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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Εμένα
μη μ’αφήνεις
για αύριο...

χάνομαι 
εύκολα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΥΒΑ…
ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ!!!

ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ…

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-
γνώστριες, εβδομάδα με εβδο-
μάδα παίρνω το χαρτί και το 
στυλό μου και κάθομαι να γράψω 
τι είδα, τι άκουσα, προβληματι-
σμούς μου και ένα σωρό άλλες 

σκέψεις που υπάρχουν και επηρεάζουν την 
δύσκολη (για πολλούς) καθημερινότητά μας.
Λόγω των δεκαετιών που ασχολούμαι με το 
αντικείμενο της δημοσιογραφίας, πάντα μ’ 
ενοχλούσαν πράγματα και καταστάσεις που, 
λόγω του ότι ήξερα το παρασκήνιο, κάποιες 
φορές κάνω το …κορόιδο για να μην ανακα-
τεύεται η παροικία μας.
Τα χρόνια όμως πέρασαν και οπωσδήποτε, 
όσα χρόνια θα μου δώσει ακόμα ο παντοδύ-
ναμος να υπηρετώ το λειτούργημά μου, και 
οπωσδήποτε πάντα με όσο το δυνατόν «ΕΥΓΕ-
ΝΙΚΑ» θέλει να αναφέρω καταστάσεις που 
συζητάω με πολλούς συμπατριώτες μου, που 
τους ενοχλούν, και δεν μπορούν ν’ αντιδρά-
σουν για διάφορους προσωπικούς λόγους.
Στη ζωή μας Αμερική και Καναδά έχουμε χιλιά-
δες πολύ πετυχημένους συμπατριώτες μας 
που, δουλεύοντας σκληρά, έκαναν κάποιες 
περιουσίες γι’ αυτούς και τα παιδιά και εγγό-
νια τους. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι τραβάνε 
έναν μεγάλο ΓΟΛΓΟΘΑ από οργανισμούς, 
εκκλησίες κλπ κλπ, που διαρκώς τους ζητούν 
συνεχώς να ενισχύσουν πάλι και πάλι διάφο-
ρες ομογενειακές … καταστάσεις.
Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, πρέπει 
διαρκώς να ζητάμε από 10-20 ανθρώπους οι 
οποίοι, σχεδόν τρομοκρατημένοι εξαφανίζο-
νται γιατί δεν αντέχουν άλλο το ρήμα «ΔΩΣΕ». 
Και να σας πω ένα παράδειγμα, έρχονται γιορ-
τές και βγαίνουν κάποιοι οργανισμοί (ο Θεός 
να τους κάνει οργανισμούς) και λένε «δώσε 
μας γι’ αυτό, ή για το άλλο»… ΕΕΕ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ, 
εγώ θυμάμαι τα πιο παλιά χρόνια, και ειδικά 

στην Αμερική, έβγαινε ο Πρόεδρος του οργα-
νισμού και έλεγε «βάζω 10 δολάρια γι’ αυτόν 
τον σκοπό» και συνέχιζε το υπόλοιπο Συμ-
βούλιο ανάλογα με την οικονομική τους κατά-
σταση.
Εδώ ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΥΓΚΑ. Μάγκες ξηλω-
θείτε οι έχοντες που προύχοντες των …ΜΕΓΑ-
ΛΩΝ… δήθεν οργανισμών και αφού ξηλω-
θείτε, μια και θέλετε να λέγεται προύχοντες, 
δηλώστε δημόσια τι βάζετε για κάθε προσπά-
θεια και όποιος θέλει και δύναται ν’ ακολου-
θήσει.
Έλληνες, Ελληνίδες, όσοι θέλετε να βοηθήσετε 
αναξιοπαθούντες, μικρούς ή μεγάλους, μπο-
ρείτε να το κάνετε κι απευθείας. Ο θείος μου ο 
μπαρμπα-Γιώργης έλεγε ότι όσα περισσότερα 
χέρια αλλάζουν τα χρήματα τόσο και λιγοστεύ-
ουν. Τι να κάνω βρε αδέλφια, δεν μπορώ άλλο 
τους ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ, και ειδικά όταν ξέρεις 
τη ζωή τους και την πλούσια οικονομική τους 
κατάσταση. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ γιατί ΖΗΤΑ-ΖΗΤΑ όλοι 
οι αξιοπρεπείς συμπολίτες μας έχουν εξαφανι-
στεί γιατί δεν ανέχονται άλλο το «…βοηθήστε 
τους ανοιχτομάτηδες…». 
Ευτυχώς είναι λίγοι αυτού οι ΤΖΑΜΠΑ 
ΜΑΓΚΕΣ. Και, λόγω Covid-19, εξαφανίζονται. 
Μήπως και ησυχάσουμε απ’ αυτούς.
Ευγενικοί μου συμπατριώτες που προκόψατε 
δουλεύοντας σκληρά στη ζωή σας, αγνοήστε 
τους ψευτομάγκες ξερόλες που σας περιτρι-
γυρίζουν για να σας τα πάρουν και αγοράστε 
κάτι για την οικογένειά σας ή να βοηθήσετε 
κάπου-κάποια που ξέρετε εσείς προσωπικά 
ότι έχει ανάγκη βοήθειας.
ΝΑΣΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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«Μαύρη» Πέμπτη με 3.316 κρούσματα, 50 θανάτους 
και 310 διασωληνωμένους

Ν
έο τριπλό αρνητικό ρεκόρ ανακοίνωσε σήμερα ο 
ΕΟΔΥ με τα κρούσματα να ξεπερνούν κατά πολύ 
το «ψυχολογικό όριο» των 3.000, τους θανάτους 
που έφτασαν τους 50 μέσα σε μια ημέρα και τους 

διασωληνωμένους ασθενείς που αυξάνονται δραματικά στα 
νοσοκομεία αναφοράς.
Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 3.316 νέα κρού-
σματα κορωνοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 24 εντοπίστη-
καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνο-
λικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 66637, εκ των οποίων 
το 54.1% άνδρες.
Αναλυτικότερα:

 ª  24 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν 
στις πύλες εισόδου της χώρας

 ª  3 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβού-
λως για έλεγχο

 ª  756 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής
 ª  828 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 ª  18 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 ª  4 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
 ª  4 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
 ª  6 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
 ª  31 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαϊας
 ª  18 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
 ª  18 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
 ª  98 κρούσματα από την Π.Ε. Δράμας
 ª  76 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
 ª  10 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
 ª  15 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
 ª  9 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
 ª  101 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
 ª  20 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
 ª  1 κρούσμα στην Π.Ε. Θάσου
 ª  4 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
 ª  4 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας
 ª  23 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
 ª  88 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
 ª  3 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου
 ª  60 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
 ª  10 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
 ª  20 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
 ª  39 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
 ª  32 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
 ª  10 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
 ª  2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

 ª  160 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
 ª  5 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου
 ª  28 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
 ª  2 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας
 ª  71 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
 ª  17 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
 ª  1 κρούσμα στην Π.Ε. Μήλου
 ª  1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου
 ª  37 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
 ª  1 κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου
 ª  194 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
 ª  105 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
 ª  1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
 ª  3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
 ª  42 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
 ª  9 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
 ª  87 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

 ª  2 κρούσματα στην Π.Ε. Σποράδων
 ª  26 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
 ª  22 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
 ª  19 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
 ª  22 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας
 ª  68 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
 ª  14 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
 ª  2 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου
 ª 42 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

4587 (6.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξω-
τερικό και 17773 (26.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα.
310 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διά-
μεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 88 (28.4%) είναι γυναίκες 
και οι υπόλοιποι άνδρες. To 82.9%, των διασωληνωμένων, 
έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και 
άνω. 353 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 50 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 
959 θανάτους συνολικά στη χώρα. 387 (40.4%) γυναίκες 
και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων 
συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 96.9% είχε κάποιο 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Άρχισε η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και 
στην Αθήνα
Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην 
Αθήνα, οδηγεί την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων για την εξα-
σφάλιση κλινών νοσηλείας ασθενών με Covid-19 στα δημό-
σια νοσοκομεία σε περίπτωση που παρουσιαστεί «τσου-
νάμι» κρουσμάτων το επόμενο κρίσιμο διάστημα.
Στο πλαίσιο αυτό, άρχισε και η εφαρμογή του μοντέλου 
Θεσσαλονίκης, με την επίταξη ιδιωτικών κλινικών για τη 
μεταφορά ασθενών με άλλα νοσήματα από δημόσια νοσο-
κομεία ώστε να εκκενωθούν κλίνες για τη νοσηλεία ασθε-
νών με κορωνοϊό.
Ήδη έχουν αρχίσει οι διαβουλεύσεις με μεγάλο ιδιωτικό 
νοσοκομείο για τον αριθμό κλινών που ζητείται να παραχω-
ρηθούν, ενώ αναμένεται να γίνουν αντίστοιχες συζητήσεις 
και με άλλα κέντρα.
Όπως είναι γνωστό η «επίταξη» ιδιωτικών κλινικών ξεκί-
νησε στη Θεσσαλονίκη με βάση τις τιμές του ΕΟΠΥΥ και 
χωρίς καμία επιβάρυνση των πολιτών, ενώ έχουν λυθεί και 
τα ζητήματα που αφορούν ιατρικές πράξεις γιατρών του 
ΕΣΥ στις ιδιωτικές κλινικές για την περίθαλψη των ασθενών 
που μεταφέρονται από τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Στους 959 ο συνολικός αριθμός 
των θανάτων στην χώρα - 828 
κρούσματα εντοπίστηκαν στη 
Θεσσαλονίκη και 756 στην 
Αττική - «Βράζει» η Πέλλα και η 
Λάρισα
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επικαιρότητα

Δ
ιψήφιο προβάδισμα 15,4 πο-
σοστιαίων μονάδων διατηρεί η 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφω-
να με δημοσκόπηση της Alco 

για το OPEN, που διεξήχθη από τις 6 έ-
ως τις 11 Νοεμβρίου σε δείγμα 1.000 α-
τόμων.
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των 
εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 38,1% ένα-
ντι 22,7 του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ είναι στην 
3η θέση με 7,3%, 4ο το ΚΚΕ με 5,9%, η 
Ελληνική Λύση στο 3,2%, ενώ το ΜεΡΑ25 
συγκεντρώνει 3,1%.
Παράλληλα, το 44% των ερωτηθέντων 

δηλώνει ότι εμπιστεύεται περισσότερο 
για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, έναντι 23% του Αλέξη Τσίπρα. Το 
29% τοποθετείται στο «Κανένας», ενώ 
4% στο «δεν ξέρω, δεν απαντώ».
Επτά στους δέκα πολίτες (72%) θεωρούν 
αναγκαίο το δεύτερο lockdown, έναντι 
22% που το έκρινε υπερβολικό.
Πάντως το 52% δεν δηλώνει ικανοποιη-
μένο από τα μέτρα, έναντι του 43% που 
δηλώνει ικανοποιημένο, ενώ το 65% 
θεωρεί ότι τα μέτρα ελήφθησαν καθυ-
στερημένα, έναντι 30% που θεωρεί ότι 
ελήφθησαν έγκαιρα.

Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 
15,4% της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
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επικαιρότητα

Νέα μέτρα για την στήριξη των οικονομικά αδύναμων προωθεί η κυβέρνηση - Ο πρωθυπουργός 
ανέφερε ότι στο έκτακτο πακέτο οικονομικής και κοινωνικής στήριξης περιλαμβάνονται το πάγωμα 
πλειστηριασμών και η στήριξη των αδύναμων νοικοκυριών

Ο
ικονομική ενίσχυση για τα 
αδύναμα νοικοκυριά και 
παράλληλα ρύθμιση για την 
αναστολή των πλειστηρια-

σμών προανήγγειλε στην τριτολογία 
του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. O πρωθυπουργός 
αποδεχόμενος προτάσεις που διατυ-
πώθηκαν από τους αρχηγούς των κομ-
μάτων προχώρησε σε συγκεκριμένες 
ανακοινώσεις για τις επόμενες κινήσεις 
της κυβέρνησης ως προς τη διαχείρι-
ση της πανδημίας και την στήριξη των 
πολιτών, ενώ δεν δίστασε να πει ξεκά-
θαρα ότι «στη Θεσσαλονίκη πέσαμε 
έξω». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός 
προανήγγειλε τη διεξαγωγή τεστ στα 
γυμνάσια και τα λύκεια πριν ανοίξουν.
Ειδικότερα, κλείνοντας την πολύωρη 
κοινοβουλευτική διαδικασία που έγινε 
με δική του πρωτοβουλία, ο πρωθυ-
πουργός είπε:
Θα ήθελα να κλείσουμε την διαδικα-
σία με μια πιο αισιόδοξη προοπτική 
στα πράγματα. Μέσα από την συζή-
τηση ακούστηκαν, πιστεύω, ενδιαφέ-
ροντα πράγματα που πρέπει να αξιο-
λογηθούν από την κυβέρνηση. Ανα-
φέρω κάποια:
Τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη; Να απα-
ντήσω στην κυρία Γεννηματά ότι δεν 
άκουσα όσα μου είπε και δεν έκανα 
αυτοκριτική υπενθυμίζω ότι γ ια 
την Θεσσαλονίκη με την γνώση που 
έχουμε σήμερα θα μπορούσαμε να 
πάρουμε μια εβδομάδα νωρίτερα 
τα μέτρα. Η ευθύνη βαραίνει όλους 
πρώτα την κυβέρνηση. Πέσαμε έξω 
στην εκτίμησή μας. Πέσαμε έξω στην 
εκτίμηση για τη Θεσσαλονίκη. Όχι 
μόνο εμείς αλλά και όλοι οι ειδικοί επι-
δημιολόγοι. Δεν γυρνά πίσω ο χρόνος 
και τώρα γίνεται ότι είναι ανθρωπίνως 
δυνατό με την σύμπραξη και του ιδιω-
τικού τομέα για να αναστραφεί αυτή 
η κατάσταση. Απαντώ στον κ. Τσίπρα 

ότι το διαβαλκανικό μπήκε ήδη στο 
σύστημα.
Για την επίταξη: Θα πρέπει να αναγνω-
ρίσετε ότι αν είχαμε προχωρήσει σε 
επίταξη ιδιωτικών κλινών τον Μάρτι-
ο-Απρίλιο θα είχαμε δαπανήσει αχρεί-
αστα χρήματα γιατί δεν μας χρειάστη-
καν. Αυτό σημαίνει επίταξη. Παίρνω 
και πληρώνω. Αυτό που κάναμε είναι 
να χρησιμοποιούμε κλίνες ιδιωτικού 
τομέα μόνο όταν είναι απαραίτητο. 
Και αυτό κανουμε όπου χρειάζεται και 
όταν χρειάζεται.
Αναστολή πλειστηριασμών: Είναι 
σωστή η πρόταση του κ. Βελόπουλου 
και θα υπάρξει σχετική πρόταση με 
διάταξη που θα φέρει το υπουργείο 

Δικαιοσύνης.
Για τα σχολεία: Εχουμε στόχο 90 χιλ. 
λάπτοπ να πάνε έως Φεβρουάριο και 
θα ζητήσω από το υπουργείο επιτά-
χυνση.
Τεστ μαζικά: Δεν είναι δυνατό αυτή τη 
στιγμή να μπορέσουμε -και ίσως να 
μην είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή- για 
μαζικά τεστ στα σχολεία. Θα κάνουμε 
έξυπνα τεστ σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου για να δούμε αν μπορούμε 
να ανοίξουμε τα γυμνάσια και λύκεια. 
Αλλά, επαναλαμβάνω, τα τεστ μπορεί 
να δημιουργήσουν συνθήκες εφησυ-
χασμού.
Ενίσχυση των αδύναμων νοικοκυ-
ριών: Ο κ. Τσίπρας πρότεινε οικονο-
μική ενίσχυση των πιο αδύναμων νοι-
κοκυριών. Θα υπάρξει ενίσχυση των 

πιο αδύναμων νοικοκυριών τα Χρι-
στούγεννα. Το πώς θα τα δώσουμε και 
πόσα είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από 
την οικονομική δυνατότητα της χώρας 
και θα εξειδικευτεί από το υπουργείο. 
Η κυβέρνηση θα σταθεί όπως το έχει 
κάνει έως σήμερα κοντά στους συμπο-
λίτες μας που το έχουν περισσότερο 
ανάγκη.
Τέλος να ζητήσω από όλα τα κόμματα 
να υποδείξουν έναν συγκεκριμένο 
συνομιλητή για το υπουργείο Υγείας 
για να μας υποδείξουν προτάσεις 
για την εμβολιαστική κάλυψη. Ειδικά 
το εμβόλιο της Pfizer, για να διατεθεί 
απαιτεί περίπλοκη αλυσίδα διανομής 
με χαμηλές διαδικασίες. Είμαστε ανοι-
κτοί να ακούσουμε ιδέες και προτά-
σεις από τα κόμματα. Θα ήθελα η απο-
στολή εμβολιασμού COVID να αγκαλι-
στεί από όλα τα κόμματα της Βουλής.
Δεν πρέπει να κλείσει κανείς το μάτι 
σε αντιεμβολιαστικά κινήματα Θα 
ζητήσω από όλους τους συναδέλ-
φους να επαναλαμβάνουν το βασικό 
μήνυμα να περιοριστούν οι περιττές 
μετακινήσεις και να αποφευχθούν οι 
συγχρωτισμοί.
Το εμβόλιο θα έρθει και όταν θα έρθει 
πιστεύω ότι θα αφήσουμε πίσω την 
περιπέτεια αλλά θα χρειαστεί να αντέ-
ξουμε κάποιους μήνες ακόμα. Σε 
αυτούς που μας κατηγορούν για την 
στρατηγική ακορντεόν ας μας καταθέ-
σουν προτάσεις.
Όταν ξανα-ανοίξει η οικονομία δεν 
πρέπει να επαναληφθεί ότι ακολού-
θησε μετά το πρώτο κύμα και αυτό 
αφορά και την κυβέρνηση. Δεν πρέπει 
να επαναληφθεί αυτό το λάθος.
Θυμήθηκα έναν ωραίο στίχο από τον 
Κοεν: Yπάρχει μια ρωγμή στα πάντα, 
έτσι θα μπει και το φως μέσα. Θα κερ-
δίσουμε και αυτή την μάχη αρκεί να 
το κάνουμε όλοι με ευθύνη και αλλη-
λεγγύη.

Μητσοτάκης: Οικονομική ενίσχυση για 
τα αδύναμα νοικοκυριά - Αναστολή 
πλειστηριασμών 

Αυτό είναι το σχέδιο της 
Pfizer για τη διανομή του 
εμβολίου 

Ι
διαίτερα σύνθετη αναμένεται ότι θα είναι η διαδικασία 
διανομής του εμβολίου της Pfizer κατά του κορωνοϊού 
στην παγκόσμια κοινότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για να ξεκινήσει η διανομή είναι η λήψη άδειας από τις 

αρμόδιες αρχές, που θα κρίνουν το εμβόλιο ασφαλές και α-
ποτελεσματικό.
Η ανακοίνωση της φαρμακευτικής εταιρείας ότι το υποψήφιο 
εμβόλιο παρουσιάζει αποτελεσματικότητα 90% προκάλεσε 
ενθουσιασμό σε όλον τον κόσμο, που δίνει τη μάχη κατά της 
πανδημίας και περίμενε μια τέτοια είδηση ως την αρχή του 
τέλους της πανδημίας.
Ωστόσο η ανακάλυψη του εμβολίου ήταν το πρώτο ορόσημο. 
Πλέον οι αρχές δοκιμάζουν μια νέα πρόκληση, η εξασφάλιση 
εκατομμυρίων δόσεων, η διανομή τους σε νοσοκομεία, κλι-
νικές και φαρμακεία, όπου θα γίνει η έγχυση δύο δόσεων 
στους πολίτες.
Στις ΗΠΑ, εάν η Pfizer λάβει άδεια για το εμβόλιο από την 
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η εταιρεία θα 
μπορούσε θεωρητικά να εμβολιάσει εκατομμύρια Αμερικα-
νούς μέχρι το τέλος του έτους. Άλλωστε, τους προηγούμε-
νους μήνες είχε προβεί σε προγραμματισμό, ενώ μετρούν και 
οι δεκαετίες εμπειρίας που έχει πίσω της.
«Είμαι πολύ σίγουρη» δήλωσε η Τάνια Άλκορν, στέλεχος της 
εταιρείας, που επιβλέπει την αλυσίδα εφοδιασμού, σημει-
ώνοντας ότι η Pfizer έχει αναπτύξει ένα σύστημα που «δεν 
σπαταλά πολύτιμα εμβόλια».
Ωστόσο, η διαδικασία δεν ανήκει μόνο στην Pfizer, ούτε και 
στις άλλες φαρμακευτικές εταιρείες που ενδέχεται να εξα-
σφαλίσουν τη δική τους άδεια για τα εμβόλια. Στις ΗΠΑ η 
διανομή προϋποθέσει συνεργασία ανάμεσα σε ένα δίκτυο 
εταιρειών, ομοσπονδιακών και κρατικών αρχών και εργα-
ζομένων υγείας στο μέσο μιας πανδημίας που εξαπλώνεται 
πολύ γρήγορα.
Σύμφωνα με τους New York Times, πριν ξεκινήσει η διανομή, 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι πολιτείες θα πρέπει να 
πούν πού και πόσες δόσεις πρέπει να στείλει. Παράλληλα, η 
McKesson, προμηθευτής ιατρικών υπηρεσιών, θα πρέπει να 
παρέχει σε νοσοκομεία και άλλα σημεία διανομής τις σύριγ-
γες και όλες τις προμήθειες που είναι απαραίτητες για να γίνει 
το εμβόλιο.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν για να μπορούν 
να αποθηκεύουν και να χορηγούν σωστά το εμβόλιο. Επίσης, 
θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες που θα κάνουν την 
πρώτη δόση, θα πρέπει να επιστρέψουν τέσσερις εβδομάδες 
μετά για τη δεύτερη. Και εκατομμύρια Αμερικανοί πρέπει να 
πειστούν να κάνουν το εμβόλιο.
Επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για το εγχείρημα και για το 
πώς μπορεί να γίνει με επιτυχία. Ακόμη και σε κανονικές συν-
θήκες, οι εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού είναι πολυσύν-
θετες και χρειάζεται η κινητοποίηση ενός τεράστιου δικτύου 
προμηθευτών, μεταφορέων και μεσαζόντων.
Η διανομή του εμβολίου της Pfizer αναμένεται ότι θα είναι 
ακόμη πιο περίπλοκη. Το εμβόλιο που αναπτύχθηκε σε 
συνεργασία με την γερμανική BioNTech θα πρέπει να φυλάσ-
σεται σε θερμοκρασίες μείον 70 βαθμούς Κελσίου μέχρι λίγο 
πριν γίνει η έγχυση. Η απαιτούμενη θερμοκρασία θεωρείται 
πολύ χαμηλότερη από πολλά άλλα εμβόλια.
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Με σαφέστατο μήνυμα στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος σχολίασε τις τελευταίες 
αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου για την 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Τ
ο Οικουμενικό Πατριαρχείο, επισήμα-
νε, μας προσφέρει μια θαυμάσια ευ-
καιρία να ξαναχτίσουμε την Εκκλησία 
μας στην Αμερική από τα θεμέλια». 

Και συνέχισε: «Μαζί με το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο θα προχωρήσουμε στη σύσταση 
μιας κοινής επιτροπής, η οποία θα μελετήσει 
τις σημερινές ανάγκες και δυναμικές της Αρχι-
επισκοπής μας και θα προετοιμάσει το σχέδιο 
του νέου Συνταγματίου της. Όλοι οι κληρικοί 
και οι λαϊκοί της Εκκλησίας μας, ενωμένοι, θα 
διατρανώσουν ότι τα επόμενα 100 χρόνια της 
Αρχιεπισκοπής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής θα φέρουν ακόμη 
πιο πλούσιους καρπούς».     
Σε ανακοινωθέν της, η Αρχι-
επισκοπή Αμερικής υπο-
γραμμίζει ότι η Ιερά Σύνο-
δος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου αποφάσισε 
να αναστείλει την ισχύ του 
παρόντος Συντάγματος της 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής, 
το οποίο είχε θεσπιστεί 
το 2003, στο πλαίσιο της βούλησής της να 
ενισχύσει τον ρόλο της μεγαλύτερης επαρ-
χίας της Μητέρας Εκκλησίας προσφέροντας 
ένα νέο όραμα και ένα νέο Σύνταγμα που θα 
συνάδει με τις διαρκώς εξελισσόμενες και 
μεταβαλλόμενες σύγχρονες πραγματικές 
ανάγκες της αμερικανικής κοινωνίας.
Όπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν, προ-
σωρινά και μέχρι την έκδοση του νέου 
Συντάγματος, οι διοικητικές δομές της Αρχιε-
πισκοπής, δηλ. η Επαρχιακή Σύνοδος, η Εκτε-
λεστική Επιτροπή, το Αρχιεπισκοπικό Συμ-
βούλιο και η Κληρικολαϊκή Συνέλευση, όπως 
και οι αντίστοιχες δομές των Ιερών Μητρο-
πόλεων, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν 
ως έχουν.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος 
συγκαλεί σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη την Επαρ-
χιακή Σύνοδο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 
προς αξιολόγηση των τελευταίων αποφά-
σεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε 
δήλωσή του υπογράμμισε ότι «με τις αποφά-
σεις του το Οικουμενικό Πατριαρχείο προ-

σφέρει στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής την 
εξαιρετική δυνατότητα όλοι μαζί να οραμα-
τιστούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον της 
Εκκλησίας μας ενόψει της επετείου των 100 
ετών από την παρουσία της στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, ώστε να αναπτύξουμε 
και να ολοκληρώσουμε ένα νέο πλαίσιο, με 
νέες προοπτικές για την Ορθοδοξία στην 
Αμερική για τα επόμενα 100 χρόνια».
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έκανε ιδι-
αίτερη μνεία στους μεγάλους Ιεράρχες που 
ηγήθηκαν της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη 
διάρκεια της πρώτης αυτής εκατονταετίας και 
ιδιαίτερα στον μετέπειτα Πατριάρχη Αθηνα-
γόρα, στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ, πρόσωπα 
που και τα δύο έχτισαν και ενδυνάμωσαν τις 
ελληνοαμερικανικές κοινότητες, και φυσικά 
στον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, ο οποίος ήταν 
αυτός που στα 37 χρόνια της αρχιεπισκοπίας 
του μεταμόρφωσε την Αρχιεπισκοπή Αμερι-
κής προσδίδοντάς της πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην αμερικανική κοινωνία.

Επιπρόσθετα, ο Αρχιε-
πίσκοπος Ελπιδοφόρος 
χαρακτήρισε τις τελευ-
ταίες αποφάσεις του 
Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου θεόπνευστες και 
ευοίωνες, καθώς έρχο-
νται μερικές ημέρες πριν 
από την ονομαστική 
εορτή του Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου, «εορτή κατά 

την οποία αναπολούμε το ένδοξο παρελθόν 
και ετοιμαζόμαστε για ένα νέο αιώνα, με νέα 
οράματα, ενισχύσεις της διακονίας μας και 
ανανέωσης πανορθόδοξης συνεργασίας. 
Είμαστε όλοι ευγνώμονες, τόνισε, προς τον 
ηγέτη της Ορθοδοξίας και την περί αυτόν 
Ιερά Σύνοδο».
Σημειώνεται ότι η Ιερά Σύνοδος του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου στη συνεδρίασή της 
την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισε την 
αναστολή της ισχύος του Συντάγματος της 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής με την προοπτική 
σύστασης μικτής επιτροπής από αντιπροσώ-
πους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της 
Αρχιεπισκοπής για τη σύνταξη νέου Συντάγ-
ματος. Παράλληλα, μετέθεσε τον Μητροπο-
λίτη Νέας Ιερσέης Ευάγγελο Μητρόπολη Σάρ-
δεων στη Μικρά Ασία ορίζοντας πατριαρχικό 
επίτροπο στο New Jersey τον Αρχιεπίσκοπο 
Ελπιδοφόρο, ενώ επέβαλε στον Μητροπολίτη 
Βοστώνης Μεθόδιο την ποινή της αργίας από 
κάθε ιεροπραξία μέχρι τα Χριστούγεννα για τα 
κανονικά παραπτώματα στα οποία υπέπεσε.

επικαιρότητα

Ελπιδοφόρος: «Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο μάς προσφέρει ευκαιρία 
να ξαναχτίσουμε την Eκκλησία μας»

Άλμπερτ Μπουρλά στους 
φοιτητές: Μην περιορίζετε τα 
όνειρά σας, κάντε εχθρό σας τη 
μετριότητα

Κ
άντε εχθρό σας τη μετριότη-
τα» ήταν η προτροπή του Έλλη-
να CEO της Pfizer Δρ. Άλμπερτ 
Μπουρλά προς τους φοιτητές 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατά την ομιλία του στην τελε-
τή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα 
τον Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς.
«Μην περιορίζετε τα όνειρά σας, αυτός ο 
κόσμος μπορεί να γίνει δικός σας. Αλλά 
για να πετύχετε τα όνειρα του αύριο, επι-
κεντρωθείτε στο να κάνετε άριστα τη 
δουλειά του σήμερα. Κάντε εχθρό σας 
τη μετριότητα. Βάζετε καθημερινά πολύ 
ψηλά τον πήχη. Όχι στον μέσο όρο. Αλλά 
στο καλύτερο προηγούμενο άλμα. Κι όταν 
τον ξεπεράσετε, βάλτε τον πήχη ψηλότερα. 
Ξανά, ξανά και ξανά», ήταν το μήνυμά του 
προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, 
εξηγώντας το δικό του παράδειγμα.
Ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer, που 
όπως όλα δείχνουν, σε συνεργασία με 
την BioNTech κατάφερε να αναπτύξει ένα 
αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορω-
νοϊού , εργάστηκε σε πέντε ηπείρους και 
έζησε σε 8 πόλεις. Όμως ποτέ δεν ξεκί-
νησε τις ρίζες του. « Διαχειρίστηκα απο-
φάσεις που επηρέασαν σημαντικά την 
παγκόσμια υγεία. Και πρόσφατα μου 
ανατέθηκε η ύπατη ευθύνη να ηγηθώ 

μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του 
κόσμου. Όμως ποτέ δεν ξέχασα από πού 
ξεκίνησα και σε ποιους οφείλω. Και το 
πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένας 
από αυτούς», είπε.
Όπως εξήγησε, το ΑΠΘ δεν του παρείχε 
μόνο σημαντικές επιστημονικές γνώσεις, 
αλλά η συμβολή του επεκτείνεται πολύ 
πιο πέρα από την επιστημονική του εκπαί-
δευση.
«Το Αριστοτέλειο διαμόρφωσε τον χαρα-
κτήρα μου και ολοκλήρωσε την προσω-
πικότητά μου στην πιο κρίσιμη γι’ αυτό 
δεκαετία της ζωής μου. Από τα 18 μέχρι 
τα 28 μου χρόνια. Μέσα στους κόλπους 
του δεν απέκτησα μόνον γνώσεις, αλλά 
κυρίως κουλτούρα, αξίες και ιδανικά, 
που με έκαναν αυτό που είμαι και με έφε-
ραν στη θέση που βρίσκομαι σήμερα», 
τόνισε.
Ο Δρ. Μπουρλά στην ομιλία του με θέμα 
«Σκέψεις για το μέλλον της Βιο-φαρμα-
κευτικής έρευνας / Reflections on the 
future of Biopharmaceutical research»,α-
νέπτυξε τη σημασία των καινοτόμων φαρ-
μάκων και θεραπειών για τη βελτίωση του 
προσδόκιμου ζωής των ασθενών, καθώς 
και της ποιότητας της ζωής τους, δίνοντας 
έμφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στην αντιμετώπιση του καρκίνου.
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επικαιρότητα

Τ
ο γεγονός ότι η μετοχή του CNN έ-
χει πέσει τον τελευταίο διάστημα 
δεν φαίνεται να στεναχωρεί κα-
θόλου, τον πάμπλουτο επιχειρη-

ματία Τζον Κατσιματίδη. Ίσα-ίσα που του 
τον χαροποιεί καθώς επιχειρηματικοί κύ-
κλοι της Αμερικής, κάνουν λόγο ότι έχει 
βάλει στόχο, μέσα στους επόμενους μή-
νες να εξαγοράσει το δημοφιλές κανάλι. 
« Το γεγονός ότι ο φίλος του, Ντόναλντ 
Τραμπ, δεν επικράτησε στις εκλογές, δεν 
του αφήνει μεγάλα περιθώρια απογοή-
τευσης. Ο Τζον θέλει να γυρίζει την τρά-
πουλα υπέρ του, αγοράζοντας ένα κανάλι 
που επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις 
αλλά και την κοινή γνώμη», ισχυρίζονται 
οι δικοί του άνθρωποι.
Διαθέτει άλλωστε μια ολόκληρη ιστο-
ρία. Το διάσημο περιοδικό Forbes τον 
έχει συμπεριλάβει στους 100 πλουσιό-
τερους άνδρες της Αμερικής, με προσω-
πική περιουσία που αγγίζει το αστρονο-
μικό ποσό των 3 δισ. δολαρίων. « Η οικο-
γένεια Κατσιματίδη είναι 
εξαιρετικά γαλαντόμα σε 
ότι έχει να κάνει με την 
πολιτική» λένε οι γνωρίζο-
ντες. «Θέλει να παίζει ρόλο 
στα πράγματα γι΄αυτό και 
δεν είναι λίγες οι φορές 
που έχει χρηματοδοτήσει 
καμπάνιες. Ήταν μάλιστα 
από τους επιχειρηματίας 
που βγήκαν και υποστήριξαν ανοικτά τον 
Τραμπ». Αν αναρωτιέστε γιατί επέλεξε τον 
Τραμπ αντί του δημοφιλούς Μπάιντεν, η 
απάντηση είναι είναι μια : Τα πετρέλαια!
Ο Τζον Κατσιματίδης εγκατέλειψε το 
1948 την Νίσυρο, καθώς οι γονείς του, 
αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στην Νέα 
Υόρκη. Και πέτυχε. Παρόλο που ο πατέ-
ρας του ήταν οδηγός λεωφορείου και 
μεγάλωσε στην επικίνδυνη περιοχή των 
μαύρων που δεν είναι άλλη από το Χάρ-
λεμ , έδωσε ραντεβού με την επιτυχία 
ανοίγοντας το δικό του μπακάλικο, Red 
Αpple . Πήγαινε τόσο καλά που έφτασε 
να κάνει τζίρο, 25 εκατομμύρια δολάρια 
τον χρόνο.
Σε ηλικία μόλις 24 ετών, κατάφερε να εξα-
γοράσει την γνωστή στους νεοϋορκέζους 
αλυσίδα σουπερμάρκετ, Gristedes και 
αργότερα την εταιρεία United Refining 

Energy Corp., χάρη στην οποία διαθέτει 
πλέον 400 βενζινάδικα στην Νέα Υόρκη. 
Διαθέτει πάμπολλα εστιατόρια, εφη-
μερίδα (την Hellenic Times newspaper) 
ακόμη και αεροπορικές εταιρίες.
Oπως τις C&S Acquisition και Capital Air 
Express που σχετίζονται με την ενοικίαση 
πολυτελών τζετ. Φυσικά οι δραστηριό-
τητες δεν σταματούν εδώ. Θεωρείται ότι 
καλύτερο και στο real estate. Oι επιχει-
ρήσεις του έχουν έδρα την Νέα Υόρκη, 
την Φλόριντα και τις Παρθένους νήσους 
και ο ίδιος χαίρεται την παρέα σημαντι-
κών οικογενειών όπως αυτή των άλλοτε 
προέδρων Ρόναλντ Ρέιγκαν , Μπιλ Κλίντον 
αλλά και Ντόναλντ Τράμπ. Έχει κοιμη-
θεί τουλάχιστον τρεις φορές στον Λευκό 
Οίκο και έχει μεταφέρει με το λίαρ τζετ 
του σημαντικούς παράγοντες της πολιτι-
κής αλλά και επιχειρηματικής ζωής των 
ΗΠΑ. Εκείνοι που τον γνωρίζουν καλά 
λένε ότι αν οι business είναι η μια του 
αγάπη, η άλλη είναι η πολιτική. Θέλει να 

έχει κι ο ίδιος άμεση πρό-
σβαση στην πολιτική σκηνή 
της χώρας του γι’ αυτό και 
δεν είναι τυχαίο ότι παρά τα 
δισεκατομμύρια που δια-
θέτει στις τράπεζες και τις 
υψηλές διασυνδέσεις που 
έχει με σημαντικά ονόματα 
της γερουσίας ,το 2009 του 
μπήκε η ιδέα να διεκδική-

σει το χρίσμα του Δημάρχου της Νέας 
Υόρκης. Μια φιλοδοξία που δεν ευοδώ-
θηκε αλλά δεν σημαίνει ότι θα ισχύσει το 
ίδιο και στο μέλλον. Περίμενε το αποτέλε-
σμα των φετινών Αμερικάνικων εκλογών, 
για να αξιολογήσει μαζί με το επιτελείο 
του, αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να 
ξαναδιεκδικήσει το χρίσμα.
Πάντως, με ή χωρίς CNN – λέγεται ότι θα 
προσφέρει γη και ύδωρ για να βρεθεί 
το συγκεκριμένο κανάλι στα χέρια του- 
ακούγεται ότι θα θελήσει ένα παίξει έναν 
σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
της πόλης του. Πρόσφατα μεταξύ αστείου 
και σοβαρού είπε σε ραδιοφωνική εκπο-
μπή « Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή 
στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης ,κατά 
την προσφιλή συνήθεια των Ελλήνων, θα 
σπάσουν πιάτα». Οι φίλοι του κατάλαβαν 
πολύ καλά , τι ακριβώς εννοούσε…

Τζον Κατσιματίδης: Ο Έλληνας 
δισεκατομμυριούχος θέλει να 
αγοράσει το CNN 

Κουτσούμπας για κορωνοϊό: 
Πλέον δεν μετράμε κρούσματα, 
αλλά στεκόμαστε στους δεκάδες 
νεκρούς καθημερινά 

«Αντί να πάρετε τα αναγκαία 
μέτρα εννιά μήνες τώρα, επιλέγετε 
να πορεύεστε με σημαία την 
ατομική ευθύνη» ανέφερε ο ΓΓ του 
ΚΚΕ, κριτικάροντας τις κινήσεις 
της κυβέρνησης

Β
ρισκόμαστε μπροστά σε έκτα-
κτες, στιγμές. Με ορατό τον κίν-
δυνο η εξάπλωση της πανδημί-
ας να πάρει μεγάλες διαστάσεις 

και το ΕΣΥ να βρίσκεται ένα βήμα πριν 
την κατάρρευση» είπε ξεκινώντας την 
ομιλία του στη Βουλή, ο γγ της ΚΕ του 
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συ-
ζήτηση για την κατάσταση στη χώρα κα-
τά την περίοδο της πανδημίας.
Χαρακτηρίζοντας «κρίσιμη» την κατά-
σταση «γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι βρί-
σκονται στα όριά τους» και πως πλέον 
δεν μετράμε κρούσματα, αλλά «πλέον 
στεκόμαστε στους δεκάδες νεκρούς 
καθημερινά», ο κ. Κουτσούμπας τόνισε 
πως «Οι έκτακτες συνθήκες απαι-
τούν και έκτακτα μέτρα. Μέτρα, που η 
κυβέρνησή σας θα έπρεπε να είχε πάρει 
από την πρώτη στιγμή. Μπορούσατε 
αλλά δεν τα πήρατε από συνειδητή επι-
λογή».

