΕΚ, η οποία στο 15’ έφτασε κοντά και σε 
δεύτερο γκολ όταν ο Λιβάια έβγαλε τον Τάν-
κοβιτς στην αντεπίθεση, με τον τελευταίο 
να ξεμαρκάρεται με ντρίμπλα, αλλά να μην 
μπορεί να νικήσει τον Σεφτσένκο από πλά-
για θέση.
Οι κιτρινόμαυροι από το σημείο αυτό έδω-
σαν μπάλα στη Ζόρια, κλείνοντας όμορφα 
τους χώρους και συνεχίζοντας το πρέσινγκ 
που έκαναν από την αρχή του ματς ψηλά 
στην άμυνα των Ουκρανών, οι οποίοι ανα-
γκάζονταν να σεντράρουν ανεπιτυχώς. Η 
Ένωση δεν δεχόταν φάσεις και περίμενε να 
χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Και αυτή 
ήρθε στο 34’. Ο Λιβάια υποδέχθηκε ωραία 

την συρτή μπαλιά του Σβάρνα και τροφο-
δότησε τον Τάνκοβιτς στην αντεπίθεση. Ο 
«Τάνκο» έστρωσε στον Μάνταλο που είχε 
ανεβεί και ο αρχηγός της Ένωσης πλάσαρε 
σε τετ-α-τετ τον Σεφτσένκο για το 0-2!
Ο Μάνταλος θα μπορούσε να είχε βρει 
και ένα τρίτο τέρμα για την ΑΕΚ αν στο 38’ 
έπιανε πιο δυνατά την κεφαλιά ύστερα από 
τη σέντρα του Ινσούα, με τον Σεφτσένκο να 
μπλοκάρει εύκολα. Η κιτρινόμαυρη άμυνα 
δεν είχε δεχθεί ουσιαστικά καμία απειλή 
πέρα από το τελευταίο πεντάλεπτο. 
Η ΑΕΚ είχε διαχειριστεί εξαιρετικά το πρώτο 
μέρος, βάζοντας τις βάσεις της νίκης και 
αυτό που έπρεπε ήταν να ψάξει κι άλλο 
γκολ, προσέχοντας πάντα τα μετόσπιθεν, 
για να κλειδώσει το πρώτο της τρίποντο 
στον όμιλο. Και το πέτυχε νωρίς στο δεύ-
τερο μέρος με τον Λιβάια να βρίσκει δίχτυα 
μετά από καιρό. Οι κιτρινόμαυροι βγήκαν 
στην αντεπίθεση με τον Μάνταλο να βλέ-
πει την κίνηση του Λιβάια, ο οποίος άφησε 
την μπάλα να «σκάσει», μπήκε στην περιοχή 
και με αριστερό σουτ νίκησε τον Σεφτσένκο 
γράφοντας το 0-3!
Η Ένωση, έχοντας εξασφαλίσει το τρίποντο, 
έκανε απλά διατήρηση στο προβάδισμα. 
Και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα 
να το πετύχει. Οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν 
να παρουσιάζουν μια συμπαγή αμυντική 
γραμμή και να μην δέχονται φάσεις από τη 
Ζόρια. Στο 70’ ο Σάκχοφ ζήτησε αλλαγή και 
στη θέση του πέρασε ο Σαμπανάτζοβιτς, 
ενώ πέντε λεπτά αργότερα και ο Ανσαρι-
φάρντ πέρασε στη θέση του Τάνκοβιτς. Στο 
81’ η Ζόρια απλά μείωσε σε 1-3 με δυνατό 
σουτ του Κοτσέρχιν έπειτα από εκτέλεση 
κόρνερ.
Με τη σέντρα ωστόσο, η ΑΕΚ απάντησε 
με ένα πανέμορφο σε συνεργασία γκολ. 
Οι παίκτες της Ένωσης άλλαξαν πολλές 
πάσες, διαλύοντας την άμυνα της Ζόρια. Ο 
Σεφτσένκο απέκρουσε το πλασέ του Βασι-
λαντωνόπουλου, αλλά ο Λιβάια πήρε το 
ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά το δεύ-
τερο τέρμα του στο ματς ανεβάζοντας τον 
δείκτη του σκορ στο 1-4! Για τα τελευταία 
λεπτά πέρασε στο παιχνίδι και ο Γαλανόπου-
λος, επιστρέφοντας στα γήπεδα μετά από 
σχεδόν 11 μήνες, έχοντας ξεπεράσει πλέον 
τον σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε 
εκτός για πολύ καιρό. Στο 87’ ο Βέρνιντουμπ 
με προβολή έπειτα από εκτέλεση φάουλ 
βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Τσιντώτα με 
το 1-4 να διατηρείται ως το τέλος.

Ζόρια - ΑΕΚ 1-4

Επιβλητική και... ζωντανή!

Ένας ΠΑΟΚ φόβος και τρόμος στο 2ο 
ημίχρονο, με ένα επικό 20λεπτο πέτυχε 
4 γκολ και πάτησε την Αϊντχόφεν με το 
χορταστικό 4-1! Δύο γκολ ο Ζίφκοβιτς, 
από ένα ο Σβαμπ και ο σούπερ Τζόλης. 
Αήττητος στον όμιλο ο Δικέφαλος.

Ε
νας καταιγιστικός ΠΑΟΚ πέτυχε μια 
εκκωφαντική νίκη-ανατροπή επί της 
PSV ξορκίζοντας την κατάρα απέναντι 
στις ολλανδικές ομάδες. Και με το 4-

1 έβαλε γερές βάσεις πρόκρισης στους «32» 
του Europa League.
Κι όλα αυτά μέσα σε 21 απολαυστικά λεπτά 
στο β’ μέρος, όπου οι «ασπρόμαυροι» μαχη-
τές του Πάμπλο Γκαρσία κατάπιαν τους παί-
κτες του Ρότζερ Σμιντ.
O Πάμπλο Γκαρσία, όχι απλά έδειξε να επι-
μένει στο 4-3-3, αλλά και με τις επιλογές 
των βασικών προσώπων στο αρχικό σχήμα 
θύμισε… Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ουρουγου-
ανός τεχνικός επέλεξε στο αγαπημένο του 
«4-3-3» τον Χοσέ Κρέσπο δίπλα στον Φερ-
νάντο Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, τον 
Ντιέγκο Μπίσεσβαρ στο αριστερό άκρο της 
επίθεσης και τον Ομάρ Ελ Καντουρί 
στον άξονα. Τέσσερις παίκτες που 
αποτέλεσαν σημείο αναφοράς 
στην αήττητη ομάδα της σεζόν 
2018-19.
Κατά τα άλλα, ο 43χρονος 
προπονητής έδωσε φανέλα 
βασικού στον Αντόνιο Τσόλακ, 
αντί του Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ 
επανάφερε τον Ντάγκλας Αου-
γκούστο σε ρόλο καθαρού εξαριού.
Ο Ρόμπερτ Σμιντ παράταξε την χτυπημένη 
από τον κορονοϊό και τραυματισμούς PSV 
Αϊντχόφεν με μια παραλλαγή του 4-4-2, σ’ 
ένα 4-2-2-2, επιλέγοντας να ξεκινήσει, όπως 
είχε προαναγγείλει στην συνέντευξη Τύπου, 
τον ανέτοιμο αλλά πολύτιμο για το σύστημα 
ανάπτυξης και αρχηγό της ομάδας, Πάμπλο 
Ροζάριο.
Ο Ουρουγουανός τεχνικός έζησε έντονα από 
το πρώτο λεπτό το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του 
στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Με φωνές και κινή-
σεις έδινε διαρκώς οδηγίες στους ποδοσφαι-
ριστές του, κυρίως για το πως θα αντιμετώπι-
ζαν το ασφυκτικό πρέσινγκ των παικτών της 
PSV από το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
Οι «ασπρόμαυροι» είχαν ενέργεια στο παι-
χνίδι τους, όμως οι Ολλανδοί σε μια κρύα και 
ανύποπτη φάση (20’) κέρδισαν πέναλτι (σε 