Συνεχίζοντας ο κ. Κουτσούμπας επι-
σήμανε πως «η κριτική μας δεν αφορά 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά τις 
δικές σας πολιτικές επιλογές» και εξή-
γησε «Μπορούσατε να θωρακίσετε το 
ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις προσωπι-
κού, όπως σας φώναζαν οι γιατροί και 
οι υγειονομικοί. Αντί για αυτό βαφτί-
σατε θωράκιση τα μπαλώματα και την 
ανακύκλωση του προσωπικού.
Μπορούσατε να πάρετε μέτρα προστα-
σίας στους χώρους δουλειάς με βάση 
τις προτάσεις των σωματείων. Δεν το 
κάνατε γιατί την προστασία την θεω-
ρείτε κόστος. Και το κόστος απειλεί την 
καπιταλιστική κερδοφορία.
Μπορούσατε να προχωρήσετε σε προ-
σλήψεις εκπαιδευτικών, αντί αυτού 
αυξήσατε τους μαθητές στους 27 ανά 
τάξη.
Μπορούσατε να πάρετε μέτρα για τα 
ΜΜΜ. Αλλά εσείς απαντήσατε με κυνι-
σμό: τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είπατε κ. 
πρωθυπουργέ και ο κόσμος είναι στι-
βαγμένος σαν την σαρδέλα σε αυτά»…
«Αντί να πάρετε τα αναγκαία μέτρα 
εννιά μήνες τώρα, επιλέγετε να πορεύ-
εστε με σημαία την ατομική ευθύνη» 
συμπλήρωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

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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καναδάς

Ο Καναδάς ξεπέρασε χθες το όριο 
των 10.000 θανάτων εξαιτίας 
του κορωνοϊού κατά τα επίσημα 
δεδομένα τα οποία συγκεντρώνουν 
καναδικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Π
άνω από το 90% των θανάτων έ-
χουν καταγραφεί στις δύο μεγα-
λύτερες και πολυπληθέστερες ε-
παρχίες της χώρας, στο Οντάριο 

(3.103 θάνατοι) και πάνω απ’ όλα στο Κε-
μπέκ (6.172 νεκροί), επίκεντρο της πανδη-
μίας, που άρχισε να εξαπλώνεται στην κα-
ναδική επικράτεια τον Μάρτιο.
Ως χθες στον Καναδά είχαν καταγραφεί 
10.001 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί 
συνόλου 222.670 κρουσμάτων μόλυνσης 
από τον SARS-CoV-2, δείχνουν οι αριθμοί 
που συγκεντρώνουν τα δημόσια δίκτυα 
CBC/Radio-Canada και CTV. Το όριο των 
10.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 
έχει ξεπεραστεί σε άλλες είκοσι χώρες 
παγκοσμίως, κατά τα δεδομένα που συλ-
λέγει το αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς 
Χόπκινς.
Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 

αναγνώρισε νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, την 
κόπωση που έχει καταλάβει μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού, εν μέσω της ραγδαίας αύξη-
σης των μολύνσεων και την σκλήρυνση των 
μέτρων σε όλη τη χώρα για να επιβραδυνθεί 
η εξάπλωση της πανδημίας.
«Δεν υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που 
να θέλει να έρχεται εδώ, για να δίνει συνε-
ντεύξεις Τύπου με μάσκες, για να εξηγήσει 
τα περισσότερα κρούσματα στα σχολεία 
μας, τους περισσότερους περιορισμούς 
που επιβάλλονται, που μας κατατρύχουν 
καθημερινά», είπε. Τα πράγματα «δεν θα 
είναι εύκολα», συνέχισε. «Τα Χριστούγεννα 
έρχονται. Πιθανόν σε πολλές περιοχές της 
χώρας δεν θα μπορούμε να μαζευτούμε 
με τις οικογένειές μας, ακόμα κι αν προσέ-
χουμε στ’ αλήθεια, τις εβδομάδες που θα 
έρθουν. Όμως ίσως», συμπλήρωσε, αφή-
νοντας να διαφανεί πως διατηρεί κάποιες 
ελπίδες πως το δεύτερο κύμα θα αναχαι-
τιστεί.
«Πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτό που μας 
αναλογεί», παρότρυνε ο Τριντό, διαβεβαι-
ώνοντας πως «έρχονται εμβόλια» εναντίον 
του κορωνοϊού.

Κορωνοϊός: Ο Καναδάς 
ξεπέρασε τους 10.000 θανάτους

Ο Justin Trudeau υπόσχεται 
γρήγορες συνδέσεις για το 98% των 
Καναδών

O Καναδάς διανύει τον θερμότερο 
Νοέμβριο των τελευταίων 60 χρόνων

Τ
ο Μόντρεαλ έσπασε “το απόλυ-
το ρεκόρ” θερμοκρασίας για τον 
μήνα Νοέμβριο, καταγράφοντας 
22,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ ταυ-

τόχρονα και οι καιρικές συνθήκες στο κε-
ντρικό και ανατολικό τμήμα της χώρας εί-
ναι ασυνήθιστα καλές, σύμφωνα με την 
Environment Canada. 
«Δεν έχουμε δει ποτέ 22,4 βαθμούς Κελ-
σίου τον Νοέμβριο, πολύ απλά πρόκειται 
για απόλυτο ρεκόρ για τον μήνα», σχολί-
ασε η μετεωρολόγος Μαριάν Πελτιέ. Το 
ρεκόρ για τον πιο ζεστό Νοέμβριο όλων 
των εποχών το κατέχει αυτός του 1948, 
με τη θερμοκρασία να φτάνει ως τους 21,7 
βαθμούς Κελσίου, όπως ανέφερε η ίδια.
«Σήμερα σπάσαμε αρκετά ρεκόρ των πιο 
ζεστών ημερών για τον μήνα Νοέμβριο” 

στο Κεμπέκ, διευκρίνισε η Πελτιέ. «Για 
τον Νοέμβριο (…) είναι σπάνιο (η ζέστη) 
να διαρκεί τόσο πολύ. Καμία φορά διαρ-
κεί δύο με τρεις ημέρες, αλλά πότε επτά”, 
υπογράμμισε.
Στο Μόντρεαλ το προηγούμενο ρεκόρ για 
την 10η Νοεμβρίου είχε καταγραφεί και 
πάλι το 1948 με 18,3 βαθμούς Κελσίου. 
Κανονικά η μέση θερμοκρασία για την 
πόλη αυτή την περίοδο είναι περίπου 7 
βαθμοί.
Το κύμα καύσωνα πλήττει το νότιο 
Κεμπέκ, αλλά και το Οντάριο, όπου στις 
πόλεις Τορόντο και Ουίνδσορ καταγράφη-
καν 24 βαθμοί Κελσίου. Οι επαρχίες Νιού 
Μπράνσγουικ και Νέα Σκοτία, στα ανατο-
λικά, επηρεάζονται και αυτές από τη μάζα 
ζεστού αέρα.

Μ
ε τ ά α π ό  κα θ υ σ τ ε ρή -
σεις που σχετίζονται με 
την πανδημία, η κυβέρ-
νηση του Καναδά ανα-

φέρει πως βρίσκεται σε καλό δρόμο 
για να προσφέρει στο 98 τοις εκατό 
των Καναδών διαδικτυακές συνδέσεις 
υψηλής ταχύτητας έως το 2026.
Ο πρωθυπουργός, Justin Trudeau, ανα-
κοίνωσε τη δημιουργία ενός «ευρυζω-
νικού ταμείου» ύψους 1,75 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων - ένα πρόγραμμα που 
παρουσιάστηκε στον προϋπολογισμό της 
κυβέρνησης του 2019.
«Ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε τον 

Μάρτιο με το νέο Universal Broadband 
Fund και στη συνέχεια χτύπησε η παν-
δημία», δήλωσε η υπουργός Αγροτι-
κής Οικονομικής Ανάπτυξης, Maryam 
Monsef.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση 
βρίσκεται τώρα σε καλό δρόμο για να 
συνδέσει το 98 τοις εκατό των Καναδών 
με συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έως το 
2026 - μια αύξηση σε σχέση με το προη-
γουμένως 95% που είχε υποσχεθεί - και 
να συνδέσει το υπόλοιπο έως το 2030.
«Αυτοί είναι φιλόδοξοι στόχοι και είμα-
στε έτοιμοι να τους επιτύχουμε», δήλωσε 
ο Trudeau.

Μείωση της εγκληματικότητας 
στον Καναδά κατά το πρώτο 6μηνο 
στης πανδημίας

Π
ρόσφατα δημοσιευμένα στατι-
στικά δείχνουν μια αξιοσημείω-
τη πτώση του καταγεγραμμένου 
από την αστυνομία εγκλήματος 

κατά τους πρώτους έξι μήνες της πανδημί-
ας COVID-19.
Η Statistics Canada αναφέρει ότι 17 
αστυνομικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον 
Καναδά ανέφεραν ότι τα εγκληματικά 
περιστατικά μειώθηκαν κατά 17 τοις εκατό 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προ-
ηγούμενου έτους.
Η μόνη κατηγορία που εξαιρείται από 
την πτώση είναι η ενδοοικογενειακή βία, 
κρούσματα της οποίας δείχνουν αυξημένα 
κατά τέσσερα τις εκατό σε σχέση με τα 
περιστατικά της ίδιας περιόδους το 2019.
Παραδόξως, ο συνολικός αριθμός των 

κλήσεων στις αστυνομικές υπηρεσίες 
αυξήθηκε κατά οκτώ τοις εκατό, με σημα-
ντικές αυξήσεις σε κρούσματα ψυχικής 
διαταραχής και οικιακών διαταραχών.
Η στατιστική υπηρεσία του κράτους δηλώ-
νει ότι, όταν τα μέτρα που εισήχθησαν στα 
μέσα Μαρτίου για τον έλεγχο της πανδη-
μίας άρχισαν να χαλαρώνουν τον Μάιο, ο 
αριθμός των εγκλημάτων και οι συνολικές 
κλήσεις προς τις αστυνομικές αρχές άρχι-
σαν να αυξάνονται.
Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, 
οι αστυνομικές υπηρεσίες ανέφεραν μεί-
ωση κατά 20% στις σεξουαλικές επιθέ-
σεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο ένα 
χρόνο νωρίτερα, λέει η Statistics Canada. 
Ο αριθμός των επιθέσεων που αναφέρθη-
καν επίσης μειώθηκε.
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καναδάς

Η ανακοίνωση της Pfizer Inc ότι 
το πειραματικό της εμβόλιο είναι 
άνω του 90% αποτελεσματικό στην 
προστασία από την Covid-19 με βάση 
αρχικά στοιχεία από ευρεία έρευνα, 
είναι «πολύ ενθαρρυντική» δήλωσε τη 
Δευτέρα (9/11) ο πρωθυπουργός του 
Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Ε
λπίζουμε ότι ένα εμβόλιο θα έρθει 
στις αρχές του επόμενου έτους. Βλέ-
πουμε φως στο τέλος του τούνελ», 
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. Ο Κα-

ναδάς έχει συνάψει συμφωνία με την Pfizer 
για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δόσεις του 

εμβολίου.
Ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορω-
νοϊού σαρώνει τον Καναδά, ο οποίος κατα-
γράφει καθημερινά ρεκόρ σε νέες μολύνσεις. 
Η χώρα έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 
συνολικά 264.113 κρούσματα και 10.522 
θανάτους, αναγκάζοντας ορισμένες επαρ-
χίες να επιβάλουν εκ νέου περιορισμούς.
«Το εμβόλιο δεν θα βοηθήσει εσάς ή την 
οικογένειά σας αν προσβληθείτε τώρα με 
Covid. Πρέπει να κάνουμε κουράγιο, οι επό-
μενοι μήνες είναι κρίσιμοι», είπε ο Τριντό.
Ο Καναδάς έχει υπογράψει συμφωνίες με 
αρκετές μεγάλες εταιρείες για πρόσβαση σε 
έως και 358 εκατομμύρια δόσεις των διαφό-
ρων υποψηφίων εμβολίων κατά της νόσου.

Ο πρωθυπουργός Τριντό 
προτρέπει τους πολίτες να 
«κάνουν κουράγιο» μετά την 
ανακοίνωση της Pfizer

Έχασε σε βιντεοπαιχνίδι και έριξε 
το ίντερνετ σε όλη την πόλη, για 
αντίποινα!

Βανκούβερ: Άνοιξε ο πρώτος 
ξενώνας για άστεγες πόρνες και 
τρανς

Έ
μπρακτη απόδειξη ότι κάποιος 
νοιάζεται για τις «εργαζόμενες του 
σεξ» στο δρόμο, δηλαδή τις εκδι-
δόμενες γυναίκες και τρανσέξου-

αλ της πόλης, αποτελεί ο πρώτος ξενώνας 
«WISH» του Βανκούβερ. Εξοπλισμένο με 
κρεβάτια και ατομικό χώρο για 23 άτομα, 
το «WISH Drop in» αποτελεί μια πρωτότυ-
πη απόπειρα προστασίας των εκδιδομέ-
νων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της παν-
δημίας.
Η «WISH» είναι μία Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση, η οποία φροντίζει αποκλει-
στικά πόρνες, τρανς και άλλες κατηγο-
ρίες ατόμων που επιδίδονται στην πορ-
νεία, υπό τις πλέον επικίνδυνες συνθήκες, 
όπως είναι το λεγόμενο «πεζοδρόμιο».
Στον ξενώνα μπορεί να προσέλθει κάθε 
εργαζόμενη του σεξ, που είτε είναι εντε-
λώς άστεγη είτε διαμένει σε ακατάλληλα 
καταλύματα. Ο χώρος λειτουργεί διαρ-
κώς, επί 24ωρης βάσης και εφτά ημέρες 
την εβδομάδα και διαθέτει κλίνες για την 

ανάπαυση των φιλοξενούμενων, φαγητό, 
πλυντήρια για τον καθαρισμό ενδυμάτων, 
αλλά και τρία δωμάτια απομόνωσης για 
τις εκδιδόμενες με Covid-19.
Αρχική της πρόθεση ήταν η δημιουργία 
ενός μόνιμου ξενώνα, με μεγαλύτερες 
δυνατότητες φιλοξενίας. Όμως, η επέλαση 
της πανδημίας ανάγκασε τις επικεφαλής 
της οργάνωσης να τροποποιήσουν τα σχέ-
διά τους, φτιάχνοντας σε πολύ μικρό χρο-
νικό διάστημα ένα μικρότερο, προσωρινό 
κέντρο.
Παρ’ όλα αυτά, η κοινότητα των εκδιδο-
μένων υποδέχτηκε την πρωτοβουλία 
της «WISH» με ενθουσιασμό, για αυτό 
και καθημερινά στις εγκαταστάσεις του 
κέντρου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
Στον Καναδά η πορνεία διώκεται ποινικά, 
ειδικά όμως στο Βανκούβερ υπάρχει μια 
άτυπη κοινωνική πολιτική προς την κατεύ-
θυνση της προστασίας της υγείας και της 
ζωής των εκδιδομένων κατά προτεραιό-
τητα.

Μ
πορεί να ακούγεται απίστευ-
το όμως είναι πέρα για πέρα 
αληθινό, καθώς ένας 21χρο-
νος Καναδός συνελήφθη ε-

πειδή είχε ρίξει το διαδίκτυο σε όλη την 
πόλη του, το Γκατινό στο Κεμπέκ, λόγω ήτ-
τας στο βιντεοπαιχνίδι «Call of Duty», ό-
πως αναφέρει το TVA Nouvelles.
Ενώ αρχικά ήθελε να στείλει μια υπερφόρ-

τωση δεδομένων σε έναν 
στοχευμένο διακομιστή, 
έφτασε τελικά να παραλύσει 
το δίκτυο όλης της πόλης.
Κατά τη διάρκεια της έρευ-
νας, η αστυνομία ανακά-
λυψε ,μια συγκεκριμένη 
διεύθυνση IP. Ο δράστης 
αναγνωρίστηκε αργότερα, 
χάρη σ τ ις εισαγγελικές 
παρεμβάσεις σε Sony και 
Facebook για άρση απορ-

ρήτου. Μετά από έρευνα στο σπίτι του, 
τελικά ο νεαρός συνελήφθη.
Είναι ύποπτος για την παρεμπόδιση λει-
τουργίας υποδομών πληροφορικής ενώ 
υπενθυμίζεται ότι στον Καναδά τέτοιου 
τύπου πράξεις θεωρούνται εγκληματικές. 
Υπολογίζεται ότι το κόστος της παράλυσης 
του δικτύου της πόλης ανέρχεται σε 5.000 
δολάρια.

Ο Ερντογάν τα έβαλε και με τον 
Καναδά

Ο 
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν δήλωσε στον Καναδό 
πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό 
ότι η αναστολή από τον Καναδά 

της εξαγωγής στην Τουρκία κάποιας τεχνο-
λογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
(drone) αντιβαίνει στο πνεύμα της συμμα-
χίας, ανακοίνωσε αργά χθες Παρασκευή το 
βράδυ το γραφείο του Ερντογάν.
Ο Καναδάς ανέστειλε την εξαγωγή κάποιας 
τεχνολογίας drone στην Τουρκία νωρίτερα 
αυτόν τον μήνα καθώς διερευνά κατηγορίες 
ότι ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε 
από τις δυνάμεις των Αζέρων που εμπλέκο-
νται στις μάχες με την Αρμενία.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, 
ο Ερντογάν και ο Τριντό συζήτησαν για την 
βελτίωση των σχέσεων και την αύξηση του 
διμερούς εμπορίου, αναφέρει η τουρκική 
προεδρία σε ανακοίνωσή της, στην οποία 
προσθέτει ότι συζήτησαν επίσης για την 
επίλυση θεμάτων όσον αφορά την συνερ-
γασία στον αμυντικό τομέα.
“Στη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής 
συνομιλίας, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
δήλωσε ότι η αναστολή από τον Καναδά 
της εξαγωγής κάποιων στρατιωτικών προϊ-

όντων στην Τουρκία λόγω της σύγκρουσης 
Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας (…) αντιβαίνει στο 
πνεύμα της συμμαχίας”, αναφέρει η τουρ-
κική προεδρία. Η Τουρκία και ο Καναδάς 
είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
Μετά την ανακοίνωση του Καναδά, το 
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανα-
κοινώσει ότι η αναστολή αυτή δείχνει δύο 
μέτρα και δύο σταθμά.
Οι στρατιωτικές εξαγωγές της Τουρκίας στο 
συμμαχικό της Αζερμπαϊτζάν εξαπλασιά-
στηκαν φέτος, με τις πωλήσεις drones και 
λοιπού στρατιωτικού εξοπλισμού να φτά-
νει στα 77 εκατομμύρια δολάρια μόνον 
τον περασμένο μήνα, προτού ξεσπάσει η 
σύγκρουση για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
σύμφωνα με δεδομένα εξαγωγών.
Η καναδική οργάνωση για τον έλεγχο των 
εξοπλισμών Project Ploughshares ανακοί-
νωσε ότι βίντεο από αεροπορικές επιδρο-
μές που έδωσε στη δημοσιότητα το Αζερ-
μπαϊτζάν δείχνει ότι τα μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη ήταν εξοπλισμένα με σύστημα 
απεικόνισης και στόχευσης που κατασκευ-
άζει η L3Harris Wescam, η μονάδα της 
L3Harris Technologies Inc που έχει έδρα 
στον Καναδά.
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εδώ Κύπρος

Τ
ην ανησυχία «ότι σε μια περίοδο όπου η Τουρ-
κία απροκάλυπτα μιλά πλέον για μια λύση δυο 
κρατών, που αποτελεί και τη δεδηλωμένη επί-
σημη θέση του κ. Τατάρ, είναι ιδιαίτερα επικίν-

δυνο να προσέλθουμε σε μια διάσκεψη», εξέφρασε ο 
Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Πα-
παδόπουλος, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Σύ-
σκεψης Αρχηγών στο Προεδρικό.
«Λάβαμε σήμερα την ενημέρωση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για τα επόμενα βήματα σε ότι αφορά 
την προτιθέμενη πρόθεση του ΓΓ του ΟΗΕ, για να 
καλέσει μια Άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη», ανέφερε ο 
κ. Παπαδόπουλος.
Εμείς, σημείωσε, «έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας 
ότι σε μια περίοδο όπου η Τουρκία απροκάλυπτα μιλά 
πλέον για μια λύση δυο κρατών, που αποτελεί και τη 
δεδηλωμένη επίσημη θέση του κ. Τατάρ, είναι ιδιαί-
τερα επικίνδυνο να προσέλθουμε σε μια διάσκεψη 
έστω και εάν αυτή είναι άτυπη, η οποία θα αποκαλεί-
ται πενταμερής καθώς εγείρεται εύλογα το ερώτημα: 
εάν οι τρείς που θα πάνε θα είναι οι τρεις εγγυήτριες 
δυνάμεις -η Ελλάδα, η Αγγλία και η Τουρκία- ποιά θα 
είναι τα άλλα δυο μέρη που θα πάνε; Ενόψει φυσικά 
και των δημόσιων τοποθετήσεων της τουρκικής πλευ-
ράς».
Είναι γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, συνέχισε ο Πρόεδρος 

του ΔΗΚΟ, «που εμείς έχουμε ζητήσει από τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, να αναλάβει ο ίδιος πρωτοβου-
λίες, έτσι ώστε ο ΓΓ του ΟΗΕ να ξεκαθαρίσει, με ποια 
ιδιότητα προσκαλείται η Κυπριακή Δημοκρατία ή και 
εάν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που θα προσκλη-
θεί σε αυτή τη διάσκεψη».
«Γιατί είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μέσω της διαδικα-
σίας η Τουρκία, αμφισβητεί ως “εκλιπούσα” την ΚΔ. 
Επομένως δεν πρέπει για χάρη της διαδικασίας εμείς 
να θυσιάσουμε την ουσία και να επιτρέψουμε στην 
Τουρκία, με αυτό τον τρόπο, να αμφισβητήσει για 
ακόμη μία φορά την κρατική μας υπόσταση», σημεί-
ωσε.
Από κει και πέρα, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «ναι, 
είμαστε κι εμείς σύμφωνοι ότι μόνο με τη μέθοδο 
και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων έχουμε τις 
όποιες ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού».
«Όμως οφείλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία 
μας ότι κάποιοι θέλουν οδηγήσουν τα πράγματα, 
έτσι ώστε αυτές οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται 
ενόσω η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ μας, 
ενόσω δημιουργεί νέα τετελεσμένα επί του εδάφους 
στην πράσινη γραμμή και ενόσω προχωρεί με τις 
απαράδεκτες πράξεις και ενέργειες που αφορούν τον 
εποικισμό της Αμμοχώστου», συμπλήρωσε.

Πρόεδρος ΔΗΚΟ: Σε περίοδο όπου η 
Τουρκία μιλά για λύση δυο κρατών είναι 
επικίνδυνο να προσέλθουμε σε διάσκεψη 

Θεοπέμπτου: Δεν έχουμε την υποστήριξη 
την οποία θα περιμέναμε από τους 
Ευρωπαίους

Ε
ίναι φανερό «ότι και από τις προηγούμενες 
συσκέψεις, τις οποίες είχαμε στα Συμβού-
λια της ΕΕ, ότι δεν έχουμε την υποστήριξη 
την οποία θα περιμέναμε λογικά για το δί-

καιο της υπόθεσης μας από τους Ευρωπαίους», 
είπε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων- Συ-
νεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου , σε 
δηλώσεις του μετά από τη Σύσκεψη Αρχηγών, στο 
Προεδρικό.
 «Σήμερα στη Σύσκεψη Αρχηγών εδώ στο Προ-
εδρικό είχαμε μια μεγάλης διάρκειας συζήτηση, 
όσον αφορά τα θέματα του Κυπριακού και τις κινή-
σεις τώρα τις οποίες γίνονται. Είναι φανερό ότι 
και από τις προηγούμενες συσκέψεις, τις οποίες 
είχαμε στα Συμβούλια της ΕΕ ότι δεν έχουμε την 
υποστήριξη την οποία θα περιμέναμε λογικά για 
το δίκαιο της υπόθεσης μας από τους Ευρωπαίους. 
Είναι φανερό το γεγονός ότι έχουμε σοβαρότατα 

προβλήματα γιατί δεν μας υποστηρίζουν όσο ανα-
μέναμε λόγω και των οικονομικών διασυνδέσεων 
και συμφερόντων, των οποίων έχουν πάρα πολλές 
χώρες με την Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 
την εξέλιξη στο ότι έρχεται η κα. Λουτ στην Κύπρο 
για να προετοιμάσει το έδαφος», πρόσθεσε. 
Όπως είπε ο κ. Θεοπέμπτου , «έχουμε και τις δηλώ-
σεις, οι οποίες γίνονται συνεχώς από τα κατεχό-
μενα όσον αφορά τα δύο κράτη». 
«Για αυτό για μένα το πιο σημαντικό, το οποίο μπο-
ρεί να γίνει αυτή τη στιγμή, είναι να ξεκαθαρίσουμε 
με τις συζητήσεις στην κα. Λουτ με ποιους όρους 
θα πάμε για συζήτηση, γιατί υπάρχει και η πρό-
ταση μετά για την Άτυπη πενταμερή συν ένα,για την 
οποία θα αναλάβουν την πρωτοβουλία τα ΗΕ . Για 
αυτό είναι για μένα εξαιρετικά σημαντικό με ποιους 
όρους θα πάμε και τι θα υποστηρίξει η κα. Λουτ 
μετά στον ΓΓ», κατέληξε.

Τ
ο νομοσχέδιο για την προστασία μαρτύρων σε περιπτώσεις που 
αφορούν διαφθορά και διαπλοκή συζήτησε σήμερα η Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Νομικών.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Επιτροπής, ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι στην Επιτροπή 
Νομικών συζητήθηκε ένα νομοσχέδιο και δύο προτάσεις νόμου για την 
προστασία μαρτύρων. Όπως είπε, η διαδικασία που ακολουθείται είναι να 
γίνεται μια γόνιμη συζήτηση και να πηγαίνει στην Ολομέλεια ένα κείμενο 
που να περιλαμβάνει εισηγήσεις, πρόνοιες άλλων προτάσεων νόμου, έτσι 
ώστε να υπάρξει ομοιομορφία και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Δημητρίου, με τη συζήτηση της διαπλοκής και της 
διαφθοράς που δικαίως έχει επικρατήσει στην επικαιρότητα, αυτό που οι 
Βουλευτές οφείλουν να κάνουν είναι να είναι όσο πιο παραγωγικοί μπο-
ρούν και να βλέπουν το αποτέλεσμα που θα πρέπει να υπηρετεί και να εξυ-
πηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
«Προσεγγίσεις για άλλες σκοπιμότητες ή για άλλες προτεραιότητες ή 
για το ποιος έφερε πρώτος πρόταση νόμου και ποιος ακολούθησε, δεν 
πιστεύω πως είναι η ώρα να επικρατήσουν στη συζήτηση», είπε και 
ζήτησε να συμπεριφερθούν όλοι με την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα 
που η κοινωνία και οι πολίτες περιμένουν και «ας μη βλέπουμε γύρω μας 
σκοπιμότητες που δεν υπάρχουν».
Είπε επίσης ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν ώστε να πάει ένα όσο το 
δυνατό πιο ολοκληρωμένο κείμενο στην Ολομέλεια που να υπηρετεί τον 
σκοπό της προστασίας των μαρτύρων.
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι το κόμμα από 
το 2016 κατέθεσε πρόταση νόμου στη βάση του βρετανικού θεσμικού 
πλαισίου για προστασία των πληροφοριοδοτών.
«Για ενάμιση χρόνο η πρόταση νόμου ήταν θαμμένη στα συρτάρια της Επι-
τροπής Νομικών», ανέφερε.  Πρόσθεσε ότι έστειλαν τρεις επιστολές και 
ήταν εμφανές ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών ανέμενε την κατά-
θεση του κυβερνητικού νομοσχεδίου το οποίο κινείται σε μια άλλη βάση, 
δηλαδή προστατεύει μόνο όσους δίνουν πληροφορίες στις διωκτικές 
αρχές.
Εμείς θέσαμε το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπως το θέτει και η οδηγία 
της ΕΕ, δηλαδή να προστατεύονται οι πληροφοριοδότες είτε αυτοί βρίσκο-
νται σε ιδιωτικούς οργανισμούς είτε στη δημόσια υπηρεσία.
Εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι αντί να συζητείται ως είθισται 
να συζητείται το νομοσχέδιο μαζί με την πρόταση νόμου, προχώρησε 
μόνο η κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ότι η πρόταση νόμου κατατέθηκε ενάμιση χρόνο πριν το κυβερνη-
τικό νομοσχέδιο, αναφέροντας ότι αυτό είναι αντιδεοντολογικό και παρα-
βιάζει δικαιώματα Βουλευτών.
Η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε λύπη γιατί παρατηρούνται τέτοιες συμπε-
ριφορές και σε άλλες περιπτώσεις, και είπε ότι το ΑΚΕΛ θα μελετήσει με 
προσοχή αλλά και με τη βοήθεια νομικών για να δουν πώς μπορούν να 
παρέμβουν στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, αφού διαφωνούν σε σημαντι-
κές πρόνοιες.
Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος 
Περδίκης εξέφρασε τη θέση ότι δυστυχώς καθυστερεί στην Επιτροπή 
Νομικών η ψήφιση της νομοθεσίας για την προστασία των μαρτύρων και 
ότι σύντομα θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθεσία σύμφωνα με τις ευρω-
παϊκές οδηγίες που να προστατεύονται οι μάρτυρες σε περίπτωση αδικη-
μάτων διαφθοράς και διαπλοκής.

Η Επ. Νομικών της Βουλής 
εξέτασε νομοσχέδιο για 
προστασία μαρτύρων σε 
περιπτώσεις διαφθοράς 
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εδώ Κύπρος

Σχέδιο απόφαση της ΕΔΕΚ με 
το οποίο θα υποχρεώνονται 
οι βουλευτές που κατέχουν 
τα έγγραφα για τις 
πολιτογραφήσεις τα οποία 
διέρρευσαν στο δίκτυο Al 
Jazeera, να τα παραδώσουν 
στην Αστυνομία, 
συζήτησε την Τετάρτη η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών. Η Επιτροπή 
αποφάσισε να παραπέμψει 
το εν λόγω σχέδιο απόφασης 
στν νομικό τμήμα της Βουλής, 
ώστε να εξετάσει κατά πόσο 
η Ολομέλεια δύναται να 
αποφασίσει επί του θέματος .

Τ
ο σχέδιο απόφασης έχει ως 
εξής:
«Λόγω της κατάστασης που 
έχει διαμορφωθεί με τα 

όσα το δίκτυο Al Jazeera έχει απο-
καλύψει σχετικά με το Επενδυτικό 
Πρόγραμμα πολιτογραφήσεων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
τη διαφαινόμενη εμπλοκή μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, η 
Ολομέλεια του Σώματος αποφασί-
ζει  όπως τα μέλη του Σώματος που 
είναι κάτοχοι εγγράφων πολιτο-
γράφησης να τα παραδώσουν στις 
Αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο 
της υποβοήθησης του ανακριτι-
κού έργου για εντοπισμό της πηγής  
διαρροής, καθώς και της σκοπι-
μότητας ή των λόγων της εν λόγω 
διαρροής».
Παράλληλα η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών αποφάσισε να 
ολοκληρώσει τον κώδικα δεοντο-
λογίας των βουλευτών, αλλά και 
τη δημιουργία υποεπιτροπής για 
να εξεταστεί το σύνολο των προ-
τάσεων που έχουν κατατεθεί σε 
σχέση με το Πόθεν Έσχες.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιο-
γράφους ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Θεσμών, βουλευτής του ΔΗΣΥ 

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, ανέφερε ότι 
έχει αποφασιστεί να σταλεί το σχέ-
διο απόφαση της ΕΔΕΚ στο νομικό 
τμήμα της Βουλής για το κατά πόσο 
η Ολομέλεια δύναται να αποφασί-
σει να υποχρεώσει έναν βουλευτή 
να δίνει τα έγγραφα στη αστυνο-
μία, από τη στιγμή που το συγκε-
κριμένο έγγραφο χαρακτηρίζε-
ται από την πηγή που δίνεται ως 
απόρρητο και για το κατά πόσο 
θα πρέπει να απευθυνθούν πίσω 
στην πηγή για να το αποχαρακτη-
ρίσει πρώτα, αλλά και για το πώς 
λειτουργεί ο βουλευτής στο συγκε-
κριμένο θέμα.
Πρόσθεσε ότι το σύνολο της Επι-
τροπής Θεσμών ξεκαθάρισε τη 
θέλησή της να επιταχυνθούν οι 
αστυνομικές έρευ-
νες, να βοηθηθεί η 
αστυνομία να προ-
χωρήσει στο έργο 
της, ώστε «ο κάθε 
κατεργάρης να πάει 
σ τον πάγκο του» 
και ο κάθε ένο-
χος να πάει ενώ-
πιον δικαστηρίου. 
«Πρόθεση μας», είπε, «είναι να 
στηρίξουμε την όλη διαδικασία, 
θεσμικά με βάση τις νομοθεσίες 
και τους θεσμούς που υπάρχουν 
στη Βουλή».
Παράλληλα ο κ. Ζαχαρίου είπε ότι 
αποφάσισαν επίσης την ολοκλή-
ρωση του κώδικα δεοντολογίας 
των Βουλευτών ο οποίος θα στα-
λεί σήμερα προς τις κοινοβουλευ-
τικές ομάδες και θα μπει στην επό-
μενη συνεδρία για να ολοκληρω-
θεί, ώστε να μπορέσει να ψηφιστεί 
πριν από τον προϋπολογισμό.
Ταυτόχρονα, ανέφερε, αποφα-
σίστηκε δημιουργία υποεπιτρο-
πής της Επιτροπής Θεσμών, υπό 
την προεδρία του ιδίου, ώστε να 
εξεταστεί το σύνολο των προτά-
σεων νόμου που έχουν κατατεθεί 
σε σχέση με το Πόθεν Έσχες. Εξέ-

φρασε την άποψη σήμερα το πόθεν 
έσχες δεν δίνει τη δυνατότητα στον 
πολίτη να ελέγξει τον πολιτικό, αν 
είναι τίμιος ή αν δεν πλούτισε μέσα 
από την ενάσκηση των καθηκό-
ντων του.
«Είναι υποχρέωσή μας να κλεί-
σουμε όλες τις τρύπες, να κάνουμε 
ένα σύγχρονο Πόθεν Έσχες μελε-
τώντας και τι υπάρχει και στα άλλα 
Κοινοβούλια, με την εμπειρία που 
έχουμε μέχρι σήμερα και με τον 
τρόπο που λειτουργεί, με την βοή-
θεια τεχνοκρατών στον έλεγχο 
περιουσιακών στοιχείων», ανέ-
φερε. Έτσι, πρόσθεσε, θα μπορεί 
να πεις ότι καταθέτει ένα Πόθεν 
Έσχες που μπορεί να ελέγξει ο 
καθένας και να πάρει τις απαντή-

σεις που ζητά. Στό-
χος, όπως ε ίπε, 
είναι να ολοκλη-
ρώσει το έργο της 
η Υποεπιτροπή την 
πρώτη εβδομάδα 
Ιανουαρίου για να 
γίνει εκσυγχρονι-
σμός του Πόθεν 
Έσχες πριν κλείσει 

η Βουλή.
Εκ μέρους της ΕΔΕΚ ο βουλευτής 
Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι 
με βάση την πρόταση της ΕΔΕΚ, οι 
βουλευτές που είχαν στην κατοχή 
τους τα απόρρητα έγγραφα τα 
οποία είδαν το φως της δημοσιό-
τητας στο Al Jazeera θα πρέπει να 
προχωρήσουν αυτοβούλως στην 
παρουσίαση και παράδοσή τους 
στην Αστυνομία, ώστε να ολοκλη-
ρωθούν οι έρευνες και να στα-
ματήσει και αυτή η παράμετρος 
αυτού του μεγάλου σκανδάλου 
να στιγματίζει την πολιτική ζωή 
του τόπου. Πρόσθεσε ότι η ΕΔΕΚ 
δεν υποστήριξε και δεν υποστη-
ρίζει ότι οι βουλευτές είναι υπο-
χρεωμένοι συνταγματικώς να τα 
παραδώσουν. Το κάνουν, όπως 
είπε, αυτοβούλως ακριβώς για να 

αποδείξουν ότι το Κοινοβούλιο 
είναι θεσμός που σέβεται και τους 
νόμους και το Σύνταγμα.
«Προστατεύουμε τους συνά-
δελφους οι οποίοι αδίκως έχουν 
κατηγορηθεί, προστατεύουμε τον 
θεσμό ο οποίος δέχεται επιθέ-
σεις, κυρίως λόγω αστοχιών και μη 
εφαρμογής των νόμων άλλων εξου-
σιών και ειδικότερα της εκτελεστι-
κής», ανέφερε. Συμπλήρωσε ότι η 
Αστυνομία διεξάγει επιστημονι-
κές και γραφολογικές εξετάσεις και 
ότι το έργο της θα βοηθηθεί με την 
παράδοση των εγγράφων.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος 
Δαμιανού, ανέφερε ότι με την εισή-
γηση της ΕΔΕΚ εγείρονται σοβαρά 
θεσμικά, νομικά και πολιτικά ζητή-
ματα. Είπε επίσης ότι επιφυλάσσο-
νται να μιλήσουν επί της ουσίας 
αφού το θέμα παραπέμφθηκε στο 
νομικό τμήμα της Βουλής, αναφέ-
ροντας ότι μπορούν να πουν πολλά 
για τα ζητήματα ουσίας στο θέμα 
των διαρροών και τι πρέπει να διε-
ρευνήσει η Αστυνομία με τη διαδι-
κασία του επειγόντως.
Ανέφερε παράλληλα ότι εισηγή-
θηκαν και έγινε αποδεκτή η δημι-
ουργία μιας Ειδικής Επιτροπής για 
τις πολλές προτάσεις νόμου για 
το Πόθεν Έσχες που είναι κατατε-
θειμένες ενώπιον της Επιτροπής, 
ώστε να επεξεργαστεί το σύνολο 
των προτάσεων και μετά την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας για τον 
κώδικα δεοντολογίας των βουλευ-
τών να ασχοληθούν με τα ζητήματα 
του Πόθεν Έσχες. Στόχος, όπως 
είπε, στις επόμενες βουλευτικές 
εκλογές να υπάρχει ένα επικαιρο-
ποιημένο και ακόμα πιο αποτελε-
σματικό πλαίσιο λειτουργίας του 
Πόθεν Έσχες. Είπε επίσης ότι και το 
ΑΚΕΛ έχει δύο προτάσεις νόμου 
που μπορούν να ενισχύσουν πολύ 
αποτελεσματικά το υφιστάμενο 
πλαίσιο λειτουργίας του Πόθεν 
Έσχες.  

Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι 
θα βρεθούμε ενώπιον 
κρίσιμων εξελίξεων στο 
Κυπριακό, πιθανόν πολύ 

σύντομα, είπε ο Πρόεδρος της Συμ-
μαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, 
μετά το πέρας της σύσκεψης του 
Συμβουλίου Αρχηγών, στο Προε-
δρικό.
«Ο ΓΓ ΟΗΕ προχωρά σε πρώτη 
φάση στη διερεύνηση της θέλη-
σης των εμπλεκομένων μερών για 
ν’ αποφασίσει αν θα συγκαλέσει 
μία άτυπη πενταμερή διάσκεψη για 
το Κυπριακό, που ήταν πάγια θέση 
της Τουρκίας. Η συμμετοχή μας σε 
μια άτυπη πενταμερή με τα σημε-
ρινά δεδομένα και με δεδηλωμένη 
τη θέση της Τουρκίας ότι θα θέσει 
ζήτημα δύο κρατών και συνομο-
σπονδίας, θα μας οδηγήσει μπρο-
στά από τραγικά διλήμματα. Ένα 
τρίτο αδιέξοδο σε μία τρίτη διά-
σκεψη στην παρουσία του ΓΓ ΟΗΕ, 
φοβάμαι ότι θα «νομιμοποιήσει» 
την Τουρκία να καταθέσει στο τρα-
πέζι νέες ιδέες», πρόσθεσε.
Ήδη ο κ. Τσαβούσογλου χθες, είπε 
ο κ. Λιλλήκας, «εισήγαγε στις δηλώ-
σεις του ένα νέο όρο, τον οποίο 
δεν είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι 
σήμερα».
«Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε 
“κυριαρχική ισότητα”», ανέφερε, 
προσθέτοντας ότι «ασφαλώς πίσω 
απ’ αυτό τον όρο κρύβεται η Συνο-
μοσπονδία, η οποία δεν είναι τίποτα 
άλλο από συνεταιρισμό δύο νόμι-
μων κυρίαρχων κρατών, άρα προ-
ϋποθέτει ένα χωριστό τ/κ κράτος».
Μ’ αυτά τα δεδομένα, ανεφερε ο 
Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτων, 
«θεωρώ ότι η δική μας πλευρά πρέ-
πει να διαμορφώσει μια ολοκλη-
ρωμένη τακτική για να μπορέσει ν’ 
αποτρέψει τα χειρότερα». «Το αφή-
γημα της Τουρκίας θα βρει κάποιους 
καλοθελητές εντός και εκτός ΕΕ για 
να την στηρίξουν και δεν πρέπει με 
κανένα τρόπο εμείς να πέσουμε σ’ 
αυτή την παγίδα, να προσφέρουμε 
δηλαδή άλλοθι στην Τουρκία για να 
προχωρήσει στην υλοποίηση των 
στόχων της», συμπλήρωσε.

Λιλλήκας: 
Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι 
θα βρεθούμε 
ενώπιον κρίσιμων 
εξελίξεων

Στο νομικό τμήμα της Βουλής σχέδιο απόφασης 
της ΕΔΕΚ για τις διαρροές στο Al Jazeera
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διεθνή νέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει να 
μην επικυρωθεί το αποτέλεσμα στην 
πολιτεία

Ο
ι αρχές της πολιτείας στην Πενσιλ-
βάνια ζήτησαν από ομοσπονδια-
κό δικαστή να απορρίψει την προ-
σφυγή της εκστρατείας του Ντό-

ναλντ Τραμπ, η οποία ζητούσε να μην επικυ-
ρωθούν τα αποτελέσματα των προεδρικών 
εκλογών.
Οι δικηγόροι του υπουργείου Εσωτερικών 
της Πενσιλβάνια και επτά κομητειών της πολι-
τείας, με τη δική τους προσφυγή ενώπιον του 
Περιφερειακού Δικαστηρίου της Μιντλ Ντί-
στρικτ ζητούν να μην γίνει δεκτό το αίτημα 
του Τραμπ.
Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις 
περισσότερες ψήφους και στις επτά κομητείες 
της Πενσιλβάνιας και προη-
γείται κατά περισσότερες 
από 53.000 ψήφους στην 
Πολιτεία αυτή.
Κερδίζοντας την Πενσιλ-
βάνια, ο Μπάιντεν συγκέ-
ντρωσε 270 εκλέκτορες, 
όσους χρειάζεται για να 
εκλεγεί νέος πρόεδρος των 
ΗΠΑ.

Επανακαταμέτρηση με το... χέρι 
στην Τζόρτζια
Ο Ρεπουμπλικάνος υπουργός Εσωτερικών της 
τοπικής κυβέρνησης στην πολιτεία Τζόρτζια 
δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι δεν υπάρχει ως 
εδώ καμία ένδειξη πως σημειώθηκε εκτετα-
μένη νοθεία στην καταμέτρηση των ψήφων 
που κατατέθηκαν στις προεδρικές εκλογές, 
όπου ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν έχει προβάδισμα μόλις 14.111 
ψήφων -επί συνόλου 5.000.000 στην πολι-
τεία- έναντι του Ρεπουμπλικανού προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Μπραντ Ράφενσπεργκερ, κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης που παραχώρησε στο 
τηλεοπτικό δίκτυο CNN, εξήγησε ότι έδωσε 
εντολή να γίνει επανακαταμέτρηση με το χέρι 
λόγω του ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά 
αμφίρροπο, μολονότι πιστεύει πως η κατα-
μέτρηση έχει γίνει με ακρίβεια μέχρι εδώ. 
Το προβάδισμα του Μπάιντεν, με σχεδόν το 
σύνολο των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρη-

θεί, είναι 0,3%.
Ερωτηθείς σχετικά με τις καταγγελίες της 
εκστρατείας του Τραμπ περί νοθείας, ο 
Ράφενσπεργκερ είπε «διενεργούνται έρευ-
νες που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά δεν 
έχουμε δει κάτι εκτεταμένο», Πρόσθεσε ότι 
δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως σημειώθη-
καν παρατυπίες τέτοιες που θα μπορούσαν 
να ανατρέψουν το προβάδισμα του πρώην 
αντιπροέδρου του Μπαράκ Ομπάμα.
Ο Ράφενσπεργκερ είπε επίσης ότι πιστεύει 
πως η ανακαταμέτρηση με το χέρι, που θέλει 
να έχει ολοκληρωθεί την 20ή Νοεμβρίου, δεν 
θα ανατρέψει το αποτέλεσμα που προέκυψε 
στην καταμέτρηση με μηχανήματα, που πλη-
σιάζει στην ολοκλήρωσή της. «Πιστεύουμε 
ότι τα ψηφοδέλτια καταμετρήθηκαν με ακρί-
βεια», επέμεινε.
Η ανακαταμέτρηση με το χέρι στην Τζόρ-
τζια ανακοινώθηκε καθώς ο Τραμπ, ο οποίος 
αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του στις 

προεδρικές εκλογές της 3ης 
Νοεμβρίου, πολλαπλασιάζει 
τις προσφυγές στη δικαιο-
σύνη σε διάφορες πολιτείες, 
στην προσπάθειά του να 
ανατρέψει το αποτέλεσμα.
Ο Τιμ Μέρτο, εκπρόσω-
πος της εκστρατείας του 
Τραμπ, χαρακτήρισε την 
εξέλιξη «σημαντικό πρώτο 
βήμα στη διαδικασία» που 

ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επιδιώκει να 
του εξασφαλίσει δεύτερη θητεία.
Ο Μπάιντεν δεν χρειάζεται να επικρατήσει 
στην Τζόρτζια (16 εκλέκτορες) για να κερδί-
σει τις εκλογές. Έχει ήδη ξεπεράσει το όριο 
των 270 εκλεκτορικών ψήφων από το πρωί 
του Σαββάτου, όταν επικράτησε στην Πεν-
σιλβάνια και όλα τα μεγάλα ΜΜΕ τον ανακή-
ρυξαν νικητή. Αλλά η πολιτεία θα μπορούσε 
να αποκτήσει μεγάλη σημασία αν το απο-
τέλεσμα ανατραπεί σε άλλες πολιτείες, κάτι 
πάντως που θεωρείται απίθανο.
Η Τζόρτζια έχει ωστόσο στρατηγική σημασία 
για άλλον λόγο: σε αυτή πρόκειται να κριθούν 
δύο έδρες στη Γερουσία, που οι Δημοκρατι-
κοί ευελπιστούν να αποσπάσουν από τους 
Ρεπουμπλικάνους ώστε να τους στερήσουν 
την οριακή πλειοψηφία (50-48) που διατη-
ρούν ως εδώ στην αμερικανική άνω Βουλή. 
Θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία για 
αυτές τις έδρες την 5η Ιανουαρίου, με Ρεπου-
μπλικάνους φαβορί και στις δύο.

Σ
ύμφωνα με την εφημερίδα 
Cumhuriyet, το Σάββατο το βρά-
δυ, πριν παραιτηθεί ο Μπαϊράκ, ο 
Ερντογάν είχε καλέσει το νέο τρα-

πεζίτη για ενημέρωση.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες πριν ο 
Ερντογάν είχε «ξηλώσει» τον προηγού-
μενο Διοικητή Μουράτ Ουισάλ.
Ο  Αγκμπάλ δήλωσε στον Ερντογάν ότι... 
το ταμείον είναι μείον και δεν υπάρχουν 
συναλλαγματικά αποθέματα.
Τότε ο Ερντογάν κάλεσε τον Αλμπαϊράκ, 
στο προεδρικό μέγαρο για εξηγήσεις.
Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο τεταμένη που 
φεύγοντας από τη συνάντηση, Αλμπαϊ-
ράκ και Αγκμπάλ ήρθαν κατά τις πληρο-
φορίες της εφημερίδας, στα χέρια!

Neue Zürcher Zeitung: Ο Ερντο-
γάν καταστρέφει την τουρκική 
οικονομία
Η κρίση στην τουρκική οικονομία και 
η παραίτηση του υπουργού Οικονομι-
κών και γαμπρού του Ερντογάν, Μπεράτ 
Αλμπαϊράκ αναφέρονται δημοσιεύματα 
του γερμανικού και ελβετικού τύπου.
Σε ανάλυσή της Frankfurter Allgemeine 
Zeitung του Σαββατοκύριακου σημει-
ώνει:  «[...] Ο υπουργός Οικονομι-
κών Αλμπαϊράκ συνέβαλε στην διολί-
σθηση της λίρας καθώς είχε απορρί-
ψει την αύξηση των επιτοκίων που αξί-
ωναν οι αγορές για τη σταθεροποίηση 
του νομίσματος με το επιχείρημα ότι αυτή 
θα ζημίωνε την οικονομία. Ο ίδιος απέ-

διδε την αύξηση της ισοτιμίας έναντι του 
δολαρίου στις ανασφάλειες που πυρο-
δότησαν οι αμερικανικές εκλογές και η 
πανδημία. Εντούτοις τα νομίσματα άλλων 
αναδυόμενων οικονομιών ανατιμήθη-
καν τελευταία έναντι του δολαρίου και 
τα πήγαν καλύτερα από τη λίρα. Γι΄ αυτό 
και οι αναλυτές απορρίπτουν το επιχεί-
ρημα ότι η πτώση της ισοτιμίας οφείλε-
ται στην πανδημία. Οι ίδιοι παραπέμπουν 
στην αδυναμία της κεντρικής τράπεζας 
της Τουρκίας και σε αστάθμητους πολι-
τικούς παράγοντες, όπως τις διαμάχες με 
την ΕΕ, που είναι η σημαντικότερη αγορά 
τουρκικών προϊόντων». 
«Ο Ερντογάν καταστρέφει την οικονομία 
της Τουρκίας» είναι ο τίτλος δημοσιεύμα-
τος στην ελβετική Neue Zürcher Zeitung: 
«[...] Ο Ερντογάν δεν δέχεται αντίλογο. Και 
στον περίγυρό του κανείς δεν έχει το θάρ-
ρος να του μάθει τις βασικές αρχές νομι-
σματικής πολιτικής. Αντ΄ αυτού η σημασία 
της νομισματικής κρίσης υποβαθμίζεται 
ως δευτερεύον ζήτημα που αφορά, υπο-
τίθεται, μόνο τους αγοραστές πολυτελών 
Ι.Χ. ή όσους κάνουν μακρινά ταξίδια. Όσο 
διαρκεί αυτή η άρνηση της πραγματικό-
τητας η λίρα θα συνεχίσει να χάνει αξία. 
Μπορεί ο Ερντογάν να έχει συνηθίσει 
να κυβερνά τη χώρα αποφασίζοντας και 
διατάζοντας. Ωστόσο η εμπιστοσύνη στη 
νομισματική πολιτική δεν επιβάλλεται, 
αλλά κερδίζεται και αυτό μέσα από μέτρα 
που ουδεμία σχέση έχουν με τις περίερ-
γες θέσεις του προέδρου».

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο γαμπρός του 
Ερντογάν έπαιξε... ξύλο με τον 
κεντρικό τραπεζίτη της Τουρκίας!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Πενσιλβάνια: Δικηγόροι ζητούν 
απόρριψη της προσφυγής Τραμπ 
για τις ψήφους 
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Τ
ην ώρα που τα αμερικανικά ΜΜΕ 
οργιάζουν για «μαύρα σύννεφα» 
πάνω από το γάμο του Ντόναλντ 
και της Μελάνια Τραμπ, η Πρώτη 

Κυρία έρχεται να «ρίξει ακόμα περισσότε-
ρο λάδι στη φωτιά».
Δεν είναι λίγες οι φορές που το ζευγάρι 
δίνει την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καθό-
λου καλά στον γάμο τους.
Οι τρυφερές στιγμές των δύο είναι ελάχι-
στες, ενώ η Μελάνια φαίνεται σχεδόν να 
σιχαίνεται τον άνθρωπο που έχει δίπλα 
της και δεν τον αφήνει ούτε από το χέρι να 
την κρατήσει.
Κάτι παρόμοιο λοιπόν συνέβη και στην 
πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού 
μετά την ήττα του Τραμπ στις αμερικανικές 

εκλογές 2020.
Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί 
με τη σύζυγό του επισκέφθηκαν το Εθνικό 
Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, την Τετάρτη, 
για να τιμήσουν την Ημέρα των Βετερά-
νων.
Υπό βροχή, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ 
παρακολούθησαν την τελετή, μπροστά 
στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.
Το περίεργο όμως ήταν ότι η Μελά-
νια συνοδευόταν από στρατιώτη, ενώ ο 
Τραμπ ήταν μερικά μέτρα μακριά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε η Μελάνια, 
ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος, φορούσαν 
μάσκες, σε αντίθεση με την κόρη του Ντό-
ναλντ Τραμπ, Ιβάνκα που είχε το πρόσωπό 
της καλυμμένο.

διεθνή νέα

Σ
οβαρό κίνδυνο για την εθνική α-
σφάλεια» χαρακτηρίζουν πρώην 
αξιωματούχοι την καθυστέρηση 
του Ντόναλντ Τραμπ να αναγνω-

ρίσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και ζη-
τούν να του αποδοθεί άμεσα η ιδιότητα 
του εκλεγμένου προέδρου.
Σύμφωνα με το Politico, πάνω από 
150 πρώην αξιωματούχοι των υπηρε-
σιών ασφαλείας που υπηρέτησαν τόσο 
επί Τραμπ όσο και επί διακυβέρνησης 
άλλων Ρεπουμπλικανών ή Δημοκρατι-
κών υποψηφίων προειδοποιούν για τις 
επιπτώσεις της στάσης του απερχόμε-
νου Αμερικανού προέδρου.
Σε γράμμα που έστειλαν στο Κέντρο 
Μεταβίβασης της Προεδρικής Εξουσίας 
(GSA) και επικαλείται το Politico, οι αξι-
ωματούχοι καλούν τον οργανισμό να 
ανακηρύξει επίσημα τον Τζο Μπάιντεν 
ως εκλεγμένο πρόεδρο και την Κάμαλα 
Χάρις ως εκλεγμένη αντιπρόεδρο των 
ΗΠΑ, ώστε να έχουν πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες «που απαιτούνται για ζητή-
ματα εθνικής ασφάλειας, όπως τα καθη-
μερινά briefings του προέδρου και τις 
εκκρεμούσες αποφάσεις σε πιθανές 
χρήσης στρατιωτικής δύναμης».
Η επιστολή έρχεται την ώρα που ο Ντό-
ναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μην απο-
δέχεται την ήττα του, θέτοντας σε κίν-
δυνο την αποτελεσματική μετάβαση για 
πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες.
Η επισ τολή υπογράφεται από 161 
πρώην αξιωματούχους, συμπεριλαμ-
βανομένου του πρώην υπουργού Άμυ-
νας Τσακ Χάγκελ, του πρώην επικεφα-
λής τς CIA και του NSA Μάικλ Χάιντεν, 
του πρώην αναπληρωτή διευθυντή της 
NSA Κρις Ίνγκλις και της πρώην πρέσβη 
των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Σαμάνθα Πάουερ.
Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθε-
σία, ο επικεφαλής της GSA, που έχει 
διοριστεί από τον Τραμπ, πρέπει να 
αναγνωρίσει επίσημα τον Μπάιν τεν 
ως εκλεγμένο πρόεδρο πριν επιτραπεί 
στην ομάδα μετάβασης να επικοινωνή-
σει με τις υπηρεσίες που χρειάζεται και 

να επανεξετάσει το προσωπικό στη νέα 
διοίκηση.
Ο Μπάιντεν παραδέχθηκε αυτήν την 
εβδομάδα ότι δεν έχει ακόμη αρχί-
σει να λαμβάνει την καθημερινή ενη-
μέρωση του προέδρου – ένα διαβαθ-
μισμένο έγγραφο που λαμβάνει κάθε 
πρωί ο πρόεδρος και οι υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι από το γραφείο του διευ-
θυντή των Υπηρεσιών Ασφαλείας και 
υπογραμμίζει τις απειλές στην εθνική 
ασφάλεια και τα παγκόσμια hot spots.
Πάντως ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η λήψη 
της αναφοράς θα ήταν χρήσιμη αλλά όχι 
απαραίτητη, αφού ακόμη δεν λαμβάνει 
αποφάσεις για τη χώρα. Ωστόσο, παρα-
δοσιακά, ο εκλεγμένος πρόεδρος έχει 
πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο, για 
να γνωρίζει τις μεγάλες απειλές από την 
πρώτη ημέρα που θα αναλάβει καθή-
κοντα.

Ντόναλντ Τραμπ: «Γκάφα» 
στην πρώτη του επίσημη επί-
σκεψη μετά την ήττα στις εκλο-
γές
Μαντάρα τα έκανε στην πρώτη του επί-
σημη εμφάνιση μετά την ήττα του στις 
αμερικανικές εκλογές ο απερχόμενος 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. 
Χτε ς την «Ημέρα των Βε τεράνων», 
με τέβη σ το Κοιμητήριο του Άρλιν-
γκτον συνοδευόμενος από την τρίτη του 
σύζυγο Μελάνια. 
Και την ώρα που ακουγόταν ο εθνικός 
ύμνος της Αμερικής, έκανε το σήμα του 
χαιρετισμού.
Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριού-
χος βρέθηκε στο εθνικό κοιμητήριο του 
Άρλινγκτον, κοντά στην Ουάσινγκτον, 
για την παραδοσιακή τελετή προς τιμήν 
των βετεράνων και κατέθεσε στεφάνι 
στον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Την ώρα που η απερχόμενη «Πρώτη 
Κυρία» αποσπούσε εγκωμιαστικά σχό-
λια για το σύνολό της, ένα σκούρο γκρι 
παλτό, ο Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε το 
πρωτόκολλο.

Ο Τραμπ αρνείται να αναγνωρίσει 
την ήττα του - Υψιστο θέμα εθνικής 
ασφάλειας για τις ΗΠΑ 
Σύμφωνα με το Politico πάνω από 150 αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας 
επισημαίνουν τους κινδύνους καθώς Μπάιντεν και Χάρις δεν έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες εθνικής ασφάλειας - Ζητούν να αναγνωριστεί άμεσα η νίκη 
του Μπάιντεν

«Πρόβα» διαζυγίου για τη 
Μελάνια Τραμπ: Αγκαζέ με 
στρατιώτη 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Άθληση και παιδί

Έ
νας πολύ απλός τίτλος για ένα πο-
λύ δύσκολο θέμα!! Γιατί αυτό? Για-
τί κάνοντας μια σύντομη ανασκό-
πηση στη σχετική βιβλιογραφία 

ανακαλύπτεις πόσο πολύ έχουν αλλάξει 
τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Μέχρι 
πριν μία με δύο δεκαετίες η λέξη παιδί 
ήταν συνώνυμο με τρέξιμο και παιγνίδι 
στις αλάνες μέχρι τελικής πτώσεως ενώ 
σήμερα η πραγματικότητα μας φαντάζει 
πολύ διαφορετική. Βρισκόμαστε σε μια ε-
ποχή που συνεχώς καταφθάνουν στα αυ-
τιά μας πολύ ανησυχητικά νέα από όλες 
τις γωνιές του πλανήτη! Όλοι μιλάνε για 
μια νέα επιδημία, της παιδικής παχυσαρ-
κίας και κατ’ επέκταση του μεταβολικού 
συνδρόμου στα παιδιά! Καθημερινά ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με νέες –και με εξω-
τικά ονόματα- ορμόνες, όπως η λεπτίνη, 
γκρελίνη, λιπονεκτίνη, προ-οπιομελανο-
κορτίνη που συμμετέχουν στην παθογέ-
νεια του συνδρόμου, προϊόν της βαρύ-
τητας που έχει δοθεί από την ερευνητική 
κοινότητα στην αντιμετώπιση ενός τόσο 
ανησυχητικού φαινομένου.

Τι δείχνουν οι μελέτες;
Μελέτες από επίσημους οργανισμούς , 
όπως η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδη-
μία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
, μιλάνε για δραματική αύξηση του ποσο-
στού υπέρβαρων και παχύσαρκων παι-
διών κατά τη σχολική ηλικία, ποσοστό 
που σε ορισμένες χώρες κυμαίνεται από 
20% εώς 40% .Τα αποτελέσματα μιας νέας 
έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε 
για δύο δισεκατομμύρια υπέρβαρα άτομα 
παγκοσμίως μέχρι το 2015 ενώ σε μια 
πρόσφατη αμερικάνικη έρευνα τα αποτε-
λέσματα είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά : 
στην κατηγορία από έξι ως δώδεκα ετών 
μόνο το 64% των αγοριών και το 50% των 
κοριτσιών μπορούσαν να διανύσουν ένα 
χιλιόμετρο σε λιγότερο από δέκα λεπτά, 
ενώ στην ίδια ηλικιακή ομάδα μόνο το 
60% των αγοριών και το 30% των κορι-
τσιών μπορούσαν να κάνουν πάνω από 
μία έλξη(σε οριζόντια μπάρα με στόχο το 
πηγούνι τους να φτάνει τη μπάρα).
Φαίνεται πως στις μέρες μας, για ένα 
σημαντικό ποσοστό από τα παιδιά μας, 

το ποδήλατο και η μπάλα έχουν αντικα-
τασταθεί από τα ασύρματα πληκτρολό-
για και τηλεχειριστήρια. Τα παιδιά διασχί-
ζουν ολόκληρες ηπείρους, συμμετέχουν 
σε μυθικές μάχες, εξολοθρεύουν εκατόμ-
βες εχθρών με τα πιο απίθανα μέσα, απο-
κτούν φίλους στην Καραιβική και την Κίνα 
(βλέπε facebook, tweeter κλπ) και όλα 
αυτά χωρίς να ιδρώσουν!!
Τώρα ίσως περισσότερο από ποτέ, γιατί 
όσο μιλάμε το πρόβλημα μόνο αυξητική 
τάση παρουσιάζει, είναι καιρός να δούμε 
τον τίτλο στην αρχική του μορφή: γιατί είναι 
η άσκηση σημαντική και γιατί είναι σημα-
ντικό να ξεκινά από την παιδική ηλικία?

Τι να κάνετε εσείς οι γονείς
Ως γονείς είναι καλό να ενθαρρύνετε τα 
παιδιά σας να αποκτήσουν καλές συνή-
θειες για την υγεία τους, και όσο πιο νωρίς 
γίνει αυτό τόσο πιο μακροπρόθεσμα απο-
τελέσματα έχει. Έχει ήδη αποδειχθεί από 
μελέτες ότι τα παιδιά που δεν αθλούνται 
έχουν λιγότερες πιθανότητες να γίνουν 
υγιείς ενήλικες. Υιοθετούν μια λογική 
αδράνειας που ενδέχεται να διατηρηθεί 
για την υπόλοιπη ζωή τους. Είναι καλό να 
μάθετε στα παιδιά ότι δραστηριότητες 
όπως το ποδήλατο, το κολύμπι, ο χορός, 
το γρήγορο περπάτημα, το ποδόσφαιρο, 
η αεροβική γυμναστική όταν γίνονται 
τακτικά δεν είναι μόνο ευχάριστα αλλά 
προάγουν και την υγεία. Η συστηματική 
άθληση στα πλαίσια μιας ομάδας συνομη-
λίκων ενισχύει το αίσθημα ευγενούς άμιλ-
λας και συνεργασίας για ένα κοινό στόχο, 
ενώ η από κοινού άθληση μελών της οικο-
γένειας ενισχύει το συναισθηματικό τους 
δέσιμο, κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται 
μέσα στη φορτωμένη καθημερινότητα 
γονέων και παιδιών.

Πως όμως η άθληση λειτουργεί 
θετικά για την υγεία?

 ª Αυξάνει την καρδιαγγειακή αντοχή
 ª Βελτιώνει την ισχύ και την αντοχή 

των μυών
 ª Αυξάνει την ευλυγισία
 ª Βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού 

βάρους
 ª Μειώνει το άγχος

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

Μ
ήπως χρησιμοποιείς ει-

ρωνική γλώσσα όταν μι-

λάς στα παιδιά σου; Αν 

ναι, μια πρόσφατη μελέ-

τη από το Πανεπιστήμιο του Calgary λέει 

ότι χάνεις τα λόγια σου. Διαπίστωσαν ότι 

τα παιδιά κάτω των δέκα ετών δεν κατα-

λαβαίνουν καν το σαρκασμό. Και τα παι-

διά που τον καταλαβαίνουν μπορεί να 

πληγωθούν. Η λέξη σαρκασμός σημαί-

νει «σχίζω τη σάρκα με τα δόντια, όπως 

ο σκύλος.» Άραγε αυτό  θέλουμε να πε-

τύχουμε με τα λόγια μας στα παιδιά μας; 

Ακόμα, ο σαρκασμός μπορεί να κάνει τα 

παιδιά μας πιο αναιδή (αυθάδη) και πιο 

αδιάντροπα. Γιαυτό να μιλάς στα παιδιά 

σου με ευθύτητα και με καλό τρόπο. Να 

ρωτάς τον εαυτό σου αν τα λόγια σου οι-

κοδομούν τα παιδιά σου ή τα τσακίζουν. 

Άραγε σε χαρακτηρίζει «ταπει-
νοφροσύνη»;
Ταπεινοφροσύνη δε σημαίνει ότι έχεις 

αυτοπεποίθηση σε χαμηλό βαθμό ή ότι 

δεν έχεις τίποτε να προσφέρεις. Αντίθετα 

σημαίνει ότι ξέρεις ακριβώς τι έχεις για 

να προσφέρεις και τίποτε περισσότερο. 

Εδώ έχουμε τρεις τρόπους για να καλλι-

εργήσουμε την ταπεινοφροσύνη. Πρώ-

τον, στάσου ειλικρινά και βρες την αξία 

σου. Μην καλλιεργείς υπερβολικές ιδέες 

για τον εαυτό σου. Δεύτερον, μη θεω-

ρείς την «επιτυχία» ότι είναι κάτι το πολύ 

σπουδαίο.  Αν την πάρεις στα σοβαρά, 

η πτώση σου μπορεί να βρίσκεται πολύ 

κοντά. Τρίτον, να χαίρεσαι και να πανη-

γυρίζεις για τις επιτυχίες των άλλων γιατί 

αυτοί συνετέλεσαν στη δική σου επιτυ-

χία.

Σκέφτηκες ποτέ για τη συνταξι-
οδότησή σου;
Οι περισσότεροι από μας ίσως κάνουμε 

όνειρα για τα όμορφα εκείνα χρόνια. 