ανατροπή του Μάλεν από τον Σβαμπ), μετά το 
λάθος του Βαρέλα, ανοίγοντας το σκορ με την 
εύστοχη εκτέλεση του Ζάχαβι (0-1).
Ένα ακόμη λάθος του Ελ Καντουρί στη 
μεσαία γραμμή, απόρροια της ασφυκτικής 
πίεσης, έφερε την PSV κοντά στο δεύτερο 
γκολ, με τον Ζάχαβι να βγαίνει μόνος απέ-
ναντι στον Ζίβκοβιτς πλάσαρε τον Σέρβο 
τερματοφύλακα, αλλά προτού η μπάλα 
περάσει τη γραμμή πρόλαβε και έδιωξε ο 
Βαρέλα.

Ασπρόμαυρο τσουνάμι!
Στο πρώτα 45 λεπτά η ομάδα από το Αϊντχό-
φεν ήταν η απόλυτη κυρίαρχη στον αγωνι-
στικό χώρο, οι παίκτες της πίεσαν και έτρε-
ξαν ασταμάτητα, έβγαιναν πρώτοι πάνω στην 
μπάλα, γενικώς έβαλαν πολύ δύσκολα στον 
ΠΑΟΚ που είχε μπροστά του ένα ημίχρονο 
για να διορθώσει την κατάσταση.
Ο Γκαρσία με το ξεκίνημα του β’ μέρους 
έκανε τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις, 
ρίχνοντας στον αγώνα τους Τζόλη (αντί Μπί-
σεσβαρ) και Σφιντέρσκι (αντί Τσόλακ).Δύο 
κινήσεις-ματ που διέλυσαν την όποια τακτική 
των Ολλανδών.

Στην πρώτη φάση του β’ μέρους ο ΠΑΟΚ 
έφερε το ματς στα ίσια (1-1) με το 

σουτ του Αντρια Ζίβκοβιτς και 
την προβολή του Στέφαν Σβαμπ 
στον οποίο και σωστά χρεώ-
θηκε το γκολ της ισοφάρισης.
Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν 
στην ανατροπή με αλλαγή 

ρόλων. Ο Στέφαν Σβαμπ έκανε 
την ασίστ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς 

αυτή τη φορά είδε το όνομά του να 
μπαίνει στον πίνακα των σκόρερ, με την εξαι-
ρετική ενέργεια και το πλασέ με το αριστερό 
γράφοντας στο 56’ το 2-1.
Έριξε στα σχοινιά την PSV με άλλα δύο γκολ 
από έναν ασταμάτητο Χρήστο Τζόλη, ο 
οποίος έγινε και σκόρερ του 3-1 (58’), αλλά 
και δημιουργός (66’) για τον Άντρια Ζίβκο-
βιτς, ο οποίος με εξαιρετική κίνηση και 
δυνατό σουτ εκτέλεσε τον Μβογκό για το 4-1.
Ο ΠΑΟΚ διέλυσε τους Ολλανδούς και στη 
συνέχεια διαχειρίστηκε έξυπνα το υπέρ του 
σκορ, κλείνοντας όλους τους διαδρόμους 
προς την εστία του Ζίβκο Ζίβκοβιτς και στο 
φινάλε πανηγύρισε τη δεύτερη μόλις νίκη του 
σε 17 αναμετρήσεις απέναντι σε ολλανδικές 
ομάδες φτάνοντας τους πέντε βαθμούς και 
πλέον θα πάει σε τρεις στο Άϊντχόφεν με άλλη 
ψυχολογία.

ΠΑΟΚ - Αϊντχόφεν 4-1

Πωπωπώ, πωπωπώ μια ΠΑΟΚάρα! 
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague Το Βανκούβερ εξετάζει την 
πιθανή ανάλυψη των Χειμερινών 
Ολυμπιακών του 2030

Τ
ο δημοτικό συμβούλιο του Βανκούβερ θα εξετάσει μια πρόταση σχετικά με το αν 
η πόλη πρέπει να υποβάλει προσφορά για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2030.
Η Δημοτικός Σύμβουλος Μέλισσα Ντε Τζένοβα υπέβαλε την πρόταση νωρίτερα 

φέτος, αλλά απορρίφθηκε από την ημερήσια διάταξη τότε λόγω της πανδημίας του COVID-
19. Η πρόταση ξαναμπήκε στην ημερήσια διάταξη και η De Genova πιστεύει ότι είναι μια 
ιδέα που αξίζει να συζητηθεί σοβαρά από το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονο-
μική ανάκαμψη που θα χρειαστεί μετά την πανδημία.
Λέει ότι η πρόταση δεν αποτελεί ψήφο για το αν θα υποβάλει αίτηση ο Δήμος, αλλά για να 
γίνει η αρχική διερεύνηση του θέματος.
Εάν περάσει η πρόταση, η πόλη θα μιλήσει με την Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Κανα-
δική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τέσσερα τοπικά Πρώτα Έθνη ζητώντας τη συμβολή τους 
σε μια πιθανή αίτηση, καθώς και να εκφραστεί η ομοσπονδιακή και επαρχιακή κυβέρνηση 
σχετικά με την οικονομική υποστήριξη της πρότασης.
Το Βανκούβερ ήταν η πόλη που διοργάνωσε τους Χειμερινούς Αγώνες του 2010.

Οι Ράπτορς 
εξετάζουν το 
Νιου Τζέρσεϊ
H απαγόρευση στις πτήσεις μεταξύ Καναδά - 
ΗΠΑ λόγω κορονοϊού υποχρεώνει τους Τορό-
ντο Ράπτορς να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
δώσουν τους εντός έδρας αγώνες της σεζόν 
2020-21 στο Νιου Τζέρσεϊ.
Η εξάπλωση του κορονοϊού εξακολουθεί να 
ορίζει τα πάντα ενώ οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύ-
σει τις μετακινήσεις από και προς τον Καναδά, δημιουργώντας πρόβλημα στους Τορόντο Ράπτορς.
Αυτός είναι και ο λόγος που έχει πέσει στο τραπέζι η προοπτική να δώσουν τους εντός έδρας αγώ-
νες τους στις ΗΠΑ στο ξεκίνημα της σεζόν.
Σύμφωνα, λοιπόν με τους New York Daily News, οι Καναδοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησι-
μοποιήσουν ως έδρα το Prudential Center στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, χωρητικότητας 19.500 
θέσεων.