Πριν όμως κάνεις τα σχέδιά σου, σκέψου 

σοβαρά το εξής. Ποιος τόπε ότι πρέπει 

κάποτε να συνταξιοδοτηθούμε; Θέλω να 

πω, ποιος το αποφάσισε ότι η συνταξιο-

δότηση είναι υποχρεωτική; Το καλύτερο 

πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στη 

ζωή μας είναι να μη σταματήσουμε να 

δουλεύουμε. Δεν εννοώ να έχουμε μία 

πλήρη απασχόληση, αλλά να εξακολου-

θούμε να δουλεύουμε ως παππούς ή για-

γιά, να εξακολουθούμε να υπηρετούμε 

τους άλλους και να εξακολουθούμε να 

κάνουμε το καλό. Μην παραιτείσαι ποτέ 

από τη ζωή. 

Εξακολουθείτε να βγαίνετε έξω 
οι δυο σας όπως όταν ήσασταν 
ερωτευμένοι;
Και να τι εννοώ. Όταν παντρευόμαστε 

λες και οι όμορφες ρομαντικές στιγμές 

ανήκουν στο παρελθόν. Εκείνη αδιαφο-

ρεί για την εμφάνισή της κι εκείνος δε 

βάζει το χέρι στο στόμα όταν ρεύεται – 

και μπορεί να τον ακούσει όλη η γειτονιά. 

Φυσικά είναι μεγάλο πράγμα να νιώθεις 

άνετα με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα 

σου, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να 

διατηρήσουμε τη φλόγα της αγάπης 

ζωντανή.  Έτσι λοιπόν, καθώς ασχολείσαι 

με τα καθημερινά, θυμήσου τα όμορφα 

λόγια που λέγατε ή τα όμορφα πράγματα 

που κάνατε ο ένας για τον άλλον… που 

έβαζες εκείνο το ωραίο άρωμα ή που της 

άνοιγες την πόρτα. Και μετά, τουλάχιστο 

πού και πού, ξανακάντε τα.

Μήπως μιλάς με σαρκασμό 
στα παιδιά σου;
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υγεία

Ο 
καρκίνος του ή-
πα τος  λόγω υ -
περβολικής συσ-
σώρευσης λίπους 

στο ήπαρ έχει αυξηθεί σε 
πολλές χώρες. Προκειμένου 
να αλλάξει αυτή η ατυχής 
κατάσταση, είναι σημαντικό 
να μειωθεί μια πάθηση που 
αποκαλείται λιπαρό συκώτι. 

Τις περισσότερες φορές η 
αιτία του λιπώδους ήπα-
τος ε ίναι η υπερκα-
τα νά λω σ η τ ρο φής 
και η έλλειψη άσκη-
σης -άλλη αιτία είναι 
η  κα τ α ν ά λ ω σ η 
αλκοόλ.

Τ ο  λ ι π α ρ ό 
σ υκώτ ι  σ υχ νά 
βελτιώνεται μέσω 
δ ία ι τ α ς  κα ι  μ ε ίω -
σης του σωματ ικού 
βάρους. Ως εκ τού-
του, μια ερευνη-
τ ική ομάδα από 
τ ο  Π α ν ε π ισ τ ή -
μιο Shinshu, στην 
Ιαπων ία, έθεσε το 
ερώτημα: μπορε ί η 
κατανάλωση λιγό-
τερων τροφών να 
κατασ τ έ λ λε ι  επί-
σης τον καρκίνο του 
ήπατος που προκα-
λείται από το λιπώδες 
ήπαρ;

Η ερευνητική ομάδα κατά-
φερε να δείξει ότι η μείωση 
της πρόσληψης τροφής κατά 
30% είναι αποτελεσματική 
στη μείωση του καρκίνου 
του ήπατος λόγω λιπαρού 
συκωτιού.

Το λιπώδες ήπαρ είναι μια 
πολύ κοινή πάθηση που 
μπορεί να οδηγήσει σε κίρ-
ρωση του ήπατος και καρ-
κίνο. Απλώς μέσω περι-
ορισμού της διατροφής, 
η συχνότητα εμφάν ισης 
όγκων του ήπατος που σχε-

τίζονται με το λιπώδες ήπαρ 
σε ποντίκια που έφεραν τον 
ιό της ηπατίτιδας C μειώ-
θηκε από το 41% στο 8%, σε 
διάστημα 15 μηνών.  

Αν και έχουν υπάρξει μελέ-
τες που έδειξαν τη σχέση 
μεταξύ της παχυσαρκίας, 
του λιπώδους ήπατος και 
του ηπατοκυτταρικού καρ-
κινώματος, ο αν τ ίκτυπος 
και ο μηχανισμός του δια-

τροφικού περιορισμού 
στον καρκίνο δεν είναι 
καλά κατανοητοί.

Η μείωση της πρό-
σληψης τροφής κατα-
σ τέλλε ι τον πολλα-

πλασ ιασμό των κυ τ-
τάρων, το οξε ιδω-
τικό στρες, τη φλεγ-
μονή, τη γήρανση 
και τη σηματοδό-

τηση της ινσουλίνης 
ενώ αυξάνει την αυτο-

φαγία. Η φλεγμονή και το 
οξειδωτικό στρες δημι-

ουργεί ένα περιβάλ-
λον σ το σώμα που 
ευνοεί την ανάπτυξη 

μη φυσιολογικών κυτ-
τάρων.  Η  αυ τοφαγ ία 
είναι ο μηχανισμός με τον 

οποίο το σώμα καθαρί-
ζει τα κατεσ τραμμένα 
κύτ ταρα, με ιώνον τας 

την πιθανότητα εμφάνι-
σης καρκίνου.

Ο Naoki Tanaka, αναπλη-
ρωτής καθηγητής της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Shinshu και ένας 
εκ των συγγραφέων της 
μελέτης θεωρεί ότι μπορεί 
να εξαλειφθεί η κίρρωση 
του ήπατος και ο καρκίνος 
που έχουν αιτία το λιπαρό 
συκώτι, με εξατομικευμένη 
διατροφική καθοδήγηση 
και προώθηση μιας διατρο-
φικής συνήθειας να σταμα-
τάει κανείς να τρώει όταν 
λάβει το 70% των θερμίδων.

Γ
ενικά, θεωρείται ότι άνδρες και γυναίκες η-
λικίας 19-70 ετών πρέπει να λαμβάνουν 15 
mcg (600 International Units) την ημέρα -το 
ίδιο και οι έγκυες- ενώ για ηλικίες άνω των 

70 η ποσότητα ανεβαίνει στα 20 mcg (800 IU). Ο-
ρισμένοι εμπειρογνώμονες και οργανώσεις υγεί-
ας συνιστούν υψηλότερη ημερήσια πρόσληψη, 25 
mcg (1.000 IU). Δεν λείπουν και αυτοί που προτεί-
νουν 4.000 IU ή ακόμα και 10.000 IU για την επί-
τευξη της βέλτιστης υγείας σε ορισμένα άτομα.
Στις ΗΠΑ, το Institute of Medicine καθόρισε τις 
4.000 IU την ημέρα ως το ανεκτό ανώτερο επίπεδο 
πρόσληψης (το επίπεδο που είναι απίθανο να προ-
καλέσει βλάβη στη μεγάλη πλειονότητα των ενη-
λίκων). Αλλά σύμφωνα τις οδηγίες της Endocrine 
Society, μέχρι και 10,000 IU την ημέρα είναι ασφα-
λής ποσότητα για τους ενήλικες. Έχει ειπωθεί ότι τα 
φυσικά επίπεδα της 25(OH)D που επιτυγχάνονται 
με την ηλιακή έκθεση στους βοσκούς της φυλής 
Μασάι, τα οποία είναι στο εύρος 100–150 nmol/l 
(40-60 ng/mL), μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 
5,000–10,000 IU την ημέρα.
Επειδή η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή, πρέπει να 
λαμβάνεται μαζί με γεύματα που περιέχουν λίπος. 
Η απορρόφησή της εξαρτάται από την ικανότητα 
του εντέρου να απορροφά το λίπος. Η δυσαπορ-
ρόφηση λίπους σχετίζεται με ιατρικές παθήσεις 

που περιλαμβάνουν ορισμένες μορφές ηπατικής 
νόσου, κυστική ίνωση, κοιλιοκάκη, νόσο του Crohn 
και ελκώδη κολίτιδα. Τα άτομα που πάσχουν από 
αυτές τις ασθένειες πρέπει να μετρούν τα επίπεδα 
της βιταμίνης D στο αίμα τους.
Υπάρχουν καθημερινές, εβδομαδιαίες ή ακόμα και 
μηνιαίες δοσολογίες. Αλλά μπορεί μια άπαξ μηνι-
αία χορήγηση 30.000 IU να παρέχει το ίδιο όφελος 
με τη χορήγηση 1.000 IU καθημερινά για ένα μήνα;
Το γεγονός ότι η ενεργός μορφή της βιταμίνης D 
σχηματίζεται όχι μόνο στο συκώτι αλλά και μέσα 
στα κύτταρα δεν είχε εκτιμηθεί επαρκώς μέχρι πρό-
σφατα. Ενδεχομένως αυτό να σημαίνει ότι είναι 
καλύτερα να λαμβάνεται η βιταμίνη D καθημερινά, 
παρά μια φορά την εβδομάδα.

Πόση βιταμίνη D πρέπει να λαμβάνουμε;Η δίαιτα καταστέλλει τον 
καρκίνο του ήπατος λόγω 
λιπώδους ήπατος

Πριν από δύο δεκαετίες, οι επιστήμονες δεν ήξεραν πολλά πράγματα για τα μικρόβια που ζουν στο 
έντερό μας αλλά τώρα έχουν ανακαλύψει μερικούς από του κρυφούς ρόλους τους. Το 70% των λευ-
κών αιμοσφαιρίων βρίσκονται στο παχύ έντερο και φαίνεται πως είναι αλληλένδετα με τα μικρόβια 

που κατοικούν εκεί.
Το μικρόβια ζουν τρώγοντας μέρος της τροφής μας που φτάνει στο έντερο αλλά 

δεν τρώνε όλα τα είδη το ίδιο φαγητό. Ανάλογα με το τι τρώμε, μια ομάδα 
μπορεί να δυναμώσει και μια άλλη να εξασθενεί. Εάν καταργήσετε ορι-

στικά μια ομάδα τροφίμων, τα μικρόβια που ευδοκιμούν με αυτό 
το φαγητό θα αποδεκατιστούν. Με άλλα λόγια, επηρεάζουμε, 

με την τροφή μας, τις ισορροπίες που επικρατούν στο έντερό 
μας. Ο κύκλος ζωής των μικροβίων είναι τόσο γρήγορος 

που οι επιλογές του φαγητού μας μέσα σε μια ημέρα 
μπορούν να αλλάξουν την εξέλιξη 50 γενεών μικρο-

βίων.
Όταν επιλέγουμε τροφές που περιέχουν φυτικές 
ίνες, τα υγιή βακτήρια διατηρούνται σε φόρμα 
και μειώνουν τη φλεγμονή, βελτιώνοντας το 
μεταβολισμό μας, την ανοσολογική λειτουργία, 
την ορμονική ισορροπία και την ψυχολογική 
μας διάθεση. Εάν ενοχληθούν επειδή δεν βρί-
σκουν τροφή, αυτό θα διαταράξει τις ισορ-
ροπίες και κατά συνέπεια το ανοσοποιητικό. 

Οι φυτικές ίνες ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα

Πώς θα αφαιρέσετε το αρσενικό από 
το ρύζι διατηρώντας τα θρεπτικά 
συστατικά

Σ
ε μια νέα μελέτη, η μέθοδος του μισοβρα-
σμένου ρυζιού αφαίρεσε το περισσότερο 
αρσενικό από το ρύζι, διατηρώντας πα-
ράλληλα τα θρεπτικά συστατικά του.

Η μέθοδος αυτή έχει ως εξής: Βράζετε νερό (τέσ-
σερα φλιτζάνια για κάθε φλιτζάνι ρύζι). Στη συνέ-
χεια, προσθέστε το ρύζι στο βραστό νερό και 
συνεχίζετε το βράσιμο για άλλα 5 λεπτά. Μετά 
πετάξτε αυτό το νερό (το οποίο έχει πλέον αφαιρέ-
σει μεγάλο μέρος του αρσενικού) και προσθέστε 

νέο νερό (δύο φλιτζάνια για κάθε φλιτζάνι ρύζι). 
Καλύψτε το ρύζι με καπάκι και μαγειρέψτε σε 
χαμηλή έως μέτρια θερμοκρασία έως ότου απορ-
ροφηθεί το νερό.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η τεχνική 
αφαιρεί περίπου το 54% του αρσενικού από το 
καστανό ρύζι και το 73% από το λευκό ρύζι, ενώ 
διατηρεί γενικά το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτι-
κών συστατικών φωσφόρου, καλίου, μαγνησίου, 
ψευδαργύρου και μαγγανίου.
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απόψεις
Η ελληνική κυβέρνηση παραγράφει παρανομίες 

και χαρίζει εκατομμύρια…

Ν
ομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση η Ελ-
λάδα να «σηκώσει» κεφάλι; Θεωρεί-
τε πως υπάρχει περίπτωση να βαδίσει 
στην οδό της ανάπτυξης; Ελπίζετε ότι 

κάποια κυβέρνηση θα τιμωρεί τις παρανομίες; 
Αν ναι, είστε στους καλοπροαίρετους. Όπως και 
νάχει διαβάστε το παρόν κείμενο και θα απογο-
ητευτείτε. Τα γεγονότα που περιγράφονται προ-
καλούν θλίψη και είναι πρόκληση για κάθε έντιμο 
πολίτη. Η πρόκληση προέρχεται από το γεγονός 
ό,τι, όχι μόνο δεν τιμωρείται η παρανομία, αλλά 
προτρέπει κάθε μέλλοντα και παρόντα υψηλό-
βαθμο, ή χαμηλόβαθμο διοικητικό προσωπικό 
να παρανομήσει, με το σκεπτικό κάποιοι πολι-
τικοί, «αστέρες» εξυπηρετώντας συμφέροντα, 
αργά, ή, γρήγορα, θα βρεθούν πρόθυμοι να δια-
γράψουν τις παρανομίες τους.
 Δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ χάνει το Ελληνικό 
Δημόσιο, με τη διάταξη (άρθρο 67) του νόμου 
του υπουργείου Εσωτερικών  για  την αμνή-
στευση αξιόποινων πράξεων δημάρχων, περι-
φερειαρχών και ενός πλήθους αυτοδιοικητικών 
στελεχών και υπαλλήλων των ΟΤΑ. (Οργανισμός 
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης).
Η διάταξη προωθήθηκε στη Βουλή-με τη γνωστή 
μέθοδο- δηλαδή με τροπολογία, του βουλευτή 
και πρώην δημάρχου Αθηναίων, Νικήτα Κακλα-
μάνη, όταν συζητείτο ο νόμος για την κτήση της 
ελληνικής ιθαγένειας!!! Εντελώς άσχετος νόμος 
με την τροπολογία.
 Με την κατάθεσή της ως βουλευτική τροπολογία 
-και όχι υπουργική-, προσπεράστηκαν: η δημό-
σια διαβούλευση, η κρίση της Επιστημονικής Επι-
τροπής της Βουλής για τη συνταγματικότητά της, 
αλλά και η ανάλυση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους για το πιθανό ύψος των εσόδων που 
χάνει το κράτος από παύσεις καταλογισμών. 
Ας δούμε τι γράφτηκε στις ηλεκτρονικές σελίδες:
Ποια πρόσωπα έχουν ανοιχτές υποθέσεις με τον 
νόμο και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες!!! 
Η κυβέρνηση, με τη συμπαράσταση-ψήφιση από 
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, παραγράφει κάθε ποινική, 
πειθαρχική και οικονομική ευθύνη οποιουδή-
ποτε αιρετού και υπαλλήλου της αυτοδιοίκησης 
που ήταν υπόλογος για οικονομικά σκάνδαλα με 
απευθείας αναθέσεις, παράνομες προσλήψεις 
και γενικότερα εντάλματα πληρωμής δημόσιου 
χρήματος. Έτσι, αφενός παραδίδονται άσπιλοι κι 
αμόλυντοι στην κοινωνία άνθρωποι που ενεπλά-
κησαν σε φαγοπότια εκατομμυρίων εις βάρος 
του ελληνικού λαού, αφετέρου χάνονται τερά-
στια χρηματικά ποσά που διασπαθίστηκαν και 
πλέον δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ!
Αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός των προσώ-
πων που ευνοούνται από τη διάταξη, είναι πολύ 

συγκεκριμένη όμως η σκοπιμότητά της, περιγρά-
φουν αιρετοί από τον πολιτικό χώρο της Αριστε-
ράς, αλλά και της Δεξιάς. Αναφέρονται -ή δεί-
χνουν- στον Δήμο Αμαρουσίου, όπου διοίκησε 
ο σημερινός περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
και συνεχίζει να ασκεί καθήκοντα αντιδημάρ-
χου Οικονομικών ο Σπ. Σταθούλης, γραμματέας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ. Παράλληλα, με 
τη διάταξη «ξεπλένονται» και οι υποθέσεις των 
αδελφών Ψωμιάδη στη Θεσσαλονίκη.
Η διάταξη όπως είναι διατυπωμένη παύει διώ-
ξεις και οικονομικούς καταλογισμούς αγνώστου 
χρονικού βάθους, αρχής γενομένης από 31 Ιου-
λίου 2019 (οπότε σταμάτησε το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο τους προληπτικούς ελέγχους) έως από… 
συστάσεως του ελληνικού κράτους: «Αίρεται το 
αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και 
β’ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλ-
μάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι 
οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάσει ελέγχων των 
Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά 
οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των 
προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία 
καταλογισμού σε βάρος τους» αναφέρει η διά-
ταξη.

Αντισυνταγματική
Σύμφωνα με τον συνταγματολόγο Τάσο Παυλό-
πουλο (δρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ), «με τη συγκε-
κριμένη διάταξη αίρεται το αξιόποινο και καταρ-
γούνται οι ποινικές δίκες συγκεκριμένων μόνο 
προσώπων για αδικήματα που έχουν ήδη τελε-
στεί, χωρίς να θίγεται η ισχύς και η εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας για το μέλλον. Αυτό σημαί-
νει ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας διάταξης με 
την οποία παρέχεται αμνηστία σε συγκεκριμένα 
πρόσωπα, κατά παράβαση του άρθρου 47 § 4 
του Συντάγματος, το οποίο με σαφήνεια ορίζει 
ότι: “Αμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέ-
χεται ούτε με νόμο”. Η πρόδηλη αντισυνταγμα-
τικότητα της διάταξης, με την οποία ο νομοθέτης 
επιχειρεί επιπροσθέτως ανεπίτρεπτη επέμβαση 
στα έργα της δικαστικής λειτουργίας, κατά παρά-
βαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, 
δεν μπορεί παρά να κριθεί ανεφάρμοστη από τα 
ποινικά δικαστήρια, όπως προσφάτως συνέβη 
με τα βουλεύματα 2165/2020 και 2147/2020 
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, που αφο-
ρούσαν διάταξη με την οποία είχε επιχειρηθεί η 
αμνήστευση τραπεζικών στελεχών εναντίον των 
οποίων εκκρεμούσαν κατηγορίες κακουργημα-
τικής απιστίας».

Οι πολιτικές «αμαρτίες» Πατούλη
Ένας από τους οργανισμούς της Αυτοδιοίκη-
σης που ελέγχεται οικονομικά από τις αρμόδιες 
Δημοσιονομικές Υπηρεσίες -κατόπιν εισαγγελι-
κής παραγγελίας- είναι η «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (ΔΕΑΔΑ). «Μια 
αμαρτωλή επιχείρηση», τονίζει ο δημοτικός σύμ-
βουλος Αμαρουσίου, Λ. Μαγιάκης, επικεφαλής 
της παράταξης «Ενότητα, Ανατροπή και Έργο για 
το Μαρούσι». Η ΔΕΑΔΑ τέθηκε σε εκκαθάριση 
το 2012, επί δημαρχίας Γ. Πατούλη. Μετέφερε 
στον δήμο χρέη πολλών εκατομμυρίων, ενώ 
το 2017 το δημοτικό συμβούλιο διέγραψε χρέη 
της ΔΕΑΔΑ προς τρίτους, ύψους 21 εκατ. ευρώ, 
θυμίζει ο κ. Μαγιάκης.
«Όταν μεταφέρθηκαν χρέη της ΔΕΑΔΑ στον 
δήμο, η οικονομική υπηρεσία του δήμου δεν τα 
έκανε αποδεκτά γιατί δεν τηρήθηκε καμία νόμιμη 

διαδικασία. Τώρα, έχει στηθεί μια βιομηχανία 
έκδοσης διαταγών πληρωμής από τους ενδια-
φερόμενους [ιδιώτες]. Πάνε στο ειρηνοδικείο, 
παρουσιάζουν τιμολόγια και παίρνουν διαταγή 
πληρωμής. Στη συνέχεια, ο Δήμος Αμαρουσίου 
μέσω της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίζει να 
μην προσφύγει και να ακυρώσει τη διαταγή πλη-
ρωμής. Και οι ιδιώτες πληρώνονται όλα αυτά τα 
τιμολόγια που δεν είχε κάνει αποδεκτά η οικονο-
μική υπηρεσία του δήμου λόγω έλλειψης νόμι-
μων παραστατικών», αποκαλύπτει ο έμπειρος 
αυτοδιοικητικός.
Η παραπάνω πρακτική εφαρμόστηκε επί θητείας 
Γ. Πατούλη, αλλά συνεχίζεται και επί θητείας 
Θ. Αμπατζόγλου, αναφέρει ο αντιπολιτευόμε-
νος δημοτικός σύμβουλος. Για την υπόθεση της 
ΔΕΑΔΑ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκριση κατηγο-
ρουμένων, οι οποίοι έλαβαν κλήσεις στις αρχές 
του καλοκαιριού, αναφέρει ο κ. Μαγιάκης, σχο-
λιάζοντας: «Προφανώς, με τον νόμο όλα αυτά 
μπαίνουν στο αρχείο. Αφορά πρόσωπα που σχε-
δόν στο σύνολό τους ήταν μέλη της διοίκησης Γ. 
Πατούλη».
Προς τον Δήμο Αμαρουσίου «έδειξε» εμμέ-
σως και ο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής 
-με την παράταξη του Γ. Σγουρού, αν και προ-
σκείμενος στη Ν.Δ.- Σωτ. Μεθενίτης. Έμπειρος 
αυτοδιοικητικός και ο ίδιος, σκληρός αντίπαλος 
του Γ. Πατούλη, σχολίασε το άρθρο 67 σε ανάρ-
τησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στη-
λιτεύοντας τις άρσεις καταλογισμών από εντάλ-
ματα πληρωμής «πολλών εκατομμυρίων» που 
αφορούσαν «πρώην δημάρχους και νυν περι-
φερειάρχες» - σαφής αιχμή προς τον Γ. Πατούλη, 
χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει.
Για περισσότερο από μια δεκαετία, καθήκοντα 
αντιδημάρχου Οικονομικών στον Δήμο Αμαρου-
σίου ασκεί ο Σπ. Σταθούλης, στενός συνεργάτη 
του πρώην δημάρχου της πόλης και γραμματέας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ. το τελευταίο 
έτος. «Δεν με αφορά το άρθρο. Δεν γνωρίζω. 
Δεν συμμετείχα στη σύνταξη της διάταξης», απά-
ντησε ο κ. Σταθούλης σε σχετικά ερωτήματα της 
«Εφ.Συν.».

Γιατί χαμογελούν Γ. Πατούλης και Γ. 
Παπανικολάου
Αγαπημένη συνήθεια μοιάζει να αποτελεί για 
την κυβέρνηση Ν.Δ. η... άφεση αυτοδιοικητι-
κών αμαρτιών. Από τους πρώτους μήνες κυβερ-
νητικής θητείας φάνηκαν σαφείς διαθέσεις εξυ-
πηρέτησης προσκείμενων στη Ν.Δ. αυτοδιοι-
κητικών στελεχών με ανοιχτές με τον νόμο και 
τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες υποθέσεις. 
Στους ευνοημένους περιλαμβάνεται ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, για... χατίρι του 
οποίου προωθήθηκε τον περασμένο Οκτώβρη 
στο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο διάταξη με την 
οποία «δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζο-
νται» δαπάνες για έξοδα κίνησης, διανυκτέρευ-
σης κ.ά. που καταβλήθηκαν από συλλογικά αυτο-
διοικητικά όργανα όπως η ΚΕΔΕ. Για αντίστοιχες 
δαπάνες επί θητείας του στην ΚΕΔΕ είχε εγείρει 
ερωτήματα το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχουν αναφέ-
ρει πηγές της «Εφ.Συν.».
Γ. Παπανικολάου
Κραυγαλέα «φωτογραφική» για τον δήμαρχο 
Γλυφάδας -και πρώην πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ- Γ. 
Παπανικολάου ήταν η διάταξη στο «αναπτυξι-
ακό» νομοσχέδιο που νομιμοποίησε τις -παρά-
νομες μέχρι τότε- «διά περιφοράς» (μέσω τηλε-
φώνου ή e-mail) συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής του 

δήμου του, γλιτώνοντάς τον από τον κίνδυνο 
έκπτωσης από το αξίωμά του. Για την υπόθεση 
είχε ανοίξει δικογραφία, αλλά με τη διάταξη οι 
«ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε 
βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοί-
κησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά 
παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με τη 
διά περιφοράς σύγκληση συλλογικών οργάνων 
[…] παύουν οριστικά».

Ανάσα για τους αδελφούς Ψωμιάδη 
με τα «45άρια»
Η υπόθεση των αδελφών Ψωμιάδη ύστερα από 
αρκετές αναβολές έχει προσδιοριστεί να δικα-
στεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσ-
σαλονίκης τον προσεχή Μάιο και περιστρέφεται 
γύρω από έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων 
χιλιάδων ευρώ που φαίνεται ότι κατατμήθηκαν 
σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδες ευρώ, 
προκειμένου να δοθούν με απευθείας αναθέσεις 
και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμέ-
νους εργολάβους.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 456 τέτοια έργα, 
κατά την περίοδο 2005-2010, στη θητεία δηλαδή 
του Παναγιώτη Ψωμιάδη στη νομαρχία, με τη 
ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει 
τα 4 εκατ. ευρώ. Κατηγορούμενοι είναι ο ίδιος, 
ο αδελφός του Διονύσης ως αντινομάρχης και 
άλλα έξι άτομα - υπηρεσιακοί παράγοντες της 
νομαρχίας κατά την επίδικη περίοδο. Οι κατηγο-
ρίες που τους βαρύνουν είναι για απιστία στην 
υπηρεσία, ηθική αυτουργία στην απιστία και 
ψευδή βεβαίωση, αδικήματα που διώκονται σε 
βαθμό κακουργήματος.
Όμως, με την προκλητική αυτή ρύθμιση του κ. 
Κακλαμάνη η δίκη «τινάζεται στον αέρα». Έγκρι-
τοι ποινικολόγοι μιλούν για πιθανή ανατροπή της 
υπόθεσης στο δικαστήριο, τουλάχιστον στο κομ-
μάτι που αφορά τα εντάλματα πληρωμής.
Στην «αναμπουμπούλα» του κορωνοϊού… 
Επειδή στην «αναμπουμπούλα ο λύκος» χαί-
ρετε… και ενώ οι Έλληνες αγωνιωδώς περίμεναν 
να ακούσουν το διάγγελμα του πρωθυπουργού 
για τα μέτρα στην αντιμετώπιση του κορωνοιού, 
την ίδια ημέρα στη Βουλή ψηφιζόταν: Η παρα-
γραφή αδικημάτων λαθρεμπορίας και φοροδι-
αφυγής, που τελέσθηκαν πριν την 1.7.2019..! Την 
άρση της κατάσχεσης μετά την πάροδο 18 μηνών 
για αδικήματα που τέλεσαν εκδότες..! Την κατάρ-
γηση της Εισαγγελίας Διαφθοράς
Επίλογος: 
Οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις ρουσφετο-
λογώντας κραυγαλέα, «φροντίζουν» τα δικά τους 
κομματικά όργανα, αδιαφορώντας δια τη τήρηση 
των νόμων που οι ίδιες έχουν ψηφίσει, προκει-
μένου να εξασφαλίσουν-διατηρήσουν κομμα-
τική πελατεία και ψηφοφόρους. Αντίθετα στους  
πολίτες, εφαρμόζουν με ασυστηρότητα το νόμο 
για ελαχιστότερες παραβάσεις…
Οι ανεπούλωτες «πληγές»  από σύσταση του 
ελληνικού κράτους είναι πολλές. Η κομματικο-
κρατία, η αναξιοκρατία, η μη αξιολόγηση σε 
όλες τις κρατικές δομές, το ρουσφέτι, η πληθώρα 
«άσχετων» με το αντικείμενο Δημοσίων Υπαλ-
λήλων που βάζοντας εμπόδια στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών δικαιολογούν τη θέση τους και αναι-
τιολόγητα εισπράττουν το δημόσιο χρήμα, και, 
τέλος, ο κακώς εννοούμενος συνδικαλισμός, 
είναι οι κύριες αίτιες που στην Ελλάδα κυριαρ-
χεί η στασιμότητα και θα βρίσκεται ουραγός της 
Ευρώπης στην ανάπτυξη… 

Δημήτρης Πνευματικάτος

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ
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Η αγαπητή βουλευτής του Scarborough Centre κα 
Χριστίνα Μίτας συνεχίζει την προσφορά στην κοινωνία

Ε
υτυχώς υπάρχουν και πολιτικοί που 
πιστεύουν ότι πρέπει να προσφέρουν 
στην κοινωνία που ζούμε. Σίγουρα, η 
κα Χριστίνα Μίτας, βουλευτής Οντάριο 

στην περιοχή Scarborough Centre, βρίσκεται 
στα άνω στρώματα αυτής της κατηγορίας πο-
λιτών.
Με την αδιάκοπη δραστηριότητά της, δημι-
ουργεί μια πηγή έμπνευσης σε όλους μας, ανα-
δεικνύοντας το απλό ενδιαφέρον και την καλή 
βούληση που θα έπρεπε όλοι να κατέχουμε.
Αυτή τη φορά, η πανταχού παρούσα βουλευ-
τής, ως μέρος των δραστηριοτήτων της για το 
Remembrance Day, την ημέρα αναγνώρισης 
των πεσώντων του Καναδά, επισκέφτηκε το 
Dambuster’s Legion στη Warden Avenue, όπου 
κατέθεσε μια σημαία του Οντάριο στην οργά-
νωση.
Εν συνεχεία, η βουλευτής επισκέφτηκε τρία 
άξια συσσίτια της περιοχής της, την Αγκλικα-
νική εκκλησία St. Ninian’s , το Rosalie Hall και 
το Grace’s Place, όπου παρέδωσε τρόφιμα που 
συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια του Pumpkin 
Giveaway and Food Drive που είχε οργανώσει 
στο Thompson Park καθώς και δωρεές από το 
Global Medic.

Έφυγε από κοντά μας ένας 
αξιόλογος  άνθρωπος, που 
το  μοναδικό έργο το οποίο 
άφησε πίσω του  θα παραμεί-
νει  ζωντανό για να μας τον 
θυμίζει.
Έφυγε, χτυπημένος από την 
επάρατο ο Τάκης Λιρής, ο αφα-
νής αυτός ήρωας  της παροι-
κίας.
Ναι, ήταν ήρωας ο Τάκης. 
Μπορεί να μην πολέμησε τους 
Τούρκους ή τους Γερμανούς, 
τα έβαλε όμως με ένα πολύ 
πιο ισχυρό  θηρίο που λέγε-
ται αλκοολισμός, το θηρίο που 
τον ταλαιπώρησε αλύπητα 
για χρόνια και το κατανίκησε.
Ναι,  μπορεί ο Τάκης  να ήταν 
αλκοολικός, όμως είχε τη δύναμη και το σθένος, όχι μόνο να κονταροχτυπη-
θεί με τον ύπουλο και ακατανίκητο εχθρό και να τον νικήσει, αλλά να δημι-
ουργήσει σχεδόν μόνος του, με τη συμπαράσταση κάποιον φίλων, που πίστε-
ψαν σ’ αυτόν και την κατανόηση και προσφορά της μοναδικής συντρόφου 
του της Καίτης, το  METRO OASIS CLUB  που η προσφορά του είναι σε όλους 
γνωστή και ανεκτίμητη.
Το OASIS υπάρχει  και θα υπάρχει για να μας τον θυμίζει...
Καλό σου ταξίδι φίλε Τάκη.
Πάντα σε θεωρούσα φίλο μου και σε εκτιμούσα!
Αντώνης Μιχαηλίδης

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

Η κατάλυση της Δημοκρατίας

Η 
ανακήρυξη του Τζο Μπάιντεν, από το 
Associated Press, νικητή των εκλογών, 
ενώ εκκρεμούν δικαστικές ενστάσεις 
και επανακαταμέτρηση ψήφων σε πο-

λιτείες που η  διαφορά είναι μικρότερη της μιας 
ποσοστιαίας μονάδας, καταλύει κάθε δημοκρα-
τική έννοια και δικαιολογημένα γεννά δεκάδες 
ερωτηματικά.
Όλοι εμείς οι απλοί παρατηρητές, που επιφανει-
ακά δεν πρόκειται να επηρεάσει την καθημερινό-
τητα μας, αναρωτιόμαστε.
Προς τί η βιασύνη; Γιατί δεν περίμεναν λίγες 
ακόμη μέρες να ξεδιαλύνουν όλα τα σύννεφα 
αμφιβολίας; Να μετρήσουν όλους τους ψήφους 
και να γίνουν όπως ορίζουν οι υποχρεωτικές 
από τα πολιτειακά καταστατικά για επανακατα-
μέτρηση των ψήφων  που η διαφορά ήταν πολύ 
μικρή με συνέπεια να επικρατήσει, από λάθος, ο 
ένας ή ο άλλος υποψήφιος;
Η Αμερική που υποτίθεται είναι ο κύριος εκφρα-
στής της Δημοκρατίας και όνειρο κάθε καταπιε-
σμένου να πλεύσει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης 
και αντικρύζοντας το σύμβολο της Ελευθερίας να 
εξανθρωπιστεί.
Το σύμβολο του ελεύθερου και δημοκρατικού 
κόσμου να ενεργεί τόσο βεβιασμένα και παρά-
λογα και ένα πρακτορείο ειδήσεων να μετα-
τρέπεται σε ανώτατο πολιτειακό όργανο και να 
αναγορεύει  46ο πρόεδρο τον εκλεκτό της και 
όχι απαραίτητα τον νικητή των εκλογών της 3ης 
Νοεμβρίου;  
Υπάρχουν ενδείξεις για νοθεία και πολλές καταγ-
γελίες για πεθαμένους που αναστήθηκαν για να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για άλλη 
μια φορά και να εκλέξουν τον εκλεκτό των ΜΜΕ 
και των Δημοσκόπων.
Εμείς δεν  ανήκουμε στους κάθε είδους συνομω-
σιολόγους, αλλά  υπεύθυνα και αντικειμενικά 
να αξιολογούμε και να προσπαθούμε να δια-
βάζουμε τις όποιες ειδήσεις πίσω από τις γραμ-
μές και να μην δεχόμαστε ότι μας σερβίρουν  τα 
ΜΜΕ.  
Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να φέρουμε 
όλοι μας μια χαρακτηριστική εκλογική  εικόνα 
μπροστά μας.
Όταν κάποιος πάει να ψηφίσει και βρίσκεται μέσα 
στο εκλογικό κέντρο, για να μπορέσει να ασκήσει 
το εκλογικό του δικαίωμα πρέπει να έχει μαζί του 
την ταυτότητα του και την εκλογική ειδοποίηση 
που έχει λάβει από την πολιτεία που διαμένει. 
Εάν δεν έχεις τα παραπάνω δικαιολογητικά και 
δεν δύνασαι να αποδείξεις την ταυτοποίηση σου, 
δεν πρόκειται να σου επιτρέψουν να ασκήσεις το 
εκλογικό σου δικαίωμα.
Επίσης στο τραπέζι της ταυτοποίησης και της 
καταμέτρησης των ψήφων υπάρχουν αντιπρό-
σωποι από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν 
στις εκλογές.
Στις αμφισβητούμενες πολιτείες που παρουσιά-
στηκαν εκατοντάδες χιλιάδες επιστολικοί ψήφοι 
και κατηγορίες για νοθεία και μαγείρεμα του 

εκλογικού αποτελέσματος, οι τοπικές αρχές δεν 
επέτρεψαν αντιπροσώπους των Ρεπουμπλικα-
νών να είναι παρών όταν άνοιγαν τις επιστολικές 
ψήφους προς αξιολόγηση και καταμέτρηση.
Φανταστείτε λοιπόν φίλοι μου, να γινόταν κάτι 
αντίστοιχο στην Ελλάδα μας και οι τοπικές αρχές 
να είχαν απαγορέψει τους εκπροσώπους όλων 
των κομμάτων πλην ενός.
Θα είχαν βάλει φωτιά το εκλογικό κέντρο και θα 
είχαν γυρίσει τον κόσμο ανάποδα.
Στην Αμερική δεν έγινε τίποτε από όλα αυτά τα 
καταδικαστέα.
Απλά κατήγγειλαν τα κατακριτέα και κατέφυγαν 
στην δικαιοσύνη να βρουν το δίκαιο τους.
Σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία θα ανέμεναν την 
περάτωση της νομικής διαδικασίας και θα απέ-
νειμαν τα δίκαια ανάλογα.
Δυστυχώς όμως στην Αμερική, που μέχρι πρότι-
νος ήταν ο υπέρμαχος υπερασπιστής των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και πρωταθλήτρια της έννο-
μης τάξης και του δικαίου, διολίσθησε σε μέγα 
ατόπημα και επέτρεψε σε ένα πρακτορείο, που 
πουλάει ειδήσεις σε όλο τον κόσμο, να αναγο-
ρευτεί σε ανώτατη αρχή και να καταλύσει την 
Δημοκρατία.
Και δεν ήταν μόνον αυτό αλλά παρέσυρε στην 
κατακόρυφη πτώση της, σχεδόν όλον τον πολιτι-
σμένο κόσμο που βιάστηκε, χωρίς την πρέπουσα 
αξιολόγηση, να δεχτεί την ραδιοαρβύλα  και να 
αναγνωρίσει τον υποψήφιο των δημοκρατικών 
ως τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολι-
τειών.
Και εάν και λέμε εάν, δικαιωθεί στο τέλος ο ενά-
γων και ανατρέψει σύμφωνα πάντα με τον νόμο 
το τελικό αποτέλεσμα, τί θα κάνουν οι βεβιασμέ-
νοι βιαστές της δημοκρατίας;
Θα αμφισβητήσουν την νομική ετυμηγορία και 
θα την ανακηρύξουν παράνομη;
Ζούμε, φίλοι μου, σε πάρα πολύ επικίνδυνους 
καιρούς. 
Όπως η φύση έτσι και ο κόσμος μας διανύουν 
ακραία καιρικά και κοσμικά φαινόμενα.
Ο φυσικός μας κόσμος κλυδωνίζεται από την μια 
πλευρά και από την άλλη κοσμογονικές αλλαγές 
διαδραματίζονται.
Εάν επιτρέψουμε παθητικά την κατάλυση της 
Δημοκρατίας μας από τους πλουτοκράτες που 
διοικούν και τα ΜΜΕ και την Οικονομία μας και 
πλέον απροκάλυπτα διαφεντεύουν τις τύχες μας, 
τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας.
Δημοκρατία εναντίον της Τυραννικής Πλουτο-
κρατίας είναι το διακύβευμα των πρόσφατων 
εκλογών και όχι ο κάθε Τράμπ ή ο κάθε Μπάι-
ντεν.
Διαφορετικά, στην ιστορία του κόσμου τα παιδιά 
μας θα διαβάζουν πως η κατάλυση της Δημοκρα-
τίας επετεύχθη στις 3 Νοεμβρίου του 2020 και η 
ανθρωπότητα το καλωσόρισε με φωταγωγίες, 
τυμπανοκρουσίες και άκρατο ενθουσιασμό.

Σίμος Λεπτοκαρίδης 

Ε
υχαριστώ την Αμερική, ευχαριστώ 
την Τουρκία…
Πέρασαν σχεδόν είκοσι χρόνια από 
τις ευχαριστίες του Σημίτη προς την 

Αμερική για την βοήθειά της(!!!!) στο επει-
σόδιο με την Τουρκία, στα Ίμια. Σήμερα ο 
πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά και της 
μισής κυβέρνησης Σημίτη, ευχαρίστησε με 
το διάγγελμά του τον Ερντογάν, επειδή ο 
νεοοθωμανός δέχθηκε να του μιλήσει στο 
τηλέφωνο. Φανταστείτε τώρα τι θα συνέ-
βαινε στην Γαλλία, αν ο Πρόεδρος Μακρόν, 
με διάγγελμά του στους Γάλλους πολίτες 
ευχαριστούσε τον υβριστή του, τούρκο 
ομόλογό του, επειδή ο Ερντογάν δέχτηκε να 
του μιλήσει στο τηλέφωνο. Και στην περί-
πτωση του Γάλλου Προέδρου υπήρξαν πριν 
λίγο καιρό μόνον φραστικές προσβολές και 
ύβρεις. Στην Ελλάδα εκτός από τις ύβρεις 

και απειλές του Ερντογάν, υπάρχει διαρκής 
προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της χώρας μας από θαλάσσης και αέρος. 
Και όμως ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, 
έσπευσε περιχαρής να μας αναγγείλει ότι ο 
Ερντογάν καταδέχτηκε να του μιλήσει.
Άλλο που δεν ήθελαν οι νοικιασμένοι κον-
δυλοφόροι των ΜΜΕ με τις πουλημένες 
συνειδήσεις και εκτελώντας «άνωθεν» 
εντολές, έσπευσαν να στήσουν χορό πάνω 
στα ερείπια για να «πανηγυρίσουν» την 
επιτυχία Μητσοτάκη με την «διπλωματία 
των σεισμών». Έτσι μετά την αποτυχία του 
«διπλωματικού μαραθωνίου», μια παλιά και 
τοις πράγμασιν αποτυχημένη συνταγή θα 
δοκιμαστεί ξανά για το «μαγείρεμα» των 
σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας, εκείνη της 
διπλωματίας των σεισμών. Μόνο που όταν 
περάσουν λίγες εβδομάδες και ο Εγκέλα-
δος αποσυρθεί πάλι στα έγκατα της γης, το 
Ορούτς Ρέις, θα επανακάμψει στις έρευνές 
του, τα τουρκικά μαχητικά θα παραβιάζουν 
ολημερίς τον εναέριο χώρο της πατρίδας 
μας και το τουρκικό λιμενικό θα παρενοχλεί 
επιδεικτικά τους Έλληνες ψαράδες. Εκτός και 
αν οι σεισμοί αρχίσουν σιγά-σιγά να ισο-
πεδώνουν Ελλάδα και Τουρκία, οπότε θα 
έχουν την ευκαιρία Μητσοτάκης και Ερντο-
γάν να επικοινωνούν και να λένε: «ευτυχώς 
που γίνονται σεισμοί για να μιλάμε κάπου 
κάπου»…
Σε κάθε περίπτωση, με αυτά που συμβαί-
νουν γύρω μας, πιο πολύ από τους σεισμούς 
με φοβίζουν αυτοί οι άνθρωποι που δια-
πραγματεύονται για τα δίκαια της πατρίδας 
μας και για λογαριασμό μας.

Ευτυχώς που γίνονται σεισμοί 
& μιλάμε κάπου κάπου…

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
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Η 
υποδούλωση στα πάθη και μό, 
στην πολύμορφη αμαρτία, στο 
θυοργή, στη μέθη, στην κραιπά-
λη, στην ποικίλη ανηθικότητα, στα 

ναρκωτικά, όλα αυτά και τόσα άλλα, οδη-
γούν τον άνθρωπο στην ηθική κατάπτωση, 
στον πνευματικό μαρασμό... «Ο πως ο φυσι-
κός θάνατος εκμηδενί ζει όλες τις σωματικές 
δυνάμεις, έτσι και η κατάσταση της αμαρ τί-
ας κάνει αναίσθητη την ψυχή για κάθε καλό 
και αγαθό και της α φαιρεί την αίσθηση του 
ουράνιου και πνευματικού κόσμου.
Αυτός είναι ο πνευματικά νε κρός άνθρω-
πος! «Όντας ημάς νε κρούς τους παραπτώ-
μασι...». Ο άδιάφορος για καθετί υψηλό, 
ιερό και μεγάλο, που δεν έχει σχέση με την 
ύλη και τα υλικά αγαθά. Μπορεί νά μήν είναι 
πολέμιος του Χριστού, είναι όμως ο άνθρω-
πος που δεν έχει καμμιά πνευματική τρο-
φοδοσία, ηθική ζωή, ιεραποστολική δρα-
στηριότητα. Δεν πατάει στην Εκκλησία και 
δεν έχει καμμιά σχέση με τα ιερά Μυστή-
ρια. «Δεν προϊσταται καλών έρ γων». Δεν 
αισθάνεται την ανάγκη να συμπαρασταθή 
στο συνάνθρω πό του , τον πονεμένο , τον 
άρρωστο, τον ταλαιπωρημένο από θλίψεις 
και δοκιμασίες. «Όταν θελήσετε να του 
μιλήσετε για κάτι το πνευματικό, σας ακούει 
αδιάφορα ή και αντιδρά. «Δεν με ενδια 
φέρουν αυτά», λέει.
Τον πνευματικά νεκρό άνθρωπο καμμιά 
εξωτερική επέμβαση δεν μπορεί να τον ανα-
στήση. «Μην ζητάς να μ’ αναστήσεις, δεν 
μπορώ», έπαναλαμβάνει.
Αυτούς τούς νεκρούς, μουνο ο Κύριος 
Ιησούς και η θεία Χάρη μπορεί να τους 
«ζωοποιήση». «Όντας ημάς νεκρούς τοίς 
παραπτώμασι συνεζωοποίησε το Χριστώ». 
Με την έλευση και τον σταυρικό θάνατο 
του Σωτήρος Χριστού σώθηκε το ανθρώ-
πινο γένος από τον θάνατο της άμαρτίας 
και άρχισε μια νέα πνευματική ζωή. Η θεία 
Χάρη διανοίγει το νού. Ζωοποιεί τις νεκρω-
μένες πνευμα τικές αισθήσεις. Εισάγει την 
ψυ χή σε ορίζοντες νέας ζωής.
«Όλα όμως αυτά προϋποθέ τουν και την 
απόφαση του ανθρώ που να ανοίξη την 
πόρτα της ψυχής του , όταν την κτυπάη ο 
θείος Επισκέπτης. «Έστηκα επί την θύραν 
και κρούω». Με διάφορους τρόπους ο 
Κύριος και Θεός ζητάει να άναστήση τόν 
νεκρωμένον πνευματικά άνθρωπο Με μια 
θλίψη, με μια δοκιμασία ή μέ ένα φίλο ή ένα 
χριστιανικό έντυπο, δοκιμάζει να αφυπνίση 

τον «πεπτω κότα» και να τον κάνη ναπή 
«αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα 
μου».
Υπάρχουν βέβαια και οι «νεκροί», οι «πνευ-
ματικά νεκροί» που δεν ακούνε καμμιά 
θεϊκή πρόσκληση για να μετανοήσουν και 
να αλλάξουν ζωή. Παρ’όλες τις συμφορές 
και τα διάφορα γεγονό τα του Ουρανού, 
αυτοί μένουν πει σματικά «νεκροί» πνευ-
ματικά.
«Έχουμε όμως σε κάθε εποχή, και στην 
εποχή μας, τους ανθρώπους, που δέχο-
νται το θείο Επισκέπτη και αλλάζουν ζωή. Α 
κούνε το «ανάστα εκ των νεκρών» και γυρί-
ζουν πίσω στο σπίτι του στοργικού Πατέρα. 
Πόσες «πνευματικές νεκραναστάσεις» δεν 
έχει καταγράψει η ίστορία του Χρι στιανι-
σμού! Από τόν Σαυλο, πού έγινε ο απόστο-
λος Παύλος, και τον ιερό Αύγουστίνο, ώς τις 
ημέρες μας, φάλαγγα ολόκληρη άποτελούν 
οι «μεταστραφέντες» διώ κτες και αμαρ-
τωλοί...
«Ήμουνα πρίν σαν νεκρός, βάδιζα στο 
δρόμο της ζωής χωρίς πίστη και ιδανικά, 
βουτηγμένος στο βούρκο της αμαρτίας, ως 
την ώρα που αναστήθηκα σε νέα ζωή, τη 
ζωή του Χριστού», ακούμε να λένε νέοι και 
ώριμοι άνθρωποι. Ημουνα φοβερά βλά-
σφημος, καταθέτει άλλος, και με τη χάρη 
του Θεού και τον πνευματικό άγώνα, που 
έκανα, κατόρθωσα να απαλλαγώ από αυτό 
το πάθος Πόσοι και πόσοι πρίν ανε κροί», 
θα μπορούσαν να καταθέ σουν την πνευμα-
τική τους πειρα! Να μιλήσουν για ένα αλη-
θινό θαύ μα, το θαύμα της μεταστροφής 
τους!
“Ο «νεκρός» πνευματικά με τη χάρη του 
Θεού αναγεννάται και η ψυχή του αναζω-
ογονείται. Από αδιάφορος ως τότε, για 
καθετί το πνευματικό, αλλάζει και αρχίζει 
να ενδιαφέρεται για το λόγο του Θεού, για 
τα Μυστήρια της Εκ κλησίας μας. Νεκρός 
ώς τότε για τα έργα της αρετής, τώρα αγωνί 
ζεται για να κόψη κακιές συνή θειες, να 
απαλλαγή από πάθη, να αλλάξη ζωή, να γίνη 
έντιμος, δί καιος, ειλικρινής.
Δεν είναι μόνο οι θεραπείες των αρρώ-
στων και οι αναστάσεις νεκρών, θαύματα. 
Μεγαλύτερα θαύματα είναι οι άναστάσεις 
των πνευματικά «νεκρών» ανθρώπων, που 
αρχίζουν μια νέα ζωή, τελείως αντίθετη 
από την προηγούμενη ζωή τους, και νικούν 
συνήθειες και πάθη, στα οποία χρόνια ήταν 
«δούλοι»!

Οντας ημάς νεκρούς τους 
παραπτώμασι συναζωοποίησε 

το Χριστου..

R
eal estate investors will usually have a long and trusted relationship with 
a real estate agent and, in addition to helping with the buying and selling 
of property, will rely on that real estate agent to keep abreast of changes 
in the law that apply to real estate matters.  Of course, doing these things 

is completely legal, practical, and logical.
However, where problems begin is when real estate agents start crossing the line 
from real estate advisor to advocate within actual legal proceedings by providing 
assistance with the forms and documents that are used to get a legal matter 
started through to acting as legal advisor and strategist and even appearing as 
representative at tribunal hearings such as matters presented and argued at the 
Landlord Tenant Board.
For many real estate investors, and perhaps even real estate agent, many are 
unaware that it is unlawful for the real estate agent to act as a legal advisor.  
Additionally, there may be the misperception that completing forms, providing 
advice, attempting to negotiate a resolution with tenants or other persons, among 
other activities that occur prior to an actual hearing at the Landlord Tenant Board, 
or within a court, are activities  that are legally outside the scope of services for a 
real estate agent.  Indeed, many real estate investors and real estate agents may 
be under the false impression of, “I did it before without any troubles”; however, 
saying such is akin to saying, “I’ve driven 150 km/h on the 401 before without 
getting a ticket so it must be legal”.
In recent years, the Landlord Tenant Board has become more strict about legal 
matters involving an unqualified representative and has even dismissed, meaning 
thrown-out, cases where the initial paperwork was unlawfully prepared – meaning 
prepared by a person other than a lawyer or paralegal or another person permitted 
to do so in accordance to the provisions within the Law Society Act, R.S.O. 1990, 
c. L.8 as the statute law that governs the provision of legal services within Ontario.  
Such a dismissal was the outcome within the case of Parmar v. Chanski, File EAL-
81351-19 (unreported).
When a case is dismissed, again meaning thrown out, due to the unlawful 
involvement of an unqualified person such as real estate agent (or property 
manager, among others), at waste of the time and costs incurred, the case must 
then be restarted from the beginning; and in some circumstances, such as where 
the allowable period for starting a legal proceeding, known as a limitation period, 
is expired, the opportunity to restart the case may by then be entirely lost.
In addition to the potential for causing the dismissal of a legal case, among other 
issues, the unqualified person, being a real estate agent, property manager, among 
others, may also become subjected to prosecution such as occurred in the matter 
of Law Society of Upper Canada v. Chiarelli, 2014 ONCA 391 wherein Mr. Chiarelli, 
a property manager, was prosecuted by the Law Society for unlawfully providing 
legal services contrary to the Law Society Act – a decision that was upheld on 
appeal to the courts.
With all this said, there is an exception.  Where the landlord is a corporation, rather 
than an individual person, and where the real estate agent or the property manager 
is an employee of the corporation, such person may be permitted to perform 
various legal matters on behalf of the corporation.  This exception was stated by 
the Landlord Tenant Board in the recent case of W.P.M. v. M.V. and B.V, TEL-06503-
19 (Re), 2020 CanLII 61284 wherein the Landlord Tenant Board said:
26. To find that only lawyers or paralegals can sign notices of termination and 
applications on behalf of corporate landlord would be contrary to subsection 183 
of the Act which requires the Board to adopt the most expeditious method to 
resolve disputes while ensuring adequate representation.
As always, with legal matters, be sure to obtain quality advice from an advisor 
qualified to provide legal advice.
For more information, contact:
John Papadakis
Traffic Ticket Rescue
P: (647) 979-4141,  E: johnpapadakis@live.com

Illegal Realty Agent Services
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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

$25,000
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

Find the Audi that’s perfect for you

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi A3/A4 and 2021 Q3/Q5models. *Lease a 2020 A3 Sedan 2.0 TFSI S tronic FWD Komfort/A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort S tronic/2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort/Q3 45 TFSI quattro komfort with a base MSRP of 
A3=$36,795/A4=$48,495/Q5=$48,845//Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at A3=0.98%/A4=1.98%/Q5=2.98%/Q3=2.98% for 36/48 months after application of 1% rate reduction, with monthly payments of A3=$298/A4=$398/Q5=$458/month/Q3=$418/mo. after application of $2,500-A3/$3,500-A4 Audi Credit. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin 
fee ($395), A3=$3988/A4=$5,788/Q5=$6,588/Q3=$4,788 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is A3=$24,140/A4=$24,928/Q5=$23,163/Q3=$19,941 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge 
of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only, 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. Credit amounts vary to a 
maximum of $25,000 available on new unregistered 2019 e-tron models. 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. 
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 Danforth 
Avenue). Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους εσάς που έχετε στείλει e-mail 
ή με έχετε τηλεφώνησει.  Σήμερα θα 
μιλήσουμε για τον κορωνοϊό και την 
παραγωγή εμβολιου κατά του κορονοϊού 
που δημιουργούν οι Pfizer και Biontech.

Τ
ο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού, που 
αναπτύσσεται από τις Pfizer και Biontech 
είναι «αποτελεσματικό κατά 90%», ανα-
κοίνωσαν τα δύο εργαστήρια μετά την 

πρώτη ανάλυση στο μέσον της Φάσης 3, καθώς 
η τελευταία αξιολόγηση θα γίνει πριν από την αί-
τηση για χορήγηση αδείας.
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετρή-
θηκε με την σύγκριση του αριθμού των συμμε-
τεχόντων που προσβλήθηκαν από τον νέο κορο-
νοϊό στην ομάδα που έλαβε το εμβόλιο και στην 
ομάδα που έλαβε ψευδοφάρμακο (placebo), 
«επτά ημέρες μετά την δεύτερη δόση» και 28 
ημέρες μετά την πρώτη, εξηγούν τα δύο εργα-
στήρια στην ανακοίνωσή τους.
Αν και δεν είναι ακόμη γνωστή η διάρκεια της 
προστασίας, η έρευνα επί ιαθέντων ασθενών 
και προηγούμενα ευρήματα για το εμβόλιο των 
Pfizer και Biontech τον οδηγεί στην πεποίθηση 
ότι η προστασία δεν θα είναι βραχεία.

Σε σχετικό του σημείωμα, ο Albert Bourla, CEO 
της Pfizer, κάνει λόγο για ένα πρώτο αλλά σημα-
ντικό βήμα προς την κυκλοφορία ενός ασφαλούς 
και αποτελεσματικού εμβολίου.
«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν μπο-
ρούμε να ζητήσουμε έγκριση από τον FDA, βασι-
σμένοι αποκλειστικά στο κριτήριο της αποτελε-
σματικότητας. Χρειάζονται περισσότερα δεδο-
μένα για την ασφάλεια, τα οποία συνεχίζουμε 
να συλλέγουμε».  «Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 
έναν διάμεσο διμήνου για τα δεδομένα ασφα-
λείας, μέχρι την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, 
ενώ παράγουμε επίσης δεδομένα για να δεί-
ξουμε ότι μπορεί να παραχθεί με βάση τα ποι-
οτικά στάνταρτς.
«Αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιοτική 
παραγωγή είναι οι τρεις προϋποθέσεις προκει-
μένου να μπορέσουμε να καταθέσουμε αίτηση 
για την έγκριση του εμβολίου», υπογραμμίζει 
ο Bourla.

Πώς θα προχωρήσει η Pfizer
Η Pfizer δηλώνει ότι η ενδιάμεση ανάλυση πραγ-
ματοποιήθηκε αφού 94 ασθενείς που συμμε-
τείχαν στις κλινικές δοκιμές προσβλήθηκαν από 
την Covid-19. Τότε εξετάσθηκε ποιοι από αυτούς 
είχαν λάβει το εμβόλιο και ποιοι placebo.
Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει πόσοι ακρι-
βώς από τους νοσήσαντες έχουν λάβει εμβόλιο. 
Ωστόσο, η άνω του 90% αποτελεσματικότητα 

σημαίνει ότι το πολύ 8 από τους 94 ανθρώπους 
που προσβλήθηκαν από την νόσο είχαν λάβει το 
εμβόλιο, το οποίο χορηγήθηκε σε δύο δόσεις με 
απόσταση περίπου τριών εβδομάδων.
Η αποτελεσματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη 
από το 50% που απαιτεί η U.S. Food and Drug 
Administration για ένα εμβόλιο κατά του κορο-
νοϊού.
Για την επιβεβαίωση του ποσοστού επιτυχίας, η 
Pfizer θα συνεχίσει την δοκιμή μέχρι να υπάρ-
ξουν 164 περιστατικά Covid-19 μεταξύ των συμ-
μετεχόντων. Δεδομένης της εκτόξευσης του 
ρυθμού μόλυνσης στις ΗΠΑ, ο αριθμός αυτός 
θα έχει επιτευχθεί στις αρχές του Δεκεμβρίου, 
δήλωσε ο Μπιλ Γκρούμπερ ένας από τους κορυ-
φαίους επιστήμονες εμβολίων της Pfizer.
Τα στοιχεία θα πρέπει να εξετασθούν από ανε-
ξάρτητους ειδικούς και να δημοσιευθούν σε 
ιατρική επιθεώρηση. Η Pfizer δηλώνει ότι αυτό 
θα γίνει όταν θα έχει αποτελέσματα από το 
σύνολο της κλινικής δοκιμής.
Οι Pfizer/BioNTech έχουν συμβόλαιο ύψους 
1,95 εκατομμυρίου δολαρίων με την αμερικα-
νική κυβέρνηση για την παράδοση 100 εκατομ-
μυρίων δόσεων του εμβολίου αρχής γενομένης 
από το 2020. Εχουν επίσης κλείσει συμφωνίες 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
τον Καναδά και την Ιαπωνία.
Για να κερδίσουν χρόνο, οι εταιρείες έχουν αρχί-
σει την παραγωγή του εμβολίου πριν υπάρξουν 
στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του. Περι-
μένουν ότι θα έχουν την δυνατότητα παραγω-
γής έως και 50 εκατομμυρίων δόσεων εντός 
του 2020 για την προστασία 25 εκατομμυρίων 
ανθρώπων.
Η Pfizer ανακοίνωσε ότι προβλέπει ότι θα έχει 
ικανότητα παραγωγής 1,3 δισεκατομμυρίου 
δόσεων του εμβολίου το 2021.

Οι επιστημονική διαδικασία ως την 
κυκλοφορία
Την διαδικασία από την έρευνα στην κυκλοφο-
ρία του εμβολίου, σύμφωνα με την επιστημο-
νική κοίνοτητά.
  Προ-Κλινικές Μελέτες
Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται το ποια τεχνο-
λογία θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή αν θα είναι 
«νεκρό εμβόλιο» (αυτό που περιέχει αδρανο-
ποιημένο ιό), «ζωντανό» εμβόλιο (ένας δηλαδή 
αποδυναμωμένος ιός), DNA εμβόλια, RNA εμβό-
λια κ.ά. Στη συνέχεια ελέγχεται η τοξικότητα σε 
κύτταρα και αν προκαλεί ανοσοαντίδραση. Είναι 
η πρώτη διαδικασία η οποία γίνεται στο «μικρο-
σκόπιο». Μετά το υποψήφιο εμβόλιο δοκιμά-
ζεται σε ζωντανούς οργανισμούς, όπως αναφέ-
ραμε και παραπάνω.
Κλινικές Μελέτες
Εφόσον εξασφαλιστεί ότι το εμβόλιο δεν έχει 
επιπτώσεις στην υγεία ενός οργανισμού, αρχίζει 
η χορήγησή του σε ανθρώπους, δηλαδή μπαίνει 
στο στάδιο των κλινικών μελετών που συνολικά 
έχει 4 φάσεις, με την πλέον σημαντική να είναι η 
φάση 3. Αυτή τη στιγμή πάνω από 42 εμβόλια 
βρίσκονται σε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους 

και 10 βρίσκονται σε μελέτες φάσης 3.
 ª Φάση 1: 

Το εμβόλιο εφαρμόζεται σε ένα μικρό αριθμό 
ατόμων, περίπου 50 ως 100 ατόμων. Μάλιστα, 
οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι υγιείς, όποτε δε 
ρισκάρεις να εμφανίσουν πολύ σοβαρές παρε-
νέργειες. Μετά τη χορήγηση τα άτομα αυτά 
παρακολουθούνται για 2-3 μήνες.

 ª Φάση 2: 
Εφόσον όλα πάνε καλά στην Φάση 1 το επόμενο 
βήμα είναι η Φάση 2 όπου επιλέγεται μεγαλύ-
τερο πλήθος ανθρώπων, περί τους 1.000 εθελο-
ντές. Εδώ όμως δεν χορηγείται σε όλους το εμβό-
λιο αλλά στους μισούς και στους υπόλοιπους ένα 
πλασματικό εμβόλιο placebo που συνήθως μπο-
ρεί αν έχει όλα τα συστατικά του εμβολίου εκτός 
από το βασικό (πχ τον αδρανοποιημένο ιό) που 
δοκιμάζεται. Έτσι, συγκρίνονται τα συμπτώματα 
και η εξέλιξη της νόσου ανάμεσα σε αυτούς που 
έλαβαν το κανονικό εμβόλιο και αυτούς που έλα-
βαν το εικονικό εμβόλιο.

 ª Φάση 3: 
Θεωρείται η πιο σημαντική καθώς αυξάνε-
ται περισσότερο το πλήθος των εθελοντών και 
μάλιστα επιλέγονται και κατηγορίες ατόμων 
που πάσχουν και από κάποια νοσήματα αρκετά 
συνηθισμένα όπως ο διαβήτης, ή οι καρδιο-
πάθειες, ή είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Δηλαδή 
δημιουργείται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του πληθυσμού.
Συνήθως η κάθε φάση διαρκεί τουλάχιστον 3 
μήνες και εφόσον βέβαια δεν υπάρξει διακοπή 
από κάποιο έκτακτο λόγο που θα πρέπει να αξι-
ολογηθεί, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία. Ταυ-
τόχρονα τα όποια αποτελέσματα προκύπτουν 
από την κάθε φάση στέλνονται στους εγκριτι-
κούς οργανισμούς και συγκεκριμένα στον FDA 
(Αμερική) και τον ΕΜΑ (Ευρώπη).
Μετά την έγκριση του εμβολίου υπάρχουν οι 
Κλινικές Μελέτες Φάσης 4, στις οποίες οι φαρ-
μακευτικές που το παράγουν να έχουν εξασφα-
λίσει την άδεια κυκλοφορίας του τελικού προϊό-
ντος, δίνοντας παράλληλα στοιχεία από γιατρούς 
και νοσοκομεία ώστε να γνωρίζουμε τελικά το 
κατά πόσο η θεραπεία λειτουργεί, για το αν έχει 
παρενέργειες ή χρειάζεται αλλαγές.

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 φαρμα-
κείο, 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
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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 416-912-5240
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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Ο 
Alek Minas s ian  εμφαν ί -
στηκε ενώπιον της δικαστή 
Anne Molloy μέσω Zoom 
την Τρίτη, την πρώτη επίση-

μη ημέρα της δίκης του για τη θανατη-
φόρα επίθεση με βαν τις 23 Απριλίου 
2018 στο North York. Η δίκη, που κα-
θυστέρησε δύο φορές λόγω της παν-
δημίας, ξεκίνησε χθες μέσω του γνω-
σ τού λογ ισμικού τηλεδιάσκεψης. Το 
κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη 
δίκη σε αίθουσες προβολής στο Συνε-
δριακό Κέντρο Metro Toronto.
Το γεγονός ότι ο Minassian, ο οποίος 
έκλεισε τα 28 στις 3 Νοεμβρίου, ήταν 
πίσω από το τιμόνι του ενοικιαζόμε-
νου φορτηγού Ryder που κατέστρεψε 
ένα τμήμα της Yonge Street δεν αμφι-
σβητείται.
Η δίκη που διεξάγεται σ το Ανώτατο 

Δικασ τήριο του Ον τάριο αναμένε-
ται να κρίνει εάν ο Minassian μπορεί 
να θεωρηθεί ποιν ικά υπέυθυνος γ ια 
τ ις πράξεις του. Κατηγορείται γ ια 10 
κατηγορίες δολοφονίας πρώτου βαθ-
μού και 16 κατηγορίε ς απόπε ιρας 
δολοφονίας.
Ο Minassian είχε συλληφθεί επί τόπου 
από αστυνομικούς του Τορόντο. Όταν 
ένας από αυτούς τον ρώτησε αν έπα-
σχε από κάποια ασθένεια, αυτός απά-
ντησε «ναι, είμαι ένας σκ…νιος δολο-
φόνος.»
Ο Minassian παραδέχτηκε ελεύθερα 
τα κίνητρά του, τα οποία περιέγραψε 
ως επιθυμία για εκδίκηση ενάντια σε 
σεξουαλικά επιτυχημένους άνδρες και 
γυναίκες, τους οποίους θεωρεί υπεύ-
θυνους για την κοινωνική και σεξουα-
λική απογοήτευσή του.

Ξεκίνησε η δίκη του Alek Minassian, 
που έσπειρε τον θάνατο στο Τορόντο 
λόγω σεξουαλικής αποτυχίας

Έ
να 12χρονο α-
γόρι που χτυπή-
θηκε από σφαί-
ρ α  ε ν ώ  π ε ρ -

πατούσε με τη μητέρα 
του σε πεζοδρόμιο της 
North York, κατά τη δι-
άρκεια επίθεσης που 
τραυμάτισε άλλα τρία 
άτομα το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, πέ-
θανε στο νοσοκομείο, 
δήλωσε η ασ τυνομία 
την Πέμπτη.
Α σ τ υ ν ο μ ι κο ί  ε ί χ α ν 
καλεστεί σε πολυκατοι-
κία στην περιοχή Jane Street και Stong Court, ακριβώς βόρεια της Finch 
Avenue West, περίπου στις 2:20 μ.μ. μετά από πολλές κλήσεις σχετικά με 
πυροβολισμούς στην περιοχή.
Κατά τις δηλώσεις της αστυνομίας, δύο οχήματα βρίσκονταν στο πάρκινγκ 
της πολυκατοικίας. Τουλάχιστον δύο άτομα βγήκαν από ένα αυτοκίνητο και 
έτρεξαν στο άλλο, πυροβολώντας τους επιβάτες του πολλαπλές φορές.
Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν έναν 12χρονο που χτυπήθηκε από 
μια σφαίρα ενώ περπατούσε με τη μητέρα του στη δυτική πλευρά της Jane 
Street, είπε ο Ramer.
Το αγόρι μεταφέρθηκε σε κέντρο τραύματος σε κρίσιμη κατάσταση. Η 
μητέρα δεν τραυματίστηκε.
Υπέκυψε στους τραυματισμούς του την Τετάρτη το απόγευμα.
Τρεις άλλοι έφηβοι που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης υπο-
βλήθηκαν σε θεραπεία και νοσούν εκτός κινδύνου.