Νίκη του Milos Raonic επί του 
Herbert στο Paris Masters

Ο 
Milos Raonic προχώρησε στον τρίτο γύρο του Paris Masters με νίκη 6-4, 6-4 επί 
του γάλλου Pierre-Hughes Herbert την Τετάρτη.
Ο Raonic, έσωσε το μοναδικό σπάσιμο που αντιμετώπισε και είχε 11 άσους σε 
έναν αγώνα που χρειάστηκε 91 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Ο Raonic, ο οποίος 

ήταν φιναλίστ στο ίδιο τουρνουά το 2014, πέτυχε ακρίβεια 66 τοις εκατό στο πρώτο σερ-
βίς και κέρδισε το 89 τοις εκατό των πρώτων πόντων του και το 56 τοις εκατό των πόντων 
δεύτερου σερβίς.
Ο Καναδός, που κατατάσσεται στην 17η θέση στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει τον Marcos 
Giron στον επόμενο γύρο. Ο Αμερικανός προκρίθηκε με νίκη 7-6 (3), 6-7 (0), 7-5 έναντι 
του Ισπανού Albert Ramos-Vinolas. Ο Raonic έχει κερδίσει τη μοναδική του άλλη συνά-
ντηση με τον Giron, ο οποίος βρίσκεται στη 19η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
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Η Super League 2 πάει στη 
σέντρα οριστικά το επόμενο 
Σαββατοκύριακο όπως ενημέρωσε 
η διοργανώτρια.
 

Σ
τη σέν τρα ορισ τ ικά θα πάει η 
Super League 2 όχι όμως αυτό 
το Σαββατοκύριακο. Η πρεμιέ-
ρα μετατέθηκε για την επόμενη 

εβδομάδα καθώς παρά τις προσπάθει-
ες που έγιναν δεν ήταν αρκετός ο χρό-
νος για τις προβλεπόμενες αλλαγές στην 
ΚΥΑ.
Η διοργανώτρια προχώρησε σε όλες τις 
απαιτούμενες διαδικασίες ως προς το 
υγειονομικό πρωτόκολλο που θα τηρη-
θεί, ωστόσο, το γεγονός ότι οι εξελί-
ξεις έτρεξαν σε επίσημη μορφή σήμερα 
οδηγεί σε νεότερη παράταση της πρώ-
της σέντρας της σεζόν.
Επιπλέον, παραμένει σε εκκρεμότητα το 
τηλεοπτικό μέτωπο καθώς οι διαπραγ-
ματεύσεις με την ΕΡΤ συνεχίζονται.
Η ενημέρωση της SL2:
Σας ε νημερώνουμε ότ ι  ε ις 
αναμονή της ΚΥΑ που θα 
συμπεριλάβε ι την Super 
League 2 στις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις και λόγω της 
συνέχισης των διαπραγ-
ματεύσεων με την ΕΡΤ Α.Ε. 
για την εκχώρηση των τηλεο-
πτικών δικαιωμάτων, η έναρξη 
του πρωταθλήματος της SL2 μετα-
τ ίθεται γ ια την ερχόμενη Κυριακή 15 
Νοεμβρίου.

Παναχαϊκή: Πήρε θέση για την 
κατάπτωση της εγγυητικής
Η Παναχαϊκή τοποθετήθηκε αναφορικά 
με την κατάπτωση της εγγυητικής με 
σχετική ανακοίνωση.
Αναλυτικά:
Σχετικά με την κατάπτωση της εγγυη-
τ ικής ενημερώνουμε όλο το φίλαθλο 
κόσμο της ομάδας ότι υπάρχει προθε-
σμία τριών ημερών για την τακτοποίηση 
της εν λόγω εκκρεμότητας.
Ουδεμία ανησυχ ία υφίσ ταται  περί 
του συγκεκριμένου γεγονότος διότι η 
νομική κάλυψη της ΠΑΕ μέσω του δικη-
γόρου μας ε ίναι σε πλήρη επαγρύ-
πνηση. Ευχαρισ τούμε το ξενοδοχείο 

«Αστήρ» και προσωπικά τον κο Μεντζε-
λόπουλο για την υπερβάλλουσα προ-
σπάθε ια που κατέβαλε επιλέγον τας 
τη σημερινή ημερομην ία γ ια την μη 
έκδοση αδείας χορηγήσεως πιστοποιη-
τικού από την Ε.Ε.Α. όταν μάλιστα γνω-
ρίζει ότι η οφειλή αυτή αφορά παρελ-
θούσα διοίκηση της ΠΑΕ.
Η συγκεκριμένη ενέργεια είχε ως απο-
τέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η αρνη-
τική εικόνα κατά της ομάδας μας και της 
πόλης μας. Ενημερώνουμε όλο το φίλα-
θλο κόσμο ότι εμείς σαν διοίκηση θα 
είμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι 
τέλους.

Τα αποτελέσματα της Γ’ Εθνι-
κής
Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής συνεχί-
στηκε χωρίς τα παιχνίδια των ομάδων 
της βορείου Ελλάδας, με τους Πανιώνιο 
και Προοδευτική να παίρνουν νίκες στα 
παιχνίδια τους, ενώ ο Πλατανιάς έφερε 
ισοπαλία. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

4ος όμιλος – 4η αγωνιστική
Ηρακλής Ψαχνών-Φωκικός 

2-0 
ΑΟ Υπάτου-Θησέας Αγριάς 
1-1 
ΑΠΟ Αταλάντη-ΓΣ Αλμυ-
ρού ΑΝΑΒΟΛΗ

Δ ήμητ ρα ς  Ευξ ε ι νούπ ο -
λης-Αμβρυσσέας Δισ τόμου 

ΑΝΑΒΟΛΗ
Διαγόρας Στ εφανοβικε ίου -Νέα 

Αρτάκη 1-1 
Ρεπό: Οπούντιος Μαρτίνου
5ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Θύελλα Κατσικάς-ΟΦΑΜ ΑΝΑΒΟΛΗ
Αστέρας Καληράχης-Παναγρινιακός 1-0 
ΠΑΣ Πρέβεζα-Αναγέννηση Άρτας 1-0 
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-Κέρκυρα 5-0 
ΑΕ Μεσολογγ ίου-Μέγας Αλέξανδρος 
Καλλιθέας ΑΝΑΒΟΛΗ
Αμβρακικός Λουτρού-Τηλυκράτης Λευ-
κάδας 0-2 
ΑΕ Λευκίμμης-ΠΑΣ Θύελλα Μοναστη-
ρακίου 3-2 
6ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Πανιώνιος-Χαραυγιακός 2-1
Αήττητος Σπάτων-Προοδευτική 0-4 
Μαρκό-Πανναξιακός 0-2 
Ηλιούπολη-ΑΕ Μυκόνου 2-1
ΑΕ Μοσχάτου-Φωστήρας 0-1 

Ρεπό: Εθνικός
7ος όμιλος – 4η αγωνιστική
Άγιος Ιερόθεος-Πανναυπλιακός 0-0 
Άρης Σκάλας-Ερμιονίδα 2-2 
Μολαϊκός-Ατρόμητος Χιλιομοδίου 1-1 
Φοίνικας Νέας Επιδαύρου-ΠΑΟ Ρουφ 
1-3 
Κηφισιά-Πανγυθεατικός 1-0 
Κορωνίδα Κοιλάδας-Ερμής Μελιγούς 
0-0 
επό: Παναρκαδικός
8ος όμιλος – 4η αγωνιστική
Πανε λευσ ιν ιακός-Θύε λ λα Ραφήνας 
ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΟ Πυλίου Κω-ΑΨΕΣ Πυθαγόρας  ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Ακράτητος-Αστέρας Βάρης 1-1 
Μικρασιατική Χίου-ΑΟ Καραβά 1-0 
9ος όμιλος – 4η αγωνιστική
Θύελλα Πατρών-Παναιγιάλειος 1-2 
ΑΠΣ Ζάκυνθος-Αίας Γαστούνης 1-1 
Ναυπακτιακός Αστέρας-Παλληξουρια-
κός 2-0 
ΑΟ Διαβολιτσίου-Εθνικός Σκουλικάδου 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Διαγόρας Βραχνεΐκων-ΑΟ Τσιλιβή 4-0 
ΠΑΟ Βάρδας-Αχαϊκή 0-0 
Ρεπό: Πάμισος Μεσσήνης
10ος όμιλος – 4η αγωνιστική
Αλμυρός Γαζίου-Γιούχτας 1-1 
Άγιος Νικόλαος-ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 2-3 
ΑΟ Παλαιόχωρας-ΑΕ Νεάπολη 4-1 

Αστέρας Ρεθύμνου-Πόρος 1-2 
Πλατανιάς-ΑΟ Δαμάστας 1-1 
Άρης Σούδας-Ρεθυμνιακός 2-1 
Αναγέννηση Ιεράπετρας-Ηρόδοτος 1-1 
Άρης Ρεθύμνου-Ατσαλένιος 1-3 

ΕΕΑ: Πιστοποιητικό για 3 της 
Super League 2
Πιστοποιητικό συμμετοχής σε τρεις ΠΑΕ 
της Super League 2 χορήγησε κατά την 
τελευταία συνεδρίασή της η Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Ο Απόλλων Λάρισας, ο Κισσαμικός 
(Χανιά) και ο νεοφώτιστος Ιωνικός είναι 
οι τρεις ομάδες που εξασφάλισαν το 
απαραίτητο πισ τοποιητ ικό και έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο για 
την ώρα είναι άγνωστο πότε θα αρχίσει.
Παράλ ληλα, η ΕΕΑ αποφάσ ισε την 
κατάπτωση της εγγυητικής επισ τολής 
της ΠΑΕ Παναχαϊκή, κατόπιν σχετικής 
αίτησης της ε ταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.», ενώ αναβλή-
θηκε αορίστως η αντίστοιχη αίτηση των 
Κων/νου Χαραλαμπίδη, Νικολάου Αργυ-
ρόπουλου, Νικολάου Μπάρλου, Θεο-
φάνη Κουμπούρα, Σπυρίδωνα Μούρ-
του, Μιχάλη Τσαϊρέλη, Δημητρίου Βερ-
γ ίνη,  Θεόδωρου Ζάρα, Δημητ ρίου 
Πρίφτη και Ισίδωρου Κούνουπα, που 
αφορά την ΚΑΕ Αρης.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Super League 2: Ξεκινάει αλλά το επόμενο Σαββατοκύριακο!

αθλητικά



62 6 Νοεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

H Λειψία επικράτησε 2-1 της Παρί 
των πολλών απουσιών κι έκανε 
βήμα πρόκρισης, αφήνοντας τους 
Παριζιάνους στην 3η θέση του ομίλου!

Η 
Μπασάκ έβαλε... φωτιά στον όμιλο 
και η Λειψία επιβεβαίωσε πως είναι 
πολύ σκληρή για να... αποκλειστεί! 
Οι «Ταύροι» εκμεταλλεύθηκαν τις 

πολλές απουσίες των Παριζιάνων, έκαναν 
την ανατροπή, επικράτησαν 2-1 και βρέθη-
καν στην κορυφή μαζί με τη Γιουνάιτεντ. Οσο 
για τους Παριζιάνους, έμειναν στην 3η θέ-
ση με μια νίκη και βρίσκονται με την 
πλάτη στον τοίχο. 
Η ομάδα του Τούχελ πίεσε 
ψηλά και στο 6ά́νοιξε το σκορ. 
Ο Κεν με πολύ ωραία ενέρ-
γεια έβγαλε στον Ντι Μαρία 
και ο Αργεντίνος με ιδανικό 
πλασέ πέτυχε το 1-0. Η Λειψία 
απάντησε και στο 8’ ο Νάβας είχε 
εξαιρετική επέμβαση στην προσπά-
θεια του Χαϊνταρά. 
Η Λειψία πήρε μέτρα στο γήπεδο, μετά το 
25έ́γινε πιο κινητική και στο 32’ είχε μια καλή 
ευκαιρία, αλλά ο Νάβας νίκησε τον Φόρ-
σμπεργκ. Οι γηπεδούχοι πίεζαν αρκετά και 
στο 42’ έφτασαν στην ισοφάριση με υπέροχο 
σουτ του Νκουνκού!
H Λειψία μπήκε πιο δυνατά στο β’ μέρος, 
είχε εκρήξεις, τον έλεγχο και στο 56’ κέρδισε 
πέναλτι, όταν από σουτ του Ανχελίνο ο Κιμπε-
μπέ έκανε χέρι. Ο Φόρσμπεργκ ανέλαβε την 
εκτέλεση, βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το 
2-1. Τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για 
την Παρί στο 69’ όταν αποβλήθηκε με δεύ-
τερη κίτρινη ο Γκουέγ! Η Λειψία είχε τον από-
λυτο έλεγχο και κυνήγησε ένα τρίτο γκολ, το 
οποίο δεν ήρθε στις καθυστερήσεις, μιας και 
ο Πόουλσεν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. Οι 
Παριζιάνοι ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα 
παίκτες λόγω αποβολής του Κιμπέμπε στο 
95’ με δεύτερη κίτρινη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ιντερ 3-2
Δεν είναι καλά. Εχει σκαμπανεβάσματα, αλλά 
εκτός συνόρων, είναι προβληματική γενικά. 
Πρώτα η εντός ήττα από τη Σαχτάρ, έπειτα 
η ισοφάριση στη Γκλάντμπαχ στις καθυστε-
ρήσεις και τώρα η πρώτη νίκη, η οποίο ήρθε 
πάρα πολύ ζόρικα κόντρα στην Ιντερ. 
Το παιχνίδι είχε πολύ έντονο ρυθμό, με τις 

δύο ομάδες να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες 
και ειδικά στο β μέρος. Οι γηπεδούχοι ξεκί-
νησαν με τον Μπενζεμά (25’) να περνάει τον 
αντίπαλο πορτιέρο και να πλασάρει για το 
55ο γκολ του στον θεσμό (σ.σ.: 3ος σκόρερ 
του club πίσω από Κριστιάνο Ρονάλντο 105 
και τον Ραούλ 66).
Με κεφαλιά ο Σέρχιο Ράμος (33’) έκανε το 2-0, 
για να φτάσει τα 100 γκολ με τη Ρεάλ σε όλες 
τις διοργανώσεις. Ωστόσο, μόλις δύο λεπτά 
αργότερα ο Λαουτάρο Μαρτίνες, έπειτα από 
σούπερ ενέργεια του Μπαρέλα, μείωσε και ο 
Πέρισιτς (68’) με κοντινό πλασέ ισοφάρισε. 