Υπέκυψε στα τραύματά του το 
12χρονο αγόρι που πυροβολήθηκε 

στο North York

Τ
ο νέο στατιστικό μοντέλο που κυ-
κλοφόρησε από την κυβέρνηση 
του Ford τη Πέμπτη προειδοποι-
εί ότι ο αριθμός των ασθενών με 

COVID-19 στις μονάδες εντατικής θερα-
πείας στο Οντάριο θα υπερβεί το όριο 
των 150 μέσα στις επόμενες δύο εβδο-
μάδες, υπερφορτώνοντας ορισμένα νο-
σοκομεία, αναγκάζοντάς τα να ακυρώ-
σουν πολλές επεμβάσεις.
Το καινούριο μοντέλο είναι εκπληκτικά 
διαφορετικό από αυτό του προηγού-
μενο μήνα, το οποίο δήλωνε ότι η επαρ-
χία είχε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό το 
«χειρότερο σενάριο» που τέθηκε από 
το δεύτερο κύμα του COVID-19 και θα 
ξεπερνούσε το όριο των 150 στις ΜΕΘ 
μόνο στα πιο απαισιόδοξα σενάρια.
Τώρα, οι ίδιοι αξιωματούχοι λένε ότι 
περισσότεροι από 150 ασθενείς με 
COVID-19 θα λάβουν θεραπεία στη ΜΕΘ 
εντός δύο εβδομάδων σε όλα τα σενάρια 
και στο χειρότερο, ο αριθμός θα ξεπερά-
σει τα 400 έως τα Χριστούγεννα.
Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, το Οντάριο 
θα δει τον αριθμό των κρουσμάτων να 
ξεπερνά τα 3.000 ημερησίως μέχρι της 
27 Νοεμβρίου και τα 6.500 ημερησίως 
μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.
Τις τελευταίες 14 ημέρες, ο αριθμός των 
περιπτώσεων στο Οντάριο αυξήθηκε 
κατά μέσο όρο 3,895 τοις εκατό κάθε 
μέρα, αλλά τις τελευταίες τρεις ημέρες 
είναι πλησιέστερο στο έξι τοις εκατό.
«Εάν οι τελευταίες μέρες είναι μια λογική 
παρέκταση, είναι δίκαιο να πούμε ότι το 
πέντε τοις εκατό (προβολή ανάπτυξης) 
είναι ένα ελαφρώς αισιόδοξο σενάριο», 
δήλωσε ο Adalsteinn (Steini) Brown,  
Πρύτανης της Σχολής Δημόσιας Υγείας 

Dalla Lana στο Πανεπιστήμιο του Τορό-
ντο, δήλωσε στους δημοσιογράφους 
την Πέμπτη το απόγευμα. «Η χρήση του 
ποσοστού πέντε τοις εκατό θα έχει στην 
πραγματικότητα περισσότερες περιπτώ-
σεις (κατά κεφαλήν) από τη Γαλλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γερμανία και θα 
πλησιάζουμε εκεί όπου βρίσκονται οι 
Κάτω Χώρες».
Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο Μπρά-
ουν είπε ότι η πορεία στην οποία βρί-
σκεται τώρα η επαρχία είναι χειρότερη 
από μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών 
που βρίσκονται ήδη σε κάποια μορφή 
lockdown.
Είπε ότι, ενώ η απόφαση της επαρχίας 
να αναστείλει την εστίαση σε εσωτερι-
κούς χώρους σε μπαρ και εστιατόρια και 
να κλείσει κάποιες άλλες επιχειρήσεις 
σε «κόκκινες περιοχές», στις 10 Οκτω-
βρίου «θα μπορούσε πραγματικά να είχε 
βοηθήσει να καθυστερήσει ή να μετριά-
σει την ανάπτυξη που είδαμε», δεν ήταν 
αναγκαστικά «επαρκής» από μόνη της 
για να αντιστρέψει την πορεία του ιού 
στο Οντάριο.
Το ίδιο, είπε, ισχύει και για τους νέους 
περιορισμούς που επιβάλλονται από 
τοπικούς αξιωματούχους στο Τορόντο 
και το Peel, αν και αναγνώρισε ότι μπο-
ρεί να έχει «κάποια επίδραση στους 
αριθμούς των κρουσμάτων».
«Με βάση αυτά που βλέπουμε σ τα 
μοντέλα εάν συνεχίσουμε με το παρόν 
επίπεδο περιορισμών, δεν θα περίμενα 
να δω κάποια απόκλιση από τα τρέχοντα 
αποτελέσματα, θα συνεχίσετε να βλέ-
πετε ανάπτυξη. Δεν πιστεύω ότι υπάρ-
χει τρόπος να αλλάξουν ο αριθμός των 
κρουσμάτων χωρίς δράση », είπε.

Από 3.500 έως 6.000 κρούσματα 
ημερησίως στο Οντάριο 
προβλέπει η κυβέρνηση
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LIFE

Victoria Lane:  
προκαλώντας τις αισθήσεις 

Η Victoria Lane 
είναι μια Τεξανή 
καλλονή με 
καταγωγή από 
το Μεξικό και 
τη Γερμανία, 
συνδυάζοντας την 
βορειοευρωπαϊκή 
εμφάνιση με το 
λατινοαμερικάνικο 
ταπεραμέντο.

Η ξανθιά καλλονή 
κάνει καριέρα ως 
μοντέλο εσωρούχων 
και σέξι μαγιό στην 
Καλλιφόρνια, 
ενώ η εμφάνισή 
της δεν πέρασε 
απαρατήρητη 
και από τους 
υπεύθυνους του 
Playboy, για το οποίο 
φωτογραφήθηκε στο 
παρελθόν.
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Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχω 
κάνει λίγα one night stand»

Α
π ο κα λ ύ ψ ε ι ς 
για την προ-
σωπική τ ης 
ζωή έκανε στο 

«Πρωινό» του ΑΝΤ1 η 
Βρισηίδα Ανδριώτου.

Η πρώην παίκτρια του 
My Style Rocks και μέχρι 
πριν λίγο καιρό κολ-
λητή της Ιωάννας Τούνη 
δήλωσε «σχεσάκιας» 
αλλά παραδέχτηκε ότι 
έχει κάνει και λίγα one 
night stands.

Όσον αφορά για τον 
άνδρα που θέλει να έχει 
στο πλευρό της, είπε: 
«Μου αρέσει να είναι 
τζέντλεμαν, να μου ανοί-
γει την πόρτα στο αμάξι, 
μου αρέσει να μου δεί-
χνει πως είμαι η μονα-
δική γυναίκα στη ζωή 
του. Θέλω προσοχή. 
Είμαι γυναίκα που θέλω 
να μου μιλάς, να μου 
λες ότι σου λείπω, θέλω 
attention».

Η Ελευθερία 
Ελευθερίου 
κολάζει 

Συχνά πυκνά, η πανέμορφη τρα-
γουδίστρια φροντίζει να δεί-
χνει την ομορφιά της και το καλλί-
γραμμο σώμα της με φωτογραφίες 
στο Instagram. 
Αυτή τη φορά, ανέβασε μία φωτό 
όπου βρίσκεται στην κουζίνα του 
σπιτιού της φορώντας μόνο τα 
εσώρουχά της, προκαλώντας φρε-
νίτιδα στου θαυμαστές της.

Η Στεριανού 
απαντά πρώτη 
φορά

ια την εμπειρία της στο GNTM, τη 
ζωή της σήμερα, αλλά και τη ροζ 
φωτογραφία της που έχει διαρρεύ-
σει τους τελευταίες μήνες στο δια-
δίκτυο μίλησε η Ειρήνη Στεριανού 
στην εκπομπή “Ευτυχείτε”.
“Το παιχν ίδι με βοήθησε σε 
κάποιες δουλειές, ώστε να με προ-
τιμάνε και να με επιλέγουν πιο 
εύκολα. Δε μου άρεσε η γυμνή 
φωτογράφιση. Εγώ δε θα το έκανα. 
Πρόβαλαν τα παιδιά σαν ένα κομ-
μάτι κρέας. Αυτό δε μου άρεσε. Θα 
έμπαινα ξανά στο παιχνίδι για να 
πάρω το αίμα μου πίσω. Είχα αδι-
κηθεί πάρα πολύ.»

Παναγιώτης 
Θεόφιλος: Θετικός 
στον κορωνοϊό

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε 
ο Κύπριος πρώην παίκτης του Power 
of Love, Παναγιώτης Θεόφιλος.
Με ένα βίντεο στο instagram αποκά-
λυψε το θετικό αποτέλεσμα του τεστ 
κορωνοϊού που έκανε –εξηγώντας 
ότι η σύντροφός του, τραγουδίστρια 
Δανάη Παναγιώτου δεν είναι θετική 
στον ιό. Στο βίντεο  λέει μεταξύ άλλων:
«Δεν περίμενα ποτέ να κάνω αυτό 
το βίντεο. Ήμουν από τους δύσπι-
στους, αλλά πριν λίγο μου έφεραν το 
χαρτί πως είμαι θετικός στον κορω-
νοϊό. Τις τελευταίες δυο μέρες δεν έχω 
όσφρηση και γεύση. Το αποκορύ-
φωμα ήταν χθες το απόγευμα έβγαλα 
κάποια εξανθήματα».

Σ
την κάμερα της εκπομπής του Alpha «Pop 

up» έδωσε συνέντευξη η Δήμητρα Αλε-

ξανδράκη και μεταξύ άλλων αποκάλυψε 

με τι ασχολείται επαγγελματικά αυτό το 

διάστημα ενώ δηλώνει ερωτευμένη.

«Πλέω σε πελάγη ευτυχίας γιατί επιτέλους ένα 

όνειρό μου πραγματοποιείται και αυτό είναι τα 

υπέροχα βασιλικά νυφικά, που τα έφτιαξα με 

πολλή αγάπη και πολύ κόπο. Κατάφερα επιτέλους 

να κάνω παραγωγή! Βασιλικές κορόνες, πέπλο 

μακρύ δέκα μέτρα… Η έμπνευση για τα νυφικά 

ήρθε μέσα από έναν μεγάλο έρωτα που ζω, αλλά 

έχω πει ότι δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά 

μου, επειδή υπάρχει κακό μάτι. Θα προτιμούσα 

ό,τι συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή να το 

κρατήσω για μένα» ανέφερε.

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Δηλώνει 
ερωτευμένη

Ξ
ε χ ω ρ ι σ τ ή 
ήταν η χθε-
σινή ημέρα 
για την κό-

ρη του Γιάννη Τσι-
μιτσέλη και της Βά-
σως Λασκαράκη, 
Εύας μιας έκλεισε 
τα επτά της χρόνια.

Με αφορμή αυτό το 
ευχάριστο γεγονός, 
ο ηθοποιός που 
έχει μεγάλη αδυ-
ναμία στην κόρη 
του προχώρησε σε 
μια πολύ τρυφερή 
ανάρτηση.

«Πριν 7 χρόν ια 
σαν σήμερα ήταν 
η καλύτερη μέρα 
της ζωής μου, πριν 
7 χρόνια Σε αγά-
πησα και δεν θα 
σταματήσω ΠΟΤΕ 
!!!!! Χρόνια πολλά 
αγάπη μου».

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Χρόνια 
πολλά αγάπη μου 
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Η καυτή Βραζιλιάνα 
Instagramer είναι ανά-
μεσα στα περιζήτητα του 
συγκεκριμένου μέσου 
κοινωνικής δικτύωσης.

Ο λόγος για την Kiki 
Passo, η οποία κάθε φορά 
που ανεβάζει μία φωτο-
γραφία της γ ίνε ται… 
κόλαση.

Το μοντέλο διαθέτει χυμώ-
δες κορμί, καλοσχηματι-
σμένα οπίσθια και πληθω-
ρικό μπούστο.

Το χυμώδες μοντέλο από τη 
Βραζιλία με τις φονικές καμπύλες

Εν τύπωση προκάλεσε η 
αποκάλυψη στην πρόσφατη 
συνέντευξη του ηθοποιού 
του «Game of Thrones», Τζέ-
ισον Μομόα (Jason Momoa), 
που υποδύθηκε τον επιβλη-
τικό ηγέτη των Ντοθράκι, 
Καλ Ντρόγκο την πρώτη 
σεζόν.

Ο καλογυμνασμένος ηθο-
ποιός Τζέισον Μομόα απο-
κάλυψε, συγκεκριμένα, σε 
συνέντευξή του στο InStyle 
ότι μετά τον θάνατο του 
«σκληρού» χαρακτήρα του 
στο «Game of Thrones», το 
2011, δεν μπορούσε να στη-
ρίξει την οικογένειά του.

Μάλιστα είπε ότι η σύζυγός 
του Λίζα Μπονέτ και τα δύο 
παιδιά τους (σήμερα 13 και 
11 ετών) πείνασαν εκείνο το 
διάστημα.

«Πεινούσαμε μετά το Game 
of Thrones. Δεν μπορούσα 
να εργαστώ. Είναι πολύ 
δύσκολο όταν έχεις παι-
διά και είσαι εντελώς χρε-
ωμένος», παραδέχθηκε ο 
Μομόα.

Τζέισον Μομόα: Πείνασε η οικογένειά 
μου μετά το Game of Thrones 

Τα οπίσθια της Isabella 
Buscemi είναι από… 

άλλον πλανήτη

Η 
I s abel l a  Bus cemi  κάθ ε 
φορά που κάνει μια ανάρ-
τηση στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram, 

οι άνδρες ψάχνουν υπογλώσσια. Τα 
μικροσκοπικά μπικίνι και εσώρουχα 
που φορά τονίζουν τα καυτά οπίσθια 
της.

Η ξανθιά καλλονή κατάγεται από την 
Ιταλία και την Κούβα  μένει στο Μαϊ-
άμι και εργάζεται ως μοντέλο. Είναι 
μόνο 22 χρονών και σίγουρα είναι μια 
γυναίκα που δεν περνά απαρατήρητη.
Οι 2,3 εκατομμύρια ακόλουθοι της, 
την αποθεώνουν σε κάθε της ανάρ-
τηση.

Ο 
λογαριασμός της 
Cherie Noel στο 
instagram, εί-
ναι από τους πιο 

«πικάντικους» που μπορεί 
κανείς να βρει στα social 
media.

Η σέξι Αμερικανίδα μοι-
ράζεται με τους χιλιάδες 
followers της, τολμηρές 
πόζες με προκλητικά εσώ-
ρουχα και μαγιό, ανεβάζο-
ντας κατακόρυφα το θερμό-
μετρο.

Προκλητικό βλέμμα και εντυ-
πωσιακές αναλογίες, συνθέ-
τουν ένα ιδανικό «πακέτο» 
για να την ακολουθήσετε.

H Cherie Noel σε καυτές 
αναρτήσεις
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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...

Μεσολυμπιάδα 
1906, τελετή 

ενάρξεως

Γυναίκες μαθαίνουν ραπτομηχανή υπό την αιγίδα της Βασιλικής Πρόνοιας

Κρήτη. Βρυση

Εικόνα από την Αλεξανδρούπολη του 
1930 – διακρίνονται τα πρώτα 

μηχανοκίνητα αμάξια

Όλη η πόλη της Bέροιας 
συγκεντρώνεται για την κατάδυση 

του τίμιου σταυρού το 1908

Το πέρασμα στην Σπιναλόγκα

Ψαράς στην 
Μύκονο το 

1965

Το λιμάνι της Κέρκυρας το 1928

Τα Τρίκαλα της 
δεκαετίας του ’50
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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

Παστίτσιο με τόνο

ΥΛΙΚΆ

 ª Βράζουμε τα μακαρόνια σε άφθονο αλατισμένο νερό και τα στραγγίζουμε.
Στραγγίζουμε τις ντομάτες από τα σπόρια και τα νερά τους και τις ψιλοκόβουμε.
Στραγγίζουμε τον τόνο από το λάδι ή το νερό του.

 ª Για τη μπεσαμέλ...Ζεσταίνουμε το βούτυρο με το λάδι και τα ανακατεύουμε 
καλά με το αλεύρι. Προσθέτουμε ζεστό τον ζωμό των λαχανικων,και ανακατεύ-
ουμε με σύρμα σε πολύ χαμηλή φωτιά μέχρι να δέσει η μπεσαμέλ. Στο τέλος, 
εκτός φωτιάς, ρίχνουμε το ρεγκάτο, το αυγό,το πιπέρι και ελάχιστο αλάτι και 
ανακατεύουμε. Σε ένα πυρίμαχο ταψί βάζουμε τα μακαρόνια, λίγο ελαιόλαδο, 
τον τόνο, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το ξύσμα, την ντομάτα, το σκόρδο, τον μαϊ-
ντανό, τη ρίγανη και 2-3 κ.σ. από την μπεσαμέλ και ανακατεύουμε καλά.

 ª Ισιώνουμε το μείγμα στο ταψί και απλώνουμε από πάνω του την μπεσαμέλ 
ομοιόμορφα.Πασπαλίζουμε με τη φρυγανιά και το τριμμένο τυρί και ψήνουμε 
σε ζεστό φούρνο στους 350°F για 25’-30’, μέχρι να ροδίσει η κρούστα.

 ª 1 πακέτο μακαρόνια για παστίτσιο
 ª 2 κονσέρβες τόνο σε λάδι ή νερό
 ª 5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
 ª 5 ντομάτες ψιλοκομμένες
 ª 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
 ª ½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
 ª 1 κ.γλ. ρίγανη ή θυμάρι
 ª 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο
 ª ξύσμα από 1 λεμόνι
 ª αλάτι

 ª λίγη τριμμένη φρυγανιά & τριμ-
μένο κίτρινο τυρί για την κρούστα
Για την μπεσαμέλ

 ª 3 κ.σ. αγελαδινό βούτυρο
 ª 2 κ.σ. ελαιόλαδο
 ª 100 γρ. αλεύρι
 ª 1 φλιτζ. τριμμένο ρεγκάτο
 ª 1 αυγό
 ª ½ λίτρο ζωμό λαχανικών
 ª ελάχιστο αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Σε μία παγωμένη για τον περισσότερο 
κόσμο επαγγελματική περίοδο, εσύ έστω 
και αν πιέζεσαι τώρα μπορείς να σκεφτείς ή 
και να σχεδιάζεις τα βήματα που θα σε βοη-
θήσουν στην ανέλιξή σου! Στα οικονομικά 
δίνονται λύσεις! 

ΤΑΥΡΟΣ
Μία νέα σελίδα γυρνά σε αυτό τον τομέα 
όπου μπορείς να λάβεις και σημαντικές 
αποφάσεις ή και να κάνεις εκ βαθέων εξο-
μολογήσεις που θα καλύψουν κενά της καρ-
διάς σου! Επιπλέον νέα όνειρα και νέες 
προσδοκίες γεννιούνται τώρα, ή διακρίνεις 
ποιοι είναι οι άνθρωποι που πραγματικά 
σου στέκονται σαν φλόγα αναμμένη! Με 
την αντίθεση Αφροδίτης – Άρη, οι μέρες σε 
ευνοούν και στην βελτίωση της ποιότητας 
της καθημερινότητάς σου! 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Σε μία δύσκολη για όλους εβδομάδα εσύ 
φίλε μου Δίδυμε επικεντρώνεσαι να βρεις 
τους τρόπους εκείνους που θα βελτιώσεις 
τη καθημερινότητά σου, την φυσική σου 
κατάσταση και βρίσκεις τις διεξόδους που 
θα σε ενδυναμώσουν και ψυχολογικά! Σημα-
ντικό είναι ότι θα σου καθησυχαστούν 
οι φόβοι στα οικονομικά σου και 
αυτό θα σε βοηθήσει! Οι επα-
φές με φίλους (έστω και 
μέσω διαδικτύου) θα σε 
ενεργοποιούν ευχάριστα 
ενώ και μία πικάντικη 
ερωτική πρόκληση θα 
σε ανεβάσει πολύ! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ενώ οι συνθήκες αυτό 
το διάστημα είναι ίδιες για 
όλους, η Νέα Σελήνη από το 
ζώδιο του Σκορπιού είναι φανερό 
ότι σε ευνοεί ιδιαίτερ, και σε βοηθά να έρθεις 
πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά ποθείς. 
Επαναφέρει την ανάγκη σου για έρωτα, για 
δημιουργικότητα, περνάς πιο όμορφες στιγ-
μές (έστω και μέσα στο σπίτι) με τα άτομα που 
αγαπάς και νιώθεις πιο όμορφα μέσα σου! 
Ίσως τώρα κατανοείς ότι έχει έρθει η ώρα να 
τολμάς για να διεκδικείς τα θέλω σου αλλά και 
να κάνεις νέα όνειρα για την πορεία σου! 

ΛΕΩΝ
Η ψυχολογία σου βελτιώνεται και σε αυτό 
παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο η οικογένεια 
και οι δικοί σου άνθρωποι που είναι τώρα 
στο πλευρό σου! Κάποιες ενδιαφέρουσες 
επικοινωνίες θα σου δώσουν την πρόταση 
και την ιδέα που θες για να πάρεις τώρα μία 
σημαντική ανάσα και για να βρεις το χαμό-
γελό σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μπορεί να διανύουμε μία εβδομάδα που οι 
κινήσεις μας είναι περιορισμένες, όμως με 
τη Νέα Σελήνη από το ζώδιο του Σκορπιού 
είναι φανερό φίλε μου Παρθένε ότι οι μέρες 
σου γεμίζουν σκέψεις, ιδέες, επικοινωνίες 
αλλά και αποφάσεις που θα σε φέρουν ένα 
βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση των 
επιθυμιών σου!

ΖΥΓΟΣ
Η νέα εβδομάδα επικεντρώνει την σκέψη 
σου και τις αποφάσεις σου στους τρόπους 
εκείνους που θα σε βοηθήσουν νιώσεις 
περισσότερη ασφάλεια,σταθερότητα και 
σιγουριά στο μέλλον και στην πορεία σου! 
Τα οικονομικά σου μπορεί να σε ανησυχούν 
όμως τώα παίρνεις σημαντικές αποφάσεις 
και θα σου δοθούν και σημαντικές λύσεις 
και ευκαιρίες για τις επόμενες 28 ημέρες. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Παρόλο που οι συνθήκες γύρω μας είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες, εσύ δεν παύει 
να κάνεις όνειρα, σχέδια, να έχεις την πίστη 
και την ελπίδα ότι όλα όσα προσδοκάς 
θα γίνουν εντέλει πραγματικότητα έστω 
και λίγο καθυστερημένα. Στα οικονομικά 
σου καταφέρνεις και βρίσκεις σημαντικές 
λύσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή την εβδομάδα φίλε μου Τοξότη 
παρόλο που δεν μπορείς να προχωρή-
σεις όλα τα σχέδια που είχες κατά νου είναι 
φανερό ότι θα είσαι αρκετά δημιουργικός, 
ερωτικός, θα έχεις το κέφι, την σπιρτάδα και 
το χιούμορ για να δίνεις ενέργεια σε όλους 

μας. Σε αυτό θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα 
η αντίθεση Αφροδίτης – Άρη. 

Με τη Νέα Σελήνη στο Σκορ-
πιό ενδυναμώνεσαι ψυχο-

λογικά και κάνεις τροπο-
ποιήσεις τους ρυθμούς 
της ζωής σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι φίλοι είναι στο 

πλευρό σου και σου 
δίνουν την απαραίτητη 

ζεστασιά που έχεις ανά-
γκη! Ζητήματα προσωπικά και 

οικογενειακά σου προκαλούν μία 
ένταση και έναν εκνευρισμό γιατί υπάρχουν 

πολλά που πρέπει να διευθετήσεις, πάρε το 
χρόνο σου και δες κάποιες καταστάσεις πιο 
ψύχραιμα! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Κατά την διάρκεια της νέας εβδομάδας είσαι 
περισσότερο επικεντρωμένους στους στό-
χους και στα σχέδια που έχεις για την πορεία 
σου! Η καριέρα σου και οι προοπτικές του 
μέλλοντος σε αφορούν άμεσα, όμως με τη 
Νέα Σελήνη στο Σκορπιό σου δίνεται η δυνα-
τότητα να πετύχεις στόχους που επιθυμού-
σες. Κάποιες ξαφνικές ειδήσεις στα επαγ-
γελματικά και στα οικονομικά σου θα σου 
δώσουν μία μεγάλη μορφή ικανοποίησης.

ΙΧΘΕΙΣ
Μία νέα εβδομάδα ξεκινά και το τρίγωνο 
του Ήλιου με τον Ποσειδώνα σε βοηθά να 
αξιοποιήσεις πλήρως τα ταλέντα, την δημι-
ουργικότητά σου και να δώσεις ένα ξεχωρι-
στό χρώμα στις μέρες που ανοίγονται τώρα 
μπροστά σου! Με πίστη και με όραμα βάζεις 
τώρα στα σκαριά νέα σχέδια για την πορεία 
σου! Με τη Νέα Σελήνη από το ζώδιο του 
Σκορπιού ευνοείσαι σε επαφές, επικοινω-
νίες, σχέδια που θα παίξουν ένα πολύ σημα-
ντικό ρόλο για την πορεία σου! 

Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν 
μια εκθεση, που να τελειώνει με τη φρά-
ση¨Μάνα είναι μόνο μία.̈
Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου 
με αγαπάει, με φροντίζει και στο τέλος 
¨Μάνα είναι μόνο μία¨
Ο Τοτός έγραψε: ̈ μια μέρα ήρθε στο σπίτι 
μια φίλη της μαμάς μου.Η μαμά μου, τη 
ρώτησε τι θα πιεί και η
φίλη της απάντησε μια κοκα κόλα.Τότε η 
μαμά μου ,μου είπε να φέρω δύο.Όταν 
πήγα στο ψυγείο είδα
ότι υπήρχε μόνο μία κοκα κόλα και 
φώναξα :
¨Μάνα, είναι μόνο μία!¨

- Πάει ένα κοριτσάκι σχολείο με ένα τερά-
στιο καρούμπαλο στο κεφάλι ... !
- Μα , πού το χτύπησες το κεφαλάκι σου 
μικρό μου ; .... ρωτάει ο δάσκαλος.
- Με τσίμπησε μια μύγα .
- Μύγα ;
- ... ναι .... αλλά ευτυχώς τη σκότωσε ο 
μπαμπάς με το φτυάρι .

Ο δάσκαλος: Κωστάκη, κλείνε μου το 
ρήμα τρέχω.
Και ο Κωστάκης: τρέχω, έτρεχα, σκό-
νταψα, έπεσα. Χτύπησα, έκλαψα, σηκώ-
θηκα και έφυγα.

Δύο καθητές διαβάζουν Ιστορία και συζη-
τούν:
- Τι να σημαίνει άραγε ο αριθμός 346-395 
δίπλα στο όνομα του Θεοδοσίου;
- Σίγουρα θα είναι ο αριθμός του τηλεφώ-
νου του, απαντάει ο άλλος.

Βρίσκονται 2 φίλοι μετά από χρόνια:
«Μήτσο αδερφέ μου που είσαι !» λέει ο 
ένας.
«Γιωργάρα, που είσαι βρε παλιοσειρά !!! 
Χαθήκαμε !!!» λέει ο άλλος.
«Ρε συ έλα από το σπίτι την Κυριακή, να 
φάμε, να γνωρίσεις και τη γυναίκα μου!»
«Πολύ θα το ήθελα ρε φίλε αλλά δε 
μπορώ την Κυριακή γιατί ο Βαγγέλας θα 
πάει για κυνήγι»
«Καλά, τότε έλα την επόμενη Κυριακή»
«Δε μπορώ ούτε την επόμενη Κυριακή 
γιατί ο Βαγγέλας θα πάει για ψάρεμα»
«Αδερφέ μου δε πειράζει, έλα την μεθε-
πόμενη Κυριακή»
«Ρε φίλε μη με παρεξηγήσεις αλλά τη 
μεθεπόμενη Κυριακή ο Βαγγέλας φεύγει 
ταξίδι και πάλι δε θα μπορώ να έρθω»
«Μα δε μου λες ρε φίλε… τι σου είναι 
τέλος πάντων αυτός ο Βαγγέλας;;;»
«Να σου πω την αλήθεια ρε φίλε ούτε που 
τον έχω δει ποτέ μου… εγώ με τη γυναίκα 
του πηγαίνω!»
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Δείτε πώς μπορείτε να 
λάβετε μέρος στο δωρεάν 
πρόγραμμα

Π
οιος είπε ότι οι μεγά-
λοι δεν έχουν ανάγκη α-
πό παιχνίδι; Ειδικά στις 
σημερινές συνθήκες ε-

γκλεισμού, που επέβαλε για μία α-
κόμη φορά στη χώρα μας η παν-
δημία του κορωνοϊού, το παιχνίδι 
μοιάζει πιο απαραίτητο από ποτέ. 
Γι’ αυτίο και το Ίδρυμα Β&Ε Γουλαν-
δρή  συνεχίζει τη συνεργασία του 
με τη seveneleven και παρουσιά-
ζει τη νέα σειρά διαδικτυακών δια-
δραστικών ξεναγήσεων «Ψηφιακό 
παιχνίδι για μεγάλους», που είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω 
των 65 ετών.
Η πρωτόγνωρη περίοδος που δια-
νύουμε μας οδηγεί στη διερεύ-
νηση νέων τόπων συνάντησης, 
καθώς στοιχεία από την εμπειρία 
της επίσκεψης στο Μουσείο μετα-
φέρονται στην ψηφιακή σφαίρα. 
Η τέχνη αποτελεί κοινωνικό πνευ-
ματικό αγαθό και μέρος του ορά-
ματος του Ιδρύματος Β&Ε Γουλαν-
δρή είναι να παρέχει σε όλα τα 
άτομα τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε αυτήν.
Τον Νοέμβριο, το «Ψηφιακό παι-
χνίδι για μεγάλους» ξεκινά με τα 
«Κοινά σημεία», την πρώτη από τις 

τρεις θεματικές που εντάσσονται 
στη νέα εβδομαδιαία διαδικτυακή 
δράση.
Από τα καλοκαιρινά τοπία του 
Miro, έως τις στέγες του Χατζηκυ-
ριάκου-Γκίκα, τα «Κοινά σημεία» 
επιχειρούν να μας συστήσουν το 
Παρίσι -την Πόλη του Φωτός- μέσα 
από δέκα σημαντικά έργα Ελλή-
νων και ξένων καλλιτεχνών που 
περιλαμβάνονται στη Συλλογή 
του Ιδρύματος. Με ερέθισμα επι-
λεγμένα έργα της Συλλογής και 
με εργαλείο τη μέθοδο θάλλω, 
oι συμμετέχοντες εξοικειώνο-

νται βιωματικά με τον κόσμο της 
τέχνης, μέσα από μία διαδικασία 
που θυμίζει παιχνίδι.
Στόχος της δράσης είναι η καλλι-
έργεια της αίσθησης πως η τρίτη 
ηλικία παραμένει δημιουργική, η 
μετατροπή της εσωστρέφειας σε 
έκφραση, η ενίσχυση της αυτοπε-
ποίθησης και η ενθάρρυνση της 
χρήσης ψηφιακών εργαλείων, ανα-
δεικνύοντας παράλληλα την αξία 
των εικαστικών τεχνών.
Η δράση έχει σχεδιαστεί και υλο-
ποιείται από την seveneleven 
(Νότης Παρασκευόπουλος και 

Κωνσταντίνα Μαλτέζου) και έχει 
βασιστεί στην πολυετή εμπειρία 
τους στον τομέα της ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων για άτομα άνω 
των 65 ετών.
Η δράση θα πραγματοποιείται δια-
δικτυακά κάθε Πέμπτη στις 19.00, 
με έως 25 συμμετοχές ανά διαδι-
κτυακή συνάντηση. Απευθύνεται 
σε άτομα άνω των 65 ετών και σε 
άτομα με ήπια γνωσιακή διατα-
ραχή). Η  συμμετοχή είναι ελεύθρη 
μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής. 
Η προεγγραφή για την δράση της 
εβδομάδας ανοίγει κάθε Δευτέρα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ια ενδιαφέρουσα περιήγηση στον 
εντυπωσιακό κόσμο της Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας, που συν-
δυάζει την εκπαίδευση με την ψυ-

χαγωγία, προσφέρει στο κοινό το Μουσείο Κο-
τσανά μέσω διαδικτυακών ξεναγήσεων στις μό-
νιμες & περιοδικές εκθέσεις του..
Με τη βοήθεια του διαδικτύου, οι έμπειροι 
Μουσειοπαιδαγωγοί του Μουσείου είναι έτοι-
μοι να σας συνοδεύσουν σε ένα ταξίδι στον 
συναρπαστικό κόσμο της Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας κινούμενοι σε πραγματικό χρόνο 
στον χώρο της έκθεσης που θα επιλέξετε και 
απαντώντας σας σε τυχόν ερωτήσεις. Η διάρκεια 
της ζωντανής ξενάγησης είναι 60 λεπτά και έχει 
διαμορφωθεί με βάση την εμπειρία του άρτια 
επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού του 
Μουσείου σε συνάρτηση με τα εξατομικευμένα 
ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη και την πλού-
σια τεχνογνωσία ως προς τις συμμετοχικές δια-
δικτυακές ξεναγήσεις.
Η τεχνολογία αιχμής του παρελθόντος ζωντα-
νεύει σε τρεις διαστάσεις μπροστά μας. Τα 
τεχνολογικά επινοήματα των σπουδαίων 
εφευρετών της αρχαιότητας αποκαλύπτουν τα 
μυστικά της φυσικής και των μαθηματικών στον 

ιδιωτικό και δημόσιο βίο των αρχαίων Ελλήνων 
και όχι μόνο!
Παράλληλα, παρέχεται η ευκαιρία σε μαθητές 
και εκπαιδευτικούς που είχαν δρομολογήσει την 
επίσκεψή τους στις εκθέσεις του Μουσείου, αλλά 
οι ραγδαίες εξελίξεις δεν επέτρεψαν την πραγ-
ματοποίησή τους, να γνωρίσουν τις σπουδαίες 
ανακαλύψεις των Αρχαίων Ελλήνων μέσα από 
την αξιοποίηση της live streaming διαδικτυακής 

ξενάγησης στο πλαίσιο ενός τηλεμαθήματος.
Μπορείτε να επιλέξετε την ημέρα και ώρα της 
διαδικτυακής σας ξενάγησης για τις εξής εκθέ-
σεις «Αρχαία Ελλάδα – οι Απαρχές των Τεχνο-
λογιών», «Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα 
και Παιχνίδια» και «Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος 
από το μέλλον».
Το κόστος της  διαδικτυακής ξενάγησης ανέρχε-
ται σε 5 ευρώ κατ ά́τομο.

Τονωτική ένεση 
850.000 ευρώ από 
το υπ. Πολιτισμού 
σε εικαστικά, χορό 
και design

Μ
ε το επιπλέον 
π ο σ ό  τ ω ν 
850.000 ευρώ 
ε ν ι σ χ ύ ε ι  τ ο 

υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού τον τομέα του σύγ-
χρονου πολιτισμού  και συγκε-
ριμένα τους τομείς της εικαστι-
κής δημιουργίας, του χορού, 
και του design, προκειμένου να 
διευκολυνθεί  η δημιουργική 
δράση τους κατά την δύσκολη 
περίοδο της πανδημία του 
κορωνοϊού. Σήμερα ανακοι-
νώθηκαν οι φορείς εκείνοι που 
επιλέγησαν να επιχορηγηθούν 
από όσους είχαν δηλώσεις 
συμμετοχή στις προσκλήσεις 
που εκδόθηκαν τον περασμένο 
Ιούλιο.
Να θυμίσουμε πως τον Ιούνιο, 
το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ενίσχυσε με επι-
πλέον 361.445 ευρώ δράσεις 
εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτο-
νικής, φωτογραφίας, σχεδίου 
και μουσείων σύγχρονου πολι-
τισμού ενώ τον Οκτώβριο το 
επιχορήγησε το Επιμελητήριο 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 
με 300.000 ευρώ, λόγω των 
δύσκολων συνθηκών που δια-
μόρφωσε η πανδημία. Έτσι λοι-
πόν το συνολικό ποσό της ενί-
σχυσης της σύγχρονης εικαστι-
κής τέχνης ανέρχεται συνολικά 
σε 1.301.445 ευρώ.
Από το συνολικό ποσό της νέας 
επιχορήγησης 640.000 ευρώ 
διατίθενται για την προαγωγή 
της σύγχρονης εικαστικής 
τέχνης και ειδικότεερα για την 
έρευνα παραγωγής διατομεα-
κών / διακαλλιτεχνικών έργων 
ενώ με 120.000 ευρώ ενισχύ-
εται η ανάπτυξη ερευνητικού 
έργου με αντικείμενο τη χορο-
γραφική πρακτική στον κλα-
σικό και σύγχρονο χορό.
Να σημειωθεί πως τον Ιού-
νιο η χορευτική κοινότητα (41 
ομάδες χορού) είχε λάβει την 
τακτική επιχορήγηση ύψους 
985.000 ευρώ (αυξημένο κατά 
70% λόγω των ειδικών συνθη-
κών του 2020) και μέσω των 
Δράσεων Χορού διατέθηκαν 
επιπλέον 91.000 ευρώ. 

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή καλεί άτομα της 
τρίτης ηλικίας να παίξουν στο διαδίκτυο 

Μουσείο Κοτσανά: διαδικτυακά ταξίδια στον 
κόσμο της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
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αθλητικά

Π
ολλές υποσχέσεις άφησε σήμερα (11/11) η Εθνική 
μας ομάδα, με γνώμονα την εικόνα της στο φιλικό 
της κόντρα στην αντίσοιχη της Κύπρου. Οχι μόνο 
γιατί κέρδισε με 2-1, αλλά κυρίως επειδή ήταν αρ-

κετά καλή, έβγαλε πολλές φάσεις, κυρίως στο πρώτο ημίχρο-
νο, και το τελικό σκορ την αδικεί.
Ο Τζον Φαν’τ Σχιπ παρέταξε τον Μπάρκα κάτω από τα γκολ-
πστ, τους Μαυρία, Κουρμπέλη, Μιχαηλίδη (πρώτη φορά 
βασικός), Τσιμίκα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά, τον 
Ζέκα «6άρι», τους Μπακασέτα, Φορτούνη εσωτερικούς, τους 
Χατζηγιοβάνη (ντεμπούτο), Τζόλη (πρώτη φορά βασικός) 
στα άκρα και τον Γιακουμάκη (ντεμπούτο) στην κορυφή της 
επίθεσης.
Από το πρώτο κιόλας λεπτό έδωσε το «στίγμα» της, 
αφού ο Τζόλης γίνονταν συχνά πυκνά δεύτερος 
φορ και έδινε όλη την αριστερή πλευρά στον 
Τσιμίκα, οι Φορτούνης, Μπακασέτας τόσο 
«έφτιαχναν» παιχνίδι από τον χώρο άμυ-
νας όσο και «πατούσαν» στα αντίπαλα καρέ 
(μάλιστα εναλλάσονταν δεξιά-αριστερά 
αλλά και «φόρτωναν» την ίδια πλευρά, συνή-
θως τη δεξιά) και ο Κουρμπέλης που «μετατο-
πίστηκε» στα στόπερ ανέβαινε ψηλά και «έψα-
χνε» με 30αρες μπαλιές τους ακραίους ή τον Γιακου-
μάκη (έπαιζε πολύ στο χώρο) στην πλάτη της αντίπαλης άμυ-
νας, αφού διαθέτει «καλά» πόδια και ήθελε να το εκμεταλ-
λευτεί.
Αυτά με τη γενική εικόνα του πρώτου 45λεπτου, όπου η 
Ελλάδα ήταν πολύ καλή και το 2-0 υπέρ της που πήγε στα 
αποδυτήρια την αδικεί. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 8’ ο Τζόλης 
από θέση «9», όταν ο νεαρός στράικερ πήρε το «ριμπάουντ» 
μετά την απόκρουση του Δημητρίου στο σουτ του Γιακου-
μάκη, φάση που ξεκίνησε από έξυπνη/ωραία κάθετη του 
Μπακασέτα στον Φορτούνη και ωραίο «κόψιμο» της μπάλας 
του δεύτερου στον φορ Φένλο. Λίγο αργότερα (17’) ο Κουρ-
μπέλης βρήκε όμορφα τον Γιακουμάκη στην πλάτη της αντί-
παλης άμυνας, ο 26χρονος φορ απέφυγε δύο αντιπάλους του 
και πλάσαρε εύστοχα. 
Στο 39’ ο Κουρμπέλης «έψαξε» τον Γιακουμάκη σε μία φάση 
«καρμπόν» του 17’ που όμως δεν είχε ανάλογα αποτελέ-
σματα, ενώ για να μην στεκόμαστε μόνο στο επιθετικό σκέ-
λος, αξίζει να ειπωθεί και το εξής για το ανασταλτικό. Η 
Ελλάδα δεν δέχθηκε φάσεις, οι των «μετόπισθεν»... καθάρι-
ζαν τα πάντα και η πιο καλή στιγμή των φιλοξενουμένων δεν 
ήταν τελική, όταν στο 43’ ο Μαυρίας έδιωξε σε κόρνερ την 

παράλληλη του Πίττα.
Σέντρα στο δεύτερο μισό και ο Ολλανδός κόουτς προχώ-
ρησε σε 5 αλλαγές, ενώ εκ των υπόλοιπων 6 μόνο οι Μπάρ-
κας, Μαυρίας, Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης έμειναν στην ίδια 
θέση, καθώς οι Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάννης μετατοπίστη-
καν.Πιο συγκεκριμένα η Εθνική μας βρέθηκε στη σέντρα με 
τον Μπάρκα στο τέρμα, τους Μαυρία, Μιχαηλίδη, Λαμπρό-
πουλο, Λυκογιάννη στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αρι-
στερά, τον Κουρμπέλη στο «6», τους Μπουχαλάκη, Πέλκα 
δημιουργικούς χαφ. τον Χατζηγιοβάννη αριστερά, τον 
Λημνιό δεξιά και «9άρι» τον Γιακουμάκη.
Η Εθνική μας συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα, έμενε ψηλά 
και πρέσαρε, αλλά πλέον με αναπτύσονταν κυρίως από τα 

άκρα, αφού και ο Λημνιός έπαιζε στο «φτερό». Τόσο 
εκείνος, αλλά ιδιαίτερα ο Χατζηγιοβάννης ήταν 

αρκετά δραστήριοι, όμως στο δεύτερο μισό η 
ομάδα δεν έβγαλε τόσες πολλές φάσεις όσο 
στο πρώτο.
Μάλιστα στο 58’ οι Κύπριοι μείωσαν σε 
2-1 όταν ο Ηλία έγινε αποδέκτης της μπά-
λας ύστερα από σουτ του Αντωνίου και πλά-

σαρε εύστοχα από κοντά, αν και το γκολ του 
δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς ήταν σε θέση 

οφ σάιντ, ενώ στο 65’ «φλέρτραραν» με την ισοφά-
ριση σε φάση διαρκείας και σουτ του Κάστανου, που όμως 
κόντραρε πάνω στα σώματα.
Ωστόσο η Ελλάδα παρέμενε η καλύτερη ομάδα μέσα στο 
γήπεδο και είχε εκ’ νέου ευκαιρίες για να διευρύνει το προ-
βάδισμά της. Κυριότερη όλων ήταν το δοκάρι σε κεφαλιά του 
Κουρμπέλη στο 67’, ενώ και ο Λυκογιάννης «φλέρταρε» με 
το γκολ στο 74’, όταν ο Δημητρίου απέκρουσε σε κόρνερ την 
εκτέλεση φάουλ του.
Την ίδια στιγμή ο Λημνιός πλαγικόπησε έξυπνα στο 48’ αλλά 
ο Πέλκας δεν κατάφερε να φανεί απειλητικός, ενώ ο ίδιος είχε 
ένα καλό σουτ στο 74’. Αυτά από τα δεξιά, καθώς από τα αρι-
στερά ο Χατζηγιοβάννης είχε μία ωραία κούρσα στο 76’ που 
τελείωσε ο ίδιος αφού συνέκλινε αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, 
ενώ ο νεαρός ακραίος έγινε δις αποδέκτης όμορφων και έξυ-
πνων κάθετων μεταβιβάσεων του Μπουχαλάκη, στο 66’ και 
το 86’. Στην πρώτη περίπτωση «έκοψε» αμέσως για τον Για-
κουμάκη που ήταν σε θέση βολής αλλά ο Σιελής πρόλαβε και 
απομάκρυνε με υπερένταση, ενώ στη δεύτερη απώλεσε το 
κοντρόλ απέναντι στον γκολκίπερ των φιλοξενουμένων. Γενι-
κότερα ο 23χρονος «έψαξε» αρκετές φορές τον Γιακουμάκη 
και στις λεπτομέρειες δεν βγήκε «καθαρή» φάση.

Με γκολ των Τζόλη (8’), Γιακουμάκη (17’) η Εθνική Ελλάδας επικράτησε 2-1 της Κύπρου (58’ 
Ηλία) σε φιλικό παιχνίδι στο οποίο έχασε πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, καθώς οι 
περισσότεροι παίκτες και ειδικά οι νεαροί είχαν ικανοποιητική απόδοση

Χαμόγελα για τους νέους 
της Εθνικής

Φαν’τ Σχιπ: «Επιλογή για τα 
επόμενα ματς η συνύπαρξη 
Φορτούνη - Μπακασέτα»

Ο Ολλανδός τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας μετά το 2-1 με 
την Κύπρο στάθηκε στα συμπεράσματά του αλλά και στο περι-
μένει για τα δύο επίσημα παιχνίδια με Μολδαβία και Σλοβε-
νία.
Ο Τζον Φαν’τ Σχιπ επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου μετά το 

Ελλάδα - Κύπρος για:
 Το φιλικό με την Κύπρο: Πρώτα απ’ όλα ξέραμε πως θα βάζαμε 
παίκτες για ένα 45λεπτο. Πως θα ξεκουράζαμε παίκτες που έχουν 
πολλά παιχνίδια στα πόδια τους ενόψει της Κυριακής. Είχαμε πέντε 
αλλαγές στο ημίχρονο. Στο α’ μέρος παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Θα 
μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και 3ο γκολ. Στο 2ο ημίχρονο με 
τις αλλαγές που κάναμε άλλαξε ο ρυθμός και έγινε πιο ανοιχτό το 
παιχνίδι. Μετά από χαμένη ευκαιρία μας δεχθήκαμε το 2-1. Είμα-
στε δυνατή ομάδα αλλά οι Κύπριοι στο β’ μέρος ήταν πιο δυνατοί 
επιθετικά σε σχέση με το α’ ημίχρονο. Ο Γιακουμακης σκόραρε στο 
πρώτο του παιχνίδι και ο Χατζηγιοβάνης έκανε το 1ο του ματς. Ο 
Τζόλης, νεαρός παίκτης, σκόραρε. Ο Χατζηδιάκος χρειαζόταν ανά-
σες και έπρεπε να ξεκουραστεί για τη Μολδαβία. Λογικά θα τον 
έχουμε διαθέσιμο. Ο Κουρμπέλης σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 
βασικός στο κέντρο.
 Τη συνύπαρξη Φορτούνη - Μπακασέτα: Είναι κάτι που το κοιτάμε. 
Κοιτάμε το παιχνίδι με τη Μολδαβία. Θα μπορούσε να είναι μία επι-
λογή. Με ένα εξάρι και δύο παίκτες που είναι περισσότερο δεκάρια. 
Ήταν διαφορετικό γιατί παίζαμε και με δύο εξτρέμ, τους Τζόλη και 
Χατζηγιοβάνη. Ήταν διαφορετικό σε σχέση με Μάνταλο και Γιαν-
νούλη. Στο α’ μέρος είχαμε καλές στιγμές, οπότε ναι ενδέχεται να το 
δούμε στο επόμενο ματς. 
Την απόδοση του Φορτούνη: Ναι απλά πρέπει να βλέπουμε την 
ισορροπία άμυνας με επίθεση. Δουλεύουμε με κάθε παίκτη όπως 
ο Φορτούνης. Πρέπει ο Κώστας να ξέρει πότε θα πάρει τη μπάλα 
και πότε να μένει πίσω στο κέντρο. Είναι κάτι που ισχύει για κάθε 
παίκτη. 
 Το τι κρατάει από την ομάδα: Έχουμε τη βάση της ομάδας στο 
μυαλό μας. Όμως έχουμε 4 βασικούς παίκτες που μας λείπουν. 
Σήμερα είδαμε τον Τσιμίκα, που είχε να παίξει καιρό. Είχε περάσει 
κορονοϊό και είχε τραυματιστεί. Έκανε την επιστροφή του αλλά δεν 
μπορεί να παίξει τρία σερί 90λεπτα. Είμαστε τυχεροί που έχουμε 
και τους Λυκογιάννη και Κυριακόπουλο. Έχουμε παίκτες μπροστά 
όμως τον Τζόλη που δείχνει σε καλή φόρμα. Ο Μαυρίας έδειξε καλά 
πράγματα διότι δεν έχουμε τον Μπακάκη. Υπάρχουν πράγματα που 
μας χαροποιούν.
 Το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για το δύο στα δύο με Μολδαβία 
και Σλοβενία: Συνεχίζουμε τη δουλειά μας για να παίξουμε όπως 
θέλουμε. Να κρατάμε τη μπάλα, να πιέζουμε τον αντίπαλο και να 
δημιουργούμε ευκαιρίες. Θα δουλέψουμε και άλλο, θα δούμε ξανά 
τη Μολδαβία και εφόσον τα κάνουμε όλα αυτά θα έχουμε κάνει ένα 
σημαντικό βήμα. Εάν τα συνδυάσουμε όλα σωστά θα έρθουν και τα 
αποτελέσματα. Να μην συγκρίνουμε το πρώτο ματς με τη Μολδα-
βία. Να είναι προετοιμασμένοι παίκτες μας και να δείξουν προσω-
πικότητα και επιθυμία για ένα καλό αποτέλεσμα.
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Σ
τον έναν βαθμό πίσω από την κο-
ρυφή βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ. 
Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να δυ-
σκολεύτηκαν περισσότερο από 

όσο δείχνει το τελικό 1-3, ωστόσο πέ-
ρασαν από την Ριζούπολη επικρατώντας 
του μαχητικού Απόλλωνα Σμύρνης, φτά-
νοντας τους 15 βαθμούς σε 7 αγώνες και 
όπως αναφέραμε βρίσκεται 1 πίσω α-
πό τον Ολυμπιακό και τον Άρη που είναι 
στην 1η θέση με 6 αγώνες. Από την άλ-
λη η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έμεινε στους 3 
βαθμούς και την προτελευταία θέση, σε 
μια αναμέτρηση που όπως αναφέραμε 
και στο ξεκίνημα θα μπορούσε να πάρει 
κάτι περισσότερο.
Ο Πάμπλο Γκαρσία κατέβασε τον ΠΑΟΚ 
με 4-3-3, συνεχίζοντας το αγαπημένο 
του σύστημα με τους 4 αμυντικούς πίσω. 
Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια του 
«Δικεφάλου» ήταν σ’ ένα ακόμα παιχνίδι 
ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Από την τετράδα της 
άμυνας θα απουσιάζει και ο Φερνάντο 
Βαρέλα που έμεινε εκτός αποστολής, 
λόγω αποφόρτισης και την δυάδα των 
στόπερ αποτέλεσαν οι Κρέσπο και Ίνγκα-
σον, με τον Ροντρίγκο δεξί μπακ και τον 
Λύρατζη αριστερό. Στη μεσαία γραμμή 
ήταν οι Ντάγκλας Αουγκούστο μαζί με 
τους δύο Αυστριακούς, Στέφαν Σβαμπ 
και Τόμας Μουργκ, ενώ στην επίθεση 
ξεκίνησε η τριάδα των Τζόλη, Α. Ζίβκο-
βιτς και Σφιντέρσκι.
Οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία ήταν 
αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στον αγω-
νιστικό χώρο και προσπάθησαν να πιέ-
σουν από το ξεκίνημα της αναμέτρη-
σης και κατάφεραν με την συμπλήρωση 
του πρώτου τετάρτου να προηγηθούν. 
Συγκεκριμένα μετά από φάση που πήγε 
να κάνει ο Απόλλωνας, οι Θεσσαλονι-
κείς έφυγαν ιδανικά στην κόντρα, άλλα-
ξαν ωραία την μπάλα πριν αυτή φτάσει 
στον Σβαμπ, μετά στον Σφιντέρσκι και με 
πλασέ του Πολωνού στα δίχτυα του Βέρ-
χουλστ για να γίνει το 0-1.
Με την ψυχολογία υπέρ του, ο ΠΑΟΚ 
συνέχισε την πίεση και στο 23’ έφτασε 
ακόμα μία φορά κοντά στο γκολ. Για την 
ακρίβεια κέρδισε πέναλτι όταν ο Ζίβκο-
βιτς μετά από πάσα του Ίνγκασον μπήκε 
στην περιοχή και ανατράπηκε από τον 
Μπρούσιτς. Ένα πέναλτι που ποτέ δεν 
εκτελέστηκε, καθώς υπήρξε υπόδειξη 
για οφσάιντ πριν την ανατροπή.

Μετά και την φάση του ακυρωμένου 
από το VAR πέναλτι, ο ρυθμός έπεσε 
για λίγο μέχρι να φτάσουμε στο τελευ-
ταίο τέταρτο όπου και είχαμε πολλές 
και σημαντικές φάσεις. Αρχικά στο 30’ 
ο Ιωαννίδης κατάφερε να πάρει την 
κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιο-
χής, στέλνοντας τη μπάλα λίγο άουτ. Οι 
γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, με 
τους φιλοξενούμενους όμως να χάνουν 
αυτοί με την σειρά τους ευκαιρία, με τον 
Μουργκ να κάνει το σουτ και τον Βέρ-
χουλστ να διώχνει στο 41’. 
Μετά το πέναλτι, ο ΠΑΟΚ είδε το VAR να 
του στερεί και ένα γκολ στο ξεκίνημα του 
δευτέρου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα στο 
49’ ο Ζίβκοβιτς έφυγε ωραία απέναντι 
από τον Βέρχουλστ και κατάφερε να σκο-
ράρει με το τέρμα όμως να ακυρώνεται 
ως οφσάιντ.
Όσο περνούσαν τα λεπτά ο Απόλλωνας ανέ-
βαζε στροφές και προσπαθούσε να απει-
λήσει τον ΠΑΟΚ. Κάτι που τελικά κατάφερε 
στο 63’. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν κόρνερ 
με τον Τσιλούλη να πετάγεται στο πρώτο 
δοκάρι και να κάνει το 1-1 με προβολή.
Στο ματς είχαμε και τρίτη υπόδειξη του 
VAR, αυτή την φορά αυτός που χαμογέ-
λασε ήταν ο ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα στο 
75’ υπήρξε μια ύποπτη φάση με τον Σφι-
ντέρσκι να διαμαρτύρεται για πάτημα 
από τον Λισγάρα. Την φάση αυτή πήγε 
και είδε και ο ίδιος ο Παπαπέτρου δίνο-
ντας το πέναλτι, καθώς ο αμυντικός 
του Απόλλωνα πάτησε τον αντίπαλό 
του. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο 
Σβαμπ στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα 
και κάνοντας το 1-2 για τον ΠΑΟΚ, δίνο-
ντας σημαντικό προβάδισμα νίκης στην 
ομάδα του.
Αυτή ουσιαστικά θα λέγαμε πως ήταν και 
η τελευταία φάση του αγώνα, καθώς στις 
καθυστερήσεις ο Τσιλούλης άργησε, δεν 
γύρισε και έτσι δεν είχαμε κάτι, μέχρι να 
φτάσουμε το 6ο λεπτό των καθυστερή-
σεων. Στο συγκεκριμένο λεπτό μετά από 
σουτ του Τσόλακ ο Μπρούσιτς βρήκε 
την μπάλα με το χέρι, το πέναλτι δόθηκε, 
δεν υπήρξε παρέμβαση από το VAR και 
ο Αουγκούστο το εκτέλεσε κάνοντας το 
τελικό 1-3. Έτσι ο ΠΑΟΚ έστω και πιο 
δύσκολα από όσο δείχνει το τελικό σκορ, 
πέρασε από την Ριζούπολη επικρατώντας 
με 3-1 του μαχητικού Απόλλωνα Σμύρ-
νης.

Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ 1-3

Διπλό με... καρμπόν!

Με τον... αγαπημένο του τρόπο, με 
γκολ στο 2ο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός 
πέρασε άνετα από το Ηράκλειο καθώς 
επικράτησε με 2-0 του ακίνδυνου 
ΟΦΗ και πάτησε την κορυφή της 
βαθμολογίας. Χασάν και Μασούρας τα 
γκολ των Πειραιωτών. 

Μ
ε τους τρεις βαθμούς στις απο-
σκευές του θα επιστρέψει ο Ολυ-
μπιακός από το Ηράκλειο, καθώς 
μετά από ένα όμορφο παιχνίδι 

κέρδισε τον ΟΦΗ με 2-0. Μάλιστα οι «ερυ-
θρόλευκοι» έδωσαν ... συνέχεια στον φετινό 
τους «κανόνα», καθώς δεν σκόραραν (ξανά) 
στο πρώτο ημίχρονο φετινής τους αναμέτρη-
σης.
Στα γενικά, ως εκείνα, ο Ολυμπιακός πρέ-
σαρε ψηλά, είχε την κατοχή και ο Μπρούμα 
μας προσέφερε 2-3 εξαιρετικές, φαντεζί, ατο-
μικές ενέργειες. Την ίδια στιγμή όμως και ο 
ΟΦΗ έβαλε την μπάλα κάτω, «έφτιαξε» παι-
χνίδι κυρίως από τα δεξιά του και παρουσιά-
στηκε απειλητικός.
Πάμε τώρα στα «ειδικά». Οι «ερυθρόλευκοι» 
με το «καλημέρα» έμειναν ψηλά και επε-
δίωξαν να «μπλοκάρουν» την ανά-
πτυξη των γηπεδούχων. Κάτι που 
πέτυχαν και μάλιστα απείλησαν 
με τους Εμβιλά στο 4’ («στρώ-
σιμο» του Χασάν ύστερα 
από ενέργεια του Μπρούμα) 
και Χασάν δις. Αρχικά στο 10’ 
(«κόψιμο» του Μασούρα και 
τελική πάσα του Βαλμπουενά) 
και ύστερα στο 12’ (σουτ με τη μία, η 
μπάλα λίγο άουτ ύστερα από λάθος του Μπα-
λογιάννη).
Κάπου εκεί οι Κρητικοί άρχισαν να ανεβάζουν 
στροφές. Ο ρόμβος στον άξονά τους ξεκίνησε 
να «λειτουργεί» και ο Μπαλογιάννης που τρα-
βιόνταν δεξιά και ντουμπλάριζε τον Ουές, 
δημιουργούσαν ρήγματα. Ετσι ο ΟΦΗ «φλέρ-
ταρε» στο 13’ με το 1-0, όταν μετά από παράλ-
ληλη του Μπαλογιάννη ο Γιάννου έκανε ωραίο 
και έξυπνοι τελείωμα, όμως η μπάλα απο-
κρούστηκε από το αριστερό κάθετο δοκάρι 
του Σα.
Ετσι φτάσαμε στο 29’ όταν μετά από σέντρα 
του Κοροβέση ο Χολέμπας ανέτρεψε τον Γιάν-
νου στο δεύτερο δοκάρι και ο ρέφερι Παπα-
δόπουλος καταλόγισε την εσχάτη των ποινών. 
Ομως μετά από 5λεπτη εξέταση στο VAR, οι 
ρέφερι αποφάνθηκαν πως ο φορ των Κρητι-

κών βρίσκονταν σε θέση οφ σάιντ (ήταν εκτε-
θειμένος) και άλλαξε η απόφαση.
Σέντρα στο δεύτερο μισό και οι «ερυθρόλευ-
κοι» έμειναν, όπως και στα πρώτα λεπτά του 
αγώνα, πολύ ψηλά. Με πρέσινγκ στο 1/3 του 
γηπέδου δεν επέτρεπαν στους γηπεδούχους 
να αναπτυχθυούν και ο αγώνας παίζονταν 
στο μισό τους. Στο 53’ ο Ουές έδιωξε πάνω 
στη γραμμή το σουτ του Μασούρα και δευ-
τερόλεπτα μετά ο Χασάν άνοιξε το σκορ με 
κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Καμαρά, όταν 
και «νίκησε» τον Σελίμοβιτς στον αέρα. Λίγο 
αργότερα (57’) οι Πειραιώτες έφτασαν κοντά 
στο 2-0, όταν ο Μασούρας πήρε την κατοχή 
από τον Βάτερμαν (οι φιλοξενούμενοι παρέ-
μεναν ψηλά), «έκοψε» για τον Χασάν αλλά ο 
Σελίμοβοβιτς τον «έκλεισε» και «έσβησε» τη 
φάση.
Υπό αυτές τις συνθήκες μπήκαμε στο τελευ-
ταίο ημίωρο. Ο Σίμος διέκρινε πως η ομάδα 
του είχε πρόβλημα στην ανάπτυξη και με 
την είσοδο του Ντε Γκούζμαν θέλησε να της 
δώσει «ηρεμία» στο παιχνίδι της. O Ολλανδός 
πέρασε στον άξονα και οι γηπεδούχοι ισσορό-
πησαν τον αγώνα. Αρχισαν να κρατούν μπάλα 
και να μεταφέρουν το παιχνίδι στο «μισό» του 

Ολυμπιακού, χωρίς όμως να δημιουρ-
γήσουν κάποια «»καθαρή» φάση. 

Παρουσιάζονταν ωστόσο αντα-
γωνιστικοί.
Βέβαια απέναντί τους ήταν μία 
ομάδα με πάρα πολλές επι-
λογές και πολύ ταλέντο/ποιό-
τητα. Μετά τις πρώτες αλλαγές 

του Μαρτίνς ο Καμαρά βρέθηκε 
πίσω από το «9άρι», ο Βαλμπου-

ενά στα άκρα και ύστερα πέρασε (και) 
ο Φορτούνης στο ματς. Ο διεθνής χαφ «διά-
βασε» σωστά τη φάση του 80’, έκλεψε από 
τον Σελίμοβιτς, έβγαλε τους «ερυθρόλευκους» 
στο τρανζίσιον και την κατάλληλη στιγμή 
«έκοψε» για τον επερχόμενο Μασούρα, που 
διπλασίασε τα «ερυθρόλευκα» τέρματα.
Μάλιστα η φάση έχει ξεκινήσει από τον μετέ-
πειτα σκόρερ πίσω από τη σέντρα, καθώς ο 
Μασούρας ήταν που πήρε εκεί την κεφαλιά 
σε διεκδίκηση, κατέληξε στον στόπερ του 
ΟΦΗ που απώλεσε την κατοχή και ο 26χρο-
νος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού ακολού-
θησε τον συμπαίκτη του μέχρι τα αντίπαλα 
καρέ, καλύπτωντας σε αντεπίθεση τα 2/3 του 
γηπέδου!
Ουσιαστικά και κακά τα ψέματα, ο αγώ-
νας «τελείωσε» εκεί και μέχρι το φινάλε δεν 
άλλαξε κάτι.

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2

Κυριακάτικη βόλτα στην κορυφή!
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague Το Toronto FC απέτυχε να 
κερδίσει το Supporter’s Shield

Τ
ο Toronto FC θα αρχίσει τα playoffs 
της MLS με αρκετή αβεβαιότητα 
μετά το τέλος μιας πολύ ασταθής 
σεζόν το 2020.

Η ομάδα έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 
το τρόπαιο Supporter’s Shield, μετά την 
ήττα της με 2-1 από τη Νέα Υόρκη και τη 
νίκη της Philadelphia επί της New England. 
Το τρόπαιο κερδίζετε από την ομάδα με τη 
μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών κατά τη 
κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Όπως προκύπτει, λόγω της δομικής αλλα-
γής των playoff στο φετινό πρωτάθλημα, 
η ομάδα του Τορόντο δεν θα γνωρίζει τον 
αντίπαλό της στον πρώτο γύρο μέχρι την 
ολοκλήρωση των αγώνων του Ανατολικού 
Ομίλου στις 20 Νοεμβρίου. 
Εν τω μεταξύ, η ομάδα επέστρεψε στην 

έδρα της ελπίζοντας ότι θα επιτευχθεί 
συμφωνία με την τοπική διοίκηση ώστε 
να μπορέσει να προπονηθεί όσο περισ-
σότερο γίνεται στον Καναδά. Εάν αυτό δεν 
γίνει, τα στελέχη και οι παίκτες της ομάδας 
θα επιστρέψουν στο Hartford.
«Ο στόχος μας κάθε χρόνο είναι να είμα-
στε σε θέση να αγωνιστούμε για το 
Supporter’s Shield, δήλωσε ο αρχηγός 
της ομάδας Michael Bradley. «Η πραγμα-
τικότητα μας αναγκάζει να καταλάβουμε 
ότι μόλις τελειώσει η κανονική σεζόν, όλα 
ξαναρχίζουν από την αρχή. Και, ενώ το 
Supporter’s Shield είναι σημαντικό για την 
ομάδα και για όλους μας, όλοι καταλαβαί-
νουν ότι, στην πραγματικότητα, το μεγάλο 
τρόπαιο είναι το MLS Cup. Αυτό θυμού-
νται όλοι.»

Ράπτορς: Δίνουν... 
μάχη για να παίξουν 
στο Τορόντο 

Α
κόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το 
που θα παίζουν οι Ράπτορς τη 
νέα σεζόν.
Η Κυβέρνηση του Καναδά έχει 

καταστήσει σαφές πως ισχύει το απαγο-
ρευτικό για ταξίδια στις ΗΠΑ, κάτι που 
απασχολεί την ομάδα του Τορόντο.
Σύμφωνα με Μέσο της Νέας Υόρκης, οι Καναδοί συνεχίζουν να παλεύουν για να παί-
ξουν και τη νέα σεζόν στο Τορόντο και βρίσκονται σε συζητήσεις με την Κυβέρνηση του 
Καναδά.
Αν δεν μπορέσουν να μείνουν στο Τορόντο, τότε υποψήφιες έδρες είναι το Μπρούκλιν, η 
Νέα Υόρκη, το Κάνσας Σίτι, το Tampa Bay το Σιάτλ και το Nashville.

Paris Masters: Ο Αλιασίμ «έσπασε» 
την κατάρα αλλά στο διπλό

Έ
στω και στο διπλό τα κατάφερε ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ. 
Ο 20χρονος Καναδός τενίστας κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του έστω και στο διπλό 
και πανηγυρίζει.
Μαζί με τον Χούμπερτ Χουρκάτς έσβησαν 5 ματς πόιντ στον τελικό και κέρδισαν με 

6-7 (3), 7-6 (7), 10-2 τους Σοάρες-Πάβιτς που ήταν το φαβορί! 
Ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα της νέας γενιάς του τένις αλλά δεν 
έχει καταφέρει να πάρει τίτλο στο απλό! 
Έχει παίξει σε 6 τελικούς μέσα στο 2019 και στο 2020 και έχει 6 ήττες. 
Μέσα στο 2020 έχασε από τον Μονφίς στο Ρότερνταμ, από τον Τσιτσιπά στη Μασσαλία 
και από τον Ζβέρεφ στην Κολωνία. 
Έστω και στο  διπλό έσπασε την κατάρα!
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Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος έκανε 
λόγο για την κοροϊδία και χτύπησε 
καμπανάκι για την SL2.

Σ
το Metropolis 95,5 και στην εκπομπή 
«Στη Σέντρα» φιλοξενήθηκε ο πρό-
εδρος της Σούπερ Λιγκ 2, Λεωνίδας 
Λεουτσάκος, και μίλησε για την κο-

ροϊδία που βιώνει από τους πολιτικούς για το 
θέμα της Σούπερ Λιγκ 2 που δεν λέει να ξεκι-
νήσει, την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος για 
να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ενώ σημειώνει 
πως πρόκειται για ολική καταστροφή.
Μεταξύ άλλων όσα είπε:
«Με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, εμείς 
δεν μπορούμε να προπονηθούμε. Εχω μιλή-
σει προσωπικά με τον κ.Μαυρωτά την Παρα-
σκευή, δεν καταλαβαίνω γιατί πιστεύει πως 
δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα. Μιλάμε για ολική κατα-
στροφή, για 3.000 Ελληνες ποδοσφαιριστές, 
γυμναστές, φροντιστές, που όλοι θέλουν 
να τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
και θέλουν να ξεκινήσει το πρωτά-
θλημα. Πέρυσι δεν μας άφησαν 
να τελειώσουμε το πρωτά-
θλημα, πρέπει να μάθουμε να 
ζούμε με αυτόν τον ιό. Εχουμε 
παγκόσμια πρωτοτυπία στο 
ποδόσφαιρό μας, δεν παίζει η 
δεύτερη κατηγορία μόνο στην 
Ελλάδα. Ο Υπουργός Επικρα-
τείας είναι ο μοναδικός που μας 
πήρε τηλέφωνο και μας είπε πως απορ-
ρίπτεται η πρότασή μας, αλλά χωρίς αιτιολο-
γία. Ο ΠΣΑΠ βγάζει ανακοινώσεις αλλά στην 
ουσία κρύβεται. Να συστρατευτεί μαζί μας 
πρέπει ο ΠΣΑΠ γιατί μιλάμε για ποδοσφαι-
ριστές που είναι μέλη του. Είμαι απογοητευ-
μένος με όσα γίνονται στην Ελλάδα για το 
πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2, έχω μιλή-
σει με 15 πολιτειακούς παράγοντες και δεν 
καταλαβαίνω τι ζητάνε. Τι θα γίνει με εμάς; 
Μπορεί να μας πει κάποιος τι θα γίνει; Ας μας 
πουν ότι κλείνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα 
και να επιστρέψουν οι παίκτες στις οικογέ-
νειές τους».

Τσιώλης: «Θα με ενδιέφερε ο Ηρα-
κλής»
Ο Σάκης Τσιώλης, μίλησε για τις νέες συνθή-
κες που έχει δημιουργήσει ο κορωνοϊός στο 
ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ επιπλέον μίλησε 

για τον Άρη και το ενδεχόμενο να αναλάβει 
την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
Για την προοπτική να δίνει η NOVA και η 
Cosmote τα ματς στην ΕΡΤ λόγω lockdown: 
«Ωραία πρόταση και προς αυτή την κατεύ-
θυνση πρέπει να κινηθεί το κράτος. Θα είναι 
μια πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Εννοείται 
πως πέρα από την ομάδα του θα βλέπει και 
άλλα ματς».
Για το υγειονομικό πρωτόκολλο στην Ελλάδα: 
«Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορώ να κατα-
λάβω. Ποιο το ζητούμενο να έχουν 32 με 35 
παίκτες τότε; Δεν γίνεται να βρεθούν άλλοι 
παίκτες με 3 κρούσματα; Όταν το 60% είναι 
θετικοί τότε δεν μπορεί να γίνει το ματς»;
Για το αν έχει επηρεαστεί το πρωτάθλημα 
από την πανδημία: «Σίγουρα υπάρχει θέμα 
ρυθμού. Η συνοχή και η αγωνιστική ετοι-
μότητα δηλαδή. Όμως από την άλλη, καθώς 
έβλεπα χθες την Άστον Βίλα με την Άρσεναλ, 
είχα καιρό να δω ομάδες να δουλεύουν έτσι 
στην αντεπίθεση. Υπάρχουν ομάδες που το 
διαχειρίζονται καλά και άλλες που όχι. Στην 

Ελλάδα έχουν επηρεαστεί οι ομά-
δες αρκετά. Ο ρυθμός έχει πέσει, 

υπάρχουν πολλά προβλήματα».
Για τον Ηρακλή και αν του έχει 
γίνει πρόταση: «Ήταν ένα 
απωθημένο που δεν έκατσε 
2-3 φορές. Δεν έχω πρόταση. 

Πάντα με ενδιαφέρει μια τέτοια 
προοπτική και δεν με αφήνει 

ασυγκίνητο. Έχουν να κάνουν όλα 
με την προοπτική. Που στοχεύει να πάει 

τον Ηρακλή αυτός που τρέχει την ομάδα, 
τι στόχους έχει που θέλει να πάει τον σύλ-
λογο. Αν μπορεί να το στηρίξει κάθεσαι και 
το συζητάς. Ο Ηρακλής δεν είναι μια οποια-
δήποτε ομάδα».
Για τον Άρη: «Είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγο-
νός εκεί που είναι ο Άρης. Δεν είναι μονό-
τονος και έχει πολλές λύσεις επιθετικά. Αν 
τελειώσει ο γύρος και είναι εκεί ο Άρης, μπο-
ρεί να το πιστέψει περισσότερο. Έχω διατε-
λέσει 2 φορές εκεί και έχω μια άλλη σχέση 
με την ομάδα. Μέσα στην πρώτη τριάδα θα 
χτυπηθεί πιστεύω. Ποιες άλλες ομάδες θα 
μπουν εμπόδιο τώρα στον Άρη; Εκεί πρέπει 
να στοχεύει, στην τριάδα. Θα μας το δείξει 
στην πορεία αν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Τα 
στοιχεία που δείχνει όμως είναι πάρα πολύ 
θετικά. Μεσοεπιθετικά μ αρέσει πάρα πολύ 
γιατί είναι απρόβλεπτος. Έχει μοιρασμένα 

ποσοστά στην επίθεση και αυτό είναι πολύ 
σημαντικό».
Για το κορωνο-πάρτι που συμμετείχαν οι παί-
κτες του Ολυμπιακού: «Είναι μεγάλη ανευ-
θυνότητα και ο Ολυμπιακός έκανε το αναμε-
νόμενο που τους κατονόμασε. Η καθημερι-
νότητα των παικτών αυτών έχει να κάνει με 
συνανθρώπους μας».