Ο Ροντρίγκο όμως με βολέ (80’) από 
ασίστ του Βινίσιους, έδωσε τη χαρά 

στους Μερένγκες, που όμως 
έχουν προβλήματα, καθώς 
έχουν δεχτεί 18 γκολ στα οκτώ 
τελευταία παιχνίδια τους στη 
διοργάνωση.

Μίντιλαντ – Άγιαξ 1-2
Ταξίδεψε στην Δανία με πολλές 

απουσίες λόγω κορονοϊού αλλά, 
ακόμα και έτσι, ο Άγιαξ έδειξε την ανωτερό-

τητά του κόντρα στην μαχητική Μίντιλαντ και, 
παρ’ ότι πιέστηκε, έφτασε σε μια πολύτιμη 
νίκη (2-1), χάρη στην οποία έπιασε την Αταλά-
ντα στην δεύτερη θέση του τέταρτου ομίλου 
του Champions League.
Η ομάδα του Έρικ τεν Χαγκ μπήκε «φουρι-
όζα» και ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 
48ο δευτερόλεπτο με τον Άντονι, ένα γκολ 
που επέτρεψε στους Ολλανδούς να αντιμετω-
πίσουν με πολύ μεγαλύτερη άνεση τη συνέ-
χεια του αγώνα.
Ο αρχηγός Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος αρχικά 
θα έμενε εκτός αγώνα λόγω των αυστηρότε-
ρων κανόνων στην Δανία για τον ιό Covid-19, 
έγινε από... σερβιτόρος στο πρώτο γκολ εκτε-
λεστής στο δεύτερο, με εκτέλεση έμμεσου 
φάουλ μέσα από την περιοχή (13’).
Η πρωτάρα Μίντιλαντ, η οποία παλεύει όλα 
τα παιχνίδια της παρ’ ότι δεν έχει καταφέρει 
να μαζέψει βαθμό, σημείωσε το πρώτο γκολ 
της ιστορίας της στο Champions League, με 
τον Άντερς Ντρέγιερ, από τους πιο ποιοτικούς 
παίκτες που διαθέτει ο Μπρίαν Πρίσκε (18’).
Οι Δανοί πάλεψαν για την ισοφάριση, ο Αία-
ντας ήλεγξε αρκετά καλά τα υπόλοιπα 70 
λεπτά και, κάπως έτσι, έφτασε στη νίκη που 
του επέτρεψε να μοιράζεται πλέον την δεύ-
τερη θέση της βαθμολογίας με την Αταλά-
ντα. 

Λειψία - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Με την πλάτη στον τοίχο

Ο 
Μαουρίτσο Ποτσετίνο περιμέ-
νει στη γωνία. Ισως πλέον και 
να έστριψε για την τελική ευθεία 
προς τον πάγκο του “Ολντ Τρά-

φορντ”. Από εκεί δηλαδή που απομακρύ-
νεται ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος ο-
δήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μία 
σοκαριστική ήττα στην Κωνσταντινούπο-
λη. Η πρωτάρα Μπασακσεχίρ κατάφερε να 
τη νικήσει 2-1 και να πανηγυρίσει για πρώ-
τη φορά στην ιστορία της στο Champions 
League και μάλιστα απέναντι σε έναν τόσο 
μεγάλο αντίπαλο.
Οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν είχαν καμία σχέση 
με την εκπληκτική εμφάνιση της προηγού-
μενης βδομάδας και την πεντάρα στη Λει-
ψία. Αυτή τη φορά η άμυνά τους δεν εμφα-
νίστηκε ποτέ στο γήπεδο. Ενδεικτική είναι η 
συμπεριφορά της στο 1-0. Οταν ο Μπα βρέ-
θηκε να τρέχει μόνος του το μισό γήπεδο 
και να μην υπάρχει ένας παίκτης μπροστά 
του. Ο πρώην της Τσέλσι πλάσαρε εύστοχα 
για το τέταρτο τέρμα του σε εννέα παιχνίδια 
κόντρα στη Γιουνάιτεντ.
Και στο 2-0 όμως πάλι λάθος έγινε στην 
άμυνα, ενώ ο Βίσκα που σκόραρε (40’) ήταν 
και πάλι ανενόχλητος. Η κεφαλιά του Μαρ-
σιάλ (43’) έδωσε ελπίδα στους Αγγλους, που 
όμως δεν είχαν ιδέες και είδαν με άκομψο 
τρόπο να σταματάει στα 18 ματς (15 νίκες) 
το αήττητο εκτός έδρας σερί τους σε όλες τις 
διοργανώσεις. Το Νο1 θέμα τους όμως είναι 
το τι θα γίνει με τον προπονητή...

Φερεντσβάρος – Γιουβέντους 1-4
Την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στην 
Μπαρτσελόνα, είδε το μόνιτορ του VAR 
να του ακυρώνει ολόκληρο χατ τρικ. Ο 
Αλβαρο Μοράτα όμως, παρά τα 12 ακυρω-
μένα γκολ που μετράει σε όλες τις διοργα-
νώσεις το τελευταίο 10μηνο, δεν το έβαλε 
κάτω. Αντί να χαλαστεί, αποφάσισε απλά 
να μείνει μισό βήμα πίσω από την αντίπαλη 
άμυνα και να δει τα γκολ του να μετράνε. 
Οπως δηλαδή συνέβη δύο φορές κόντρα 
στη Φερεντσβάρος. Στη συνέχεια ανέλαβε ο 
Πάουλο Ντιμπάλα που αξιοποίησε τα δώρα 
του τερματοφύλακα και η Γιουβέντους 
έφτασε αβίαστα στο 1-4.
Στο 8’ ο Ισπανός επιθετικός πλάσαρε στο 
πίσω δοκάρι, ενώ στο 60’ πήρε την ασίστ 
του Κριστιάνο Ρονάλντο και το τελείωσε... 
σεντερφορίσια στη μία επαφή. Στο 67’ 
μπήκε στη θέση του ο Ντιμπάλα και ακολού-

θησε το παράδειγμά του. Βέβαια, ο Αργε-
ντινός απλά πήρε δύο φορές την μπάλα από 
τον αντίπαλο πορτιέρο και σκόραρε τα πιο 
εύκολα τέρματα στην καριέρα του (72’, 82’), 
με το δεύτερο να χρεώνεται ως αυτογκόλ 
του Ντβάλι. Με αυτόν τον τρόπο η Γιούβε 
ανέβηκε στους έξι βαθμούς και την επόμενη 
αγωνιστική έχει τους Ούγγρους στο Τορίνο.