Διπλή μεταγραφή στον Μακεδο-
νικό!
Στην απόκτηση δύο νεαρών ποδοσφαιρι-
στών προχώρησε ο Μακεδονικός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η διοίκηση του 
Μακεδονικού βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την ένταξη στο δυνα-
μικό της ομάδας δύο νεαρών ποδοσφαιρι-
στών. Ο λόγος για τους Θωμά Γκάρα (22) και 
Μανώλη Διγκόζη (19).
Για τον Θωμά Γκάρα, η ενηλικίωση ήρθε στην 
Ιταλία, όπου έπαιζε ποδόσφαιρο από τα 15 
ως τα 20. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, που 
μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός χαφ, 
δοκιμάστηκε το 2015 στην Κιέβο Βερόνα και 
έπεισε τους ανθρώπους της, ώστε να γίνει 
μέλος της Ακαδημίας της. Στα 16 του φόρεσε 
τη φανέλα της Τσεζένα, ανήκοντας στην 
οποία πέρασε ως δανεικός από Πάντοβα, 
Αντριέσε, Ρομάνια και… ΠΑΣ Γιάννινα. Επέ-
στρεψε σε ελληνικό έδαφος για λογαριασμό 
του Ερμή Αμυνταίου τη σεζόν 2018/19, και 
ύστερα αγωνίστηκε για Αστέρα Ιτέας και 

Πλατανιά, από τον οποίο αποδεσμεύτηκε στα 
μέσα του προηγούμενου μήνα.
O Μανώλης Διγκόζης, που αγωνίζεται ως 
πλάγιος επιθετικός, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο 
από την Ακαδημία του Αχιλλέα Τριανδρίας, 
πριν μεταπηδήσει στα τμήματα υποδομής 
του ΠΑΟΚ. Εκεί παρέμεινε για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, ενώ στον Μακεδονικό υπο-
γράφει έχοντας φορέσει προηγουμένως τη 
φανέλα της ΑΕΛ Κ19.
Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει 
θερμά τους Θωμά και Μανώλη και τους εύχε-
ται καλή σταδιοδρομία και υγεία!»

Χωρίς άδεια η Δόξα Δράμας – Οι α-
ποφάσεις της ΕΕΑ
Δε χορηγεί άδεια συμμετοχής η ΕΕΑ στη 
Δόξα Δράμα και επιμένει στην αρχική από-
φασή της.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΕΕΑ:
Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις 
κάτωθι ΠΑΕ:
ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ
ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΕ Ο.Φ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ
Η Επιτροπή εμμένει στην προηγούμενη από-
φασή της και δεν χορηγεί πιστοποιητικό
στην κάτωθι ΠΑΕ:
ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Ξέσπασε ο Λεουτσάκος: «Ολική καταστροφή, μας κοροϊδεύουν»!
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Καμία λύση δεν έχει βρεθεί όσον 
αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της διοίκησης της Μπαρτσελόνα και 
των παικτών για την μείωση μισθών 
για ένα ποσοστό της τάξεως του 30% 
όσον αφορά την φετινή σεζόν.

Ο 
προσωρινός πρόεδρος Κάρλος 
Τουσκέτς είναι ο άνθρωπος ο 
οποίος μετά την παραίτηση το 
Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέ-

ου, έχει αναλάβει την υπόθεση αλ-
λά μέχρι στιγμής δεν βλέπει κά-
ποια λύση στον ορίζοντα.
Κι αυτό διότι οι παίκτες θεω-
ρούν πως η μείωση δεν θα 
γίνει δίκαια με βάση τα συμ-
βόλαια τους, ενώ υπάρχει 
ένα θέμα για το γεγονός πως 
οι μειώσεις θα επηρεάσουν τους 
παίκτες της δεύτερης ομάδας αλλά 
όχι τους παίκτες της μπασκετικής Μπαρ-
τσελόνα. 
Σύμφωνα με την «Marca», οι «μπλαου-
γκράνα» θα πρέπει μέχρι τον Ιανουάριο να 
μειώσουν τα έξοδα τους, καθώς αυξάνεται 
ο κίνδυνος χρεοκοπίας και τα χρέη έχουν 
εκτοξευτεί από 217 εκατ. ευρώ που ήταν 
τον Ιούνιο του 2019 στα 488 εκατ. ευρώ 
έναν χρόνο μετά.
Αν κι εφόσον οι παίκτες συμφωνήσουν 
στην μείωση μισθών για ένα ποσοστό της 
τάξεως του 30% όσον αφορά την φετινή 
σεζόν, τότε το μπάτζετ θα μειωθεί κατά 80 
εκατ. ευρώ.

Μπαρτσελόνα: Ζητάει 10 εκατομ-
μύρια από Νεϊμάρ
Από την ημέρα που ο Νεϊμάρ άφησε την 
Μπαρτσελόνα για να συνεχίσει τη καριέρα 
του στην Παρί, δεν ήταν λίγες οι φορές που 
υπήρξαν δημοσιεύματα για πιθανή επι-
στροφή του. Ωστόσο κάτι τέτοιο όχι απλά 
δεν έγινε, αλλά απομακρύνεται σε μεγάλο 
βαθμό αν κρίνουμε από το νέο δημοσί-
ευμα της «El Mundo Deportivo». Οι Ισπα-
νοί αναφέρουν πως οι «μπλαουγκράνα» 
ζητάνε από τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ 10 
εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό δόθηκε 
πάντα σύμφωνα με την Μπαρτσελόνα στον 
παίκτη ενώ είχε υπογράψει στους Γάλλους, 

κάτι που φάνηκε και στους φόρους. Μένει 
να δούμε αν τελικά οι δύο πλευρές τα βρουν 
ή η υπόθεση πάει στα δικαστήρια μηδενίζο-
ντας τις πιθανότητες επιστροφής του Νεϊμάρ 
στο Καμπ Νου.

Έτοιμος ο Μάριο Μάντζουκιτς να 
υπογράψει στην Θέλτα
Ημέρες εξελίξεων αυτές που διανύουμε 
στην Θέλτα. Από την μια, ο Εδουάρδο 
Κοουδέτ ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον απο-

λυθέντα Όσκαρ Γκαρθία στο τιμόνι της 
ομάδας του Βίγκο.

Και, από την άλλη, η Θέλτα 
ετοιμάζεται να αποκτήσει 
ένα «βαρύ» όνομα για την 
κορυφή της επίθεσης, σε 
αναζήτηση του εύκολου 
γκολ. Ο λόγος για τον Μάριο 

Μάντζουκιτς, ο οποίος είναι 
χωρίς ομάδας από τον Ιούλιο, 

όταν και αποχώρησε από την Αλ 
Ντουχαΐλ του Κατάρ.

Τότε, το όνομα του 34χρονου Κροάτη 
πρώην επιθετικό των Μπάγερν Μονά-
χου, Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους 
«έπαιξε» για την... μισή Ευρώπη, αλλά ο 
Μάντζουκιτς δεν πήγε πουθενά.
Τέσσερις μήνες αργότερα, ο βετεράνος 
φορ φέρεται να έχει συμφωνήσει με την 
Θέλτα, ώστε να την βοηθήσει (άμεσα, αφού 
θα υπογράψει ως ελεύθερος) να βρει πιο 
εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα, προκει-
μένου να απομακρυνθεί από την χαμηλή 
ζώνη της La Liga, στην οποία ο Μάντζουκιτς 
θα επιστρέψει μετά από πέντε χρόνια.

Ρεάλ Μαδρίτης: Ετοιμάζει πρό-
ταση 120.000.000 ευρώ για τον 
Μπαπέ!
Η Ρεάλ Μαδρίτης... ζεσταίνεται σιγά σιγά 
για να κάνει το μεγάλο «μπαμ» με τον Κιλιάν 
Μπαπέ!
Σύμφωνα με τη «Diario Sport», ο Φλορε-
ντίνο Πέρεθ ετοιμάζει πρόταση ύψους 
120.000.000 ευρώ, ενώ το εν λόγω ρεπορ-
τάζ υποστηρίζει ότι στη «βασίλισσα» δεν 
είναι διατεθειμένη να δώσουν ούτε ευρώ 
παραπάνω.
Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Γάλλος έχει 
ζητήσει να φύγει το καλοκαίρι από το 
Παρίσι. 

Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα 
αρνήθηκαν μείωση 30% και ο 
κίνδυνος για πτώχευση αυξάνεται

Η
ττημένη εις διπλούν βγήκε η 
Νάπολι, η οποία δεν δικαιώ-
θηκε στην έφεση που είχε α-
σκήσει στην ιταλική ομοσπον-

δία (FIGC) για το ντέρμπι κόντρα στη 
Γιουβέντους που δεν έγινε ποτέ και έχα-
σε οριστικά το ματς με 3-0 στα «χαρτιά».
Στις 4 Οκτωβρίου, η ομάδα του Τζενάρο 
Γκατούζο δεν ταξίδεψε στο Τορίνο ελέω 
των δύο κρουσμάτων κορονοϊού (Ελμάς, 
Ζιελίνσκι) και με αφορμή το «στοπ» που 
έλαβε από τις τοπικές αρχές. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα η Λίγκα να μη γίνει το 
ματς και η Λίγκα να τιμωρήσει τους 
Ναπολιτάνους για παραβίαση του πρω-
τοκόλλου, με αφαίρεση ενός βαθμού.
Στην απόφασή της, η FIGC ξεκαθάρισε 
ότι οι Παρτενοπέι δεν είχαν εξαντλή-
σει τα περιθώρια για να ταξιδέψουν στο 
Τορίνο και με τη στάση τους προσπά-
θησαν να ωθήσουν από μόνοι τους τις 
τοπικές αρχές για να εκδώσουν την απα-
γορευτική ανακοίνωση.
Έτσι, η Γιουβέντους κρατά τελεσίδικα 
το «άκοπο» τρίποντο από το ματς και 
η Νάπολι χάνει οριστικά το παιχνίδι με 
3-0 και τον έναν βαθμό που της αφαι-
ρέθηκε.
Ωστόσο, όπως είχε προμηνύσει και πριν 
από το πόρισμα της ομοσπονδίας, πρό-
κειται να καταφύγει στην ολυμπιακή επι-
τροπή για να δικαιωθεί σε τελικό βαθμό, 
δηλώνοντας σε επίσημη ανακοίνωσή 
της ότι πρόκειται για απαράδεκτη από-
φαση.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ στον Ρι-
μπερί επειδή “βούτηξε” για πέ-
ναλτι
Στην ισοπαλία της Φιορεντίνα με την 
Πάρμα το προηγούμενο Σάββατο, ο 
Φρανκ Ριμπερί προσπάθησε να ξεγελά-
σει τον διαιτητή και να πάρει πέναλτι. 
Τελικά είδε την κίτρινη κάρτα για θέα-
τρο, αλλά η Ιταλική Ομοσπονδία απο-
φάσισε επιπλέον να τον τιμωρήσει και 
με πρόστιμο.
Ο Γάλλος επιθετικός θα κληθεί να πλη-
ρώσει το ποσό των 2.000 ευρώ για δια-
κωμώδηση του αθλήματος, όπως και 
ο Μίλος Βούτσιτς της Κροτόνε για τον 
ίδιο ακριβώς λόγο. Την επόμενη φορά 
όποιος θέλει να “βουτήξει” στη Serie A, 
ίσως να το σκεφτεί καλύτερα...

Η Γιουβέντους ετοιμάζεται να 
προτείνει στην Παρί ανταλλαγή 
Ρονάλντο-Νεϊμάρ!
Η Γιουβέντους ετοιμάζεται να προσεγγίσει 
την Παρί Σεν Ζερμέν, ώστε να της προτεί-
νει την ανταλλαγή του Κριστιάνο Ρονάλντο 
με τον Νεϊμάρ, σύμφωνα με τα όσα αναφέ-
ρουν ιταλικά δημοσιεύματα.
Μετά την είδηση ότι οι άνθρωποι της Γιου-
βέντους έχουν αρχίσει να εξετάζουν την 
πώληση του Κριστιάνο Ρονάλντο το καλο-
καίρι, ήδη αρκετές ομάδες ονειρεύονται 
την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετι-
κού. Οπως, η Γιουνάιτεντ η οποία επιθυμεί 
την επανένταξη του «CR7» .
Πάντως, όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσε-
λίδα «tuttomercato », η Γιουβέντους ετοι-
μάζεται να πλησιάσει την Παρί Σεν Ζερ-
μέν, προκειμένου να της προτείνει το deal 
του... αιώνα, θέλοντας την ανταλλαγή του 
Κριστιάνο με τον Νεϊμάρ! 
Οι δύο ποδοσφαιριστές δεσμεύονται με 
τις ομάδες του ως το καλοκαίρι του 2022, 
αλλά στην Ιταλία εκτιμούν πως Γιουβέ-
ντους και Παρί, μπορούν να βρουν τη 
«χρυσή τομή» και να πετύχουν μια συμ-
φέρουσα και για τις δύο ομάδες.

Ο Εβρά «έκραξε» τον Βιδάλ για 
την μεταγραφή στην Ίντερ
Την μεταγραφή του Αρτούρο Βιδάλ στην 
Ίντερ, σχολίασε με έντονο τρόπο ο Πατρίς 
Εβρά, με τον οποίο συνυπήρξε στην Γιου-
βέντους παλαιότερα.
Ο Γάλλος πρώην άσος της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ δεν... μασάει τα λόγια του 
κι αυτή τη φορά «έκραξε» τον Αρτούρο 
Βιδάλ για την απόφαση του να πάρει μετα-
γραφή στην Ίντερ, μιας και στο παρελθόν 
φόρεσε τη φανέλα της Γιουβέντους.
Ετσι, πόσταρε στα social media μια φωτο-
γραφία, όπου μπροστά του είναι ο Αντρέα 
Πίρλο και πίσω του ο Βιδάλ το πρόσωπο 
του οποίου καλύψει ένα emoji.
«Πατ ποιος είναι αυτός πίσω σου;» ρωτάει 
ο Πίρλο τον Εβρά με τον Γάλλο να απα-
ντάει: «Αν δεν έχω χάσει την μνήμη μου 
Μαέστρο, αυτός ο τύπος έπαιζε μαζί μας 
παλιά» και κάτω από το συγκεκριμένο 
ποστ ο Εβρά γράφει το εξής:
«Να κερδίζεις δεν είναι σημαντικό, είναι 
το μοναδικό πράγμα που μετράει. Αλλά 
να είσαι Juventino ως το τέλος είναι επίσης 
το μόνο πράγμα που μετράει (σόρι Βιδάλ).

Νάπολι: Απορρίφθηκε η έφεση, 
-1 και το ματς στη Γιουβέντους
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Η Ανόρθωση κέρδισε με 1-0 την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 
10ης αγωνιστικής. Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε 
ο Αρτυματάς στο 8’.
Η Ανόρθωση μπήκε πολύ δυνατά σ το παιχν ίδι, είχε 

δοκάρι με τον Αρτυματά στο 2ο λεπτό, ενώ στο 6ο λεπτό 
ο Άμπραχαμ χτύπησε σ το γόνατο και έγ ινε αναγκαστική 
αλλαγή. Ο Σπόλιαριτς πήρε τη θέση του.
Η Κυρία πατούσε καλύτερα και στο 8ο λεπτό με φοβερό σουτ 
του Αρτυματά σκόραρε και έκανε το 1-0, εξαργυρώνοντας 
έτσι την υπεροχή της στον αγωνιστικό χώρο.
Μετά την εξέλιξη αυτή η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, 
έχασε δύο καλές στιγμές με πρωταγωνιστές τους Ναράνχο 
και Σπιρόφσκι στο 12’ και στο 13’ αντίστοιχα.
Οι γηπεδούχοι επιχειρούσαν από τα άκρα με Χριστοφή και 
Οκριασβίλι να βρουν ένα δεύτερο γκολ, ενώ οι φιλοξενούμε-
νοι ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν. Κάποια 
σουτ που έγιναν από πλευράς Ανόρθωσης τα εξουδετέρωσε 
ο Τέουνκενς, ενώ η ΑΕΚ απώλεσε καλή ευκαιρία με τον Τρι-
σκόφσκι στο 29’.
Τα λεπτά περνούσαν, το ματς ήταν στην ισορροπία αλλά αν 
μια ομάδα έδειχνε ικανή να σκοράρει αυτή ήταν η Ανόρ-
θωση. Έδειχνε κατά πολύ πιο αποφασιστική και κυρίως από 
τα πλάγια ήταν αρκετά επικίνδυνη σαν σύνολο.
Μέχρι το τέλος των πρώτων 45’ τ ίποτα δεν άλλαξε και η 
Αμμοχωστιανή ομάδα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 
1-0 χάρης στο εκπληκτικό τέρμα του Αρτυματά.
Η έναρξη του Β’ Ημιχρόνου δεν είχε αλλαγές για τις δύο ομά-
δες με την ΑΕΚ να μπαίνει πιο δυνατά σε σχέση με το πρώτο 
ημίχρονο. Ο Τιμούρ ήταν έντονος στις παρατηρήσεις του, 
άμεσα έβγαλε τον Χριστοφή και έβαλε τον Μαργκάσα, καθώς 
ήθελε να φρεσκάρει το κέντρο του.
Ο Καρίγιο είχε ήδη κάνει μια αλλαγή στο πρώτο μέρος και 
έτσι περίμενε για τις επόμενες του κινήσεις από τον κιτρινο-
πράσινο πάγκο.
Με την πάροδο του χρόνου βλέπαμε ένα ματς του οποίου ο 
ρυθμός είχε πέσει αισθητά, η Ανόρθωση έδωσε χώρο στην 
ΑΕΚ όμως οι Λαρνακείς δεν εκμεταλλεύτηκαν την κατοχή που 
είχαν.
Δεν είχαμε φάσεις στην επανάληψη, οι δύο προπονητές είχαν 
(φυσιολογικά) παράπονα και τα λάθη στις μεταβιβάσεις κυρι-
αρχούσαν στην ντέρμπι.
Τα λεπτά περνούσαν, τίποτα δεν άλλαζε και παρά το ότι ο 
Καρίγιο άλλαξε το σύστημα του σε 3-5-2 με την είσοδο των 
Νάντο και Φλοριάν, γκολ δεν έβρισκε.
Η Κυρία επικεντρώθηκε στα αμυντικά της καθήκοντα και έτσι 
το 1-0 παρέμενε, σε ένα Β’ μέρος που δεν είχαμε τελικές προ-
σπάθειες παρά μόνο κάποια μακρινά σουτ.
Η μοίρα του αγώνα φαίνεται πως είχε γραφτεί από το 8ο 
λεπτό με το γκολ του Αρτυματά, μιας και αυτό ήταν το σκορ 
του πρώτου ημιχρόνου και στην επανάληψη δεν είδαμε παι-
χνίδι.
Το τελικό σφύριγμα του Τιμόθεου Χριστοφή βρήκε νικήτρια 
την Ανόρθωση με 1-0 και η Κυρία ήταν στην κορυφή. Η ΑΕΚ 
παρέμεινε στους 16 πόντους και η Ανόρθωση πήγε στους 23.
Πλέον έρχεται η διακοπή λόγω Εθνικών και έτσι οι παίκτες 
των δύο ομάδων θα ξεκουραστούν για λίγες μέρες.

Τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς γκολ, τρίτη σερί 
γκέλα για την Ομόνοια (μετά από ΕΝΠ και 
Ολυμπιακό), η οποία έμεινε στο 0-0 με τη 
Δόξα και έμεινε στο -7 από την κορυφή με 
16 βαθμούς.

Η 
ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ πέραν από το 
πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο έχασε μεγά-
λες ευκαιρίες να σκοράρει, δεν είχε καλή 
παρουσία, δείχνοντας επηρεασμένη από 

τα συνεχόμενα παιχνίδια.
Από την άλλη η Δόξα αμύνθηκε σωστά και πήρε 
ένα σημαντικό βαθμό ενόψει της συνέχειας του 
πρωταθλήματος. 
Η Ομόνοια μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και 
έχασε μεγάλες ευκαιρίες με Παπουλή, Κού-
σουλο και Ντούρις. Οι πράσινοι είχαν 
δοκάρι με τον Κούσουλο στο 8ο λεπτό 
και στη συνέχεια ο Ντούρις έχασε 
τεράσ τ ια φάση μόνος απέναν τ ι 
από τον τερματοφύλακα. Η ομάδα 
του Μπεργκ κυριάρχησε στα πρώτα 
λεπτά, ωστόσο δεν πήρε το ζητού-
μενο που ήταν φυσικά το γρήγορο 
γκολ.
Μετά το καλό ξεκίνημα της Ομόνοιας, ο ρυθ-
μός του αγώνα έπεσε κατακόρυφα με τη Δόξα 
να ισορροπεί το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι ναι μεν 

είχαν τον έλεγχο του αγώνα, ωστόσο δεν μπόρε-
σαν να συνεχίσουν να φτιάχνουν ευκαιρίες μπρο-
στά από την αντίπαλη εστία.
Η Ομόνοια συνέχισε να μην έχει καλές επιλογές 
στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
απειλήσει την εστία της Δόξας.

Από ένα ημίχρονο και από ένα βαθμό
Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε ο αγώνας ανάμεσα 
στον Ολυμπιακό και την Νέα Σαλαμίνα, για την 10η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στους 16 βαθ-
μούς πήγε η ομάδα της Λευκωσίας, στους 5 οι ερυ-
θρόλευκοι.
 Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έφτιαξε φάσεις 
με καλύτερες με το διπλό δοκάρι των Μανρίκε και 
Σαρφό ενώ είχε και την κατοχή της μπάλας με το 

μέρος του. Από την άλλη η Νέα Σαλαμίνα 
κινήθηκε με αμυντικό προσανατολι-

σμό και προσπάθησε να απειλήσει με 
αντεπιθέσεις. 
Στην επανάληψη η Νέα Σαλαμινα 
ήταν καλύτερη σε σχέση με το πρώτο 
μέρος και δημιούργησε αυτή τις 

πολλές φάσεις, χωρίς να καταφέρει 
να σκοράρει. Δημιούργησαν και οι 

μαυροπάρισνοι φάσεις ωστόσο το 0-0 
δεν άλλαξε με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να 

πάρουν από ένα βαθμό.

Με τέρμα του Φόουρ η Πά-
φος κέρδισε την ΑΕΛ
Η Πάφος νίκησε 1-0 την ΑΕΛ στο 
«Στέλιος Κυριακίδης» σε αγώνα για 
την 10η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος. 
 Στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος, που 
είχε περισσότερες φάσεις και την 
κατοχή της μπάλας κατάφερε να 
προηγηθεί στο 19ο λεπτό. Ο Ράκελς 
βρήκε τον Βαλακάρι στο ύψος του 
πέναλτι, αυτός με την σειρά του 
μοίρασε στον Φόουρ ο οποίος με 
ωραίο πλασέ, νίκησε τον Βοζίνια για 
το 1-0. 
 Στην επανάληψη η ΑΕΛ μπήκε καλύ-
τερα από την Παφιακή ομάδα είχε 
τον έλεγχο και την κατοχή της μπά-
λας ενώ έφτιαξε και πολλές μεγάλες 
φάσεις χωρίς ωστόσο να καταφέρει 
να πετύχει το τέρμα που θα έφερε 
τον αγώνα στα ίσια. 
 Με τη νίκη της η Πάφος έφτασε τους 
14 βαθμούς ενώ η ΑΕΛ έμεινε στους 
18 βαθμούς.

αθλητικά

Ξανά «άσφαιρη» και νέα γκέλα για την 
Ομόνοια

Το τέρμα του Χριστοφή... 
ήταν αρκετό για την 
Ανόρθωση
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Άλμπα 75-71

Έβαλε το turbo κι εξαφανίστηκε

Ο Ολυμπιακός (5-3) νίκησε την Άλμπα Βερολίνου (1-5) με 75-71, όταν αποφάσισε να τρέξει το 
παρκέ και να βγάλει ενέργεια με χαμηλό σχήμα.

Ο 
Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ήταν 
λες και βρισκόταν σε άλλο γήπεδο, αλλά 
στην επανάληψη «στραγγάλισε» την Άλ-
μπα και τη νίκησε με 75-71.

Τα πάντα διαφοροποιήθηκαν όταν πάτησαν γκάζι, 
έτρεξαν, έβγαλαν ενέργεια, βρήκαν αιφνιδιασμούς 
και με το πόδι στο τούρμπο πρόσθεσαν μία ακόμη 
νίκη.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ άσχημα την αναμέ-
τρηση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναγκάζεται 
να καλέσει τάιμ μετά από 4 λεπτά στα οποία είδε 
τους παίκτες του να κάνουν 5 λάθη και να αστο-
χούν σε όλες τις προσπάθειες που είχαν πάρει. Η 
Άλμπα με τρίποντο του Έρικσον έκανε το 0-7 (4’). 
Το εύστοχο τρίποντο του Παπανικολάου αποδεί-
χτηκε εξαίρεση στον κανόνα των λαθών που συνε-
χίστηκαν με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να βρεθούν 
στο 3-11 (8’) και λίγο αργότερα στο 7-20 (10’).
Οι «ερυθρόλευκοι» και στην δεύτερη 
περίοδο έπαιζαν λες κι ήταν υπνω-
τισμένοι. Στην επίθεση τα καλάθια 
έμπαιναν με δυσκολία και τα λάθη 
συνεχίζονταν. Το κακό ήταν πως 
και στην άμυνα σταμάτησαν με 
αποτέλεσμα Λο και Γκρέιντζερ να 
βρουν τρία διαδοχικά lay up για το 
14-28 (14’). Οι παίκτες του Ολυμπια-
κού έπαιζαν πολύ άσχημα και αδυνα-
τούσαν να βρουν ρυθμό ενώ στην άλλη 
πλευρά οι φιλοξενούμενοι έκαναν τα απολύ-
τως απαραίτητα για να βρεθούν στο +15 (20-35, 
19’).
Ο Ολυμπιακός βγήκε αποφασισμένος να μειώ-
σει την διαφορά και το κατάφερε με δύο καρφώ-
ματα (ΜακΚίσικ και Ζαν Σαρλ) τα οποία έκαναν το 
30-37 (23’). Η αστοχία δεν επέτρεψε να την ρίξουν 
ακόμη πιο χαμηλά. Ο Μπαρτζώκας χαμήλωσε το 
σχήμα παίζοντας με Βεζένκοβ και Ζαν Σαρλ. Αυτο-
μάτως η άμυνα βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο 
ενώ στην επίθεση οι Πειραιώτες έβγαλαν ενέργεια. 
Με γρήγορο μπάσκετ και πολλούς αιφνιδιασμούς 
από ΜακΚίσικ και Ζαν Σαρλ μείωσαν στον πόντο 
(38-39, 27’). Μέχρι τη λήξη του δεκαλέπτου ανέ-
λαβε δράση ο Σπανούλης ο οποίος με 2/2 τρίπο-
ντα δεν έβαλε απλά την ομάδα του μπροστά στο 
σκορ, αλλά της έδωσε και διαφορά 7 πόντων (51-
44, 30’).
Οι Βερολινέζοι δεν σάστισαν, έμειναν ψύχραιμοι 
και εκμεταλλεύτηκαν τις ασυνεννοησίες των αντι-
πάλων τους με αποτέλεσμα ο Γκρέιντζερ να μειώ-

σει σε 53-52 (33’). Το τάιμ του Μπαρτζώκα αφύ-
πνισε άπαντες και ακολούθησε ένα σερί 10-0 από 
τα χέρια των Ζαν Σαρλ, Σλούκα και Βεζένκοβ. Η 
άμυνα παρέμενε σε καταπληκτική κατάσταση κι 
έτσι οι Πειραιώτες βρέθηκαν να προηγούνται με 
διψήφια διαφορά πόντων (63-52, 35’). Η Άλμπα 
προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο οι παίκτες 
του Ολυμπιακού παρέμειναν ψύχραιμοι και δεν 
ανησύχησαν.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Βγήκε το κοντό σχήμα με σέντερ τον 
Ζαν Σαρλ, έτρεξαν και σκόραραν εύκολα καλάθια.
Ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτική άμυνα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο ΜακΚίσικ έδωσε το έναυ-
σμα της αντεπίθεσης και τελείωσε με 14 πόντους, 
3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. Εξαιρετι-
κός ο Παπανικολάου με 8 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 
ασίστ, 3 κλεψίματα και σπουδαία άμυνα. Τρομερή 

δουλειά και από τον Ζαν Σαρλ (13π., 5ρ.)
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Άστο-

χος ο Μάρκους Έρικσον με 2/8 σουτ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Σάσα Βεζένκοβ 
έπαιξε την άμυνα της ζωής του και 
επίσης πρόσφερε 11 πόντους.
Καλός και ο Σπανούλης (6π., 6ας., 
3λ.) και ο Σλούκας στο δεύτερο 
ημίχρονο (9π., 6ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 24-35, 51-44, 
75-71.

ΜακΚίσικ: «Μαθαίνω από τους 
Σπανούλη, Σλούκα»
Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ αποτελεί βασικό «γρανάζι» του 
Ολυμπιακού. Και το απολαμβάνει. Στις δηλώσεις 
του, μετά το τέλος του αγώνα με την Άλμπα Βερο-
λίνου, ο Αμερικανός αναφέρθηκε στον προπονητή 
του, Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και στους Βασίλη 
Σπανούλη και Κώστα Σλούκα.
«Ήταν ένα παιχνίδι περίεργο, έμοιαζε σαν προπό-
νηση», τόνισε για την αναμέτρηση. Και συνέχισε 
μιλώντας για την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο 
Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ο κόουτς με έχει εμπιστευ-
τεί. Είμαι από τους παίκτες που έχουν ενέργεια στο 
δεύτερο και στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού, σε 
σχέση με άλλους παίκτες που ξοδεύουν όλη την 
ενέργεια του στο πρώτο».
Το καλύτερο, το φύλαξε για το τέλος, αναφερόμε-
νος στη σχέση του με τους Σπανούλη και Σλούκα: 
«Βοηθάει να προπονείσαι μαζί με τον Σπανούλη 
και τον Σλούκα, προσπαθώ να παίρνω πράγματα 
από αυτούς».

Ελλάδα - Βουλγαρία 73-66
Σε... τροχιά πρόκρισης 
με «double double» της 
Φασούλα!

Μ
ε την Μαριέλλα 
Φασούλα μεγάλη 
πρωταγων ίσ τρια 
στα «Δύο Αορά-

κια» η Εθνική Γυναικών επικρά-
τησε της Βουλγαρίας με 73-66 
στο ματς για τα προκριματικά του 
Eurobasket 2021. 
Το ζητούμενο ήταν η νίκη για 
την Εθνική Γυναικών σε αυτή τη 
φάση των προκριματικών του 
Ευρωμπάσκετ 2021 και τα κατά-
φερε. Επικράτησε με 73-66 της 
Βουλγαρίας στα «Δύο Αοράκια» 
του Ηρακλείου παραμένοντας σε 
τροχιά πρόκρισης. 
Με τη Μαριέλλα Φασούλα να 
κάνει double double (21 πόντοι, 
11 ριμπάουντ) και τις Νικολο-
πούλου, Χριστινάκη και Σταμο-
λάμπρου να είναι καθοριστικές 
η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη 
νίκη της στον Β’ Όμιλο.
Η Εθνική μπήκε δυνατά στο 
παρκέ και στο ξεκίνημα με τις 
Χριστινάκη και Φασούλα πήρε 
προβάδισμα με 11-6 (4’45’’). Η 
Βουλγαρία προσπάθησε να μαζέ-
ψει την εις βάρος της κατάσταση, 
πλησίασε σε 11-10 (5’30’’), όμως 
γρήγορα οι παίκτριες του Βασίλη 
Μασλαρινού βρήκαν τις λύσεις. 
Με την Αγγελική Νικολοπούλου 
να «ζεσταίνεται» για τα καλά η 
Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκά-
λεπτο με 21-12. Η ίδια παίκτρια 
με το… καλημέρα στο δεύτερο 
δεκάλεπτο έδωσε διψήφια δια-
φορά στην εθνική (23-12) που 
είχε βρει ρυθμό, ενώ η είσοδος 
και πάλι της Φασούλα στο παι-
χνίδι δυνάμωσε το αντιπροσω-
πευτικό συγκρότημα μέσα στη 
ρακέτα με τη βοήθεια της στο 
σκοράρισμα να είναι σημαντική.
Η Βουλγαρία εκμεταλλεύτηκε τα 
λάθη και την αστοχία της εθνι-
κής και σταδιακά από το 15ο 
λεπτό άρχισε την αντεπίθεσή της. 
Με την Γκεοργκίεβα να σηκώ-
νει μεγάλο βάρος  στην επίθεση 
ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημι-
χρόνου έφερε το παιχνίδι στους 

τρεις πόντους (29-26). Τρεις 
βολές, όμως, από την Σταμολά-
μπρου με την εκπνοή έδωσαν 
ανάσα έξι πόντων (32-26) στο 
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Η Εθνική προσπαθούσε να 
κρατήσει τη διαφορά, όμως η 
Βουλγαρία πίεσε φτάνοντας σε 
απόσταση αναπνοής (36-35, 
22’23’’), ενώ ένα τρίποντο από 
την Κότσεβα έδωσε για πρώτη 
φορά το προβάδισμα (40-38, 
25’30’’). Η απάντηση της Ελλά-
δας ήρθε άμεσα από Νικολο-
πούλου και Σπανού (45-43), ενώ 
στο παιχνίδι του σκοραρίσμα-
τος μπήκε και η 17χρονη Μπο-
σγανά. Με βολές η Γκεοργκίεβα 
που είχε ανεβάσει την απόδοσή 
της, έφερε το ματς στα ίσα (48-
48) σκορ με το οποίο τελείωσε το 
τρίτο δεκάλεπτο.
Με την Ελλάδα να μην μπο-
ρεί να βρει λύσεις η Βουλγαρία 
πήρε ένα μικρό προβάδισμα (52-
48,31’30’’). Ο Βασίλης Μασλαρι-
νός ανακάτεψε την… τράπουλα 
και οι διεθνείς ανέκαμψαν κάνο-
ντας το 58-56 (34’) και λίγο μετά 
το 64-60 (35’30’’). Η Σταμολά-
μπρου με ένα «μεγάλο» τρίπο-
ντο έκανε το 67-62 (36’15’’) και 
η Φασούλα το 69-62 με τις αθλή-
τριές μας να δείχνουν ψυχραιμία 
σε κρίσιμα σημεία. Η Κότσεβα 
έδωσε ανάσα στη Βουλγαρία με 
τρίποντο (69-66) δύο λεπτά πριν 
την λήξη με το φινάλε να είναι 
δραματικό.
Φασούλα και Νικολοπούλου, 
ωστόσο,  αποδείχθηκαν ψύχραι-
μες στο τέλος κάνοντας το 73-66 
που ήταν και το τελικό σκορ με 
την Εθνική να παίρνει μια πολύ-
τιμη νίκη.
Δεκάλεπτα: 21-12, 32-26, 48-48, 
73-66
Ελλάδα (Μασλαρινός): Σπανού 
6, Νικολοπούλου 15(1), Σταμο-
λάμπρου 13(2), Φασούλα 21, 
Χριστινάκη 11(1), Μποσγανά 5, 
Αλεξανδρή 2, Διέλα, Πατεράκη, 
Βιντσιλαίου.
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