Μπαρτσελόνα – Ντιναμό Κιέβου 
2-1
Το «3 στα 3» στον έβδομο όμιλο του 
Champions League έκανε η αναποτελεσμα-
τική η Μπαρτσελόνα, έφτασε να κοιτάει το 
χρονόμετρο για να λυγίσει την αποδεκατι-
σμένη από τον κορονοϊό Ντιναμό Κιέβου 
(2-1), η οποία έπαιζε με τερματοφύλακα τον 
(εκπληκτικό) 18χρονο Ρουσλάν Νέσχερετ.
Τα παραπάνω αρκούν για να επισημά-
νουν την κακή εικόνα μιας Μπαρτσελόνα 
που νίκησε 2-1 τους... μισούς Ουκρανούς, 
έκανε το «3 στα 3» στον έβδομο όμιλο του 
Champions League, αλλά προβλημάτισε και 
πάλι με την απόδοσή της.
Και αυτό, παρ’ ότι προηγήθηκε μόλις στο 
πέμπτο λεπτό, με πέναλτι που κέρδισε και 
εκτέλεσε εύστοχα ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος 
φέτος σκοράρει μέχρι τώρα μόνο από την 
άσπρη βούλα. Και αυτό λέει πολλά και για 
τον Αργεντινό...
Το γρήγορο γκολ θα έπρεπε να λύσει τα 
πόδια των Μπλαουγκράνα, για τους οποί-
ους ο Ανσού Φατί ήταν ο πιο δραστήριος, 
απέναντι όμως σε μια ομάδα που ήταν εξαι-
ρετικά στημένη από την «γριά αλεπού» 
Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Οι Ουκρανοί, μάλιστα, θα μπορούσαν 
να είχαν ισοφαρίσει, αν ο Τερ Στέγκεν, ο 
οποίος έπαιζε για πρώτη φορά φέτος μετά 
τον τραυματισμό του, δεν κατέβαζε... ρολά 
με μερικές εντυπωσιακές αποκρούσεις, 
με κορυφαία μια σε καρφωτή κεφαλιά του 
Βιτάλι Μπουγιάλσκι.
Το γκολ με κεφαλιά του Ζεράρ Πικέ ύστερα 
από σέντρα του Φατί (65’) έδειχνε να βάζει 
τέλος στα όνειρα των λειψών φιλοξενούμε-
νων για ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Καμπ 
Νόου», αλλά η Ντινάμο δεν το έβαλε κάτω 
μέχρι το τέλος.
Δέκα λεπτά μετά το 2-0, ο Βίκτορ Τσιγκάν-
κοφ από κοντά... αχρήστευσε μια ακόμα 
εντυπωσιακή απόκρουση του Τερ Στέγκεν, 
αλλά οι φιλοξενούμενοι έμειναν εντέλει 
μόνο στη μείωση του σκορ.

Μπασακσεχίρ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1

Σοκ και “φευγάτος” Σόλσκιερ
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Με ένα γκολ του Δημήτρη Χριστοφή στις καθυστερήσεις του 
1ου ημιχρόνου η Ανόρθωση πήρε τη νίκη-πρόκριση για τους 8 
του κυπέλλου επί της Πάφου με 1-0. 
Δυνατά μπήκε η Ανόρθωση στον αγώνα και ήταν η ομάδα που 

ήθελε και έψαξε το γκολ. Η Κυρία αγωνιζόταν στην έδρα της και ήταν 
το φαβορί για να βρεθεί στους «8» του κυπέλλου. 
Μόλις στο 2ο λεπτό ο Μίχα έκανε το σουτ με την μπάλα να περνά ελά-
χιστα πάνω από το δοκάρι του Ρούτκο. 
ΜΕ τον ίδιο τρόπο απείλησε και η Πάφος στο 19ο λεπτό με σουτ του 
Ράκελς να περνά λίγο πάνω από την εστία του Λόρια. 
Στο 21ο λεπτό η Ανόρθωση έχασε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία 
για να ανοίξει το σκορ. Ο Χριστοφή μπήκε από πλάγια θέση έκανε το 
σουτ με τον Ρούτκο να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. 
Στο 32ο λεπτό η Πάφος έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ ωστόσο 
το σουτ που επιχείρησε ο Βα κτύπησε στην εξωτερική πλευρά των 
δικτύων του Λόρια. 
Στο 45+1 ο Νταουσβίλι από το κέντρο του γηπέδου βρήκε μέσα στην 
περιοχή τον Χριστοφή ο οποίος κατέβασε όμορφα την μπάλα και με 
εξωτερικό φάλτσο έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Ρούτκο και το 
1-0. 
Χωρίς φάση μέχρι το 78ο λεπτό το β’ μέρος. Η Ανόρθωση μπορεί 
να ήταν καλύτερη αλλά δεν απείλησε σχεδόν καθόλου την εστία του 
Ρούτκο με την ομάδα της Πάφου να προςσπαθεί κυρίως με αντεπιθέ-
σεις να φτάσει στην ισοφάρισε. Στο 78’ λεπτό ήρθε η πρώτη ευκαι-
ρία. Ο Βαλακάρι έκανε την κεφαλιά και δύσκολα με δεύτερη προσπά-
θεια μάζεψε την μπάλα ο Λόρια κρατώντας την Ανόρθωση στην πρό-
κριση.  

Δύο γκολ ο Πεχλιβάνης και πρόκριση για τον Ολυμπι-
ακό
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της ΕΝΠ με 0-2, σε μονό 
αγώνα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. 
 Η ομάδα του Ολυμπιακού κατάφερε να πάρει προβάδισμα, στο 40’ 
της αναμέτρησης. Ο Πεχλιβάνης μετά από όμορφη ατομική προσπά-
θεια έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής και έστειλε τη μπάλα 
στα δίκτυα για το 0-1.
Στο 80’ του αγώνα ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Ο 
Σαρφό βρήκε με μπαλιά τον Πεχλιβάνη οποίος σταμάτησε ωραία και 
τέλειωσε με σουτ την φάση κάνοντας το 0-2 για την ομάδα του. 
 Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και τα δύο τέρματα του Πεχλιβάνη 
έδωσαν στον Ολυμπιακό την πρόκριση στους «8» του θεσμού.

Στον τρίτο της αγώνα στο Γιουρόπα Λίγκ η 
Ομόνοια γνώρισε την ήττα με 2-0 από την 
Ισπανική Γρανάδα μέσα στο ΓΣΠ. 

Υ
πέκυψε στην ανωτερότητα του αντιπάλου, 
αλλά και στις αποφάσεις του διαιτητή η Ο-
μόνοια που ηττήθηκε από τη Γρανάδα στο 
ΓΣΠ με 2-0 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστι-

κής του Γιουρόπα Λιγκ. Οι Ερέρα και Σουάρεθ τα 
τέρματα των Ισπανών. Εξάντλησε την αυστηρότητα 
του ο διαιτητής στην κόκκινη του Ντούρις, καθαρό 
φάουλ στον Τζιωνή, στο ξεκίνημα της φάσης για 
το 2-0, σοβαρή υποψία για πέναλτι στον Μποτεάκ.
Στην κορυφή του ομίλου η Γρανάδα με 7 βαθμούς 
και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 5 που κέρδισε με 
σπουδαία ανατροπή την Αϊντχόφεν με 
4-1. Στην 3η θέση η Ολλανδική ομάδα 
με 3 βαθμούς και στην τελευταία η 
Ομόνοια με 1. 

Η εξέλιξη του αγώνα 
Μονόλογος για τη Γρανάδα ήταν το 1ο 
ημίχρονο στο ΓΣΠ. Η ισπανική ομάδα 
έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, 
σκόραρε, έχασε ευκαιρίες για περαιτέρω τέρ-
ματα και γενικότερα είχε τον απόλυτο έλεγχο. 
Η Ομόνοια σαφώς επηρεασμένη από το ξεκίνημα 

του αγώνα και το γκολ που δέχθηκε μόλις στο 4ο 
λεπτό από τον Ερέρα (το πιο γρήγορο επί Μπεργκ), 
δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να περιορίσει τον 
αντίπαλο, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις 
οι ποδοσφαιριστές της να παρακολουθούν… αμή-
χανα. Οι πράσινοι έχασαν όλες τις γραμμές, με 
βασικότερη εκείνη του κέντρου, όπου οι Ισπανοί 
τον… κατέκτησαν και έκαναν με χαρακτηριστική 
ευκολία το παιχνίδι τους. Το σκορ διατηρήθηκε 
σε χαμηλά επίπεδα λόγω Φαμπιάνο, ενώ αρνητική 
εξέλιξη έπαιξε και η κόκκινη του Ντούρις στο 41’, 
με αυστηρότατη δεύτερη κίτρινη. Δεν αρκούσε 
αυτό, ο Μποτεάκ σπρώχτηκε εντός περιοχής από 
τον κιτρινισμένο Νέβα, αλλά ο Κροάτης και ο βοη-
θός του, δεν... έβλεπαν. 
Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε κάπως και φάσεις 

δεν υπήρχαν μέχρι το τέρμα της Γρανάδα. Η 
Ισπανική ομάδα σκόραρε στο 63ο λεπτό 

με τον Σουάρεθ, ο οποίος κέρδισε την 
κόντρα από τον Φαμπιάνο. Το τέρμα 
δεν έπρεπε να μετρήσει, αφού στο 
ξεκίνημα της φάσης υπήρξε ξεκά-
θαρο φάουλ – επικίνδυνο παίξιμο 

πάνω στον Τζιωνή. 
Το 2ο τέρμα της Γρανάδα έριξε και τους 

τίτλους του παιχνιδιού, αφού το 0-2 και 
το αριθμητικό μειονέκτημα της Ομόνοιας, 

δεν επέτρεπαν στους πράσινους να διεκδικήσουν 
το θετικό αποτέλεσμα. 

Βέβαια, το προσπάθησαν και στο 
74’ ο Τιάγκο στην πρώτη του επαφή 
με την μπάλα, έχασε καλή ευκαιρία 
για να μειώσει, ωστόσο το καλό του 
σουτ αποκρούστηκε σε κόρνερ από 
τον τερματοφύλακα. Στο 79’ ο Βρα-
ζιλιάνος έχασε ακόμη μια ευκαιρία, 
σπουδαία αυτή τη φορά, όμως, η 
κοντινή προβολή του, υποχρέωσε 
τον Σίλβα σε σπουδαία απόκρουση.  

Πρωτόγνωρο για την Ομό-
νοια του Μπεργκ!
Η Γρανάδα άνοιξε το σκορ μόλις στο 
4ο λεπτό της αναμέτρησης και έγινε 
η ομάδα που σκοράρει νωρίτερα 
από οποιαδήποτε άλλη, η οποία 
αντιμετώπισε την Ομόνοια με τον 
Χένινγκ Μπεργκ στον πάγκο.
Το πιο γρήγορο γκολ που είχε δεχθεί 
η Ομόνοια του Μπεργκ μέχρι στιγ-
μής ήταν στο 14ο λεπτό κόντρα στην 
Πάφο, όταν έμεινε πίσω στο σκορ 
από το σημείο του πέναλτι με σκόρερ 
τον Μπεριγκό.

αθλητικά
Ομόνοια - Γρανάδα 0-2

Το πάλεψαν με 10 οι πράσινοι...
Το τέρμα του Χριστοφή... 
ήταν αρκετό για την 
Ανόρθωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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αθλητικά

Ζενίτ - Ολυμπιακός 66-75: Θρυλική 
αντίδραση 

Ο Ολυμπιακός (4-3) επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στην Ρωσία της Ζενίτ (2-1) με 66-75. 

Ο
ι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν σπουδαία άμυ-
να μετά το πρώτο πεντάλεπτο και δεν χα-
ρίστηκαν σε τίποτα. Στην επίθεση είδαμε 
σωστό μπάσκετ για μεγαλύτερο διάστημα 

και προβληματίστηκαν μόνο από την άμυνα ζώνης 
των γηπεδούχων.
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με εντυπωσιακά ποσοστά 
πίσω από τα 6.75. Η Ζενίτ είδε τον Χόλινς να έχει 3/3 
τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός έβρισκε στόχο με πολ-
λούς διαφορετικούς παίκτες. Οι Πειραιώτες προηγή-
θηκαν με 11-17 (6’) αφού βρήκαν επιπλέον λύση από 
τις συνεργασίες Σλούκα με Μάρτιν. Οι γηπεδούχοι 
βελτίωσαν την άμυνά τους, υποχρέωσαν την ελλη-
νική ομάδα σε λάθη και πήραν το προβάδισμα (20-
19, 9’).
Η δεύτερη περίοδος είχε εντελώς αντίθετη εικόνα 
τουλάχιστον ξεκίνημα της αφού για ένα δίλεπτο οι 
ομάδες πήγαινα πάνω κάτω χωρίς να σκοράρουν. Ο 
Έλις αρχικά και η ιδέα του Μπαρτζώκα να παί-
ξει ακολούθως με κοντό σχήμα (Βεζένκοβ 
και Πρίντεζης) λειτούργησε ευεργετικά 
για τους Πειραιώτες (25-29, 15’). Με 
τρομερή άμυνα και τον Σπανούλη να 
μπαίνει στην εξίσωση του σκορ ο 
Ολυμπιακός ξεμάκρυνε κι άλλο (27-
41, 19’).
Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρί-
ποντα από Πάνγκος και Παπανικο-
λάου, αλλά στη συνέχεια ο Ολυμπιακός 
έκανε σωρεία λαθών είτε αναφερόμαστε σε 
επιλογές είτε σε λάθη της στατιστικής. Οι γηπε-
δούχοι θα μπορούσαν να έχουν μειώσει αρκετά, 
αλλά η «ερυθρόλευκη» άμυνα συνέχισε να λειτουρ-
γεί υποδειγματικά (36-44, 25’) με αποτέλεσμα να 
διατηρούν μία ικανοποιητική διαφορά. Το τάιμ άουτ 
του Μπαρτζώκα έφερε την ιδανική αντίδραση πάλι 
από τους ψηλούς της ομάδας του. Αυτή τη φορά Ζαν 
Σαρλ και Μάρτιν πρωταγωνίστησαν σε σερί 7-0 και 
έτσι ο Ολυμπιακός βρέθηκε γρήγορα στο +15 (36-
51, 27’).
Το καλάθι του Μάρτιν έστειλε την διαφορά στους 17 
πόντους, αλλά 2/2 τρίποντα του Μπαρόν μετέτρεψε 
το σκορ σε 49-60 (33’). Η βιασύνη των παικτών του 
Ολυμπιακού στην επίθεση ήταν αναίτια και η Ζενίτ 
με τον Μπαρόν να έχει βρει ρυθμό μείωσε σε 55-60 
(34’). Το τρίποντο του Σπανούλη κι εν συνεχεία αυτό 
του Βεζένκοβ έδωσαν σημαντική «ανάσα» στους 
Πειραιώτες για να ακολουθήσει ένα εξωπραγματικό 
κάρφωμα από τον ΜακΚίσικ (60-68, 38’). Μέχρι το 
τέλος δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα και πήραν τη 
νίκη με 66-75.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός έπαιξε τρομερή άμυνα 
κι ήταν ανώτερος σε δίποντα (40%-55.6%), και σού-
ταρε με 41.2% πίσω από τα 6.75.
Στα δύσκολα βρήκαν δύο μεγάλα σουτ από Σπανούλη 
και Βεζένκοβ.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Χασάν Μάρτιν πρόσφερε 16 
πόντους (7/7δ.), 3 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και 3 λάθη
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ:  Ο Αρτούρας Γκου-
ντάιτις είχε 6 πόντους και μόλις ένα ριμπάουντ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Βασίλης Σπανούλης είχε κομβική 
παρουσία με 9 πόντους, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα 
λάθος και πολύ καλή άμυνα.
Επίσης καλοί οι Λιβιό Ζαν Σαρλ (7π., 5ρ.), Κώστας 
Παπανικολάου (8π., 3ρ., 3ασ.), Σάσα Βεζένκοβ (9π., 
4ρ.) και Σακίελ ΜακΚίσικ (10π., 2ρ., 2ασ.)
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Φυσικά το 7-0 σερί το οποίο ήρθε 
με το σκορ στο 60-63 χάρη σε τρίποντο του Βεζέν-
κοβ, κάρφωμα του ΜακΚίσικ και δίποντο του Μάρ-

τιν.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζενίτ τα χαμηλά ποσοστά 

της. Ο Ολυμπιακός την αντίδραση απέ-
ναντι στην ζώνη της Ζενίτ και τον 
τραυματισμό του Χάρισον
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το απίστευτο 
κάρφωμα του Σακιέλ ΜακΚίσικ με 
το οποίο έγινε το 60-68.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 27-41, 43-58, 

66-75

Ανέβηκε στο 4-3 ο Ολυμπιακός!
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της 

EuroLeague έπειτα από το «διπλό» του Ολυμπιακού 
στην Αγία Πετρούπολη και τη νίκη επί της Ζενίτ.
1. Ζαλγκίρις 5-1
2. Μπαρτσελόνα 5-1
3. Μπάγερν Μονάχου 4-2
4 Ολυμπιακός 4-3
5. Αρμάνι Μιλάνο 3-1
6. Βαλένθια 3-2
7. Φενέρμπαχτσε 3-3
8. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 3-3
9. Ζενίτ 2-1
10. Μπασκόνια 2-2
11. Παναθηναϊκός 2-2
12. Αναντολού Εφές 2-3
13. Ερυθρός Αστέρας 2-3
14. Μακάμπι 2-4
15. Ρεάλ Μαδρίτης 2-4
16. Άλμπα Βερολίνου 1-3
17 Χίμκι 1-5
18 Βιλερμπάν 0-3

EuroLeague: «Καμία αλλαγή 
στο καλεντάρι ή στο 
σύστημα διεξαγωγής»!

Η 
E u r o L e a g u e 
Basketball  πραγ-
ματοποίησε τηλε-
διάσκεψη με εκ-

προσώπους των ευρωπα-
ϊκών λιγκών κατά τη διάρ-
κεια της οποίας διαβεβαί-
ωσε πως δεν προτ ίθε ται, 
ούτε σκοπεύει να αλλάξει 
το φορμάτ και το καλεντά-
ρι της EuroLeague και του 
EuroCup, κάτ ι που θα χα-
λούσε τον προγραμματισμό 
των εθνικών πρωταθλημά-
των ανά την Ευρώπη.
Αναλυτικά:
«Ακολουθώντας τους περι-
ορισμούς που έχουν τεθεί 
σε εφαρμογή σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες σχετικά 
με τα ταξίδια, την καραντίνα, 
τ ις  απαγορεύσε ις κυκλο -
φορίας, τα lockdowns και 
τους θεατές σ τα γήπεδα, η 
EuroLeague Basketball προ-
σκάλεσε αθλητ ικούς διευ-
θυντές από 11 εθνικά πρω-
ταθλήματα ανά την Ευρώπη 
σε τηλεδιάσκεψη στην οποία 
συμμε τε ίχαν άπαν τε ς και 
αν τάλ λαξαν πληροφορίε ς 
μεταξύ τους για τα υπάρχο-
ντα δεδομένα.
Οι διοργανωτές συναν τή-
θηκαν με τους ανθρώπους 
του αγωνιστικού τμήματος 
της EuroLeague, συμπερι-
λαμβανομένων των πρωτα-
θλημάτων από τις Αδριατική 
Λίγκα, Ισπαν ία, Γερμαν ία, 
Ισραήλ, Τουρκία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Λιθουανία, Γαλλία, 
Βέλγιο και την UBL, εκπρό-
σωπο των πρώην σοβιετ ι-
κών χωρών.
Στόχος της συνάντησης ήταν 
να μοιρασ τούν πληροφο-
ρίες μεταξύ των λιγκών που 
έχουν ομάδα που αγωνίζο-
νται στην EuroLeague και το 
EuroCup με σκοπό όλες οι 
πλευρές να είναι ικανές να 
δημιουργήσουν ένα πλάνο 
για τις επόμενες εβδομάδες 

και τους επόμενους μήνες, 
όπως επίσης να βελτιώσουν 
τις διαδικασίες και τα πρω-
τόκολλα τους.
Η EuroLeague δεν μοίρασε 
προτάσεις γ ια εναλλακτικά 
καλεν τάρια ή εναλλακτ ικό 
σύστημα διεξαγωγής για τη 
σεζόν 2020-2021.
Κα τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ο υ 
μίτ ινγκ, η EuroLeague και 
κάθε διοργανωτής μοιρά-
σ τ ηκα ν  τ ην  υπ ά ρχουσ α 
κατάσταση στην αγορά του, 
τους ειδικούς κανόνες που 
έ χουν θεσπισ τε ί γ ι’  αυτή 
τη σεζόν, σ τους οποίους 
συμπεριλαμβάνε ται και η 
αναβολή ή μετάθεση αγώ-
νων, ο αριθμός των αγώ-
νων που έχουν αναβληθεί, 
ο αριθμός των ομάδων, οι 
παίκτες και οι διαιτητές που 
έχουν προσβληθεί από την 
covid-19, τα βραχυπρόθε-
σμα πλάνα, οι ημερομηνίες 
που θα αποτελέσουν προτε-
ραιότητα ή θα αποφύγουν 
τον επαναπρογραμματισμό 
αγώνων και τους κυβερνητι-
κούς ή κοινωνικούς περιορι-
σμούς που μπορεί να έχουν 
οριστεί. 
Οι συμμετέχοντες εξέφρα-
σαν ένα κοινό ενδιαφέρον 
να ολοκληρώσουν τη σεζόν, 
δηλώνον τας τη σ ιγουριά 
τους πως όλοι οι ε ιδικοί 
κανόνες και τα πρωτόκολλα 
που έχουν θεσπιστεί θα το 
επιτρέψουν, δουλεύοντας σε 
ένα συνεργατικό περιβάλ-
λον όσο το δυνατόν περισ-
σότερο και κάνον τας την 
προστασία της υγείας όλων 
όσων σ υμμε τ έ χουν  σ τ ι ς 
διοργανώσεις τον πρωταρ-
χικό τους στόχο. 
Η υγεία και τα πρωτόκολλα 
ασφαλείας που έχουν εφαρ-
μοστεί στις διάφορες διορ-
γανώσεις, δείχνουν κοινές 
αρχές  στη μεγάλη πλειονό-
τητα των περιοχών».



65ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ6 Νοεμβρίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ66 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Νοεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com



67ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ6 Νοεμβρίου 2020

www.hellasnews-radio.com




